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English Abstract 
The thesis examines how biopolitical problems and solutions have been constructed throughout the 

Danish Government’s Public Health programs from 1989 to 2009. Since the first program was 

launched in 1989 the concept of lifestyle has entered the field of public health promotion in 

connection with the occurrence of biopolitical problems related to the so called lifestyle diseases, 

pointed out by sciences such as biomedicine and epidemiology, and shaping the lifestyle as an object 

for scientific knowledge, administrative care, and technical optimization. Our first epistemological 

interest is to analyze how the concept of lifestyle, conceptualized as a risk for health promotion, has 

given rise to a new biopolitical field of intervention. With the philosophy of Michel Foucault as the 

analytical framework and with emphasis on his theoretical concepts of biopolitics and 

governmentality, we examine the managerial implications that emerge when a biopolitical 

rationality, that wants to intervene in order to optimize the populations health, is connected with a 

liberal governmental rationality, skeptical of direct regulation and with its main interest to protect 

the choice of free individuals and collectives. We show how this managerial paradox emerge in the 

health promotion programs and thereby contribute with empirical insights to a discussion that has 

been primarily theoretical until now.  

There seems to be a general absence in the Danish Foucault inspired research on health promotion, 

which emphasizes either a strategic level investigation of how knowledge and power form certain 

biopolitical problems, or a technical level investigation of how management techniques are aimed at 

forming individuals as health subjects. Our second epistemological interest is to analyze how it is 

possible to manage lifestyles, which provides a fuller explanation of Foucault’s relevance to the 

field of public health promotion with a research strategy that suggests sensitivity; not only for how 

biopolitical ideas become relevant, but also for the ways they are transformed into managerial 

practices. 

The thesis concludes that the lifestyle problem revolves around more than just what is considered 

unhealthy habits such as smoking or drinking. The lifestyle is the name of a complex network of 

interconnectivity between individual habits, socio economical, environmental, and cultural risk 

factors, risk groups, and life style diseases. All together this forms a field of intervention where not 

only, what we term a neoliberal risk subject becomes manageable, but also local communities, 

families, workspaces, etc. The biopolitical techniques for managing the lifestyle are installed with 

different logics and functionalities, but are still part of the same project: that of producing self-
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regulating health subjects. With analytical emphasis on an anti-smoking campaign from 2009, we 

show how this campaign is a governmental technique that balances a biopolitical need for 

intervention with a liberal governmental respect for self-regulating processes.  
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Problemfelt  

Sund fornuft eller fornuft i sundheden 

Man siger om ordsproget den sunde fornuft, at det repræsenterer en naturlig evne hos mennesker til, 

uafhængigt af autoriteter, lærdom og formel logik, at kunne overveje og ræsonnere (Den store danske 

encyklopædi). At være i besiddelse af en sund fornuft vil sige at have en velreflekteret individuel 

dømmekraft, der sætter individet i stand til at træffe gode valg. Sund fornuft er kort sagt individets 

egen evne til at træffe fornuftige valg i forvaltningen af  livet. Den sunde fornuft indeholder imidlertid 

en interessant dobbelthed, hvis ordsprogets kobling af begreberne sund og fornuft ombyttes. Pludselig 

kan man tale om en fornuft i sundheden, forstået som forestillingen om en særlig fornuftig 

sundhedsmæssig forvaltning af livet. Fornuften i sundheden former, i denne udlægning af ordsprogets 

betydning, de individuelle valg efter et sundhedsideal, der gør det muligt at skelne ansvarlig 

sundhedsadfærd fra uansvarlig og usund adfærd. At handle fornuftigt vil således sige at handle i 

overensstemmelse med en bestemt sundhedsrationalitet, der sætter rammer for de handlemuligheder 

individet disponerer over. Det bliver således tydeligt, at ordsprogets dobbelthed dækker over et 

dilemma; hvordan kan den sunde fornuft repræsentere individets evne til at træffe individuelle og 

uafhængige valg, og på samme tid repræsentere et særligt sundhedsideal, der sætter rammer for hvilke 

valg, der overhovedet kan træffes? Hvis vi antager, at et sådant sundhedsideal eksisterer, som 

installeres i samfundets sociale relationer, kommer til udtryk i vores opdragelse og former vores 

adfærdsdispositioner og forventninger til livet, så ville sådan et ideal være et magtfuldt redskab i den 

politiske ledelse af mennesker.  

Det, der interesserer os i denne afhandling, er hvordan en særlig sundhedsmæssig fornuft er installeret 

i måden politiske autoriteter i dag på forskellige måder forsøger at lede individer til at forvalte livet. 

Vi er interesseret i, hvordan det er blevet muligt at gøre den individuelle livsstil til et styringsobjekt i 

politiske strategier for optimering af folkesundheden. 

Et nyt sygdomsbillede 

Engang var den politiske ledelse bekymret for spredningen af smitsomme sygdomme i befolkningen. 

For sammenstuvningen af store menneskemasser og den dårlige hygiejne i de europæiske storbyer. 

For de store epidemier som pesten, spedalskheden og tuberkulosen. Der blev udviklet teknikker til at 

overvåge de syge og lokalisere sygdommens kilde, og til at indespærre og isolere de syge for at 

forhindre smittespredning. De døde blev flyttet ud af byerne og sat i system på kirkegårde, og de 

fattige mennesker, der var særligt disponeret for at udvikle sygdomme, blev adskilt fra de raske og 

velstående i særskilte bydele.  
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I dag er sygdomsbilledet et andet, men bekymringen for befolkningens helbredstilstand den samme. 

De store smittefarlige epidemier og infektionssygdomme er nu afløst af de såkaldte 

livsstilssygdomme, der modsat sine forgængere ikke spreder sig igennem bakterier og infektioner, 

men via en form for social smitte. Livsstilssygdommene er navngivet sådan, fordi årsagen til de 

moderne folkesygdomme skal findes i den individuelle livsstil; i måden individet forvalter livet. 

Livsstilssygdommenes opståen og udbredelse skyldes en særlig form for usund livsstil, der har sine 

rødder i uhensigtsmæssig forbrug af nydelsesmidler og dårlige kost- og motionsvaner. Den usunde 

livsstil, der under tiden uddifferentieres i de såkaldte KRAM faktorer (kost, rygning, alkohol og 

motion), spreder sig som en social smitte i samfundet og udpeges nu som hovedårsagen til 

udviklingen i kræftsygdomme og hjerte-karsygdomme, der i dag tegner sig for hovedparten af 

dødsfald i befolkningen (Regeringen 1989a, 1999, 2002, 2009). Men livsstilen er ikke alene synderen, 

hvad angår individets og befolkningens helbred, den udgør også en samfundsøkonomisk belastning 

for velfærdsstaten i form af stigende udgifter til behandling af sygdom og dødsfald. Endelig udgør 

livsstilen også en trussel mod fællesskabet og samfundets sammenhængskraft, mod selve 

velfærdsstatens hjørnesten, da livsstilssygdommene producerer social ulighed i samfundet ved at 

marginalisere de dårligst stillede socialgrupper, der rammes hyppigst af livsstilssygdomme og 

efterlader den økonomiske regning til resten af befolkningen. Der er grund til politisk bekymring for 

livsstilen.  

Livsstilen som et historisk problem: forebyggelsestankens genealogi I 

Siden 1989, hvor det første sammenhængende politiske forebyggelsesprogram for folkesundheden i 

Danmark ser dagens lys, er der udviklet yderligere 2 store politiske strategier for folkesundheden, 

samt en national handlingsplan for forebyggelse, der alle placerer den individuelle livsstil i centrum 

for den politiske opmærksomhed, som en uomgængelig risikofaktor for befolkningens sundhed 

(Thorup Larsen 2011, Regeringen 1989a, 1999, 2002, 2009). Men selvom livsstilssygdomme i de 

senere år er blevet et utrolig varmt emne i både politiske og videnskabelige debatter, går 

problematiseringen af livsstilen, udlagt som individuel sundhedsadfærd, længere tilbage i historien. 

Måske er der noget gammelt i det nye sygdomsbillede?  

Tanken om at ville forebygge sygdomme ved at påvirke den enkeltes adfærd, kan ifølge professor i 

folkesundhedsvidenskab Signild Vallgårda, i Danmark spores tilbage til 1930’erne (Vallgårda 2004). 

Vallgårda opregner historisk to store forebyggelsesperioder. Den første periode tager sin begyndelse i 

1930’erne, hvor konturerne til et paradigmeskifte i dansk sundhedspolitik, fra behandling til 

forebyggelse, begynder at tegne sig. I denne periode bliver sygdomsforebyggende aktiviteter for 

første gang en del af statens sundhedsvæsen. Der vedtages lovgivning om sundhedsplejersker, 
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skolelæger, systematiske helbredsundersøgelser af gravide og børn (Vallgårda 2004:57-69), og 

vaccinen gøres gratis og obligatorisk. Initiativerne er i høj grad målrettet børn og rettet mod 

sygdomme som kopper, polio, stivkrampe, mæslinger, fåresyge osv. (Vallgårda 2004:98-100). Ud 

over de medicinske behandlingsteknikker begynder et omfattende opdragelsesprojekt i denne periode 

at tage form. Sundhedsmyndighederne har allerede på dette tidspunkt fået interesse for individets 

adfærd, som på forskellige måder kan påvirkes i en sundhedsgavnlig retning. Opdragelsen rettes både 

mod børn og deres forældre, når disse er i kontakt med sundhedsmyndighederne gennem de 

systematiske helbredsundersøgelser (Vallgårda 2004:57). Det er således lægens opgave i forbindelse 

med undersøgelser, at give befolkningen ”hygiejnisk opdragelse, hvor det viser sig ønskeligt.” 

(Vallgårda 2004:40). Det anses i den sammenhæng at være afgørende for befolkningens 

sundhedstilstand, at børn allerede i en tidlig alder tillærer sig sunde vaner. Sundhedsmyndighederne 

påtager sig derfor opgaven at oplyse forældre om den korrekte måde at strukturere barnets opdragelse. 

Skal og bør er hyppigt anvendte begreber i myndighedernes oplysningsmateriale, der indeholder 

påbud som: “Barnet skal have modermælk (...)“; “Barnets Dag bør reguleres efter Klokkeslet“; 

“Børnene skal fra ganske smaa vænnes til at sove for aabne Vinduer“. (Vallgårda 2004:39). 

Sundhedsmyndighederne finder det også relevant at rådgive om forhold, der umiddelbart ligger uden 

for sundhedsmæssig relevans. Således benyttede lægerne deres autoritet til at give rådgivning af mere 

moralsk karakter, som;”(…) naar Barnet naar 11-12 Aars Alderen anser jeg det for et Gode, om 

Barnet bliver Medlem af en god Ungdomsbevægelse (...) det højner i de fleste Tilfælde deres Moral“, 

og ”Barnet skal saa tidligt hjemmefra, at der er god Tid til Skolevejen, men paa den anden Side ikke 

saa tidligt, at der kan blive Tid til Leg eller Svinkeærinder paa Vejen“. (Vallgårda 2004:41). 

Sundhedsmyndighedernes opdragelsesprojekt koblede også oplæringen i sundhedsgavnlig adfærd 

med tilegnelsen af gode manerer, herunder retningslinjer for, hvordan et måltid bør indtages.  

”Madens appetitlige Servering, den lyse og venlige Spisestue uden Tobaksrøg og Køkkenos, den rene Dug og det 

nette Spisestel udgør i Forening med Husmoderens milde Ansigt og den tilstrækkelige Tid og Ro til Maaltidet 

ganske nødvendige Forudsætninger for Fordøjelsens rette Forløb – og derigennem Fordøjelsesorganernes 

Sundhed (…).” (Vallgårda 2004:43).  

I den første forebyggelsesperiode, der ifølge Vallgårda varede frem til 1950’erne, udgjorde 

behandlingsteknikker og forskellige former for sundhedsoplysning, primært varetaget af læger og 

andre sundhedsmyndigheder i behandlingssektoren, altså forebyggelsesstrategiens centrale 

komponenter. Den politiske styringsbestræbelse var dengang, at ændre folks adfærd i en 

sundhedsgavnlig retning ved hjælp af påbud, opdragelse, oplysning og forskellige appeller til folks 

følelser, lydighed, føjelighed, skam, forfængelighed og fornuft (Vallgårda 2004:49). Den sunde 

fornuft formes allerede på denne tid som en særlig fornuftig sundhedsadfærd, der i 
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sundhedsmyndighedernes opdragelsesprojekt følger et tydeligt ideal for den menneskelige adfærd. 

Eksemplerne på datidens sundhedsoplysning kan forekomme komiske i sammenligning med, hvad 

nutidens sundhedskampagner finder det relevant og hensigtsmæssigt at oplyse borgerne om. 

Påbuddene og oplysningsindsatsens til tider moralske karakter kan også give anledning til at 

reflektere over, hvor grænserne for sundhedsmyndighedernes styring og borgernes privatsfære sættes. 

Tvang i forebyggelsen
1
 er på dette tidspunkt et omdiskuteret tema, men sundhedsoplysningens 

moralske karakter bliver ikke et centralt tema i sundhedspolitikken før 1980’erne (Regeringen 1989). 

På trods af, at livsstilsbegrebet først introduceres i sammenhæng med sundhedspolitik i 1970’erne, så 

er det lige præcis den individuelle sundhedsadfærd, som man også i den første store 

forebyggelsesperiode interesserer sig for. 

Fra behandling til forebyggelse: forebyggelsestankens genealogi II 

Den anden store forebyggelsesperiode tager sin begyndelse i midten af 1970’erne. Den 

mellemliggende periode var kendetegnet ved en omfattende vækst i sygehussektoren og i udgifterne 

til sundhedsvæsenet. Forebyggelsen var trængt i baggrunden til fordel for et behandlingsparadigme 

med sundhedspolitisk fokus på udbygning af sygehusene. Men de stigende økonomiske udgifter gav 

anledning til overvejelser om, hvordan væksten kunne begrænses ved at genintroducere 

forebyggelsestanken i sundhedspolitikken (Vallgårda 2004:121). NPH (New Public Health) anvendes 

i den internationale litteratur om sundhedspolitik, som et sammenfattende begreb for en række 

udviklingstendenser i vestlige samfund, hvor nye mål, midler, professioner og vidensformer siden 

1970’erne er dukket op i sundhedspolitikken, og hvor et forebyggelseskoncept er blevet italesat og 

institutionaliseret parallelt med eksisterende medicinske systemer (Thorup Larsen 2011:201). Lars 

Thorup Larsen peger på, at det canadiske sundhedsministeriums rapport ”The Lalonde Report” fra 

1974, navngivet efter den canadiske sundhedsminister Marc Lalonde, har haft stor indflydelse på 

NPH paradigmet og på de vestlige samfunds forestillinger om forebyggelse og sundhedspolitik, ved at 

fremhæve forbindelsen mellem sygdom og livsstil (Ibid.). I rapporten tales der om ”self-imposed 

risks”; at den enkelte livsstil med de sygdomsrisici denne indebærer, er selvvalgt og underlagt den 

enkeltes kontrol. Lalonde rapporten forsagede en art dislokation (Laclau og Mouffe 2002), der rystede 

de sundhedspolitiske debatter og igangsatte en bølge af politiske forebyggelses- og 

sundhedsprogrammer i de vestlige samfund (Thorup Larsen 2011:208; Vallgårda 2004:142). I 

Danmark udkom den første store publikation om forebyggelse (Sundhedsprioriteringsudvalgets 

betænkning) i 1977. Betænkningen diskuterede, hvordan sundhedspolitikken kunne få en stærkere 

                                                        
1
 Et eksempel på tvang i forebyggelsen er den obligatoriske og lovpligtige vaccination af borgere, blandt andet 

koppevaccination, som der var stor debat omkring i 1930’erne (Vallgårda 2004). Et andet eksempel var de 

eugeniske politikker fra 1920’erne og frem til 1950’erne (Koch 1996, Koch 2000). 
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orientering mod forebyggelse, og kritiserede sundhedsvæsenet og det medicinske system for stigende 

økonomiske udgifter og for at have en utilfredsstillende effekt på dødeligheden (Vallgårda 2004:121-

124). I stedet for at pege på mere avanceret medicin eller teknisk assistance, som man havde gjort 

under behandlingsparadigmet, foreslog udvalget på linje med Lalonde rapporten, at orientere den 

sundhedspolitiske indsats mod forebyggelse af livsstilssygdomme, dels ud fra et økonomisk rationale 

og dels ud fra en forventning om, at forebyggelsen ville have større effekt på dødeligheden (Ibid.). 

Igen var individets adfærd, nu under betegnelsen livsstil, blevet genstand for politisk omsorg og 

bekymring. 1977-betænkningen markerer dermed det paradigmeskifte i dansk sundhedspolitik, der 

havde været undervejs siden den første store forebyggelsesperiode, og medfører, at 

forebyggelsestanken overlejrer de seneste årtiers dominerende behandlingstanke.  

Perioden fra 1977 og frem til i dag er kendetegnet ved en omfattende institutionel udbygning af 

sundhedsvæsenet og udviklingen af adskillige politiske programmer for folkesundheden. I 1987 får 

Danmark sit første selvstændige sundhedsministerium, og uden at nævne dem alle, nedsættes også 

Forebyggelsespolitisk Råd i 1990, der senere ændrer navn til Nationalt Råd for Folkesundhed (2001), 

og i 1987 nedsættes DIKE (Dansk Institut for Klinisk Epidemiologi), som senere ændrer navn til SIF 

(Statens Institut for Folkesundhed), med det formål systematisk at kortlægge hele befolkningens 

sundheds- og sygelighedstilstand. Folkesundheden konstitueres endda som en selvstændig 

videnskabelig disciplin ved universiteterne i 1999 (Almind & Kamper-Jørgensen 1999, Hørdam et al. 

2003). Det er ingen underdrivelse, at opmærksomheden omkring sundhed og forebyggelse i denne 

periode intensiveres, og sundhedsmyndighederne får igen øjnene op for sundhedsoplysningen i 

forebyggelsesindsatsen. 

Nye tendenser i dansk forebyggelsespolitik 

Lige som under den første store forebyggelsesperiode, er oplysning om sundhedsadfærd stadig et 

vigtigt element i borgernes kontakt med sygehuse og praktiserende læger, og sundhedsoplysning 

rettes stadig mod børnene ved nu bl.a., at indgå som en del af undervisningen i folkeskolen. 

Oplysningsindsatser på arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner er med tiden også blevet en 

væsentlig del af forebyggelsesindsatsen gennem de såkaldt forebyggelsesmiljøer (Regeringen 1999, 

Thorup Larsen 2003). Men som lærebøger i folkesundhedsvidenskab påpeger, er en ny tendens i den 

primære forebyggelsesindsats, den der rettes mod den raske del af befolkningen, at 

sundhedsoplysningen nu i høj grad tager kampagnens form (Almind & Kamper-Jørgensen 1999, 

Hørdam et al. 2003). 

Siden 1970’erne, med oprettelsen af OBS (Oplysning til Borgerne om Samfundet) og frem til i dag, 

har staten igennem talrige kampagner, oplyst borgerne om alt fra seksuel adfærd, faren ved brugen af 
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rusmidler, gode og dårlige kostvaner, kroppens behov for motion og bevægelse, faren ved inaktivitet, 

til hygiejneforhold i køkkenet. Husk at bruge kondom, husk at skifte karklud dagligt i dit køkken, 

husk at motionere minimum 30 minutter om dagen, drik ikke mere end 5 genstande på en aften, husk 

at hver eneste cigaret skader dig. Dette er blot et lille udsnit af de råd, som statslige styrelser, 

ministerier og råd præsenterer befolkningen for dagligt, i avisannoncer, på plakater, som mærkater på 

forbrugsvarer, i TV- og radiospots, og ikke mindst på kampagnesites og ved hjælp af sociale medier 

på internettet.  

Især rygning har siden midten af 1990’erne været hovedindsatsområdet i forebyggelsesarbejdet, fordi 

rygning videnskabeligt og i de politiske programmer er blevet udpeget som den største enkeltstående 

forebyggelige risikofaktor for folkesundheden (Regeringen 1989a, 1997, 2002, 2009, SIF 2006:86). I 

2009 introducerede Sundhedsstyrelsen en rygestopkampagne under titlen ”Hver eneste cigaret skader 

dig” (se SST 2011), der på mange måder adskiller sig fra tidligere tiders sundhedsoplysning. 

Kampagnen tog udgangspunkt i en antagelse om, at videnskabelig viden og oplysning må suppleres 

med mere drastiske virkemidler for at vække folks ansvarlighed og ændre deres rygevaner. Som nogle 

af de førnævnte eksempler på sundhedsoplysning fra den første forebyggelsesperiode viser, var en 

hyppigt anvendt styringsteknik, at appellere til følelser, fornuft, skam, forfængelighed, lydighed, osv. 

”Hver eneste cigaret skader dig” appellerer i stedet gennem skræk og rædsel til frygten for døden. 

Som den første kampagne af sin art på sundhedsområdet i Danmark, fremviser den igennem 

reklamespots og andet kampagnemateriale et sandt rædselskabinet af ødelagte organer, herunder 

hvordan en blodprop i hjernen forårsaget af rygning ser ud, når denne i nærbilleder dissekeres af en 

læge i hvid kittel, eller hvordan fedtophobninger i hovedpulsen forårsaget af rygning ser ud, når den 

kommer under kameraets forstørrelsesglas. Kampagnematerialet er ledsaget af konkrete 

handlingsorienterede selvteknikker, som en rådgivningstelefon og et internetforum, hvor rygere kan 

komme i kontakt med en professionel rygestopsvejleder, eller kollektivt kan diskutere deres 

fortvivlelse eller succeser med rygestoppet og forpligte sig indbyrdes på at kvitte cigaretterne. Vi skal 

senere beskæftige os mere indgående med denne kampagne. 

Livsstilens styringsdilemma 

Kampagnen er et udtryk for en ny tendens i forebyggelsesindsatsen, der i sine metoder og teknikker 

adskiller sig fra tidligere tiders sundhedsoplysning, men som grundlæggende er installeret med 

samme rationalitet, nemlig at ville lede individer til at ændre adfærd og leve sunde liv. Som vi har set 

eksempler på, går denne styringsbestræbelse længere tilbage i historien, hvor politiske autoriteter 

siden 1930’erne har interesseret sig for individets sundhedsadfærd og de betingelser, hvorunder man 

kunne påvirke adfærd. Selvom der tydeligvis kan genfindes noget gammelt i det nye, er dette nye et 
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anderledes nyt. På trods af, at livsstilsbegrebet er nyt, så er livsstilen eller den enkeltes 

sundhedsadfærd som problem grundlæggende det samme i de to forebyggelsesperioder, men 

betingelserne for at styre livsstilen har ændret sig. Sundhedsforskningen har oplyst nye områder for 

intervention, borgernes modtagelighed overfor formynderiske påbud og appeller fra politiske 

autoriteter er ikke den samme, og sundhedsmyndighederne råder i dag over helt andre 

styringsteknikker, end tidligere. Desuden er et nyt begreb dukket op i folkesundhedspolitikken: 

Sundhedsfremme, der definitorisk ikke må forveksles med sygdomsforebyggelse, har tilføjet en ny 

styringsdimension til forebyggelsesindsatsen. Hvor sygdomsforebyggelse er rettet mod en negativ 

definition af sundhedsbegrebet, afgrænset ved tilstedeværelsen af en sygdom i kroppen, har 

sundhedsfremme en mere uafgrænset karakter og retter sig mod en positiv definition af 

sundhedsbegrebet (Vallgårda 2004:195). I praksis er det vanskeligt at skelne mellem aktiviteter af 

sygdomsforebyggende eller sundhedsfremmende karakter, da forebyggelsesindsatsen i bred forstand 

rummer begge dele. Ikke desto mindre er definitionen af sundhedsfremmebegrebet vigtig, da den 

installerer en tendentielt grænseløs styringsbestræbelse, når sundheden i princippet altid kan forbedres 

og dermed konstant kan multiplicere sig selv og opdyrke nye områder for intervention. Dermed kan 

stort set alle dele af borgernes liv gøres til objekter for styringen i sundhedens navn. Omvendt har 

sygdomsforebyggelsen et tilsyneladende mere konkret mål om at forebygge, indtil der ikke eksisterer 

flere sygdomme i befolkningen. Men sygdomsforebyggelsen skaber sin egen tragik ved konstant at 

opfinde nye mål for folkesundheden, der kræver mere forebyggelse. Målet om et samfund befriet for 

sygdom fortaber sig dermed i det fjerne som en horisont, der forskydes hver gang man nærmer sig 

den. Sammenlagt bliver forebyggelsesindsatsen til en uendelighedsmaskine, der indebærer stadig 

mere omfattende styringsambitioner og omfatter stadig større områder af menneskers liv og adfærd. 

Man kunne således være fristet til at drage konklusionen, at intet længere kan undslippe den politiske 

ledelses umættelige styringstrang. At henføre den politiske ledelse af livsstilen til en stadig mere 

omsiggribende statslig intervention, der penetrerer civilsamfundet og borgernes privatsfære med 

påbud, tvang og kontrol i det uendelige, ville imidlertid være både forsimplet og forkert. Problemet er 

mere komplekst. Hvis vi genkalder dilemmaet i den sunde fornuft, stiller livsstilen som problem for 

folkesundheden, den politiske ledelse overfor det samme styringsdilemma.  

Ifølge den franske filosof og idehistoriker, Michel Foucault, er moderne politisk magtudøvelse 

kendetegnet ved en liberal governmental ledelsesrationalet, der anser individer og kollektivers frihed 

til at træffe egne valg som en betingelse for styringens effektivitet (Foucault 2000:221). Derfor må 

moderne politisk ledelse, i stedet for at tilstræbe en autoritativ gennemregulering af befolkningen, 

søge en styring, der muliggør civilsamfundets og individernes egen selvstyring. Livsstilsledelsens 
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styringsdilemma er, at forebyggelsespolitikken på en gang er installeret med en grænseløs 

styringsambition og en indre reguleringsskepsis, der tvinger den til at overveje, hvordan individer kan 

styres til selvstyring af en sundhedsfremmende livsstil. Med udgangspunkt Foucaults begreber om 

governmentality og biopolitik kan vi udlægge forebyggelsesindsatsen, som en særlig form for 

regeringskunst, der styrer mod at optimere befolkningens biologiske liv. Denne regeringskunst må 

undersøges som en særlig form for biopolitisk magtudøvelse, som både skaber muligheder og 

begrænsninger for ledelsen af livsstilen. Vi opstiller på den baggrund følgende problemformulering. 

Problemformulering 
Hvordan etableres et biopolitisk interventionsrum i regeringens forebyggelsesprogrammer, når den 

individuelle livsstil problematiseres som risiko for folkesundheden, og hvordan gør 

oplysningskampagnen som ledelsesteknik det muligt at lede livsstilen? 
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Analysestrategi 

Erkendelsesinteresser 

Når vi spørger til etableringen af et biopolitisk interventionsrum og til ledelsen af livsstilen, placerer 

vi os inden for biopolitikkens og governmentality analytikkens genstandsfelt. Begrebet biopolitik, 

som det er udviklet af Michel Foucault, henviser til historien om, hvordan livet og befolkningen blev 

objekt for regeringsudøvelsen. Foucaults egne analyser havde fokus på biopolitikkens 

tilblivelseshistorie. Begrebet biopolitik optræder første gang i hans forfatterskab i en analyse af 

socialmedicinens udvikling (Foucault 2001a), siden som en særlig form for biomagt, en magt over 

livet (Foucault 1994), og i den sidste del af hans forfatterskab som del af fremkomsten af en ny liberal 

governmentalitet, der præsenteres i forelæsningsrækken Sikkerhed, Territorium, Befolkning (Foucault 

2008) og Biopolitikkens Fødsel (Foucault 2009). Foucaults biopolitiske koncept gennemgår i løbet af 

forfatterskabet en række revisioner, og er siden blevet videreudviklet af arvtagere som Georgio 

Agamben, Nicolas Rose, Thomas Lemke og Lars Thorup Larsen. Biopolitikken har været analyseret i 

så forskellige perspektiver som økonomi, politisk teori, filosofi, biologi, mv., men vi vil følge den 

forskningstradition, der kalder sig for governmentality studier, og har former for styring af mennesker 

i moderne liberale vesteuropæiske velfærdsstater som problemfelt. Det er i denne konceptualisering af 

biopolitikken, inden for governmentality litteraturen, at denne afhandling indskriver sig. Vi står 

således på skuldrene af Foucault og hans arvtagere, når vi formulerer vores erkendelsesinteresser.  

For det første vil vi undersøge, hvordan de politiske forebyggelsesprogrammer fra 1989 til 2009 er 

installeret med en særlig biopolitisk rationalitet, der på en gang får livsstilen til at dukke op som 

problem og løsning i bestræbelsen op at optimere af folkesundheden. Her vil vi undersøge, hvordan 

livsstilen gøres til et politisk problem, når den forbindes med bestemte former for individuel, 

biologisk risikoadfærd. Det er i denne problematisering, at vi kan iagttage etableringen af et 

biopolitisk interventionsrum, der må analyseres som en særlig styringsrationalitet, der producerer 

livsstilen som sit styringsobjekt.  

Foruden biopolitikken, tager vi med denne problemformulering ligeledes afsæt i et andet centralt 

begreb i Foucaults filosofi, nemlig governmentalitet. Vi er ikke kun interesserede i at undersøge, 

hvordan livsstilen gøres til et biopolitisk problem og hvordan folkesundhedsprogrammerne gør 

livsstilen styrbar, vi vil også rette blikket mod de teknikker, der udvikles til at lede mennesker mod et 

sundere liv. Begrebet governmentalitet betegner hos Foucault en særlig ledelsesrationalitet, der 

forbindes med moderne liberal regeringskunst, og har som sin logik at ville styre individer og 

kollektiver igennem deres aktive selvledelse. Vi er interesseret i, hvordan oplysningskampagnen 
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”Hver eneste cigaret skader dig” (Indenrigs- og Sundhedsministeriet & Sundhedsstyrelsen) byder sig 

til som ledelsesteknik i forebyggelsesstrategierne, når den grundlæggende præmis for ledelse er, at 

individet må bringes til at lede sig selv. Når denne ledelsesrationalitet indtræder i en biopolitisk 

strategi for befolkningsregulering, opstår der en interessant spænding, som både muliggør og 

begrænser styringen af folkesundheden. Ved at analysere kampagnen som en governmental teknik, vil 

vi undersøge magtens mulighedsbetingelser i dette spændingsfelt. 

Sammenfattende behandler afhandlingen to overordnede erkendelsesinteresser, og vi vælger derfor at 

spalte analysen i to dele. Analysens første del bevæger sig på strategiernes niveau
2
, hvor vi 

undersøger etableringen af et biopolitisk rum for intervention. Analysens anden del bevæger sig på 

teknikkernes niveau, hvor vi undersøger, hvordan oplysningskampagnen inden for dette biopolitiske 

rum, byder sig til som en teknik til at lede livsstilen. 

Empirisk afgrænsning 

Intervention i et overtegnet felt 

Der findes flere kritiske studier med folkesundheden i Danmark som genstandsfelt, der henter sin 

teoretiske inspiration hos Michel Foucault. Afhandlingen skriver sig på denne måde ind i et felt, der 

allerede er overtegnet. Anker Brink Lund har i sin doktorafhandling ”Smitsomme sygdomme i dansk 

journalistik” (1996) foretaget en genealogi over, hvordan fagfolk og lægfolk har udtalt sig og skrevet 

om det danske sundhedsvæsen i det 20. århundrede med empirisk fokus på smitsomme sygdomme, 

herunder ADIS kampagner. I ”Lys, luft og renlighed” (1986) foretages et genealogisk studie af 

hygiejnebegrebets udvikling i de nordeuropæiske lande i de sidste fire hundrede år. Lene Koch har i 

værkerne ”Racehygiejne i Danmark 1920 – 1956” (1996) og ”Tvangssterilisation i Danmark 1929-

1967” (2000) undersøgt eugenikken og de politiske racehygiejniske programmer i perioden fra 1929 

til 1967 ud fra et idéhistorisk perspektiv, inspireret af Foucaults genealogiske analyse. En central 

bidragsyder inden for det biopolitiske felt er Lars Thorup Larsen, der blandt andet har foretaget et 

komparativt studie af sundhedsstrategier i Danmark og USA, undersøgt forebyggelsens diskursive og 

institutionelle udvikling i dansk kontekst og bidraget med analyser af konkrete sundhedsteknikker (Se 

Thorup Larsen 2003, 2007, 2011). Yderligere har Signild Vallgårda i forbindelse med 

magtudregningen undersøgt den forebyggende folkesundhed i komparativt perspektiv i Danmark og 

Sverige med inspiration i genealogien og governmentality analytikken (Vallgårda 2004). Som 

beskrevet i indledningen, identificerer Vallgårda to historiske forebyggelsesperioder: 1930 – 1950 og 

1970 – 2000. Den del af hendes studie, der beskæftiger sig med, ”den anden store 

                                                        
2
 Vi placerer regeringsprogrammerne for forebyggelse på strategiernes niveau. Vi bruger begrebet strategi, når 

vi taler om alle programmerne i sammenhæng eller om en overgribende forebyggelsesstrategi, 

folkesundhedsstrategi el.lign., mens vi bruger begrebet program, når vi omtaler de enkelte regeringsprogrammer. 
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forebyggelsesperiode” interesserer sig nogenlunde for samme historiske periode, som vores studie. 

Forskellen er, at vi sætter begyndelsespunktet i 1989 med det første politiske forebyggelsesprogram 

og desuden belyser perioden fra 2000 til 2009 med udgangspunkt i regeringens forebyggelsesprogram 

fra 2002 og den nationale handlingsplan for forebyggelse fra 2009. Når vi undersøger et biopolitisk 

rum for intervention, tager vi udgangspunkt i de politiske forebyggelsesprogrammer fra 1989, 1999 

og 2002, samt handleplanen fra 2009. Der er tale om en selektiv historie, hvis ærinde hverken er at 

undersøge biopolitikkens eller forebyggelsens historie, men at undersøge en aktuel fremherskende 

biopolitisk ledelsesrationalitet i en specifik historisk kontekst.  

Analysedel 1. Et biopolitisk rum for intervention: regeringens forebyggelsesstrategier 1989-2009 

Programmet fra 1989 kan iagttages som et politisk historisk brud. Det er det første samlede 

forebyggelsesprogram i dansk kontekst og det første program, der reflekterer over, hvad det omtalte 

skifte fra behandling til forebyggelse betyder for den biopolitiske ledelse af livsstilen. Skiftet fra 

behandling til forebyggelse og den politiske bekymring for livsstilen kan, ifølge Lars Thorup Larsens 

komparative analyse af sundhedsprogrammer i Danmark og USA, føres tilbage til 1970’erne, mens 

Vallgårda sporer skiftet helt tilbage til den første store forebyggelsesperiode fra 1930-1950 (Thorup 

Larsen 2011, Vallgårda 2004). Vi vælger at begynde vores analyse i 1989, fordi 

forebyggelsesprogrammerne ud over at problematisere livsstilen, som noget nyt også er 

handlingsanvisende og reflekterende i forhold til, hvordan livsstilen kan ledes (jf. Thorup Larsen 

2011). Prioriteringsudvalgets betænkning fra 1977 diskuterede den politiske forebyggelsesindsats og 

indsatsen over for de usunde livsstile, men indeholdt ingen konkrete forslag til, hvordan 

livsstilsproblemet kunne håndteres (Thorup Larsen 2011:211). Når vi er interesserede i at undersøge, 

hvordan et biopolitisk rum for intervention etableres, og hvordan det bliver muligt at lede i dette rum, 

bliver et relevant kriterium for udvælgelsen af empiri, at den både er problematiserende og 

handlingsanvisende. Derfor bliver regeringsprogrammerne særligt relevante. Programmerne kan vi 

kategorisere som refleksive tekster (jf. Andersen 2003:55), der diskuterer sundhedspraksis samt vilkår 

for praksis, og udpeger bestemte løsningsforslag på bestemte sundhedsproblemer. Det er et fællestræk 

for de politiske programmer, at de alle støtter sig til teoretiske tekster, der ud fra et mere 

videnskabeligt perspektiv undersøger sundheden. Det kan være tekster fra Sundhedsstyrelsen eller 

SIF, der støtter sig til videnskaber som epidemiologi, biomedicin eller psykologi, eller lærebøger om 

folkesundhed og forebyggelse. Sondringen mellem refleksive og teoretiske tekster er et 

analysestrategisk greb, og distinktionen er svær at sætte op empirisk på grund den tætte forbindelse 

mellem politik og videnskab, samt cirkulariteten i måden teksterne refererer til hinanden. Vi foretager 

sondringen for at bestemme afhandlingens empiriske fokus til primært at være refleksive tekster, men 

vil undervejs i analyserne inddrage teoretiske tekster, som støttetekster, for at fremhæve bestemte 
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pointer. Politiske diskussioner om sundhed, herunder politiske synspunkter, forhandlinger og 

principprogrammer behandles ikke. 

Analysedel 2. Oplysningskampagnen som ledelsesteknik: ”Hver eneste cigaret skader dig”  

I analysens anden del bevæger vi os fra strategiernes niveau til teknikkernes niveau og analyserer 

oplysningskampagnen som en ledelsesteknik. Oplysningskampagnerne har i tidligere biopolitiske 

analyser i dansk sammenhæng, været stort set oversete. Det betyder ikke, at den biopolitiske 

forskning udelukkende har bevæget sig på strategiernes niveau og kun undersøgt strategier, 

betænkninger, rapporter, osv. Der findes flere eksempler på analyser af teknikker, som eksempelvis 

Lisa Dahlagers analyse af forebyggelsessamtalen og Thorup Larsens analyse af initiativet ”Fedt for 

Fight” på danske arbejdspladser (Dahlager 2001, Thorup Larsen 2003). Det er imidlertid ikke en nem 

opgave at finde eksempler på biopolitiske studier, der behandler oplysningskampagnen som 

ledelsesteknik, eller studier som er sensitive over for samspillet mellem strategiernes og teknikkernes 

niveau. Afhandlingen kan derfor bidrage til forskningen med nye indsigter i sammenhængen mellem 

strategier og teknikker, mellem en særlig biopolitisk problematisering af sundheden og 

oplysningskampagnen som en teknisk løsning til at lede livsstilen. Desuden mener vi at kunne 

iagttage nogle ledelsesmæssige spændinger og kommunikative paradokser, affødt af sameksistensen 

af en biopolitisk rationalitet og en styringsskeptisk liberal governmentalitet, der på en gang vil 

udbrede og begrænse ledelsen af livsstilen. Vi vil med denne afhandling bidrage med empiriske 

indsigter i, hvordan dette ledelsesparadoks optræder i regeringens forebyggelsesprogrammer og 

hvordan afparadokseringsstategier udvikles til at håndtere og tilsløre denne spænding. 

Analysen af oplysningskampagnen tager udgangspunkt i en case analyse af kampagnen ”Hver eneste 

cigaret skader dig” fra 2009. Principielt kunne alle de livsstilsfaktorer, som forebyggelsesstrategierne 

udpeger, være relevante at undersøge, særligt de fire KRAM faktorer. Når vi vælger at fokusere på en 

case om rygning, er det fordi empirien udpeger rygning, som den mest centrale enkeltstående 

risikofaktor for folkesundheden (Regeringen 1989a, 1997, 2002, 2009, SIF 2006:86). Hvilke 

teoretiske implikationer det har at analysere oplysningskampagnen som en ledelsesteknik, samt vores 

analysestrategiske greb, vender vi indgående tilbage til. Først skal vi i forlængelse af de formulerede 

erkendelsesinteresser og den empiriske afgrænsning, præcisere afhandlingens analytiske fokus.  

Analytisk afgrænsning  

Det er ikke afhandlingens analytiske sigte empirisk at udgrænse de historiske betingelser for 

fremkomsten af en ny styringsrationalitet i dansk sundhedspolitik eller at fremvise 

forebyggelsespolitikkens urene ophav ved genealogisk at spore forebyggelsestankens arnesteder. Vi 

anerkender, at en sådan analyse er yderst relevant i en governmentality analytisk ramme, men vi vil i 



 17 

overvejende grad forholde os til dette problemkompleks som en teoretisk diskussion. Det er heller 

ikke sigtet at skrive sundhedsbegrebets, risikobegrebets eller livsstilsbegrebets genealogi, om end vi i 

analysen følger nogle historiske spor i folkesundhedspolitikken, især fra 1970'erne frem. Flere studier 

beskrevet denne historiske styringsudvikling mere indgående, som vi vil støtte os til (Se Højlund og 

Thorup Larsen 2001, Thorup Larsen 2011, Vallgårda 2004). Endelig er det ikke sigtet at komme med 

vurderinger af, hvorvidt kampagnen er effektiv eller succesfuld i forebyggelsesstrategiernes politiske 

målopfyldelse. Når vi undersøger en konkret oplysningskampagne, er vi således ikke interesseret at 

udsige nogen dom over dens virkning. Vi er i stedet interesseret i, hvordan den som ledelsesteknik 

muliggør magten i et biopolitisk rum. Vores analytiske interesse kan dermed opsummeres som 

værende et aktuelt og problemorienteret sigte, der stiller kritisk spørgsmålstegn ved den måde 

livsstilen gøres til et biopolitisk problem, der fordrer udviklingen af teknikker til ledelsen af 

mennesker i sundhedens navn.  

Denne analytiske interesse medfører en særlig kalibrering af det analytiske blik, som vi kan kalde en 

analysestrategi (Andersen 1999). Udgangspunktet for analysestrategien er en epistemologisk 

orienteret videnskabsteori, der bygger på at iagttage iagttagelser som iagttagelser. En analysestrategi 

er således et program for anden ordens iagttagelse, og defineres netop som en strategi, fordi den 

indebærer et valg med konsekvenser. Det analysestrategiske valg består i at konditionere det blik, 

hvormed man iagttager sin empiriske genstand, der tvinger genstanden til at fremtræde på en bestemt 

måde (Andersen 1999:18). Anden ordens analysen er en bevægelse fra ontologi til epistemologi, og 

det er således analysens opgave at deontologisere de empiriske kategorier, der på første orden 

fremstår som selvfølgelige sandheder, men hvis kontingens bliver synlig i anden ordens iagttagelsen 

(Ibid.). Den videnskabelige præmis er med andre ord en afvisning af tingenes eksistens, uafhængigt af 

forskerens blik, som man ved hjælp af den rette metode kan opnå erkendelse om. Som anden ordens 

analytiker må man være bevidst om, at virkeligheden er emergent og iagttagerafhængig, og at blikket 

der iagttager er en konstruktion, der bevidst oplyser nogle områder i empirien, mens andre efterlades i 

usynlighedens mørke.  

Afhandlingens kritiske position 

Afhandlingens kritiske potentiale ligger ikke i at vise, hvad sundhed i virkeligheden betyder, da 

sundhed ikke eksisterer som en ekstern, ontologisk kategori. Sundheden har ingen essens, og den 

kritiske opgave består i stedet i at vise, hvordan sundhed er blevet fikseret på en særlig måde. Med 

forebyggelsesprogrammerne som vores empiriske iagttagelsespunkt vil vi vise, hvordan en alliance 

mellem politik og videnskab har formet en særlig sandhed om sundhed. Når vi undersøger 

oplysningskampagnen som ledelsesteknik, vil vi gerne vise, at en kampagne, der normalt iagttages ud 
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fra dens uskyldige, neutrale, og objektivt vidensformidlende karakter, eller endda som 

uhensigtsmæssig, ineffektiv og formålsløst spild af ressourcer, lige så vel kan iagttages ud fra dens 

indgribende og magtfulde karakter, når den kobles til biopolitiske strategier for folkesundheden. Det 

kritiske potentiale ligger her i at vise, hvordan kampagnen muliggør magten og ledelsen af livsstilene. 

Som anden ordens analytikere gør vi forebyggelsesprogrammernes og oplysningskampagnens 

iagttagelser til genstand for vores iagttagelser, og ser således kun, hvordan de ser. En af 

konsekvenserne ved dette analysestrategiske valg er, at blikket gør os blinde for, hvordan der kan 

etableres former for modmagt. En sådan analyse ville være særdeles relevant, men ville kræve 

alternative iagttagelsespunkter, der ligger uden for regeringsprogrammerne og uden for kampagnen, 

hvor vi skulle lede efter magtformer, som vil forsøge at frigøre sig fra sundhedsdiskursen, 

eksempelvis ved at afvise sundhedsbudskaber og fastholde en usund levevis. I analyserne vil vi 

forholde os kritiske til magtudøvelsens muligheder, men at undersøge specifikke modmagtsstrategier 

er ikke sigtet med denne afhandling.   

For at vende tilbage til udgangspunktet må vi kalibrere vores sigtemidler på en måde, der sætter os i 

stand til at besvare problemformuleringen og vores erkendelsesinteresser. Derfor skal vi i det følgende 

præsentere Foucaults filosofi og udvikle et begrebsapparat til at iagttage empirien med. 

Michel Foucaults filosofi og begrebsverden 

Med Foucaults filosofi åbner der sig en række analytiske muligheder. Først og fremmest skal vi se 

hvordan Foucaults filosofi kan indlæses i programmet for anden ordens iagttagelse (Andersen 

1999:30-31). Foucaults filosofi er en historisk-epistemologi, der tager udgangspunkt i historien, som 

et nødvendigt redskab til at undersøge nutiden med (AFJ 2005: 51). Det handler for Foucault om at 

problematisere diskurser, vidensformer, institutioner, teknologier, praksisser og andre 

selvfølgeliggjorte ”sandheder” i nutiden, ved at fremvise tingenes historiske kontingens. Foucault selv 

udviklede aldrig nogen sammenhængende teori eller metode og behandler i sit forfatterskab sjældent 

direkte de videnskabsteoretiske præmisser for sine analyser. Det, der træder frem, er et 

begrebskompleks og nogle analytikker, som blandt andet har vist sig frugtbare i analysen af moderne 

styreformer og ledelsesteknikker. Skal man alligevel uddrage et fællestræk, kan man sige, at Foucault 

i sine analyser insisterer på at afvise universelle kategorier ved at indtage det modsatte udgangspunkt, 

end de eksisterende teorier på et givent felt (Foucault 2009:16). Det er blandt andet denne tilgang, der 

giver Foucault blik for magtens skabende og produktive karakter og gør ham i stand til at kritisere den 

politiske teoris magtforståelse for, ”endnu ikke at have fået kappet hovedet af kongen” (Foucault 

1994:95).  
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Nærværende analyse gør derfor i princippet det modsatte af Foucaults egne analyser, ved at gøre hans 

begreber til udgangspunkt for vores analyser, hvilket vi senere vil redegøre for, med eksempel i 

Foucaults tilgang til analysen af den politiske suverænitetsudøvelse (Foucault 2009:16). Når det er 

dette kapitels forehavende at tage afsæt i Foucaults begrebsapparat, er det for at udvælge nogle 

begreber, vi anvender som blikke til at problematisere de empiriske kategorier, hvis ontologiske 

universalitet vi på linje med Foucault afviser. Derfor spørger afhandlingen konsekvent ikke fra 

kategorierne, men til kategorierne, som diskursive konstruktioner. Foucaults begreber er i den 

sammenhæng særligt anvendelige som anden ordens begreber. Begrebet magt repræsenterer for 

Foucault ikke nogen struktur, nogen institution, nogen juridisk kategori eller noget positionelt, som en 

egenskab nogle udvalgte personer besidder, hvormed deres vilje kan gennemtvinges overfor andre. 

Magten må i stedet opfattes relationelt og analyseres kontekstuelt i sin tilblivelse, som ”det navn, man 

giver en kompliceret strategisk situation i et givet samfund” (Foucault 1994:99). Dette magtbegreb 

giver blik for, at magten kan være installeret eller indskrevet i forskellige relationer eller teknikker, 

der ikke umiddelbart fremstår som instrumenter i magtens spil. Begreberne styring og ledelse, kan på 

samme måde forstås som anden ordens begreber, hvis mening ikke kan determineres på forhånd, men 

må forstås i deres emergens og empiriske specificitet. Når vi spørger til ledelsen af livsstilen har vi 

således ingen forhåndsantagelse om, at ledelse skal opfattes som noget bestemt. Styring og ledelse 

forstår vi med Foucault, som former for magtudøvelse, der rationaliserer sig i praksisser, processer, 

procedurer, institutioner og teknikker, og anvendes af politiske autoriteter med det formål at lede 

mennesker. Begreberne vil gennemgående blive anvendt som overlappende kategorier, hvis mening 

det ikke altid er muligt at adskille
3
. Vores tilgang til denne forståelse er især inspireret af Foucaults 

analyse af regering eller regeringskunst, der betegner rationaliseringen af en særlig regeringspraksis i 

udøvelsen af den politiske suverænitet (Foucault 2009:16). Regeringskunst er, ifølge Foucault, 

regeringens egen refleksion over den bedst mulige måde at regere på. Med begrebet vil Foucault 

indfange og begrebsliggøre regeringspraksissen; dens domæne, dens genstande, regler og mål, ved 

analysestrategisk at, ”tage udgangspunkt i praksissen, sådan som den tager sig ud, men også sådan 

som man reflekterer over den og rationaliserer den, for derudfra at se, hvordan et vist antal ting 

faktisk konstitueres, altså staten og samfundet, suverænen og undersåtterne osv.” (Foucault 2009:16-

17). Foucault gør på sin egen måde begrebet regeringskunst til et anden ordens begreb, der sætter 

rammen om analysen af udøvelsen af den politiske suverænitet, sådan som den rationaliserer sig i en 

særlig regeringspraksis. Analysen af regeringskunsten retter især opmærksomheden mod historiske 

                                                        
3 Når Foucault taler om magt eller ledelse, er det en ledelse, som aldrig er i ro, men altid i bevægelse og som 

åbner op for kampe og for modledelse (Se Foucault 2008:215-216). Magt og modstand mod magtudøvelse bliver 

konstant til og optræder som et immanent element i de sociale relationer på ethvert niveau (Raffnsøe et al. 

2009:21). Vi har i denne afhandling afgrænset os fra at undersøge deciderede modmagtsstrategier,  
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brud, hvor nye regeringsformer opstår som kritik af en dominerende ledelsesrationalitet. Foucault har 

i sine analyser særligt blik for, hvordan der er kontinuitet i det åbenbart diskontinuerte og hvordan der 

er diskontinuitet i det åbenbart kontinuerte (Andersen 1999:57). Statens transformationshistorie er 

således hos Foucault ikke en analyse af, hvordan styresystemer opstår og afløser hinanden, men 

hvordan ledelsesrationaliteter over tid efterfølger og overlejrer hinanden og indgår i nye og 

overraskende kombinationer, der i en samlet proces har muliggjort konstitueringen vor tids 

ledelsesrationalitet. 

I det følgende skal vi kort fremstille regeringskunsten og ledelsesrationaliteternes historie, fra 

statsræsonen til moderne liberal governmentalitet, med fokus på, hvordan en særlig biopolitisk 

rationalitet opstår, der ikke kan adskilles fra den liberale governmentalitet, men som på den anden 

side heller ikke kan opfattes som en ækvivalent kategori (Gudman-Høyer & Lopdrup Hjort 

2009:109). Vi skal opsummere historien om, hvordan livet og befolkningen blev et problem for 

regeringskunsten. 

Befolkningen som problem 

Befolkningen har ikke altid været et anliggende for regeringskunsten. Foucault henviser til, at det 

først er fra det 17. århundrede under statsræsonnen og merkantilismen, at staten for alvor begynder at 

interessere sig for befolkningens sundhed. Reguleringen af befolkningen sker med det primære til 

formål at sikre væksten i produktionen og styrken i den aktive del af befolkningen med henblik på at 

etablere handelsrelationer i Europa og sikre den finansielle opretholdelse af hærene og af hele det 

apparat, som giver en stat reel styrke i sine relationer med andre (Foucault 2001a:14).  

Samtidig begynder en gradvis medikalisering af samfundet at tage form, der har sit udgangspunkt i 

den politiske håndteringen af de omfattende sygdomsepidemier, der hærgede de europæiske storbyer 

fra det 17. århundrede (Foucault 2001a:11). Denne biomedicinske intervention, der i Tyskland, 

Frankrig og England tager tre særskilte former, (statsmedicinen, urbanmedicinen, arbejdsmedicinen), 

medfører etableringen af sundhedsinstitutioner, kontrolsystemer til overvågning af befolkningens 

sundheds- og sygelighedstilstand igennem forskellige teknikker, som fødsels- og dødsstatistikker og 

folketællinger, inddeling og opdeling af de syge og raske i byerne, etc. Der dannes ifølge Foucault en 

socialmedicin, der har til opgave at håndtere kroppens og samfundslegemets sundhed. I første omgang 

med det formål at hæve niveauet for den produktive styrke af individer gennem disciplineringen af 

kroppen, siden som regulering af befolkningen i sin totalitet. (Foucault 2001a). Det er inden for denne 

historiske ramme at en særlig politik har udviklet sig, der retter sig mod optimeringen af 

populationens og individets biologiske liv; ”en befolkningens biopolitik” (Foucault 1994:143). 
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Biopolitikkens fødsel og magtens forskydninger 

Ifølge Foucault kan biopolitikken som nævnt ikke forstås løsrevet fra statens transformationshistorie 

og udviklingen af en særlig politisk ledelsesrationalitet i form af liberalismen. Men inden vi kommer 

dertil, må vi se nærmere på Foucaults begreb om biomagt, der udvikles i forbindelse med studiet af 

seksualitetens historie i Viljen til Viden (Foucault 1994). Vi må følge historien om livets indtræden i 

politikken. 

”I tusindvis af år forblev mennesket hvad det var for Aristoteles: et levende dyr, der også har en evne til politisk 

eksistens; det moderne menneske er et dyr, i hvis politik dets eget liv som levende væsen sættes på spil.” (Foucault 

1994:148). 

Fra det 17. århundrede begynder staten at interessere sig for biologiske processer og placerer kroppen 

som art i centrum for vidensgenerering og regulerende kontrol. Livet har fundet vej til politikken. 

Konkret udvikler biopolitikken sig i to hovedformer, som Foucault kalder en ”magt over livet”, der 

både vil disciplinere legemet og regulere befolkningen (Foucault 1994:143-44). Disciplinen tager 

form som en individualiserende magt, der gennem oprettelsen af disciplinære institutioner, som 

skolen, kasernen og værkstedet, vil dressere legemet, forøge dets evner, aftvinge dets kræfter, fordre 

dets lydighed og integrere det i kontrolsystemer (Foucault 1994:143-144). Reguleringen tager form 

som en totaliserende magt, der retter sig mod kontrollen af befolkningen; af forplantningen, fødslerne, 

dødeligheden, levetiden, helbredsniveauet og den offentlige sundhed (Ibid.). Både det individuelle og 

det kollektive liv gøres nu til politikkens objekt (Foucault 1994:42). Fra dette tidspunkt i historien 

bliver den suveræne magt ”over liv og død”, ifølge Foucault overlejret af en ny magtøkonomi, hvis 

mål ikke er at opkræve, fratage, straffe og disponere over undersåtternes liv, men i stedet at forvalte, 

sikre, udvikle og bestyre befolkningens biologiske liv. Den suveræne magt er nu blot en enkelt brik i 

magtens spil på funktioner som tilskynder, forstærker, kontrollerer, overvåger, forøger, og samordner 

de kræfter, magten underlægger sig (Foucault 1994:140). Det særlige ved biomagten er, at den i 

modsætning til den suveræne magts ”ret til at tage liv” bliver en ”magt til at få til at leve” (Foucault 

1994:140-142). Når magtens mål og dens procedurer rettes mod livet og hele dets forløb, sker der en 

afgørende forskydning i magtens grænser. Døden, der før var den suveræne magts privilegium, bliver 

nu magtens grænse; det eneste moment, der undslipper den, som Foucault formulerer det (Foucault 

1994:142-143). Denne nye magt over livet beskæftiger sig i modsætning til den suveræne magt over 

døden ikke længere kun med retssubjekter, men med levende væsener (Foucault 1994:147, Lemke 

2009:47, AFJ 2005:239-240). Med biopolitikkens fødsel forskydes altså ikke kun magtens form. 

Staten begynder også at reflektere over magtens grænser på en ny måde.  
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Biopolitik i liberalismen 

Forskydningen i magtens grænser afspejles i en transformation af staten, der fra midten af det 18. 

århundrede, ud af en ambition om at begrænse statsræsonens og politistatens principielt ubegrænsede 

suveræne og disciplinære magt over undersåtternes liv, får liberalismen som moderne 

ledelsesrationalitet til at vokse frem (Foucault 2009:73). Under statsræsonen, er staten som ramme for 

regeringsudøvelsen, også sit eget endemål (Foucault 2009:358). Statsræsonen bygger på den tyske 

Polizeiwissenschaft, (deraf begrebet politistat), der installerer en principielt ubegrænset 

reguleringslogik i regeringsfornuften. Befolkningsoptimeringen er i statsræsonen et ”naturligt” 

anliggende for staten, der gennem regelstyring og regulering skal tilvejebringe en befolkning, der 

”(…) skal være så stor og aktiv som muligt, hvis staten skal være stor og mægtig. Derfor indtager 

fænomener som sundhed, fødselstal, hygiejne uden videre en vigtig plads i dette system.” (Ibid.). 

Ledelsesrationaliteten i statsræsonen synes at reflektere over sin egen regeringspraksis ud fra 

antagelsen, at der altid regeres for lidt. 

Som en kritik af denne ledelsesrationalitet, opstår liberalismen som ny regeringsform, der er 

gennemsyret af princippet om, at der altid regeres for meget eller, at man i det mindste altid skal have 

mistanke om, at der regeres for meget (Foucault 2009:358). Nu skal en god regering ikke bare være 

retfærdig, den skal også være sandhedsdrevet (Foucault 2009:48-49). Det vil sige, at 

regeringspraksissen fra midten af 1700-tallet, ikke kun reflekterer over retten som kategori for 

magtens begrænsning, men også begynder at reflektere over sin egen regeringspraksis efter 

sandhedsprincipper inspireret af markedet og den politiske økonomi (Foucault 2009:46). Kort fortalt, 

går den nye grænse for magten ved regeringens viden om virkningen af sin egen magtudøvelse. 

Regeringspraksissen skal nu fungere med så få indgreb som muligt, vurderet ud fra den tilgængelige 

viden om indgrebenes nødvendighed og deres tilsigtede effekter og nytte. (Foucault 2009:46-65). Der 

sker altså en snæver kobling mellem magt og viden, hvor markedet udgør målestokken for 

hensigtsmæssigheden af den moderne politiske ledelse. Den politiske økonomi installerer med andre 

ord en permanent selvbegrænsning eller selvskepsis (Villadsen 2011) i regeringspraksissen, der også 

afspejles på biopolitikkens domæne. Befolkningen udgør stadig kernen i den liberale 

governmentalitets problem, men ledelsesrationaliteten har nu beskyttelsen og skabelsen af de 

individuelle interessers frie spil som sit mål, og sikkerhedsdispositivet som sit tekniske instrument 

(Foucault 2008:116-117, 2009:357). Da det er umuligt at producere tilstrækkelig viden om effekten 

og nytten af de politiske indgreb må regeringen nu, modsat ledelsesrationaliteten i politistaten, 

fungere igennem så begrænset regulering som muligt.  
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Den liberale governmentalitet finder ikke begrundelsen for sin magtudøvelse i eksistensen af en 

suveræn stat og et territorium, der skal beskyttes og maksimeres, den tager derimod udgangspunkt i 

samfundet, som betingelse og endemål for regeringsudøvelsen (Foucault 2009:359). Samfundet er 

liberalismens nødvendige korrelat og den målestok regeringsudøvelsens nødvendighed og effektivitet 

må bedømmes ud fra. Den liberale refleksion over regeringsudøvelsen hjemsøges ikke alene af 

spørgsmålet om hvor meget der skal regeres, men også om hvorfor det overhovedet er nødvendigt 

med en regering og hvilke mål den skal forfølge med hensyn til samfundet for at retfærdiggøre sin 

eksistens (Ibid.). Samfundet skal i den liberale governmentalitet forstås som stedet, hvor de frie 

interesser og livsprocesser udfoldes og cirkulerer (Gudmand-Høyer & Lopdrup Hjort 2009:107). 

Friheden er for den liberale governmentalitet ikke en juridisk frihed i betydning af individets 

beskyttelse mod overgreb og krænkelser fra den politiske suverænitet, men en frihed til de 

individuelle og kollektive interessers frie spil. Frihed er den frie cirkulation af individer og ting i 

samfundet, det er navnet på de processer, der finder sted som en naturlig del af civilsamfundets miljø 

(Gudmand-Høyer & Lopdrup Hjort 2009:107). Med frihed følger også en risiko for, at den enes 

frihedsudøvelse kan begrænse helhedens frie interesseudfoldelse. Det bliver derfor regeringskunstens 

anliggende at gribe ind over for adfærdsformer, der begrænser fællesskabets frihedsudøvelse. Som vi 

senere skal give eksempler på, udgør rygning i dag en sådan risiko for samfundet, som der bl.a. 

gennem lovgivning om røgfri miljøer kan interveneres overfor. Samfundet kommer dermed til at stå i 

et komplekst internt og eksternt forhold til staten, der på en gang bliver et sted for intervention, og der 

hvor ledelsens grænser sættes (Foucault 2009:359, Lemke 2011:57). Det liberale problem er, at 

friheden ikke er selvskabende og selvregulerende, men konstant må garanteres og produceres gennem 

sikkerhedsforanstaltninger, kontrolprocedurer og interventioner (jf. Senellart i Foucault 2009:367). 

Liberalismen hviler med dette dobbelte krav i friheden på et reguleringsparadoks: den må regulere for 

ikke at regulere. Rationaliteten i liberalismen kan således defineres, som en konstant beregning af den 

risiko, som de individuelle interesseres frie spil udgør på den ene side, og de sikkerhedsmekanismer, 

der er nødvendige at iværksætte, for at minimere de risici, der begrænser de frie interesser på den 

anden (Ibid.). Samfundet udgør her det princip, i hvis navn den liberale regering må begrænse sig selv 

for at beskytte friheden, men samtidig på paradoksal vis må gøre til et mål for permanente indgreb, 

”der ikke søger at indskrænke de formelt tilskrevne friheder på et praktisk niveau, men at frembringe, 

mangfoldiggøre og garantere disse friheder, som det liberale system behøver.” (Ibid.). Med andre ord 

hviler den liberale governmentalitet på et ledelsesparadoks, der består i, at der på den ene side er en 

risiko forbundet med at lede, og på den anden side også er en risiko forbundet med ikke at lede. Vi må 

i analysen af den politiske ledelse af livsstilen rette blikket mod de måder ledelsesparadokset optræder 

empirisk. 
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Endnu mere interessant bliver ledelsesparadokset, når et biopolitisk reguleringsimperativ 

sammenkobles med et liberalt selvbegrænsningsprincip i regeringens politiske programmer for 

folkesundheden. Dét som konstituerer spændingen mellem biopolitikken og den liberale 

governmentalitet er, ifølge Lars Thorup Larsen, at biopolitikkens imperativ om, at samfundet og dets 

moralske karakter skal reguleres for at optimere livet, står i modsætning til liberalismens rationalitet 

om at begrænse reguleringen af samfundet mest muligt. Thorup Larsen (2011) har undersøgt, hvordan 

biopolitiske mål om befolkningsoptimering synes vanskelige, hvis ikke umulige at realisere, når den 

governmentale ledelse er rettet mod livsstilen (Thorup Larsen 2011:221). Med reference til Foucault, 

taler Thorup Larsen om en såkaldt ”statsfobi”; en skepsis overfor direkte regulering, som har 

kendetegnet politiske programmer, herunder de danske folkesundhedsprogrammer, siden 1970’erne 

(Ibid.).  

Liberalismens sikkerhedsdispositiv og risikokonstruktion 

Foreløbigt har vi beskæftiget os med to af elementerne i Foucaults triangulering af 

governmentalitetsbegrebet
4
, nemlig befolkningen som problem for regeringen og den politiske 

økonomi, der installerer et liberalt selvbegrænsningsprincip i regeringsudøvelsen. Vi skal nu 

beskæftige os med sikkerhedsdispositivet som governmentalitetens tredje element. Ifølge Foucault 

udvikles et sikkerhedsdispositiv i løbet af det 18. århundrede sammen med den liberale 

ledelsesrationalitet, som en overlejring af suverænitetens og disciplinens logik. 

 
”Suveræniteten udøves inden for territoriets grænser, disciplineringen udøves på individernes kroppe, og 

sikkerheden udøves på en befolkning som helhed” (Foucault 2008:17).  
 

Sikkerhedsforanstaltningerne har i den liberale governmentalitet til formål at sikre de frie interessers 

udfoldelse ved at beregne, kontrollere og begrænse risikoen forbundet med frihedsudøvelsen. Mens 

retten og disciplinen forsøgte at undgå et uønsket fænomen som spedalskheden eller pesten ved at 

negere problemets eksistens eller gemme det væk, så accepterer sikkerhedsdispositivet eksempelvis 

epidemien som realitet, som naturligt element, og studerer fænomenets udvikling, for at sætte tiltag i 

spil, der kan nedbringe det til et acceptabelt niveau. Målet er at bearbejde det uønskede mod det mere 

ønskede ved at udnytte det uønskede (Foucault 2008:66). Sikkerhedens udgangspunk er det 

(empirisk) normale, der fungerer som norm og giver plads til yderligere differentieringer. 

Sikkerhedsmekanismerne trækker derfor ingen absolut grænse mellem det tilladte og det forbudte, 

men specificerer et optimalt mellempunkt inden for et spektrum af variationer (Lemke 2007:58). For 

                                                        
4 Begrebet ”guvernementalitet” definerer Foucault som: ”den mængde af institutioner, procedurer, analyser og 

refleksioner, beregninger og taktikker, som gør det muligt at udøve den specifikke, om end meget komplekse 

form for magt, hvis primære sigte er befolkningen, hvis vigtigste vidensform er den politiske økonomi, og hvis 

væsentligste tekniske redskab er sikkerhedsforanstaltningerne.” (Foucault 2008:116-117) 
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at legitimere intervention må det værende konstrueres som usikkert og risikofyldt, som trussel mod 

friheden og det sunde (AFJ 2005:265). Vi er nu tilbage ved liberalismen, der må regulere for ikke at 

regulere, og kun intervenere for at optimere. Friheden findes ikke på forhånd, men må produceres og 

beskyttes, og sikkerhedsdispositivet er på denne måde en integreret del af den liberale ledelse, der 

med henblik på at beskytte de naturlige processer i befolkningen, skal styre igennem facilitering, frem 

for regulering, og lede selvledelse frem for at kontrollere og begrænse ved at opstille regler og 

sanktioner (Gudmand-Høyer & Lopdrup Hjort 2009: 108). Ifølge Anders Fogh Jensen (2005) 

overlejres biopolitikken af et sikkerhedsdispositiv, fordi den liberale ledelse begynder at interessere 

sig for, hvordan den enkeltes frihedsudøvelse ikke kommer til at udgøre en trussel for andres 

sikkerhed og sundhed. Den enkeltes livsførelse kan iagttages som risikoforvaltning, der påvirker 

samfundet, eksempelvis ved, at den enkelte kan smitte den anden med en sygdom, være normsættende 

for et risikoniveau som følge af dårlige vaner eller ved at skade sig selv og dermed blive en 

samfundsøkonomisk omkostning (AFJ 2005:266).  

 

Når vi taler om et sikkerhedsdispositiv, taler vi om en særlig logik som governmentaliteten følger i 

problemløsningen. Et dispositiv
5
 kan defineres som en særlig regelmæssighed i organiseringen af det 

sociale med det formål at skabe et udfaldsrum, hvor sandsynligheden for en særlig adfærd forøges 

(AFJ 2005:36,44). Ved et dispositiv forstår vi en social logik, som gør bestemte problematiseringer og 

løsninger mere sandsynlige end andre, hvor udsagn, socialitet og institutionelle rum er 

’dispositioneret’ på en særlig måde (Villadsen 2011:3). Når Foucault selv i slutningen af sit 

forfatterskab anvender begrebet dispositif, er det som en retrospektiv kategori til at beskrive historien 

med. Foucault viser i sin analyse af disciplinen i ”Discipline and Punish” (Overvågning og straf) 

(1977), hvordan forskellige teknikker til korrektion og træning blev udviklet forskellige steder, men 

efterhånden blev forbundet, således at de kom til at udgøre et allestedsnærværende dispositiv 

(Raffnsøe i Andersen et al. 2005). Disciplinen er et eksempel på, hvordan løsninger på specifikke 

problemer gradvist rutiniseres og systematiseres, og efterhånden udvikler sig til selvfølgelige og 

generelle løsningsmodeller (Villadsen 2011:3). Vi vil anvende dispositivbegrebet som en lyslinje, der 

har en særlig måde at strukturere lyset på og giver liv til objekter og subjekter (Deleuze 1984:160). 

Samtidig må vi også have blik for, at forskellige dispositiver kan sammenflettes og virke i løsningen 

af samme problem og dermed iagttages på samme tid. Som Gudmand-Høyer og Lopdrup Hjort 

                                                        
5 Foucaults egen brede definition af dispositivbegrebet inkluderer både ”diskurser, institutioner, arkitektoniske 

indretninger, regelbeslutninger, love, administrative forholdsregler, videnskabelige udsagn, filosofiske, moralske og 

filantropiske påstande, kort sagt: (…) Dispositivet er selve det net, som man kan påvise mellem disse elementer.” 

(Foucault i AFJ 2005:44).  
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bemærker kan sikkerhedsdispositivet eksempelvis godt virke igennem suveræne og disciplinære 

anordninger, men altid som middel til at bringe livsprocesserne til et niveau, hvor de er i stand til at 

regulere sig selv, aldrig som et mål (Gudmand-Høyer & Lopdrup Hjort 2009:107). Når dispositiver 

sammenflettes kan det både begrænse og stimulere magtudøvelsen. Eksempelvis kan magten 

stimuleres ved, at governmentale teknikker anvendes i løsningen af biopolitiske problemer eller, at 

sikkerhedsforanstaltninger som afgifter på sundhedsskadelige produkter kan disciplinere befolkningen 

til rationel forbrugeradfærd. Omvendt kan dispositiverne stå i vejen for hinanden og begrænse 

magtudøvelsen, eksempelvis ved, at styringen på en gang vil regulere og er skeptisk over for 

regulering eller at forebyggelsen på en gang styrer mod en disciplinær norm om den perfekte 

sundhedstilstand i befolkningen og mod en sikkerhedsdispositionel norm om et acceptabelt niveau af 

sundhed i befolkningen. I analyserne vil vi derfor have blik for sammenfletningen af dispositiver og 

deres konsekvenser for magtudøvelsen. Dette er en måde at imødekomme den kritik, som er blevet 

rejst over for governmentality studierne for at se magten alle vegne (Dean 2002) og ikke være 

sensitive over magtens iboende spændinger og dens begrænsninger. 

Foucaults sikkerhedsdispositiv er som analytisk blik frugtbart, fordi vi får øje på, at sikkerheden 

fungerer gennem produktionen af risici. Uden risici og usikkerhed ville der ikke være behov at skabe 

sikkerhed. På samme måde som liberalismen producerer friheden, producerer sikkerhedsdispositivet 

risici, som regeringen må gribe ind overfor med henblik på at beskytte friheden. Derfor må 

risikobegrebet forstås som et anden ordens begreb, som en social konstruktion, der hverken er 

objektiv eller neutral, men forbundet til politiske og moralske processer med konstitutive 

konsekvenser for, hvad der gøres styrbart og hvordan mennesker opfatter sig selv (Mik-Meyer & 

Villadsen 2007:150). Når en bestemt form for livsstil iagttages som en risiko, så kløves livsstilen 

automatisk i to dele; i en sund livsstil, der iagttages som korrekt, rationel og ufarlig, og i en usund 

livsstil, der iagttages som ukorrekt, irrationel og farlig (Mik-Meyer & Villadsen 2007:156). I analysen 

vil vi vise, hvordan der gennem forebyggelsesprogrammerne konstitueres et bestemt subjekt, som vi 

betegner som et neoliberalt risikosubjekt, der er kendetegnet ved at befinde sig mellem det raske og 

det syge i en permanent risikozone, men også ved at være et viljesbærende og forandringskompetent 

subjekt, der kan ledes til at træffe det sunde valg. Strategierne skelner i den sammenhæng mellem et 

normalt sundhedsindivid og et risikoindivid, som er særligt disponeret for at udvikle sygdomme og 

hvis handlekompetence på samme tid er begrænset. En sådan distinktion åbner op for bestemte måder 

at kategorisere og styre mennesker, som vi analytisk skal undersøge nærmere. For at undersøge 

konstruktionen af risici må vi være præcise i forhold til, hvordan vi kan genkende noget som risiko. 

Til det formål inddrager vi den tyske systemteoretiker Niklas Luhmanns risikologik. 
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Risikobegrebet: Luhmanns distinktion mellem risiko og fare  

Ifølge Luhmann må man forstå risiko som en binær distinktion bestående af begrebet risiko og 

refleksionskategorien fare. Det, der for ene (ego) udgør en risiko, udgør altid en fare for den anden 

eller de andre (alter) (Luhmann 1997:5, Luhmann 2000:62). Når man analytisk vil undersøge risiko 

som en social konstruktion må man derfor også undersøge, hvad der optræder på distinktionens anden 

side, fare-siden. At undersøge, hvad der konstrueres som risiko henholdsvis fare er at undersøge 

risikologikkens sagsdimension. Denne kan dog ikke undersøges løsrevet fra en tidslig dimension og 

en social dimension (Luhmann 1997:6). I forebyggelsesprogrammerne kan vi se, at en usund livsstil 

iagttages som en risiko, der er forbundet med individuel adfærd. Den enkelte løber en risiko for at 

udvikle sygdomme, når vedkommende vælger at føre en usund livsstil, eksempelvis gennem rygning 

eller fedtholdig kost (sagsdimensionen) (Regeringen 1989; Regeringen 2002). Denne risiko kan 

iagttages som en fare for andre, fordi sygdom betyder kortere tid på arbejdsmarkedet, større udgifter 

til offentlig omsorg, men også udgør en social smittefare, der kan påvirke personer i omgangskredsen 

negativt. Den enes usunde livsstil kan altså iagttages som en samfundsøkonomisk fare eller social 

smittefare for den anden (socialdimensionen). Livsstilen konstrueres samtidig, som den enkeltes 

nutidige beslutning om en sund eller usund livsstil, mens sygdommen konstrueres som en fremtidig 

nutid, som det kolde uhyre der venter, hvis valget falder på det usunde liv (tidsdimensionen). Styrken 

ved Luhmanns begrebspar er den analytiske sensitivitet over for både risiko og fare. I den 

sammenhæng byder dimensionerne tid, sag og socialitet sig til som relevante ledetråde i 

undersøgelsen af risikokonstruktioner.  

 

Livsstilen som biopolitisk problem 

Ligesom det var Foucaults ærinde i forelæsningsrækken om Biopolitikkens fødsel fra 1979 at 

undersøge den måde, hvorpå ”livets og befolkningens specifikke problemer er blevet opstillet inden 

for rammerne af en regeringsteknologi, der langtfra altid har været liberal, men som ikke desto 

mindre siden slutningen af 1700-tallet har været hjemsøgt af spørgsmålet om liberalismen” (Foucault 

2009:364), er det vores ærinde at undersøge den måde livsstilen er blevet gjort til et problem i 

regeringens programmer for folkesundheden siden 1989. Men vi er ikke kun interesseret i 

problematiseringens former, men også i ledelsens håndteringsmodeller, i den måde livsstilen gøres til 

et styringsobjekt og de teknikker, der tages i anvendelse for at styre den. I den sammenhæng er et 

særligt interesseområde at undersøge den måde det liberale ledelsesparadoks udfoldes i 

forebyggelsesstrategierne, når livsstilen som biopolitisk problem må håndteres inden for rammerne af 

en liberal governmental ledelsesrationalitet.  
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Problemet for den liberale governmentalitet, som Thorup Larsen ligeledes påpeger er, at den 

biopolitiske intervention sjældent kan tage den direkte regulerings form, da samfundet grundlæggende 

betragtes som selvregulerende, hvorfor hierarkisk suveræn magtudøvelse i moderne velfærdsstater 

ikke længere betragtes som hverken legitim eller effektiv (Thorup Larsen 2011:205). Denne 

styringsproblematik er blevet endnu mere kompleks med livsstilssygdommenes indtog på den 

politiske dagsorden siden 1970erne. Thorup Larsens analyser viser, hvordan en særlig 

konceptualisering af livsstilsbegrebet i den danske regerings folkesundhedsprogrammer har gjort det 

muligt at omdanne livsstilen til styringsobjekt for politiske strategier, som han giver navnet 

livsstilspolitikken (Lifestyle politics) (Thorup Larsen 2011:202). Livsstilspolitikken defineres, som 

strategier anvendt af politiske autoriteter til at forebygge udviklingen og stigningen i 

livsstilssygdomme. Thorup Larsen har i denne analyse afgrænset sig fra at undersøge, hvordan 

livsstilspolitikken har en praktisk teknisk dimension (Thorup Larsen 2011:207). Dette problem vil 

denne afhandling tage op i analysen af, hvordan kampagnen byder sig til som en teknik i den liberalt 

governmentale biopolitiske forebyggelsestænkning, der er i stand til at overkomme 

folkesundhedspolitikkens governmentalitetskrise, ved at styre frie individers selvstyring af livsstilen. 

 

Imod en biopolitisk governmentality analytik 

Som tidligere nævnt skriver afhandlingen sig i governmentality analytikkens rammer. Begrebet 

governmentality blive anvendt på forskellige måder, som både teoretisk refleksionskategori og 

analytisk perspektiv. Men er governmentality analytikken overhovedet en brugbar ramme til at 

analysere moderne biopolitik? Man kunne indvende at governmental ledelse og biopolitik forstået 

som befolkningsregulering er uforenelige perspektiver grundet deres modsætningsfyldte rationaliteter. 

Hvor biopolitikkens analytik vil have blik for magtens interventionistiske karakter grundet 

befolkningsoptimeringstanken, vil governmentality-analytikken have blik for magtens til tider 

usynlige og faciliterende karakter grundet den liberale rationalitet om at begrænse reguleringen til et 

minimum for at respektere samfundets selvstyringskompetence. Vi anser det ikke bare for 

uhensigtsmæssigt, men umuligt at adskille de to perspektiver. Hvis man accepterer Foucaults pointe 

om biopolitikkens opkomst som del af den liberale governmentalitet, må analyser af moderne former 

for biopolitik også tage udgangspunkt i en governmentality analytik. En sådan forening af de to 

perspektiver er netop Thomas Lemkes (2009) ambition i hans reformulering af biopolitikken indenfor 

governmentality analysens rammer. Lemkes biopolitiske analytik vil udgøre en central 

inspirationskilde til operationaliseringen af de præsenterede teoretiske perspektiver.  
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Hos Lemke skal biopolitik med inspiration i Foucault, forstås som en ”art of government”, en 

regeringskunst, der har det relationelle netværk mellem videnspraksisser, magtprocesser og 

subjektiveringsformer som sit genstandsfelt (Lemke 2009, Lemke 2011). Lemkes biopolitiske 

analytik er særligt god til at indfange de biopolitiske styringsbetingelser indenfor den liberale 

governmentalitet. Hvis regeringen har defineret den individuelle livsstil som problem for 

folkesundheden, men samtidig har afgrænset den individuelle livsstil, som et domæne der falder 

udenfor reguleringens rækkevidde, sætter det en kritisk begrænsning for biopolitikkens muligheder 

for at optimere befolkningens sundhed. Thorup Larsen kalder denne styringskonflikt for en 

governmentalitetskrise, der efterlader biopolitikken uden reelle muligheder for regulerende 

intervention (Thorup Larsen 2011:216). Lemke påstår, at denne spænding blot fungerer som en 

katalysator for den biopolitiske magtudøvelse, der netop ved at gøre sig afhængig af de individuelle 

livsprocesser, der falder uden for reguleringens rækkevidde og hvis selvstyring regeringsudøvelsen er 

nødt til at respektere, kan udvikle uhørt mange nye optioner for at intervenere i og omforme 

livsprocesserne (Lemke 2009:138). Magten mangedobler sine muligheder, da den i 

governmentaliteten ikke længere kun råder over direkte autoritative former for regulering, men også 

har indirekte teknologier til at anspore, tilskynde, appellere, vejlede, drage omsorg, moralisere og 

normalisere, til sin disposition. Magten kan nu både regulere, disciplinere og forbyde, og samtidig 

stimulere, aktivere og autonomisere (Ibid.). Lemkes biopolitiske analytik har blik for magtens 

governmentale karakter, som vi mener at kunne iagttage i forebyggelsesprogrammerne og 

oplysningskampagnen. Vi vil derfor i det følgende udfolde og tilpasse Lemkes biopolitiske analytik i 

forhold til afhandlingens specifikke erkendelsesinteresser. 

Spørgsmål  til analysedel 1: et biopolitisk rum for intervention 

Når vi på strategiernes niveau undersøger, hvordan der etableres et biopolitisk rum for intervention, er 

vi særligt interesseret i at undersøge dimensionerne videnspraksisser og magtprocesser, som ikke kan 

adskilles fra hinanden. Moderne magtudøvelse hviler på viden, fordi magten altid finder støtte i 

videnskabelige kategorier, og videnskaberne ofte er etableret i snæver forbindelse med styring, 

kontrol og forvaltning af mennesker (Mik-Meyer & Villadsen 2007:21). Lemke indfanger forholdet 

mellem magt og viden med udtrykket politisk viden. Det er videnspraksisser, der gør noget sigeligt og 

synligt, mens magtprocesser mobiliserer, frembringer og udbreder det sigelige og synlige (Deleuze 

2006:113, Lemke 2009:140). Denne politiske viden er en særlig viden frembragt igennem statistikker, 

demografiske, epidemiologiske og biomedicinske analyser af livsprocesser med det formål at ”regere” 

individer igennem korrektion, ekskludering, normalisering, disciplinering og optimerende 

foranstaltninger (Lemke 2011:176). Ifølge Lemke åbner den politiske viden et særligt biopolitisk 
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interventionsrum, hvor specifikke objekter udpeges som mål for interventionen og hvor bestemte 

håndteringsmodeller dukker op som naturlige (Lemke 2011:177).  

Vi opstiller tre spørgsmål, der vil være styrende for analysen af, hvordan et biopolitisk 

interventionsrum etableres, når livsstilen konstrueres som risiko for folkesundheden.  

 

1. Hvordan gøres livsstilen til styringsobjekt i de politiske programmer for folkesundheden? 

Vi skal vise, hvordan den snævre kobling mellem vidensformer og magtprocesser, skaber en særlig 

politisk viden om sundheden, der frembringer et bestemt vokabular, bestemte begreber og teknikker, 

som gør det muligt at problematisere livsstilen som risiko for folkesundheden. Formålet er at 

synliggøre, hvordan magtudøvelsen finder sine begrundelser inden for dette sandhedsregime (Ibid.), 

som samtidig muliggør ny vidensproduktion. Det er denne cirkulation mellem magt og viden, der gør 

det muligt at udpege livsstilen som et objekt for styringen, og som definerer grænserne for det 

biopolitiske rum for  intervention. 

 

2. Hvordan gøres den individuelle livsstil til en social-biologisk risiko? 

Efter at have optegnet konturerne af et biopolitisk rum for intervention skal vi se på, hvordan 

relationen mellem subjekt og objekt sættes i dette rum. Det handler om at undersøge, hvordan former 

for individuel adfærd defineres som risikoadfærd og hvordan et bestemt subjekt konstrueres, hvis 

adfærdsdispositioner kan karakteriseres som risikable og dermed indskrives som risikoobjekt i 

folkesundhedsstrategierne. Her er fare, som risikoens refleksionskategori, afgørende for iagttagelsen 

af, hvad der konstrueres som risikosubjekt/objekt. I denne analyse inddrages Luhmanns tre 

dimensioner: sag, tid og socialitet, der gør det muligt at indfange for hvem eller hvad en særlig type 

risikoadfærd udgør en fare for, altså hvordan risikoen har en social karakter, og endelig hvilken rolle 

tiden spiller for risikokonstruktionen med særligt fokus på, hvordan aktuel sundhedsadfærd 

reflekteres i potentielle farer i fremtiden. Vi skal i den forbindelse vise, hvordan strategierne 

forestiller sig mennesket som et neoliberalt risikosubjekt. 

 

3. Hvordan reflekterer magten i biopolitikkens iagttagelsesskema over livsstilens ledelsesmæssighed? 

Vi kalibrerer endnu engang det analytiske blik for at undersøge, hvilke håndteringsmodeller til at løse 

livsstilsproblemet, som i det biopolitiske interventionsrum dukker op som naturlige. Med 

dispositiverne som analytiske blikke, undersøger vi, hvordan den biopolitiske magtudøvelse i 

regeringens folkesundhedsstrategier reflekterer over livsstilens ledelsesmæssighed. Med 

ledelsesmæssighed mener vi måden, hvorpå livsstilsbegrebet bliver et altomfavnende relæ for nye 

magtrelationer i forebyggelsen, som er mere uafgrænselige, mobile og overskridende (jf. Deleuze 
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2006:214-215), end tidligere. Vi vil analysere, hvordan magtrelationerne både overskrider de 

ministerielle ansvarsområder, samfundssektorer og sundhedsvæsenets institutioner og fungerer ved at 

indskrive sig i civilsamfundets lokalmiljøer og sociale relationer.  

  

Spørgsmål til analysedel 2: oplysningskampagnen som ledelsesteknik 

Fra folkesundhedspolitikkens strategiske niveau bevæger vi os i analysens anden del til teknikkernes 

niveau. Vi vil undersøge magtens tekniske karakter i det biopolitiske interventionsrum i form af en 

case analyse af kampagnen ”Hver eneste cigaret skader dig”. Analysen af kampagnen som 

ledelsesteknik har særligt blik for, hvordan magten i det biopolitiske interventionsrum er 

subjektiverende. Før vi kan komme formuleringen af konkrete analysespørgsmål nærmere, må vi 

derfor først definere, hvad vi forstår ved begreberne ledelsesteknik og subjektivering, samt overveje 

case analysens implikationer. 

Vi forstår en ledelsesteknik som en konkret magtpraksis
6
, der støtter sig til viden med det formål at 

bestemme individers adfærd og underkaste dem bestemte former for disciplin og kontrol (jf. Foucault 

2000:212). En sådan teknik har et rationale, en mening og et formål, og skal med Foucault ikke 

forstås som noget naturvidenskabeligt-teknisk, men som noget socialt, som eksempelvis en 

fængselscelle, en statistik, et spørgeskema eller en oplysningskampagne (jf. AFJ 2005:43). At 

teknikker er installeret med en rationalitet betyder, at de følger en særlig tanke og mål-middel 

overvejelse, som giver dem retning (jf. Mik-Meyer & Villadsen 2007:28). For at undersøge denne 

mål-middel rationalitet må analysen have særligt blik for, hvordan kampagnen tænker præmisserne 

for sin ledelse og hvordan kampagnen er konstitueret af et sæt af delteknikker; kampagnen rummer 

både en hjemmeside, forskellige Tv-spots, annoncer i aviser og blade, en telefonrådgivningslinje og et 

internetdebatforum etc. En analyse må derfor også have blik for kampagnens delteknikker, der 

muliggør strategiske koblinger og anknytningspunkter for kommunikationen. At kampagnen er 

udstyret med en rationalitet betyder, at den er teleologisk; den må konstruere en bestemt fremtid, som 

den styrer imod. Analysen må derfor være sensitiv over for, hvordan nutiden versus fremtiden sættes, 

ved at se på, hvordan kampagnen konstruerer livet som ryger versus livet som ikke-ryger. Når vi 

ønsker at undersøge kampagnens iboende forandringsbestræbelse må vi spørge til kampagnens 

subjektiveringsformer; hvordan subjekter under videnskabelige, medicinske og moralske autoriteters 

vejledning, og gennem en særlig politisk viden om sundheden, gør deres egen eksistens til genstand 

                                                        
6 I receptionslitteraturen anvendes begrebet ledelsesteknologi eller magtteknologi på samme måde, som vi 

bruger begrebet magtteknik (se Jensen 2005, Mik-Meyer og Villadsen 2009). Når vi vælger at bruge 

teknikbegrebet, er det fordi vi mener, at begrebet indfanger magtens mikroøkonomi;  hvordan magten også er 

materiel og indskriver sig i sociale praksisser, mens vi tillægger teknologibegrebet en mere overgribende 

betydning, som en strategisk logik på linje med dispositivet. 
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for praktisk bearbejdning (jf. Lemke 2009:41). Når vi bruger begrebet subjektivering, forstår vi det 

som en art dobbeltbinding af individet, der underkastes magten, men ved at underkaste sig en given 

subjektposition samtidig bliver et handlekraftigt individ (Foucault 2000:212). Subjektet er en 

foranderlig kategori, som gennem magtprocesser konstrueres som ”personer med særlige evner, 

kendetegn og rettigheder. Personer, der forholder sig til sig selv som bestemte typer af skabninger. 

Personer som andre forholder sig til som bestemte typer af skabning” (Rose i Borch & Thorup 

Larsen 2003:183). Vi skal analytisk undersøge, hvordan kampagnen leder mennesker mod at blive et 

særligt etisk subjekt
7
, forstået som et subjekt med bestemte kapaciteter, egenskaber og ønsker, hvilket 

giver os mulighed for at indfange magtens produktive og skabende karakter. I denne sammenhæng 

handler ledelse om at give friheden form ved at udgrænse et handlingsrum, der konditionerer, hvordan 

rygeren kan erkende sig selv som ryger og bør handle for at blive ikke-ryger og dermed opnå en 

forandring mod en sundere livsstil. At lede forstår vi derved som påvirkning af udfaldet af andres 

handlinger ved at strukturere et muligt handlingsfelt. Analysen må i denne sammenhæng have blik for 

den governmentale spænding mellem ledelsesteknik og selvteknikker, forstået som instrumenter og 

procedurer, individer kan anvende til at forme og bearbejde sig selv med (Lemke 2011:178). 

Selvteknikkerne kan både være rettet mod individets fysiske væren (zoé) og individets politiske og 

moralske væren (bíos) (Ibid.). Et eksempel på en teknik rettet mod kroppen er rygeplasteret eller 

nikotintyggegummiet, mens en teknologi rettet mod den politiske væren er advarselsmærkater på 

cigaretpakker eller ”Stoplinien”, hvor en autoritet guider individet mod et liv som røgfri. 

Distinktionen er et analysestrategisk greb til at få hold om teknikkernes former, men vi må være 

empirisk sensitive over for, hvordan det fysiske kan flyde sammen med det moralske, eksempelvis 

ved at ”Stoplinien” ikke kun rådgiver om rygning, men også henviser til teknikker rettet mod kroppen 

som netop rygeplastre og nikotintyggegummi.  

At analysere oplysningskampagnen som ledelsesteknik har en række implikationer på linje med de 

betingelser, som Foucault opstiller, når han skitserer sin institutionsanalyse (Foucault 2008:126). For 

det første må analysen gå uden for teknikken og decentrere sig i forhold dens problematik. Det vil 

sige, at kampagnen skal iagttages ud fra noget ydre og overordnet, der sigter mod samfundet som 

hele, i vores tilfælde en særlig politisk viden om sundheden (jf. Foucault 2008:127). For det andet, må 

vi decentrere analysen i forhold til funktionen og ikke analysere kampagnen ud fra dens forventede 

funktioner, ud fra dens ideale funktioner, for så at undersøge dens virkelige funktioner og vurdere 

                                                        
7 Subjektivitet og etik er centrale begreber hos Foucault, særligt i den sidste del af forfatterskabet (Foucault 

1985, 1986) Foucault har selv udtrykt, at det er en ”påtrængende, fundamental og politisk uundværlig opgave at 

konstituere en selvets etik” (Foucault i Raffnsøe et. al. 2009:38). Undersøgelsen af en biopolitisk 

ledelsesrationalitet må derfor have blik for subjektiveringsformerne: for måderne, hvorpå subjektet konstitueres 

og ledes til at reflektere over sig selv og bearbejde sine sundhedsproblemer.  
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kampagens effekt (Ibid.). En sådan institutionel analyse ville hævde, at kampagnen havde en substans 

og en bestemt funktion, hvorudfra vi empirisk kunne teste om den opnåede det den sigtede mod. 

Vores ambition, som anden ordens iagttagere, er i stedet at analysere, hvordan kampagnen emergerer i 

et ”helt netværk af alliancer, kommunikationer og støttepunkter” (Ibid.).  Med andre ord må vi erstatte 

”funktionens indre perspektiv med strategiernes og taktikkernes ydre perspektiv” (Foucault 

2008:128). For det tredje må vi decentrere analysen i forhold til genstanden (Ibid.). Som nævnt 

afviser vores anden ordens blik en på forhånd given genstand, hvad enten vi ser på begrebet om 

livsstil, sundhed eller risiko.  

Case studiet skal ikke opfattes som en repræsentativ kategori, hvorfra vi kan udsige noget generelt om 

oplysningskampagner på sundhedsområdet, men som en del af en kontekstualiserende analyse, der 

forsøger at placere teknikken ”ud fra det synspunkt, som konstitutionen af felter, områder og 

genstande for viden udgør” (Foucault 2008:128). Vi formulerer tre spørgsmål, som vil være styrende 

for analysens anden del. 

1. Hvordan reflekterer kampagnen over præmisserne for ledelse?  

Vi undersøger i dette spørgsmål, hvordan kampagnen og dens delteknikker reflekteres i en større 

magtøkonomi, og hvilke betingelser kampagnen i den forbindelse opstiller for sin ledelse. Dette gøres 

dels i en historisk kontekst, dels ved at fremvise hvordan kampagnen kan betragtes som del af en 

større biopolitisk forebyggelsestrategi set i lyset af første analyse af regeringens 

folkesundhedsprogrammer.  

2. Hvordan er kampagnen subjektiverende? 

Med dette spørgsmålet vil vi undersøge, hvordan mennesker i sundhedens navn tilskyndes til at 

opføre sig på en særlig måde for at opnå bestemte biopolitiske mål (Lemke 2009:141). Vi undersøger 

subjektiveringen ved at vise, hvordan kampagnen gennem viden vil opbygge kompetencer hos rygeren 

til at forstå sit problem, og hvordan kampagnen gennem Tv-spots med skrækappeller som 

virkemiddel vil anråbe rygeren til se sig selv som et risikosubjekt.  

3. Hvordan sætter selvteknologier individer i stand til at bearbejde deres rygeproblem?  

Det tredje spørgsmål handler om kampagnens facilitering af selvteknikker og teknikkernes form 

(zoé/bíos). Vi undersøger på hvilke måder selvteknikkerne sætter det enkelte menneske i stand til at 

lede sig selv, væk fra røgens tågede gange og ind på frihedens oplyste stier. 
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På baggrund af de to analyser vi vil til sidst samle op ved at diskutere de styringsmæssige og 

samfundsmæssige implikationer, der følger med en række af de magtteknikker, der tages i anvendelse 

i forebyggelsesstrategien, med henblik på at give en karakteristik af den styringsrationalitet der kan 

iagttages på tværs af folkesundhedsprogrammerne i Danmark siden 1989. Herefter følger 

afhandlingens konklusion.   
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Analysedel 1. Et biopolitisk rum for intervention 

Livsstilen som styringsobjekt 

1989 – 1998:  forebyggelsens vidensformer 

Imens Sundhedsprioriteringsudvalgets betænkning fra 1977 ikke gjorde et stort nummer ud af at 

forholde sig til hverken sundhedsbegrebet eller livsstilsbegrebet, diskuterer ”Regeringens 

forebyggelsesprogram” fra 1989 begreberne indgående. Strategien trækker på 1980’ernes debat om 

liberalisme over for kommunitarisme i spørgsmålet om, hvorvidt sundhed kan tilskrives individuel 

adfærd eller er et produkt af sociale faktorer som familien, arbejdspladsen eller lokalsamfundet. 

Strategien accepterer begge forklaringsmodeller og konstaterer, at formålet med 

forebyggelsespolitikken er at sikre en balance mellem samfundets indsats og den enkeltes indsats, men 

at denne balance er blevet skæv, hvorfor det er strategiens hovedopgave at få den enkelte til at tage et 

større ansvar for sin egen sundhed. 

 
”Balancen mellem samfundets indsats og den enkeltes egen indsats for sin sundhed er blevet skæv – på nogle 

områder urimelig skæv” (Regeringen 1989a:8).  

 

Når strategien diskuterer sundhed som et samspil mellem individets eget valg og strukturelle faktorer, 

tilslutter strategien sig ”det nye sygdomsbillede”, som er udgangspunktet for 

Verdenssundhedsorganisationen WHO’s sundhedserklæring fra 1984 (Regeringen 1989a:11). Ifølge 

lærebøger i folkesundhedsvidenskab overlejres den medicinske forklaringsmodel i det nye 

sygdomsbillede af biomedicinske, socialmedicinske og psykologiske forklaringsmodeller, der tilføjer 

mikroprocesser i den menneskelige organisme, menneskets mentale konstitution og miljømæssige 

dimensioner til sundhedsopfattelsen (Kamper-Jørgensen & Almind 1999:52). Således forskydes 

sundhedsopfattelsen fra udelukkende at iagttage sundhed som fraværet af en patologisk tilstand i 

legemet, til at være et samspil mellem mennesket og det omkringliggende miljøs påvirkninger. 

Mennesket betragtes i denne forklaringsmodel ikke som et passivt objekt for den medicinske 

intervention, men som et aktivt handlende væsen, der selv er med til at forme sine livsomstændigheder 

(SIF 2002:27). Det årsagsbærende for sundheden forskydes altså fra interventionen (behandlingen) til 

mennesket og dette menneskes liv og levevilkår (Kamper-Jørgensen & Almind 1999:52).  Det fremgår 

af regeringsprogrammet, at WHO programmet ”har været til stor inspiration for alle der arbejder med 

sundhedsforhold” (Regeringen 1989a:11), og inspirationen reflekteres i programmets sensitivitet over 

for det enkelte menneskes ansvar, samt opfordringen til en tværgående, koordineret sundhedsindsats, 

der inkluderer lokalmiljøer, uddannelse, boligforhold, fødevarer etc.  
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”(WHO) programmet tilskynder, at der med mennesket i centrum gøres en sammenhængende indsats – med 

deltagelse af mange grene af samfundet – for at fremme befolkningens livskvalitet og trivsel” (Ibid.)  

 

På trods af, at programmet og WHO’s erklæring fra 1984 taler om et ”nyt sygdomsbillede”, skal vi 

bemærke, at dette sygdomsbillede i princippet kan spores tilbage til WHO’s konstitutionserklæring fra 

1946, hvor sundhed defineres som en komplet tilstand af fysisk, psykisk og socialt velbefindende (SIF 

2000:26). Det er dog først med WHO’s ”Sundhed for alle i år 2000”-strategi fra 1984, og med 

”Ottawa Charteret” fra 1986, at det ”brede” sundhedsbegreb finder vej til de nationalpolitiske 

programmer i medlemslandende (SIF 2000:26). Det nye sygdomsbillede og det brede sundhedsbegreb 

er altså ingenlunde nye ideer, men præsenteres for første gang i et samlet politisk program i 1989, 

hvor ideerne forbindes med livsstilsbegrebet og med livsstilsrelaterede sygdomme. Selvom 

programmet i dramaturgisk stil iscenesætter det brede sundhedsbegreb som noget nyt og 

epokegørende, der markerer en tydelig afstandtagen fra fortidens dunkle, uoplyste behandlingsregime, 

så ligger det nye ikke i, hvad der bliver sagt, men snarere i dets genkomst som begivenhed (jf. 

Foucault 2001b:21). Regeringsprogrammet indstifter på denne måde en tidslig distinktion mellem 

fortidens dyre og utilstrækkelige behandlingsparadigme og den nuværende forebyggelsesæra, hvor det 

i høj grad er individets usunde vaner, men også menneskets omgivelser, der skal styres for at løse 

folkesundhedens problemer (Regeringen 1989a:8). 

 

Programmet definerer livsstilen, som et delelement i sundhedsbegrebet, der rummer ”livsstil, 

menneskelige rammer og fysiske omgivelser” (Regeringen 1989a:13). Livsstilen sidestilles definitorisk 

med individuelle vaner og rummer således ikke nogen strukturel dimension, men er som begreb 

relateret til individuel adfærd. Selvom sundhed og sygdom ikke alene kan betragtes som produkt af 

den enkeltes handlinger, så fremgår det af programmet, at ”vores vaner er en stadig mere væsentlig 

sygdomsårsag”(Ibid.) og at livsstilssygdommene kaldes sådan ”fordi årsagerne ligger i vores livsstil, i 

vores vaner” (Ibid.) Livsstilen bliver på denne måde ikke blot en vigtig determinant for den enkeltes 

sundhed, men også den afgørende determinant for potentielle sygdomme. Kræftsygdomme, hjerte-

karsygdomme og ulykker fremhæves som de mest udbredte livsstilssygdomme, udpeget på ”baggrund 

af samfundsøkonomiske betragtninger og de sygdomsramtes tab af velfærd” (Regeringen 1989a::26). 

Hertil opregnes muskel- og skeletsygdomme og psykiske lidelser også som livsstilssygdomme. De 

vaner eller elementer i livsstilen, der problematiseres som årsager til de udpegede sygdomme, er kost, 

rygning og alkohol (Regeringen 1989a:27). Livsstilselementerne kategoriseres som risikofaktorer for 

at udvikle de nævnte livsstilssygdomme. Eksempelvis sættes kost i forbindelse med hjerte-

karsygdomme og muskel- og skeletlidelser, mens rygning sættes i forbindelse med kræft og hjerte-
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karsygdomme, hvorved der optegnes et netværk af multikausale relationer mellem risikofaktorer og 

sygdomme (Ibid.).  

Det er programmets formål at sætte ind over for risikofaktorerne og bearbejde disse ”skadevoldere” ud 

fra ønsket om at ”sænke for tidlige dødsfald, sænke antallet af invaliderede og lidende mennesker og 

sørge for at flere får en alderdom uden forringet livskvalitet” (Regeringen 1989a:14). Disse 

målsætninger reflekterer to rationaler i måden, hvorpå livsstilen problematiseres. For det første som et 

problem for befolkningsoptimering; når biopolitikkens mål er at optimere befolkningen, bliver 

livsstilen et logisk problem, fordi en usund livsstil fører til, at mennesker bliver syge og dør tidligere 

end forventet. For det andet problematiseres livsstilen som et moralsk problem, når begreber som 

”livskvalitet” og ”det gode liv” introduceres.  

”Mennesker, der har gode liv, sunde liv, bliver sjældent syge, lider væsentligt mindre under det end folk, der 

ikke har – og har haft – gode liv” (Regeringen 1989a:11) 

 

At sundhedsfremme både medfører et bedre liv for den enkelte og har en effekt på samfundets 

generelle dødelighed og sygdomsniveau er de to gennemgående argumenter for at regulere livsstilen. I 

den sammenhæng henviser programmet til, hvad vi kan beskrive som fire typer af vidensformer, der 

alle problematiserer livsstilen på forskellige måder. Der er tale om en: 1) en biomedicinsk viden, 2) en 

epidemiologisk viden, 3) en bio-økonomisk viden og 4) en moralsk viden, som også er de 

gennemgående vidensformer i de to efterfølgende forebyggelsesprogrammer og handlingsplanen fra 

2009. 

Den biomedicinske viden har til formål at undersøge, hvordan ”skadevoldere” som eksempelvis 

rygning eller usund kost påvirker legemet. Rygning og usund kost kan eksempelvis medføre hjerte-

karsygdomme, primært gennem ”åreforkalkning i hjertets kranspulsåre” som kan vise sig ved 

”hjertekrampe, blodprop i hjertet, hjerterytme forstyrrelser, hjertesvigt og hjertestop” (Regeringen 

1989a:34). Gennem medicinske metoder og med det enkelte legeme som sin genstand, tilvejebringer 

den biomedicinske viden en individualiseret biomedicinsk forklaring på sygdommen, som i denne 

sammenhæng forstås som noget patologisk inde i mennesket, som et nedbrud af kroppens ”normale 

funktioner” (Kamper-Jørgensen & Almind 1999:52). Det er primært læger og forskere i medicin, der 

taler inden for det biomedicinske episteme, som regeringsprogrammet støtter sig til. I enkelte tilfælde 

ved at beskrive de biomedicinske forklaringer på sygdomme, men som oftest blot ved at referere til de 

biomedicinske forklaringers status som sikker, dokumenteret viden. Eksempelvis fremgår det, at 

”Tobakkens skadelige virkninger er dokumenterede, og der er ingen tvivl om, at rygning disponerer 

for hjerte-karsygdomme”  (Regeringen 1989a:35) eller at ”ernæringens betydning for udviklingen af 

hjerte-karsygdomme er dokumenteret” (Regeringen 1989b:79). Denne tautologiske argumentation gør 

det unødvendigt for regeringsprogrammet at forklare forklaringerne, hvorved den biomedicinske 
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viden bliver en diskursiv hjørnesten, som bringer en eventuel diskussion af de biomedicinske udsagns 

gyldighed til ophør og fastlåser diskursens bevægelighed (Mik-Meyer & Villadsen 2007:27).  

 

Den biomedicinske viden er snævert forbundet med den epidemiologiske viden, hvis formål er at 

undersøge sundhed og sygdom i relation til befolkninger eller befolkningsgrupper. Den biomedicinske 

viden er en forudsætning for, at den epidemiologiske videnskab kan udpege ”skadevoldere” eller 

risikofaktorer og forbinde disse med den statistiske forekomst af sygdomme på befolkningsniveau, 

hvilket fremgår mest tydeligt i programmet fra 1999. 

”Den biomedicinske forskning er grundlaget for erkendelse af de sygdomsvoldende mekanismer og risikofaktorer, 

og som sådan også en forudsætning for forebyggelsesforskning i forbindelse med udvikling af nye interventioner” 

(Regeringen 1999:105) 

 

Den epidemiologiske viden er baseret på statistisk metode, der til forskel fra den biomedicinske viden 

ikke er rettet mod det enkelte legeme, men mod samfundslegemet. Denne videnskab undersøger 

eksempelvis kausale forhold mellem antallet af rygere i befolkningen og antallet af 

lungekræftstilfælde, eller hvad befolkningens spisevaner betyder for antallet af muskel- og 

skeletsygdomme. Den epidemiologiske vidensform har altså populationen som sin genstand og kan 

udpege årsagssammenhænge mellem forekomsten af sygdomme og udvalgte faktorer, og således 

udgøre en kvantitativ determinant for et givent problems omfang. Eksempelvis kan det ifølge 

regeringsprogrammet påvises, at 30 procent af kræfttilfælde skyldes rygning (Regeringen 1989a:32). 

Programmet opstiller ikke nogen verificeringsgrænse for, hvornår der siges at være en korrelation 

mellem en risikofaktor og en sygdom, men reflekterer over verificeringsproblemet i forbindelse med 

psykiske lidelser og muskel- og skeletsygdomme, hvor der ikke er ”tilstrækkelig viden til at prioritere 

mellem forskellige initiativforslag” (Regeringen 1989a:12). Den manglende viden om 

risikofaktorernes forbindelser til psykiske lidelser og muskel- og skeletsygdomme vanskeliggør 

udpegelsen de faktorer, som forebyggelsen skal orienteres mod, hvorved programmet nøjes med at 

tilkendegive ”hvordan det videre arbejde med at konkretisere initiativerne tilrettelægges” (Ibid.). 

Denne overvejelse minder om den sandhedsdrevne ledelsesrationalitet i liberalismen, der må sikre den 

nødvendige viden om et indgrebs nødvendighed, før den kan intervenere. Det patologiske er i denne 

forklaringsmodel ikke noget der findes inde i individet, men ligger i individets adfærdsdispositioner, 

såfremt disse kan sættes i forbindelse med sygdomme. 

Programmet refererer gennemgående til den statistiske, epidemiologiske viden, men som nævnt, er 

den biomedicinske viden selve forudsætningen for den epidemiologiske viden, hvorfor vi må have 

blik for begge vidensformer, også selvom regeringsprogrammet ikke bekymrer sig om at ”bevise” den 

biomedicinske viden, som iagttages som endegyldig. Programmet henviser også til den 
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epidemiologiske viden som sikker viden og nævner, at ”udpegelsen af risikofaktorer sker på et klart 

fagligt grundlag” (Regeringen 1989a:18).  Det interessante er i denne sammenhæng, at det faglige 

grundlag på den ene side er et biomedicinsk grundlag, der fremviser risikofaktorernes skadelige 

påvirkninger af legemet, og at den epidemiologiske viden på denne måde sætter sig som en parasit på 

den biomedicinske viden ved at overtage dens sprog om sygdomme og ”låne” dens legitimitet som en 

videnskab, der udtrykker sig i sandheder. På den anden side er der en forskel mellem de to former for 

”sikker” viden, fordi epidemiologiens faglige grundlag også hviler på en vis korrelation mellem 

risikofaktor og sygdom. I den sammenhæng reflekterer blandt andre SIF (tidligere DIKE), som er en 

central vidensproducent gennem regeringsprogrammerne, over den statistiske metodes usikkerhed. 

”Årsagerne til sygdomme er komplekse og multifaktorielle, og for at relatere de helbredsmæssige og 

økonomiske konsekvenser til risikofaktorer, er det nødvendigt med en række antagelser” (SIF 2006:18).  

 

Ud over at basere sig på en række antagelser, giver metoden udelukkende et stilbillede af 

sammenhængen mellem risikofaktorer og sygdomme. Vi kan derfor karakterisere risikofaktorerne 

som metastabile faktorer, fordi det er ”sandsynligt, at rangordningen (risikofaktorerne imellem) inden 

for en årrække vil ændre sig” (Ibid.). Mens den biomedicinske viden betragtes som endegyldig, 

betragtes den epidemiologiske viden altså som et stilbillede, baseret på en række antagelser, hvis 

sikkerhed og stabilitet legitimeres af den biomedicinske viden, men også afhænger af påviste 

korrelationer mellem risikofaktorer og sygdomme. DIKE, Sundhedsstyrelsen, WHO, 

Forebyggelsesrådet, Tobakskaderådet, Alkohol- og Narkotikarådet og Levnedsmiddelmiddelstyrelsen 

optræder som de centrale producenter af epidemiologisk viden (Regeringen 1989b).  

 

Den bio-økonomiske viden beregner sygdommes påvirkning på samfundsøkonomien. Et eksempel er, 

at ulykker påvirker ”sengedagsforbruget med ca. 13 procent svarende til 3 mia. Kr. I 1985” 

(Regeringen 1989:28) eller, at det ”koster 64 gange så meget at redde et leveår for en hjertepatient 

ved hjælp af kolesterolsænkende medicin, som det koster at redde et leveår ved professionel 

rygeafvænning” (Regeringen 1999:96). Mens det første eksempel beregner en afledt effekt af en 

sygdom, hvis årsag i høj grad kan tilskrives den individuelle livsstil, så demonstrerer det andet 

eksempel, hvordan forebyggelsen er ”omkostningseffektiv”,  når man med færre udgifter kan redde 

flere leveår. Der kan fremføres flere eksempler på denne bio-økonomiske viden, som bliver mere 

udtalt over tid, men vi skal nøjes med at konstatere, at det som kendetegner vidensformen er en 

økonomisering af det levende, der sammenkæder biomedicinsk viden om sygdomme og 

epidemiologisk viden om den statistiske forekomst af disse sygdomme, hvorfra der kan foretages 

økonomiske analyser, der eksempelvis kan vurdere sygdommens samfundsøkonomiske effekter eller 

vurdere forskellige indgrebs økonomiske konsekvenser.  
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Den moralske viden er ikke en videnskabelig ”sikker” viden (episteme) og betjener sig ikke af nogen 

specifik metodisk fremgang. Den er snarere en forestilling om, at der eksisterer en generaliseret, 

praktisk fornuft (phronesis) om, at det sunde liv også er det gode liv. Selvom programmet nævner, at 

”opfattelsen af, hvad der er et godt liv, naturligvis er forskellig fra menneske til menneske” 

(Regeringen 1989a:11), så forsøger programmet flere gange i modsætning hertil at fiksere en særlig 

forståelse af det gode liv som det sunde liv. Programmet skal ”fremme borgerens muligheder og 

forudsætninger for at leve et godt og sundt liv” (Regeringen 1989a:15) og ”fysisk aktivitet forbedrer 

den enkeltes livskvalitet (veltilpashed)” (Regeringen 1989b:11). Der ligger således et kommunikativt 

paradoks i, at strategien henviser til respekten for den enkeltes partikulære vurdering af,  hvad et godt 

liv er, og samtidig forbinder det gode liv til det sunde liv som en universel definition. Samtidig viser 

eksemplerne, hvordan den moralske viden kobler sig på den biomedicinske og epidemiologiske viden, 

når bestemte sygdomme eller risikofaktorer sættes i forbindelse med moralske vurderinger.  

 

1999 – 2002: livsstilens uafgrænselige karakter 

Ti år senere iagttages livsstilen i ”Regeringens folkesundhedsprogram” fra 1999 stadig som et 

risikoobjekt for folkesundheden. Livsstilen forbindes med risikofaktorer, der ud over rygning, alkohol 

og kost, nu også inkluderer motion og svær overvægt. Det er fortsat de samme livsstilssygdomme som 

fra 1989-programmet og i overvejende grad de samme vidensproducenter, med DIKE som den mest 

centrale bidragsyder. Den vigtigste forskel er, at ressortministerierne spiller en mindre rolle, mens 

OECD og Danmarks statistik hver især indtager en mere central taleposition. Det er primært statistisk, 

epidemiologisk viden fra DIKE’s SUSY rapporter, samt statistik fra Danmarks Statistik og OECD’s 

”Health Data”, som 1999-programmet refererer til.  

 

Det biopolitiske problem i 1999-programmet er den danske middellevetid, som ifølge regeringen  og 

Middelevetidsudvalgets regeringsredegørelse fra 1994, ikke er høj nok i sammenligning med andre 

OECD lande, hvor Danmark optræder som det land med den mindste stigning i middellevetiden, målt 

periodisk fra 1970-1996 (Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2001:7, Regeringen 1999:14). Et 

væsentligt argument for at intervenere over for livsstilen bliver derfor, at Danmark i den biopolitiske 

styrkeprøve med OECD landende præsterer utilfredsstillende. Således finder regeringen, på samme 

måde som under merkantilismen, en begrundelse for magtudøvelse i den internationale konkurrence 

med andre stater. Programmets målsætning er, at danskerne skal leve længere, fordi et længere liv, 

udover at være et internationalt konkurrenceparameter, også fører til færre udgifter til behandling og 
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skaber et bedre liv for den enkelte. Det handler om at sikre livskvaliteten, defineret som ”leveår med 

godt helbred” og at sikre flere ”leveår” (Regeringen 1999:16).  

På trods af, at de elementer ved livsstilen, der udpeges som risikofaktorer stort set er de samme som i 

1989-programmet, uddifferentieres livsstilen nu i bestemte risikogrupper, der kategoriserer visse 

individer som særligt disponeret for at udvikle usunde livsstile (Regeringen 1999:10). Programmets 

gennemgående tema er ”ulighed i sundhed”, og temaet beskriver, hvordan befolkningens sundhed ud 

fra socioøkonomiske og kulturelle faktorer er skævt fordelt i befolkningen. Livsstilen er ikke længere 

blot en årsag til bestemte sygdomme, men også en effekt af socioøkonomiske og kulturelle faktorer så 

som uddannelse, indkomst, erhverv, tilknytning til arbejdsmarkedet og etnicitet (Regeringen 

1999:16). Eksempelvis er risikoen for sygdomsudvikling og tidlig død højest hos den ufaglærte del af 

befolkningen, og andelen af rygere samt alkoholbetingede indlæggelser størst blandt de svagest 

stillede socioøkonomiske grupper (Regeringen 1999:17-19). Den sociale ulighed i sundhed tilskrives 

altså forskelle i den individuelle livsstil, der med regeringens ord medfører ”en ophobning af usund 

livsstil blandt de dårligst stillede” (Regeringen 1999:18). Udover socialøkonomiske faktorer, 

opregner programmet også kulturelle faktorer som årsager til bestemte livsstile. Opmærksomheden 

rettes eksempelvis mod etniske minoriteter, som i forbindelse med kostvaner må have særlig 

sundhedsprofessionel vejledning med udgangspunkt i den pågældende etniske kultur. Det fremgår af 

programmet, at man ”fra rapporter og udsagn fra læger og sundhedsplejersker har indtrykket af, at 

børn af nogle etniske minoriteter har risiko for usunde kostvaner” (Regeringen 1999:68). På denne 

måde sættes et skel mellem danskeren og den etniske dansker, hvis kostvaner vurderes som særligt 

usunde. Danske kulturelle normer udsættes ligeledes for kritik og for at have en negativ indflydelse på 

udviklingen i danskernes livsstil. Der peges på, at Danmark er det eneste sted i verden, hvor offentlig 

øldrikning af flaske er acceptabel adfærd, at det tidligere var normalt at blive budt på kaffe, når 

mennesker besøgte hinanden, hvor man nu byder på alkohol, og at der eksisterer en norm om at lære 

unge at drikke alkohol i hjemmet, som medfører at ”forældre undlader at markere, at alkohol ikke er 

noget for børn” (Regeringen 1999:111). Det er altså ikke kun etniske danskeres kulturelle madvaner, 

men også den danske mentalitet om alkohol og den ”liberale børneopdragelse”, som kan være 

normsættende for befolkningens sundhedsadfærd (Ibid.). På samme måde som forestillingen om, at 

den enkelte er i stand til ændre sin livsstil, låser kulturelle normer heller ikke individet fast i en 

bestemt livsstil. Kulturbegrebet, som det optræder i regeringens forebyggelsesstrategi, implicerer, at 

normer kan ændre sig over tid, men at de kan være vanskelige at ændre af enkeltindivider, hvorfor det 

er ”nødvendigt, at det offentlige agerer, markerer og går i dialog om risici” (Regeringen 1999:111). 

Det er vigtigt at nævne, at de risikofaktorer, som programmet udpeger alle har at gøre med individets 

vaner, men at de nævnte socioøkonomiske og kulturelle faktorer kan opregnes som yderligere 
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risikofaktorer, som sættes i forbindelse med livsstilen. Udover de nævnte ”bagvedliggende” faktorer, 

dukker faktorer i det omkringliggende miljø også op som helbredsrisici. Sådanne faktorer er 

eksempelvis det lokale miljø eller arbejdsmiljøet. 

”Der har traditionelt være skelnet mellem arbejdsmiljø og livsstil. Denne skelnen er næppe holdbar, idet 

vilkårene i arbejdslivet kan have indflydelse på den enkeltes muligheder for at vælge sund livsstil” (Regeringen 

1999:84-85) 

 

Til forskel fra 1989-programmet er regeringen altså blevet sensitive over for bestemte risikogrupper i 

befolkningen, særlige kulturelle forhold og eksterne faktorer i det omkringliggende miljø, som 

sammenlagt kan have en effekt på livsstilen, og som man derfor må medregne, når man producerer 

viden om livsstilssygdommenes årsager, og som vi senere skal se udvikler strategier for at styre 

livsstilen. På trods af, at disse bagvedliggende eller eksterne faktorer ikke eksplicit betegnes som 

risikofaktorer, så er det tydeligt, hvordan der er en risiko forbundet ved at befinde sig i en bestemt 

socialøkonomisk gruppe, tilhøre gruppen af etniske danskere eller færdes i et risikabelt arbejdsmiljø. 

På denne måde forskydes årsagskæden, så de bagvedliggende og eksterne faktorer nu bliver en årsag 

til at udvikle usunde livsstile og dermed livsstilssygdomme. Når antallet af årsagsvariable 

mangedobles og objektiviseres som risici, bliver det nu også muligt at styre på disse variable. 

Livsstilsbegrebet tager altså en ny og mere uafgrænselig form ved at blive forbundet til de mange 

risikofaktorer og man kan hævde, at det som individ bliver svære ikke at have en livsstil, som på en 

eller anden vis er associeret med risici, nu hvor risikofaktorerne er blevet flere og mere 

altomfavnende.   

 

2002 – 2009: målgrupper og systematisk vidensproduktion 

Tre år senere i 2002-programmet ”Sund hele livet” er livsstilen nu uddifferentieret i flere målgrupper, 

vidensproduktionen er tilsyneladende mere systematisk og der optegnes flere kausaliteter mellem 

risikofaktorer og sygdomme. Der er således sket ændringer siden 1999-programmet, på trods af, at det 

første kapitel i programmet tildeles overskriften ”Kontinuitet i folkesundhedsarbejdet”. Overskriften 

er dog passende i den forstand, at programmets målsætning er en tro kopi af 1999-programmets ved at 

ville sikre længere levetid, højere livskvalitet og social lighed i sundhed (Regeringen 2002:6). 

Livsstilen sættes som i 1999 i forbindelse med usunde vaner, bagvedliggende socioøkonomiske og 

kulturelle faktorer, samt eksterne faktorer som miljø, arbejdsmiljø og ulykker. Disse eksterne faktorer 

udpeges nu som deciderede risikofaktorer med direkte effekt på bestemte sygdomme, illustreret i 

nedenstående model. 
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Kilde: Regeringen 2002 

 

Modellen viser hver enkelt risikofaktors forbindelser til sygdomme via de farvede linjer. Hvis vi 

genkalder pointen om risikofaktorernes multikausale forbindelser til sygdomme er det interessant, at 

risikofaktorerne nu er forbundet til endnu flere sygdomme, med rygning som den absolutte topscorer 

ved at være forbundet til samtlige af de otte sygdomme. 

 

En forskel fra de tidligere programmer er, at 2002-programmet ikke kun er interesseret i at holde 

”raske mennesker raske”, men også at rehabilitere syge, herunder folk med langvarige sygdomme, 

som koster ”milliarder af kroner for det danske sundheds- og socialvæsen” (Regeringen 2002:33). 

Programmet er desuden målrettet 6 specifikke risikogrupper: gravide, børn, unge, voksne udsatte, 

ældre og langvarigt syge. På denne måde uddifferentieres befolkningen i nye risikoobjekter for 

vidensproduktion og styring, fordi hver risikogruppe påhæftes en række særlige karakteristika, 

forbundet med bestemte risici og tilskrives bestemte handlemuligheder. I næste analysespørgsmål ser 

vi nærmere på, hvordan etableringen af risikogrupper også skaber bestemte subjektpositioner, som 

individet kan træde ind i og handle på deres sundhedssituation ud fra. Indtil videre skal vi bemærke, at 

forebyggelsesindsatsen med 2002-programmet er blevet mere sensitiv og detaljerig i forhold til 

risikogrupper i befolkningen, hvilket bl.a. kommer til udtryk i udviklingen af det såkaldte 

”indikatorprogram”, der beskriver en række ”nøgleindikatorer”, som dækker over den hidtilværende 

udvikling i forhold til strategiens målsætninger, samtidig med at alle risikofaktorers karakter og 

relation til sygdomme og målgrupper beskrives nøje (Regeringen 2002:62).  
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2009 - 2011: gammel vin på nye flasker  

Mens de tre foregående programmer har haft skiftende regeringer som forfattere, er det samme VK-

regering som i 2002, der står bag ”Sundhedspakke 2009”. Som navnet på programmet afslører, er der 

ikke tale om et samlet program for forebyggelse, men en pakke, der indeholder flere delindsatser, 

blandt andet en strategi for akutsygehusstrukturen, en kræftplan, en national handlingsplan plan for 

psykiatrien, men også en national plan for forebyggelse (Regeringen 2009). På trods af, at 

forebyggelsen indgår som et strategisk indsatsområde, tildeles indsatsen langt mindre opmærksom, 

end i de tidligere, deciderede forebyggelsesprogrammer. En forklaring kan være, at der ikke er meget 

nyt over handleplanen fra 2009, der mest af alt minder om et kondenseret resumé af 2002-

programmet. Ifølge regeringen er handleplanen netop blevet til på baggrund af ”Sund hele livet”-

programmet fra 2002, samt anbefalinger fra Forebyggelseskommissionen, som blev nedsat i 2008 

(Regeringen 2009:26). Handleplanens hovedformål er, på linje med programmerne fra 1999 og 2002, 

at øge middellevetiden, som siden 1990’erne er steget både absolut og relativt i forhold til OECD 

landende, men som stadig ikke er tilfredsstillende i sammenligning med vores nabolande. 

”Vi skal glæde os over de gode resultater, men må samtidig konstatere at levetiden fortsat ikke er på niveau 

med vores nabolande Norge og Sverige” (Ibid.).  

På baggrund af den konstatering er der stadig ”behov for en aktiv indsats på forebyggelsesområdet” 

(Ibid.), hvilket understøttes af en bio-økonomisk argumentation om at fokusere ”på de indsatser, som 

giver mest værdi for pengene” (Regeringen 2009:28) og en argumentation om at bryde med den 

sociale ulighed i sundhed, ved at ”sætte særligt ind over for ressourcesvage grupper” (Regeringen 

2009:27). På trods af, at ”svage grupper” nu er blevet erstattet af ”ressourcesvage grupper”, genfinder 

vi altså samme argumentation, som i tidligere forebyggelsesprogrammer er blevet anvendt som 

begrundelser for at intervenere over for livsstilen. Det er ikke en nem opgave at finde nye 

perspektiver i den kortfattede handlingsplan fra 2009. Dog er appellen til den enkeltes personlige 

ansvar, på linje med programmet fra 2002, mere eksplicit i sammenligning med programmerne fra 

1989 og 1999. Det fremgår blandt andet af handleplanen, at  ”vi skal tage ansvar for vores egen og for 

vores nærmestes sundhed” (Regeringen 2009:31) og at ”regeringen mener, at det er et personligt 

ansvar at leve et en sundt liv” (Regeringen 2009:32). Det er interessant at bemærke, hvordan den 

enkelte både skal bekymre sig om sin egen sundhedsadfærd, men også om sine nærmestes 

sundhedsadfærd, hvilket vi skal vende tilbage til, når vi diskuterer, hvordan regeringsprogrammerne 

reflekterer over livsstilens ledelsesmæssighed.  

Et biopolitisk sandhedsregime 

På trods af en kronologisk behandling af forebyggelsesprogrammerne, er en vigtig pointe, at 

programmerne ikke kan iagttages uafhængigt af hinanden, men må ses i et relationelt netværk, 
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indenfor hvilket bestemte vidensformer, vidensproducenter og begreber dukker op. Når de politiske 

programmer refererer til den biomedicinske og epidemiologiske viden som ”sikker viden” og 

formulerer politik med afsæt i denne viden, opstår der en cirkularitet i folkesundhedspolitikken 

mellem en særlig viden om sundhed og en politik for styringen og regulering af denne sundhed, der 

sammen konstituerer et biopolitisk sandhedsregime. Dette sandhedsregime er installeret med en 

bestemt selektivitet, der udpeger den biomedicinske og epidemiologiske viden som særligt relevante 

vidensformer. Selektiviteten og hermed vidensproduktionens politiske og moralske karakter tilsløres 

gennem programmerne ved at henvise til den producerede viden som objektiv, sikker og neutral og 

gennem en indbyrdes begrebsimport mellem vidensformer for at styrke argumentationen.  

Når programmerne gør sig sensitive over for bestemte vidensformer, synliggøres bestemte 

talepositioner, hvor blandt andre de praktiserende læger, den medicinske forskning, SIF, 

Sundhedsstyrelsen og WHO, tildeles en legitim autoritet til at udtale sig om sundheden. Det er 

interessant, hvordan udsagn fra disse vidensproducenter er i overensstemmelse med programmernes 

målsætninger, således at der opstår en ”faglig og politisk enighed om form og indhold”, samt hvordan 

nogle vidensproducenter nedsættes på baggrund af programmerne med et opdrag om at producere 

viden om livsstilen (Regeringen 1989a:12). Der opstår på denne måde en alliance mellem politik og 

videnskab, hvorigennem et selvreferentielt netværk af forbindelseslinjer tager form. Netværket lukker 

sig om sig selv ved at reproducere en bestemt sandhed om sundheden og ved at producere ny viden 

inden for murene af sandhedsregimet. Dette regime må derfor ses i sammenhæng med etableringen af 

et biopolitisk rum for intervention, fordi livsstilen som styringsobjekt trækkes frem i lyset af den 

politiske viden om sundheden, når den i dette rum forbindes med de mange risikofaktorer for 

folkesundheden. 

Et biopolitisk rum for intervention 

Når livsstilen gøres til et styringsobjekt gennem etableringen af et netværk af forbindelseslinjer 

mellem livsstil og (livsstils)sygdomme, er det ikke alene sygdommen og den biomedicinske viden, 

men også den potentielle sygdom eller sandsynligheden for sygdom, kortlagt af den epidemiologiske 

viden, der muliggør dette. Livsstilen bliver et anliggende for biopolitikken, når den sættes i 

forbindelse med netværket af risikofaktorer for folkesundheden, der synliggør potentielle 

interventionsområder, som breder sig ud over sundhedsvæsenets institutionelle grænser og indskriver 

sig i miljøer og sociale relationer. Det er igennem etableringen af dette netværk af risikofaktorer, at et 

biopolitisk rum for intervention udgrænses. I den forbindelse kan vi beskrive livsstilsbegrebet som en 

art tom betegner, som et centralt punkt, der er overgivet til meningsskabelsens frie spil og som 

gennem forebyggelsesprogrammerne indholdsudfyldes og transformeres (jf. Laclau  & Mouffe 2002). 
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Tankefiguren om den tomme betegner indebærer, at livsstilsbegrebet må tømmes for specifikt indhold 

for at kunne optræde som et diskursivt samlepunkt. Når livsstilsbegrebet introduceres i 

sundhedspolitikken, er det netop blevet tømt for mening
8
 og kan derfor i 1989 betegne individuel 

risikabel sundhedsadfærd, der udgør en årsag til sygdomme, mens det i 1999 også kan betegne en 

effekt af socioøkonomiske faktorer, kulturelle faktorer og miljøfaktorer. Begrebet udvikler sig 

desuden fra i 1989 at være forbundet med tre risikofaktorer og fem livsstilssygdomme, til i 2009 at 

være uddifferentieret i et metastabilt netværk af risikofaktorer, risikogrupper og livsstilssygdomme. 

Begrebet bliver et anknytningspunkt, særligt for biomedicinske og epidemiologiske vidensformer, 

men også bio-økonomiske og moralske vidensformer, der tilskriver mening til begrebet. Vi ser på 

denne måde, hvordan livsstilsbegrebets transformation udstrækker det biopolitiske rum for 

intervention, inden for hvilket det bliver muligt at intervenere over for alt lige fra rygning, forhold på 

arbejdspladsen, socialt belastede boligområder, gravide og etniske danskere.  

Vi har i dette afsnit fremvist, hvordan et biopolitisk rum for intervention gennem en politisk viden om 

sundheden er blevet muliggjort. Inden for dette rum stilles bestemte handlepositioner til rådighed, 

hvorigennem individet kan identificere sine sundhedsproblemer, samt kapaciteter og egenskaber til at 

handle på sin sundhed. Det er ligeledes inden for dette rum at ledelsen af livsstilen bliver mulig og må 

tænkes ud fra. Disse perspektiver skal vi folde ud i analysens to følgende afsnit.  

Livsstilen som social-biologisk risiko 
 

Mellem risiko og fare 
Hvis vi genkalder risikoens logik, som den optræder hos Niklas Luhmann, indebærer analysen af, 

hvordan livsstilen konstrueres som social-biologisk risiko, dimensionerne sag, tid og socialitet. 

Sagsdimensionen forstår vi, som det bestemte aspekt ved livsstilen, der udpeges som en risiko eller 

risikofaktor, som eksempelvis kost, rygning, uddannelse eller arbejdsmiljø. Socialdimensionen forstår 

vi som risikoens relationelle karakter, som måden risici tilskrives individer inden for bestemte 

risikogrupper og hvordan disse risici reflekteres som farer for fællesskabet. Som tidligere nævnt, 

forstår vi ikke blot en risikogruppe som et objekt for styring og vidensproduktion, men også som en 

subjektposition. Endelig forstår vi tidsdimensionen, som forbindelsen mellem nutiden og fremtiden, 

                                                        
8 Thorup Larsen sporer livsstilsbegrebet tilbage til Max Webers teorier om klasse og status (Thorup Larsen 2011:206). 

Siden optræder begrebet i 1920’erne hos Alfred Adler som et psykologisk, individualiseret begreb om personers mål 

med livet, og i 1950’erne anvender sociologien begrebet som et perspektiv til at beskrive sociale klasser med (Ibid.). 

Begrebets betegnende funktion tager således forskellige afskygninger over tid; det tømmes for mening og fyldes med 

mening. hvilket kan minde om begrebets opdukken og transformation gennem regeringsstrategierne. 
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som måden den enkeltes aktuelle sundhedsvalg sættes i forbindelse med potentielle sygdomme i 

fremtiden. Vi lægger ud med at se på, hvilke subjektpositioner, som regeringsstrategierne etablerer, 

og hvordan positionerne tilskrives bestemte social-biologiske risici i spændingen mellem risiko og 

fare. Vi undersøger her sagsdimensionen og socialdimension. Efterfølgende ser vi med udgangspunkt 

i tidsdimensionen, hvordan forebyggelsesstrategierne forestiller sig mennesket som et neoliberalt 

risikosubjekt, som befinder sig en permanent risikozone, men samtidig tilskrives en egenvilje og en 

evne til rationelt at kalkulere sine risici i forbindelse med sundhedsvalg.  

 

Vi har samlet de positioner, som hyppigst dukker op som risikogrupper i forebyggelsesstrategierne, 

og ud fra hver position angivet, hvilke risici og adfærdsdispositioner, farer, kapaciteter og egenskaber, 

som hver position sættes i forbindelse med
9
. Som det fremgår af skemaet, er rygeren eksempelvis en 

skadelig adfærdsform, der ikke blot vedrører individuel risiko for dårlige helbredsudsigter og 

formindsket levetid (Regeringen 1989:48; Regeringen 1999:35), men også påvirker andre negativt, 

fordi rygeren kan udsætte andre for ufrivillig passiv rygning eller ”smitte” med sin adfærd 

(Regeringen 1999:78; Regeringen 2002:12). På trods af rygerens sundhedsproblem, tilskrives 

positionen en egenvilje og opfattes som kompetent til at bearbejde sit problem, fordi mange rygere 

faktisk ønsker at tømme askebægeret for sidste gang. Programmerne skal derfor understøtte arbejdet 

med at sikre et ”oplyst grundlag”, som rygeren kan træffe sit valg ud fra, samt ”tilbyde hjælp til 

rygestop” (Regeringen 2002:11). 

Den unge er en anden position, hvis risiko ligger i dennes bevægelse væk fra kernefamilien og ud 

mod voksenlivet med dets mange fristelser. Særligt de unge, som hverken har nogen tilknytning til de 

klassiske disciplinære institutioner, så som arbejdspladsen eller uddannelsesinstitutionen, iagttages 

som svære at anspore til en sund adfærd og kan derfor være særligt disponerede for risici som alkohol 

og tobak (Regeringen 1999:23). Faren består i, at de unge ikke får en udannelse eller et arbejde, 

hvorved de kan blive en belastning for samfundsøkonomien og befolkningens samlede sundhed, og 

regeringen er derfor særlig bekymret for denne gruppe af unge.  

”Målet retter sig mod at forebygge konsekvenserne af sociale begivenheder, særligt i form af ”drop-outs” fra 

uddannelse eller arbejde. Denne risikosituation klares af de fleste. En lille, men socialt udsat gruppe kommer 

imidlertid ind i et udviklingsforløb, der også indebærer en alvorlig sundhedsrisiko – akut eller på længere sigt.” 

(Regeringen 1999:24)  

 

En særlig interessant position er også den gravide, fordi kategorien tilskrives forskellige risici alt efter 

hvilke problemer den gravide har. Eksempelvis optræder den gravide ryger, der ikke blot løber en 

individuel risiko ved at ryge, men også udsætter sit foster for potentielle skader som astma og 

                                                        
9 Se skema 1 under Bilag.  
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allergiformer eller endda spædbarnsdød (Regeringen 1999:66). Den alkoholiserede gravide kan give 

sit foster permanente fysiske og psykiske skader, som følge af et stort alkoholindtag, og for den 

gravide misbruger er skaderne endnu farligere. Endelig optræder den uuddannede eller lavtuddannede 

gravide, som tilskrives en større risiko end højtuddannede for at føde et undervægtigt barn. 

”Risikoen for at føde et barn på under 2.500 gram afhænger af moderens erhvervsuddannelse. Risikoen er 

mindst for kvinder med lang videregående uddannelse og er mere end tre gange så stor for kvinder, der ikke 

har en uddannelse ud over 8. klasse”  (Regeringen 1999:16).  

 

Som det fremgår af eksemplerne og det præsenterede skema, er der altså utallige måder, hvorpå risici 

sættes i forbindelse med bestemte typer af adfærd, som reflekteres i deres negative konsekvenser for 

andre mennesker eller samfundet. En usund livsstil er altså ikke blot en individuel risiko, men er på 

forskellig vis også til fare for fællesskabet, hvad enten fællesskabet dukker op som familien, 

vennekredsen eller befolkningen. Risikokonstruktionerne er på den ene side generelle og indkapsler 

hele befolkningen, når styringen eksempelvis trækker en kønslig grænse mellem manden og kvinden,  

hvor manden har en større risiko end kvinden for at dø tidligere og for at blive ramt af sygdom, eller 

opdeler befolkningen i risikogrupperne børn, unge, voksne og ældre (Regeringen 2002:52). Med 

sådanne kategorier må alle individer se sig selv og deres risikoprofil reflekteret i magtens 

spejlkabinet, hvorved hele befolkningen kommer til at udgøre et risikosubjekt. På den anden side er 

risikokonstruktionerne specifikke, fordi hver enkelt subjektposition tilskrives bestemte risici og 

bestemte handlemuligheder. I dette perspektiv er det tydeligt, hvordan der formes bestemte 

risikoindivider, som er særligt disponeret for risici og som tilskrives begrænsede handlemuligheder på 

grund af mangel på egenvilje, et begrænset informationsniveau, sociale eller kulturelle barrierer. Hvis 

vi husker tilbage på, hvordan livsstilen i 1999 blev problematiseret som et spørgsmål om social 

ulighed, blev bestemte sundhedsrisici forbundet med bestemte risikogrupper. Eksempelvis var der en 

høj risiko for tidlig død og sygdom hos den ufaglærte del af befolkningen, og en høj andel af rygere, 

samt alkoholbetingede indlæggelser, blandt de økonomisk fattige og folk med bopæl i socialt 

belastede kvarterer (Regeringen 1999:17-19). De grupper, som programmerne refererer til som de 

”svagest stillede” eller ”mindre ressourcestærke”, kan vi samlet placerer under kategorien, 

risikoindividerne. 

”Mindre ressourcestærke grupper har en generel tendens til en mere risikobetonet adfærd end resten af 

befolkningen og rammes oftere af langvarig sygdom og for tidlig død” (Regeringen 2009:27)  

I denne kategori finder vi misbrugeren, den alkoholiserede, den arbejdsløse, den ensomme, den 

økonomisk fattige, den uuddannede og den etniske dansker
10

 (Regeringen 1999:93). Man kan let 

                                                        
10

 For en udtømmende oversigt over risikogrupper, se SIF 2002 21-22. Her opsummeres indsatsen for 

folkesundheden ud fra risikogrupper i perioden fra 1989 frem til 2001. 
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forestille sig samme individ optræde i flere risikogrupper, som et splintret subjekt, der må identificere 

sig ud fra de risikogrupper og det udvalg af risikofaktorer, som dets livsstil kan forbindes til. 

Strategierne tager initiativ til at etablere særlige foranstaltninger med ”hensyn til børn, unge og 

ressourcesvage grupper, der har behov for en hjælpende hånd for at kunne tage vare på egen 

sundhed og træffe sunde valg” (Regeringen 2009:27) Interventionen skal altså hjælpe 

risikoindividerne til selv at erkende deres sundhedsproblemer og styrke deres selvværd og 

handlekompetence. Det lader til, at denne umyndiggørelse af ”de usunde” som ikke-ansvarstagende 

bliver en måde at ansvarliggøre borgere på ved at tildele dem frihed, vilje og moralsk ansvar. Denne 

idé om at hjælpe borgeren til at styre sin livsstil er særlig udtalt i forhold til gruppen af svage borgere, 

men ikke eksklusivt forbeholdt disse borgere. Som vi i tredje analysespørgsmål skal vise, er styringen 

installeret men ønske om at komme så tæt på individet som muligt, uden at styre individet direkte. 

For at hjælpe borgerne med at myndiggøre sig selv konstrueres en række ”nøglepositioner”, der som 

vigtige brikker i magtens spil, fungerer som forebyggelsens talsmænd. Disse subjektpositioner 

tilskrives dels en kontrollerende og moraliserende funktion i forhold til at observere individets handle- 

og væremåder og italesætte eventuelle sundhedsproblemer, men også en rådgivende og støttende 

funktion, der skal hjælpe individet med at løse sine problemer. 

Forebyggelsens talsmænd 

De såkaldte ”nøglepositioner” der optræder i programmerne har vi valgt at kalde forebyggelsens 

talsmænd, som følge at deres særlige egenskab til at forkynde sundhedsbudskaber og lede individer 

med usunde livsstile mod et sundere liv
11

. Lægen er en central talsmand både i forhold til den 

generelle forebyggelsesindsats, men også i forhold til risikoindivider, fordi lægen til forskel fra andre 

af samfundets institutioner møder de borgere, som står uden for arbejdsmarkedet og 

uddannelsessystemet, og således indtager en position som ”nøgleperson, når det gælder om at 

nedbringe den sociale ulighed i sundhed” (Regeringen 1999:95). Sundhedspersonalet er en vigtig 

position, fordi de via hjemmebesøg kan komme helt tæt på borgeren og observere eventuelle 

sundhedsproblemer. Samtidig er sundhedspersonalet en ”rollemodel i forhold til befolkningen som 

sådan”, både i forhold til de ansatte i sundhedssektoren, for patienter og pårørende (Regeringen 

1999:97). Når det kommer til børn og unge mennesker, nævnes sundhedsplejersken som en autoritet 

til at vejlede børn og unge mennesker om deres generelle livsstil, mens læreren og pædagogen 

gennem undervisning skal udvikle elevernes sundhedskompetencer og forældre gennem opdragelse 

skal støtte og opmuntre deres børn til gode sundhedsvaner (Regeringen 1999:81, Regeringen 

2002:24). Vi ser altså, hvordan den medicinske diskurs gennem forebyggelsen overskrides, når 

                                                        
11 Se skema 2 under Bilag. 
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magten tænkes i kommunikative, pædagogiske og sociologiske temaer, fordi livsstilen som problem i 

høj grad tilskrives individets egenvilje, som kan styrkes gennem opdragelse, motivation og social 

stimulering. 

 

På samme måde, som når Foucault taler om, at den biopolitiske magtudøvelse gør befolkningen til 

objekt og subjekt, så bliver livsstilen gennem forebyggelsesstrategierne også gjort til objekt og 

subjekt, ved både at udgøre en kategori for styring og vidensproduktion og en handlekategori. At 

befinde sig i en risikogruppe, som følge af sin usunde livsstil, er at blive placeret i et metastabilt 

netværk af risikofaktorer, konstitueret af en politisk viden, som automatisk anviser individet til 

ekspertrådgivning og overvågning, men samtidig ansporer individet til selv at tage ansvar for sin 

sundhed og handle på sine livsstilsproblemer. Alle individer har per se en mulighed for at træffe det 

sunde valg, om end magten har forskellige forventninger til individets handlekompetencer, alt efter 

hvilke(n) risikokategorier, som individet sættes i forbindelse med. Der synes at være en særlig 

forestilling om subjektet som et neoliberalt risikosubjekt, som betinger måden, hvorpå livsstilen 

tænkes styrbar. Før vi diskuterer styringen af livsstilen skal vi derfor først demonstrere, hvordan 

forestillingen om dette neoliberale risikosubjekt konstitueres gennem forebyggelsesprogrammerne. 

 

Sundhedens selvforvaltning: det neoliberale risikosubjekt  

Vi har primært hæftet os ved livsstilsbegrebets negative konnotationer til det usunde, det dårlige, 

sygdommen og døden. Omvendt kan man hævde, at begrebet rummer en positivitet, i den forstand, at 

begrebet implicerer, at livsstilen i høj grad er et individuelt valg, og således forudsætter, at individet 

har en vilje og besidder et forandringspotentiale. Det er i spændingsfeltet mellem en negativ 

forestilling om livsstilen som risiko for folkesundheden og en positiv forestilling om det individuelle 

sundhedsvalg og individets egenvilje, at det neoliberale risikosubjekt emergerer. 

 

Når livsstilen i sin aktualitet gøres til et risikoobjekt, som forbindes med sygdom og død, som endnu 

ikke er indtruffet, men som potentielt kan indtræffe i fremtiden, kaster magten en permanent skygge 

af frygt og usikkerhed ned over mennesket. Forbindelsen mellem livsstile og sygdomme muliggør en 

særlig konstruktion af fremtiden i nutiden, en nutidig fremtid (jf. Luhmann 1997:6). Når det raske 

menneske identificerer sig med den usikre fremtid, hvor sygdommens sorte skyer kan anes ude i 

horisonten, bliver det raske samtidig et potentielt sygt menneske (Jf. Deleuze 2006:218). 

Usikkerheden kan gradueres efter individets risikoprofil, men livsstilens uafgrænselige karakter 

medfører, at alle individer på en eller anden vis kan associeres til en risikogruppe. Risikosubjektet 
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emergerer på denne måde i et sundhedens ingenmandsland, hvor det hverken er sygt eller raskt, men 

befinder sig mellem det raske og det syge i en permanent risikozone. 

 

Risikosubjektet skal ses i sammenhæng med en forestilling om et neoliberalt individ, som vi kan 

iagttage, når forebyggelsesprogrammerne refererer til, at alle individer besidder en indre sund kerne, 

som skal fremelskes gennem ” viljen til at ændre vaner, som styrkes, når den enkelte har viden om 

problemet og er motiveret for en ændring”  (Regeringen 1989: 14-15). Ifølge Anders Fogh Jensens 

læsning af Foucault er neoliberalismen
12

 det liberalistiske svar på, at den liberale menneskeledelse har 

nået sit mål; mennesket har fået sin handlefrihed. I den moderne velfærdsstat handler 

menneskeledelse i stedet for om ledelse af omgivelserne, inden for hvilke et frit rational-choice-

menneske bevæger sig (AFJ 2005:282). Neoliberalismen er den liberale ledelsesrationalitets 

forlængelse af liberalismens grundprincipper, indoptaget i den moderne velfærdsstats organisering og 

styring (AFJ 2007:278), undertiden indfanget med begrebet om New Public Management. Det 

perspektiv vender vi tilbage til, når vi undersøger forebyggelsesprogrammernes ledelsesambition om 

at skabe sundere rammer i hverdagen og gøre det sunde valg til det lette valg. Nu skal vi imidlertid 

koncentrere os om det neoliberale menneske, der kan udlægges som et ansvarligt, viljestærkt og aktivt 

individ, som er økonomisk kalkulerende og selv vælger, hvorledes det vil forme sit biologiske 

grundpotentiale via sine aktiviteter som arbejde, uddannelse, sunde vaner, osv. (AFJ 2005:281, Dean 

1999, Miller og Rose 1996). Grundtanken er, at alle ”har et ansvar for sit eget liv, en ret til at leve 

livet som man vil, til at træffe sine egne valg” (Regeringen 2009:27) og derfor skal 

regeringsprogrammerne sikre, at ”den enkelte har den nødvendige viden og de nødvendige redskaber 

til egenindsats og egenomsorg” (Regeringen 2002:4). Alle har dermed også muligheden for at opnå et 

sundt liv, fordi alle er i stand til at handle rationelt og træffe sunde valg, men forudsætningen er, at 

individet gennem ”viden” og ”redskaber” bringes til at erkende sig selv som et individ med 

sundhedsproblemer. Individet må med andre ord sættes i stand til at problematisere selvforhold med 

sin krop eller sin livsstil som prisme, hvilket Nikolas Rose’ begreb om somatisk individualisme 

præcist indfanger (Rose 2001:40). Begrebet er frugtbart til at beskrive magtens installation af en 

allestedsnærværende opfodring til individet om at bekymre sig om enhver lidelse ved at konstruere alt 

lige fra luftforurening til kostvaner som risikoproblemer for folkesundheden. At få individet til at 

bekymre sig om sin sundhed er at installere en bestemt rationalitet i subjektet, en sund fornuft, der 

skaber et ønske og et behov for sundhed, som mennesket reflekterer deres livsstilsproblemer i forhold 

                                                        
12

 Foucault undersøger især to udlægninger af neoliberalismen: 1) Freiburgerskolen som vil konstruere et 

fornuftigt marked og skabe ren konkurrence, understøttet af en stat organiseret efter markedets principper og 2) 

Chicagoskolen som mener, at det sociale i udgangspunktet er økonomisk, at mennesket er et homo oeconomicus, 

hvorved menneskeledelsen handler om at lede menneskernes omgivelser (AFJ 2007:278-282, Foucault 2009). 



 52 

til. Regeringsprogrammerne opfordrer den enkelte til at drage omsorg for sig selv ved at erkende sig 

selv som et subjekt med et behov for sundhed, som et subjekt, der bør udnytte sine biologiske 

grundpotentialer.  

”…egenomsorg og ansvar for eget helbred er afgørende for at bevare helbredet bedst muligt og længst muligt” 

(Regeringen 2002:34) 

 

Den sunde livsstil bliver på denne måde det rationelle valg og den livsstil som kan betale sig, mens 

den usunde livsstil bliver et irrationelt valg, fordi ”mange usunde leveår giver kortere levetid for den 

enkelte og medfører udgifter for samfundet til sygehusbehandling, medicin, førtidspension mv.” 

(Regeringen 2009:27). Sundhedsrationaliteten knytter sig således til en neoliberal diskurs, hvor 

manglende forsøg på at minimere risikoadfærd opfattes som irrationelt. Lader mennesket andre 

kræfter end sin rationelle egenvilje råde, fordømmes det som uansvarligt og ude af kontrol. Omvendt 

iagttages det sunde som det rationelle, som det ansvar, der følger med ”friheden til at træffe vores 

egne valg” (Regeringen 2009:27) Det rationelle knytter sig til individets økonomiske kalkulation over 

fordelene ved et sundt liv, hvor det sunde sættes i forbindelse med faktorer som fast arbejde, 

uddannelse, god hygiejne, kontrol, ansvarlighed og selvtillid, mens det usunde sættes i forbindelse 

med sundhedsrisici, arbejdsløshed, lav uddannelse, ustabile familieforhold, manglende kontrol, 

manglende ansvarlighed, manglende selvtillid osv. (Regeringen 1999, 2002, 2009). Subjektet er altså 

et risikosubjekt, der befinder sig i en risikozone mellem det syge og det raske, men også et homo 

oeconomicus, der er i stand til at beregne de risici, som er forbundet med ethvert sundhedsvalg.   

Kunsten at lede livsstilen 
“En vigtig forudsætning i det forebyggende arbejde er relevant information, så den enkelte kan træffe sine valg på 

et veloplyst grundlag. Afgørende er, at den enkeltes selvbestemmelse respekteres. Det offentlige skal ikke styre 

vores liv.” (Regeringen 2002:57) 

 

Regeringen står overfor et dilemma. Årsagerne til vor tids største trussel mod folkesundheden skal 

findes i livsstilen, derfor må livsstilen nødvendigvis reguleres, hvis befolkningens sundhed og 

sikkerhed skal varetages. Samtidig sættes grænsen for regeringens indgreb ved det enkelte menneskes 

frihed til at træffe individuelle valg om måden livet forvaltes. Livsstilen placerer sig således på 

paradoksal vis i en magtøkonomi mellem to konkurrerende styringsrationaliteter, der på en gang vil 

underlægge livsstilen kontrol og regulering og samtidig sætte friheden som betingelse for styringen. 

Livsstilen er et biopolitisk problem, men løsningen må tænkes inden for rammerne af en liberal 

governmental ledelsesrationalitet. Spørgsmålet vi nu skal behandle er, hvilke ledelsesbetingelser 

denne spænding i livsstilen som styringsobjekt afføder. Som vi i det ovenstående har fremvist, 
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etablerer vidensproduktionen om befolkningens sygdoms- og sundhedstilstand et komplekst netværk 

af forbindelseslinier mellem livsstil og sundhedsrisici, der overskrider forskellen mellem det 

individuelle og det strukturelle og indskriver sig i miljøer og sociale relationer fx i familien eller på 

arbejdspladsen, hvorved der synes at være en parallel til Gilles Deleuzes diagnose om moderne 

magtformers overskridelse af institutioner (Deleuze 2006). Næste skridt i analysen bliver derfor at 

undersøge ledelsesmæssigheden af dette biopolitiske livsstilsproblem og se nærmere på de 

magtteknikker, der tages i anvendelse i regeringens forebyggelsesstrategier.  

 

Forebyggelsens rationalitet: mellem regulering og selvledelse 

Da en dansk regering for første gang i 1989 præsenterer et sammenhængende politisk 

forebyggelsesprogram for folkesundheden, er ”grænser for det offentliges indblanding i private 

forhold”(Regeringen 1989a:15) et problem, der står centralt i de politiske beslutningstageres 

overvejelser. Livsstilens ledelsesmæssighed tager her kommunikativt form som en diskussion af de 

”etiske begrænsninger” (Ibid.) for forebyggelsen. Som det lyder i programmet er ”forbud og påbud 

over for den enkelte næppe vejen frem”(Ibid.), regeringens indgreb må ”ikke gå for tæt på den 

enkeltes frihed” (Ibid.), men skal ske i ”respekt for det enkelte menneskes individuelle valg” (Ibid.), 

og heller ikke bestå i ”moralisering og løftede pegefingre” (Ibid.) Forebyggelsen må derfor afholde 

sig fra den direkte regulering af livsstilen, på trods af programmets eksplicitte italesættelse af behovet 

for at ”ændre livsstilen” og ”sikre en sundere livsstil” i lyset af det ”nye sygdomsbillede” 

(Regeringen 1989a:10,14). Livsstilen, definitorisk afgrænset som de individuelle vaner, valg og 

handlinger gøres dermed både til problem og løsning for folkesundheden. I dette spændingsfelt fødes 

den governmentale håndteringsmodel, ”at gøre det sunde valg til det lette valg” (Ibid.). Når livsstilen 

så at sige lever sit eget liv, må styringen i stedet rette sine teknikker og instrumenter mod rammerne 

og betingelserne, hvorunder livet udfolder sig. Udlagt governmentalt, må styringen styre rammerne 

for individets selvstyring. Den biopolitiske regulering af livsstilen tænkes således indenfor 

governmentalitetens rammer, når regeringsudøvelsen i stedet for regler, påbud og sanktioner, vil 

skabe et handlingsrum, hvor ”det sunde valg” bliver ”det lette valg”, altså forøge sandsynligheden 

for en særlig type sundhedsadfærd. 

Spørgsmålet er hvor frie rammer regeringen kan tillade, hvis optimeringen af folkesundheden stadig 

skal kunne realiseres? Selvom om den individuelle frihed til at forvalte livet må forudsættes som en 

nødvendig barriere for styringen af livsstilen, er der alligevel undtagelser. Individets frihed til at 

handle kan nemlig kun accepteres i det omfang den ikke udgør en sundhedsmæssig fare for andre og 

dermed begrænser fællesskabets frihed. Skabelsen af rammerne for det sunde og lette valg handler om 
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at skabe og beskytte de individuelle interessers frie spil, men samtidig sørge for, at friheden forvaltes 

på en sundhedsmæssig ansvarlig måde. På den måde opstår den paradoksale situation, som Foucault 

kalder det liberale reguleringsparadoks, at regeringen må intervenere for ikke at intervenere.  

”Den enkelte må i et vist omfang acceptere regler og begrænsninger på områder, hvor konsekvenserne ikke blot 

rammer den enkelte, men også hviler tungt på fællesskabet.” (Regeringen 1989a:15).  

En anden måde at udtrykke det på er, at forebyggelsesprogrammets biopolitiske dispositiv 

sammenflettes med et liberalt sikkerhedsdispositiv, der vil garantere at muligheden for 

frihedsudøvelse hele tiden er til stede, men at friheden udøves inden for nogle faste rammer, der gør 

det muligt at kontrollere, beregne og gribe ind, således at den enkeltes frihed (sundhedsadfærd) ikke 

begrænser fællesskabets frihed og sundhed. Friheden gives dermed form som sundhedsmæssig 

ansvarlig adfærd, men det er vigtigt at bemærke, at der gennem sikkerhedsforanstaltninger 

udelukkende installeres tendenser i de frie valg og relationer, hvorved ethvert indgreb for at skabe 

sikkerhed må indebære en naturlig usikkerhed, som regeringsprogrammet selv er blind for. Modsat 

det sunde og rationelle valg optræder det usunde livsstilsvalg (rygning, alkohol, m.m.). I 

sikkerhedsdispositivet gøres disse adfærdsformer til styringsobjekter, som både suveræne og 

disciplinære instrumenter kan tages i anvendelse for at kontrollere, begrænse og minimere. Ledelsen 

af livsstilen balancerer på den konstante beregning af risici, både individuelle og totale, og installerer 

en mål-middel overvejelse i styringen, der tvinger regeringen til at afveje risikoen ved at lede og 

risikoen ved ikke at lede. Det liberale ledelsesparadoks tager i 1989 form som refleksionen over 

ledelsens ”etiske begrænsninger” (Regeringen 1989a:15).  

Vi springer nu ti år frem i tiden. Forestillingen om forebyggelsens grænsedragninger omkring det 

individuelle valg er fortsat udgangspunktet for regeringens refleksioner over livsstilens 

ledelsesmæssighed i 1999. Man kan formode, at det ikke er uden betydning, at den tidligere VKR 

regering nu er erstattet af en Socialdemokratisk regeringsledelse. Strukturelle årsagsforklaringer på 

livsstilssygdomme dominerer nu forebyggelsestanken, men selvom årsagen til uhensigtsmæssige 

sundhedsvaner er ”socialt og kulturelt betingede”, betragtes livsstilen stadig som ”et resultat af 

individuelle valg” (Regeringen 1999:111). Den governmentale styringstanke om at gøre det sunde 

valg til det lette valg, har ændret ordlyd til at skabe ”sundere rammer i hverdagen” (Regeringen 

1999:7). Igen er det i rammerne, der også betegnes som miljøet eller omgivelserne for den 

individuelle livsstil, hvor styringen finder sin berettigelse. Ved at påvirke betingelserne for den 

individuelle adfærd, bl.a. igennem oplysning og uddannelse mv., skal individet sættes i stand til at 

”omsætte denne (viden) til praktisk handling – i dagligdagen” (Regeringen 1999:110). Den 

handlingsorienterede rammesætning af mulighederne for individuel handling er udtryk for en 

governmental ledelsesrationalitet, der går igen fra 1989 (Regeringen 1999:10). Igen viser det liberale 
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reguleringsparadoks sit ansigt, forskellen er, at rammerne der nu skal skabes er nogle anderledes 

rammer. Styringens grænse markeres af forskellen inden for og ”uden for den enkeltes kontrol” 

(Regeringen 1999:110). Med andre ord reflekteres hensigtsmæssigheden af styringen nu mere i 

effektivitet, end de etiske begrænsninger. Programmet bifalder, at udviklingen i 

folkesundhedsarbejdet med tiden har ”nedtonet tendenserne til en individualistisk og undertiden 

moraliserende tilgang” (Ibid.), men samtidig anvendes begreber som intervention og 

holdningsbearbejdning gennemgående, der betragtes som nødvendige midler til at sikre friheden til at 

være sund. Forklaringen på denne interesse for at skabe sundere rammer i hverdagen skal findes i 

måden livsstilen konstrueres som et ”komplekst og gensidigt samspil mellem individ og omgivelser.” 

(Regeringen 1999:111). I bestræbelserne på at optimere folkesundheden gøres disse omgivelser til 

relevante mål for intervention, eller nærmere til midler for styringen af livsstilen.  

”Lovgivning, markedsforhold (pris og tilgængelighed), tilrettelæggelsen af hverdagen og ikke mindst kulturelle 

faktorer er af afgørende betydning for en befolknings sundhed” (Ibid.).  

De sunde rammer i hverdagen er i denne udlægning en ganske omfattende styringskategori, der som 

vi senere skal give eksempler på indebærer intervention gennem suveræne, disciplinære, og 

sikkerhedsdispositionelle anordninger.  

Spændingen mellem den individuelle frihed og grænserne for regeringens intervention, indfanges i 

VK regeringens folkesundhedsprogram fra 2002 under overskriften ”Fælles ansvar” (Regeringen 

2002:5,57) og i Sundhedspakke 2009 som et bredere begreb om ansvar (Regeringen 2009:27-28). 

Styringstanken i begge programmer knytter an til de foregående folkesundhedsprogrammer, men 

individet og civilsamfundet tilskrives nu en mere central rolle i styringen. Styringen skal stadig ske i 

”respekt for den enkelte og den enkeltes valg”, men regeringen skal ikke længere selv skabe 

rammerne for den sunde livsstil, men selve rammen skal (med)skabes af individet og civilsamfundet, 

som der refereres til som ”fællesskabet” (Regeringen 2002:7, 2009:27). Ideen om det fælles ansvar 

indsætter igen en forskel i styringen, denne gang ikke som kontrol, men som et ansvar, der deles 

mellem individet og civilsamfund på den ene side og ”det offentlige”, forstået som staten og dens 

institutioner, på den anden (Ibid.). Ansvarstanken repræsenterer, ifølge programmet, en bestræbelse 

på at ”nyorientere folkesundhedsarbejdet”, ved at forskyde ansvaret for folkesundheden fra stat til 

civilsamfund, fra regeringsopgave til en opgave for det enkelte individ og for fællesskabet 

(Regeringen 2002:5, 2009:27). Samme ansvarstanke og distancestyring (Miller og Rose 1991) går 

igen i regeringens forebyggelsesprogram fra 2009. 

”Regeringen ønsker, at vi hver især tager ansvar for vores egen og vores nærmestes sundhed. Med ansvaret 

følger friheden til at træffe vores egne valg – under hensyn til andre.” (Regeringen 2009:27) 
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Det liberale sikkerhedsdispositiv vil igen give friheden form; denne gang som en frihed under ansvar. 

Ansvaret for sin egen, men også fællesskabets sundhed sætter altså rammen for den individuelle 

frihedsudøvelse. I sammenligning med folkesundhedsprogrammet fra 1999 er ledelsesimperativet 

således spejlvendt; ”den enkelte har ansvaret for sit eget liv”, i fællesskabet har alle ”et ansvar 

overfor hinanden”, og i sidste instans har regeringen et “ansvar for at skabe gode rammer for den 

enkeltes, familiernes og fællesskabernes sundhed og indsats for sundhed” (Regeringen 2002:7). 

Livsstilen kan stadig reduceres til de individuelle valg, men hvor mulighederne for at træffe sunde 

valg tidligere afhang af regeringens evne til at ”skabe sundere rammer i hverdagen” (Regeringen 

1999:7), påhviler dette ansvar nu først og fremmest individet og civilsamfundet selv. 

Folkesundhedsprogrammerne er nu også begyndt at formulere sine styringsstrategier i et 

”governmentalt” vokabular, når der tales om individets ”egenindsats”, ”egenomsorg”, ”frivillighed i 

folkesundhedsarbejdet” og ”friheden til selv at vælge” (Regeringen 2002:4, 5, 11, 2009:31). Samtidig 

dukker styringskategorier op i form af ”naboskabet”, ”idrætsforeningen”, ”netværket”, 

”boligselskabet” ”arbejdspladsen”, m.fl. (Regeringen 2002:57), med det til fælles, at de alle tilhører 

”fællesskabet”, det vi kan forstå som civilsamfundet. Biopolitik er altså ikke længere et domæne, der 

udelukkende hører til under regeringsapparatet og statens institutioner; biopolitik er navnet på de 

processer, der på tværs af skellet mellem stat/civilsamfund, offentlig/privat/frivillig eller 

struktur/individ, beskæftiger sig med sygdomsbekæmpelse og sundhedsfremme.  

Ganske vist lader folkesundhedsprogrammerne fra 2002 og 2009 en stor tiltro til individets og 

civilsamfundets selvstyringskompetence komme til udtryk, men folkesundheden overlades alligevel 

ikke helt ude af regeringens kontrol. Igen hjemsøges biopolitikken af det liberale reguleringsparadoks. 

Eller sagt på en anden måde: biopolitikken overlejres af et sikkerhedsdispositiv, der får 

folkesundheden til at dukke op som forskellige risici forbundet med f.eks. middellevetid, dødelighed, 

sygdomsspredning, smittefare og samfundsøkonomi. Dispositivet er samtidig en løsning, der kan 

styre uden at overstyre ved udelukkende at installerer tendenser i det sociale. 

”En god sundhedstilstand i befolkningen har betydning for landets muligheder for at producere – til forbrug, til 

handel med omverdenen, til velfærdsydelser.” (Regeringen 2002:58).  

Særligt når folkesundheden står i økonomiens skygge kan ansvaret ikke frigives helt til 

civilsamfundet. Regeringen må intervenere for ikke at intervenere, som i 2009 programmet, hvor 

individets ansvar for selvstyringen af sundheden kobles sammen med en særlig ansvarlig eller 

uansvarlig form for forbrugeradfærd. Interventionen er her rettet mod en regulering af markedet for 

fødevarer og nydelsesvarer for at skabe friheden til at kunne træffe sunde forbrugsvalg.  
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”Danskernes forbrug af både tobak og usunde fødevarer påvirkes af prisen. Afgifter, som er indrettet 

hensigtsmæssigt, kan understøtte en sund livsstil. Øgede afgifter kan derfor være med til at øge danskernes 

incitament til at vælge de usunde varer fra og vælge de sunde til.” (Regeringen 2009:32) 

Vi vender tilbage til, hvordan afgifter anvendes som magtteknik. Eksemplet skal i denne 

sammenhæng synliggøre, hvordan den liberale governmentalitet på grund af sin indbyggede 

styringsskepsis må vælge en styringsmodel, der kan installere tendenser uden at determinerer 

sundhedsadfærd. Men også at grænse for styringen, der aftegnes i kommunikationen omkring 

individets selvbestemmelse og frihed til at træffe individuelle valg, kan overskrides i sikkerhedens og 

folkesundhedens navn, hvis den individuelle adfærd er til fare for fællesskabet. At denne grænse er 

kontingent, forsøger programmerne at tilsløre igennem afparadokseringsstrategier, der primært 

kommer til udtryk igennem markeringen af forskelle i kommunikationen. En grænse for styringen 

kommer eksempelvis til syne, når forskellen inden for/ uden for den enkeltes kontrol markeres 

(Regeringen 1999:111), eller når programmet fra 1989 taler om direkte/ indirekte forebyggelse, inden 

for/ uden for sundhedssektoren og individets interne/ eksterne miljø (Regeringen 1989a:8-9). 

”Grænsen” for regeringsudøvelsen trækkes ved det interne miljø, den direkte påvirkning, områder der 

falder uden for sundhedssektoren og inden for den enkeltes kontrol. Forskelstænkningen lader dermed 

en usynlig grænsedragning emergere, der både håndhæves og overskrides på samme tid. 

Mest tydeligt markeres grænsen for styringen af livsstilen måske med 2002-programmets 

formulering, ”det offentlige skal ikke styre vores liv” (Regeringen 2002:57). Sætningen indfanger 

meget præcist den udprægede ”statsfobi” (Thorup Larsen 2011:221) eller det Foucault beskriver som 

den liberale governmentalitets selvbegrænsningsprincip (Foucault 2009:358-359), der kendetegner 

moderne liberale stater, og som så tydeligt kommer til udtryk i folkesundhedsprogrammernes 

forestilling om det enkelte menneskes frihed til at tage vare på sin egen sundhed. Fordi individets og 

civilsamfundets frihed bliver den målestok, som livsstilsledelsen må afveje sine indgreb i forhold til, 

udfordres det biopolitiske reguleringsimperativ konstant af en liberal reguleringsskeptisk 

ledelsesrationalitet, som får håndteringsmodeller til at opstå, der baserer livsstilsledelsens effektivitet 

på individets evne til at lede sig selv, eller med regeringens egne ord til ”at tage ansvaret for egen 

sundhed” (Regeringen 2009:32). Særligt klart kommer denne liberale ledelsesrationalitet til udtryk i 

1989 programmets metaforiske formulering om, at regeringen skal undgå at ”pakke befolkningen ind i 

vat” (Regeringen 1989a:8). Samfundets livsprocesser har et naturligt forløb, som unødvendig og 

uhensigtsmæssig indgriben ikke optimerer, men skader og begrænser.  

Forebyggelsens former 

Vi bevæger os nu fra tankernes til handlingernes niveau. Fra analysen af regeringsprogrammernes 

refleksion over livsstilens ledelsesmæssighed og måden den tænkes styrbar og til tider ustyrlig, til de 
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praktiske håndteringsmodeller og magtteknikker, der udvikles for at håndtere livsstilen som 

biopolitisk problem. Dermed bevæger vi os samtidig fra magtens afsøgning af grænser til dens 

refleksion over muligheder. Mere præcist, magtens muligheder i det biopolitiske interventionsrum. 

Diskussionen af de bagvedliggende styringsbetingelser i de biopolitiske programmer for 

folkesundheden, gør os i stand til at se, hvordan der er en særlig tanke i handlingen. Med andre ord, 

hvordan folkesundhedsprogrammerne er installeret med en rationalitet, der gør bestemte 

håndteringsmodeller relevante og effektive, mens andre vælges fra. Måden livsstilen tænkes styrbar er 

altså afgørende for de metoder og teknikker, som regeringen kan betjene sig af.  

Styring af biopolitiske alliancer 

Vi begynder analysen af forebyggelsens håndteringsmodeller på et strukturelt, institutionelt og 

administrativt niveau. Som en konsekvens af sundhedsbegrebets uafgrænselige karakter, bliver det 

muligt at betragte sundhed som et grænseoverskridende problem. Tanken om at ville forebygge 

igennem påvirkning af det miljø, som individet omgives af, tager i 1989 en institutionel form, da et 

tværsektorielt og tværministerielt forebyggelsesprogram introduceres. Begrundelsen for at udbrede 

ansvaret for folkesundheden til samtlige ministerområder er, at miljø, trafik, boligforhold, 

arbejdsmiljø, kultur, undervisnings- og socialsektoren (Regeringen 1989a:12-14), alle anses som 

områder, der må inddrages i arbejdet med at ”sikre grundlaget for et sundt samfund” (Ibid.). 

Derudover må kommuner og de daværende amter også vedkende sig et ansvar for at tage del i 

forebyggelsesarbejdet på det decentrale niveau (Ibid.). Forebyggelsesprogrammet har i den 

forbindelse en koordinerende og rammesættende funktion for de forskellige ministeriers og lokale 

forvaltningers arbejde med folkesundhed (Regeringen 1989a:9). Hvad vi her kan iagttage, er 

dannelsen af en biopolitisk alliance mellem et netværk af ministerier, institutioner, råd, styrelser og 

lokale forvaltninger, sygehusvæsen, sundhedstjeneste, socialsektor og praksissektor, der alle 

forpligtes til at tage et medansvar for optimeringen af folkesundheden gennem forebyggelse; et 

ansvarsområde, der tidligere var suverænt placeret inden for sundhedsministeriet og 

sundhedsstyrelsen. Alliancedannelsen skaber også forbindelseslinjer ud over den offentlige 

administrations rammer, da de sygdomsbekæmpende- og folkeoplysende organisationer også 

inddrages i forebyggelsesindsatsen gennem etableringen af det ”Sundhedspolitiske Kontaktudvalg”, 

der har til formål at ”samordne de offentlige og private initiativer” (Regeringen 1989a:22)
13

.  

Denne biopolitiske alliancedannelse fortsættes og intensiveres yderligere med de efterfølgende 

folkesundhedsprogrammer, der producerer et stadig mere fintmasket netværk af offentlige, private og 

                                                        
13

 Vallgårda (2004) m.fl. har vist, hvordan de frivillige sygdomsbekæmpende organisationer også tidligere har 

været inddraget i forebyggelsesindsatsen i samarbejde med det offentlige. Derfor er denne type samarbejde på 

tværs af skellet offentlig/frivillig ikke ny i 1989. 
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frivillige organisationer, hvis indsats koordineres centralt af regeringen med begrundelser som 

nødvendigheden i at etablere en ”klar og entydig ansvars- og opgavefordeling” (Regeringen 

1999:101). I 1999 tager de biopolitiske alliancer bl.a. form som forebyggelsesmiljøer, der skal 

”samordne indsatser i et afgrænset og ensartet fungerende system, der fungerer som ramme i 

hverdagen” (Regeringen 1999:12) og i 2002 som partnerskaber, der defineres som ”samarbejder 

mellem ligestillede parter – frivillige organisationer, kommuner, amter, arbejdspladser, udbydere af 

sundhedsydelser m.v.” (Regeringen 2002:8). Koordinationen af folkesundhedsarbejdet igennem 

partnerskaber giver regeringen mulighed for at etablere tætte relationer mellem stat og civilsamfund, 

uden at begrænse civilsamfundets selvstyringskompetence, da der er tale om ligestillede parter i 

styringen. Således bliver gymnastikforeninger og andre dele af den frivillige foreningsidræt, 

brancheorganisationer og faglige forbund, private virksomheder, universiteter og 

forskningsinstitutioner, sociale fællesskaber, naboskabet etc., inddraget i partnerskaber med offentlige 

myndigheder omkring løsning af livsstilsproblemet (Regeringen 2002).  

Etableringen af biopolitiske alliancer sikrer, at forebyggelsestanken udbredes og sedimenteres på flere 

forskellige niveauer i samfundet. Inden for samtlige sektorer skal folkesundheden således indgå som 

et centralt element i planlægningen og organiseringen af det daglige arbejde. En konkret teknik til at 

sikre denne samordning og koordination, er de sundhedspolitiske retningslinjer, som alle typer af 

organisationer skal lægge til grund for arbejdet med forebyggelse. Retningslinjerne som f.eks. skoler 

skal udforme deres sundhedspolitik efter beskæftige sig med så forskellige kategorier som; 

”sundhedsundervisning, det fysiske, psykiske og sociale miljø, forebyggelse og samarbejde”, 

(Regeringen 1999:80) men kan også indbefatte ernæringsvejledning og forslag til sunde 

kantineordninger, idræt og motion på arbejdspladsen, fokus på ”sundhedsskadelig kropskultur”  mm. 

(Regeringen 1999:51). Styringsambitionen er kort sagt at indskrive og installere en biomagt i de 

daglige relationer og rutiner på arbejdspladser, skoler, foreninger mv. Det interessante i et 

governmentalt styringsperspektiv er, hvordan styringen retter sig mod det administrative, 

institutionelle og strategiske niveau, og ikke direkte imod det enkelte individ.  

Folkesundhedsprogrammerne kan betegnes som anden ordens strategier, ved at fungere som 

strategier, som andre strategier kan referere til og formuleres på baggrund af. Udlagt i 

governmentalitetens sprog, handler styring af biopolitiske alliancer om at facilitere og koordinere et 

omfattende netværk af selvstyrende institutioner, der alle arbejder mod samme mål. Fra det sunde og 

lette valg, til sundere rammer i hverdagen, til fælles ansvar, kan man genfinde samme governmentale 

styringsbestræbelse om at sætte rammer for selve rammesætningen af de omgivelser, hvorunder 

mennesker handler. Den synlige effekt af denne styring er de forebyggelsesinitiativer, der vokser frem 
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på tværs af ministerier og samfundssektorer. Byplanlægning hvor cykelstier, fritidsarealer og 

motionsområder tænkes ind, miljøvenlige kollektiv transport, Sund By netværket, Netværket af 

forebyggende sygehuse, netværket ”den sundhedsfremmende skole”, netværket om sundhedsfremme 

på arbejdspladsen, partikelfiltre på biler, miljømærkning af sunde fødevarer og tilsvarende mærkning 

af de usunde, afgifter på tobak, alkohol og fedtholdige produkter, projekter på arbejdspladser som ”Vi 

cykler på arbejde”, etc., refererer alle til biopolitiske strategier for folkesundheden (Regeringen 

1989a, 1999, 2002, Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2001). 

Styring af forebyggende miljøer 

Vi stiller nu skarpt på de former for magtudøvelse, der etableres i tæt samspil med individerne og 

deres daglige liv gennem regeringens etablering af forebyggelsesmiljøer. I forebyggelsesmiljøerne 

handler magtudøvelse om at opbygge menneskelige kapaciteter og handlemuligheder, men også om at 

påvirke normer og holdninger til sundhedsadfærd, ved at indskrive magten i ”sociale sammenhænge 

af stor udbredelse og med rimelig ensartethed (…) i tæt sammenhæng med store gruppers 

hverdagsliv.” (Regeringen 1999:24). Når ledelsen rettes mod miljøer, vil regeringen påvirke 

rammerne for borgernes dagligdag og dermed fremelske og opdyrke en bestemt sundhedsfremmende 

adfærd. Til formålet er valget faldet på de klassiske disciplinære institutioner, grundskolen, 

arbejdspladsen, sundhedsvæsenet og lokalsamfundet (Regeringen 1999:25, Foucault 1994:144, 

Foucault 1977). Den styringstanke, der er installeret i forebyggelsesmiljøerne kan vi beskrive som en 

kompleks sammenfletning af et biopolitisk dispositiv om befolkningsoptimering, et disciplinært 

dispositiv om opdragelse efter et ideal om ansvarlig sundhedsadfærd og et governmentalt dispositiv 

om selvledelse som forudsætning for at lede. Sammenlagt kan styringsambitionen i 

forebyggelsesmiljøerne kondenseres i tanken om, at folkesundheden optimeres bedst ved at sætte 

individerne i stand til at handle på deres egen og andres sundhed, inden for institutionerne og på tværs 

af institutionerne. I det følgende giver vi eksempler på denne styring.  

Skolen 

Grundskolen som forebyggelsesmiljø har som overordnet ambition, at ”give eleverne forudsætninger, 

så de kan handle for at fremme egen og andres sundhed” (Regeringen 1999:77). Som vi tidligere har 

givet eksempler på, er det ikke nyt at rette sygdomsforebyggelsen og sundhedsfremme mod børn. 

Særligt når det gælder livsstilen finder denne tankegang også genklang i nutidens 

folkesundhedsprogrammer.  

”En række vaner vedrørende personlig hygiejne, kost, tobak, alkohol og motion grundlægges i skoleårene og har 

afgørende betydning resten af livet.” (Ibid.).  
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Derfor skal grundskolen som forebyggelsesmiljø ”give eleverne viden, holdning og 

handlekompetencer til en positiv sundhedsadfærd og et sundt liv” (Regeringen 1999:78). Styringen i 

forebyggelsesmiljøerne vil lede mennesker til en sundere adfærd igennem et opdragelsesprojekt, der 

starter tidligt i barndommen. Sundhedsundervisning anses som en effektiv måde at ”udvikle en sund 

adfærd og handlekompetence i forhold til sundhed hos eleverne, således at de gennem viden, 

engagement og selvtillid bliver i stand til at forholde sig kritisk og handle for at fremme egen og 

andres sundhed.” (Regeringen 1999:79). Magten viser sig her i sin produktive og skabende karakter 

ved at ville opdyrke og udvikle menneskelige kapaciteter, der sætter individet i stand til at leve sunde 

liv, og samtidig sætter mennesker i stand til at handle på andres handlinger. Forebyggelsen fungerer 

governmentalt ved at gøre elever til kompetente sundhedspersoner, der er i stand til at træffe sunde 

valg og ved at installere en opmærksomhed og omsorg for sundheden i de sociale relationer mellem 

elever.  

Foruden undervisning, antager magten også en mere usynlig og faciliterende karakter ved at indskrive 

sig materielt i arkitekturen og i planlægning af hverdagen på skolerne. ”Adgang til fysisk udfoldelse” 

gennem ”længere frikvarterer, åbne gymnastiksale og lignende”, ”bedre udbud af sund mad samt 

bedre tid og rammer for måltider” og indretning af ”opholdsrum, legepladser og frie arealer med 

udfordrende og spændende miljøer, som stimulerer børnene til at bevæge sig” (Regeringen 1999: 50, 

52) hører alle til initiativer i strategierne. Magten vil med denne type initiativer tilskynde elever til 

fysisk aktivitet og tillæring af en sund aktiv levevis fra barndommen, igennem facilitering af 

muligheden for fysisk udfoldelse i hverdagen. 

Arbejdspladsen, lokalsamfundet, sygehusvæsenet  

Arbejdspladsen som forebyggelsesmiljø ”er en vigtig kilde til ændringer af normer og holdninger i 

forhold til sikkerhed og sundhedsfremme” (Regeringen 1999:25). Arbejdspladsen skal motivere 

medarbejdere til at deltage i sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter, f.eks. gennem 

”motionsaktiviteter, sundere kantiner, rygepolitik og – afvænning, alkoholpolitik og støtteordninger 

for misbrugere.” (Regeringen 1999:84). I takt med, at grænsen mellem arbejdsliv og privatliv bliver 

sværere at trække, får arbejdspladsen stadig større betydning for livsstilen og dermed folkesundheden. 

Virksomhederne opfordres derfor til både at konstruere sunde rammer for det daglige arbejde og 

aktivt involvere sig i medarbejdernes sundhed og privatliv. Som det hedder skal virksomheder ”tage 

et socialt ansvar” for sundheden (Regeringen 1999:85). 

I lokalsamfundet skal social- og sundhedstjenesten i kommunerne uddannes til at kunne opspore 

sundhedsrisici hos de ”svagest stillede borgere for at kvalificere dem til bedre at opfange signaler på 

begyndende problemer samt styrke borgernes selvværd og handlekompetencer.” (Regeringen 
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1999:92). Magten indskriver sig i borgerens møde med det offentlige og gør sundhed til et tema i 

kommunikationen mellem sagsbehandler og klient. Således kan klienter gøres til patienter, hvis de 

dertil uddannede medarbejdere i socialforvaltningerne opdager sundhedsrelaterede problemer i 

borgernes adfærd.  

Sygehusvæsenet har siden forebyggelsestankens opkomst under den første store forebyggelsesperiode 

(jf. Vallgårda 2004) haft en central position i folkesundhedsarbejdet, på grund af hospitalernes og de 

praktiserende lægers store og tætte kontakt med den brede befolkning. Ethvert møde mellem 

sygehusvæsen og borger, er således en anledning til at rådgive og analysere menneskers 

helbredstilstand og forebyggelseskompetencer. Særligt interessant er måden de praktiserende lægers 

rolle i forebyggelsesindsatsen beskrives. Hvor ”staten” eller regeringsudøvelsen skal være bevidst om 

at undgå moralisering i sundhedsoplysningen overfor befolkningen, har læger anderledes frie rammer 

til på eget initiativ, at tage ”spørgsmål om tobak, alkohol m.v. op under en konsultation.” 

(Regeringen 1999:95). Igennem de såkaldte helbredssamtaler tilskyndes de praktiserende læger til at 

bedrive en moderne sundhedsrelateret form for hyrdeledelse (Regeringen 1999:95, Foucault 1994, 

2000, 2008). Lægen skal således drage omsorg for sin flok og være bevidst om sin funktion som 

rollemodel og nøgleperson, når de faste patienter og besøgende bringes til at tale om deres i sundhed i 

forbindelse med de forebyggende helbredssamtaler (Regeringen 1999:97). Denne samtale finder ikke 

kun sted i klinikken, men foregår også i patientens hjem gennem opsøgende hjemmebesøg, der 

beskrives som et nyttigt instrument til at opspore sundhedsproblemer i særlige risikogrupper i 

befolkningen (Regeringen 1999:98-99).  

Sundhedsoplysning og opdragelse af befolkningen 

Siden 1930’ernes første store forebyggelsesperiode (Vallgårda 2004) har sundhedsoplysning udgjort 

en vigtig brik i den biopolitiske bestræbelse på at forebygge sygdomme i befolkningen. 

Sundhedsoplysning er en magtteknik, der typisk finder anvendelse hvor ”problemernes udbredelse og 

alvor gør det velbegrundet at rette indsatsen mod hele befolkningen.” (Regeringen 1999:112). 

Metoderne spænder fra massemedierede oplysningskampagner til sundhedsundervisning, vejledning 

og rådgivning i offentlige myndigheders direkte kontakt til borgerne. Især i forebyggelsesmiljøerne er 

sundhedsoplysningen et vigtigt led i opdragelsen af børn og unge på skoler og i 

uddannelsesinstitutioner. Men også på hospitaler og i praktiserende lægers samtaler med patienter, 

samt i skolesundhedsplejersken og hjemmesundhedsplejerskens kontakt til børn, gravide og familier 

finder sundhedsoplysningen sted.   

Siden 1970’erne er især sundhedsoplysning gennem kampagner blevet en stadig mere udbredt 

håndteringsmodel på folkesundhedsområdet, der også har vundet indpas på andre politikområder, da 
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oplysning ofte forbindes med positive associationer, der ikke opleves som indgribende overfor 

borgerne. Bag sundhedsoplysningen som magtteknik ligger en governmental ledelsesrationalitet om at 

sætte individer og kollektiver i stand til at tage vare på deres egen sundhed og omsorg, ved at forøge 

deres viden om sunde og usunde vaner, opbygge handlekompetencer og endda styrke selvtilliden og 

selvværdet, til at frigøre sig fra de usunde vaner og leve sunde liv. Tanken i handlingen følger således 

den liberale ledelsesrationalitet i folkesundhedsprogrammerne, der indlæser forebyggelsesteknikkerne 

i et governmentalt magtdiagram. Sundhedsoplysningen er i dette perspektiv særligt interessant, da 

denne teknik kan overskride grænser for styringen og penetrere civilsamfundet og individets 

privatsfære, uden at dette opleves som grænseoverskridende. Forklaringen skal måske findes i, at 

sundhedsoplysningen generelt forbindes med konstruktiv og motiverende vejledning til forandringer 

og omstillinger i individets hverdag, der opleves som forbedrende og umiddelbart nemme at 

implementere. Det er svært at erklære sig uenig eller intimideret af statslige oplysningskampagner, 

når omsorgsfulde råd og anbefalinger som, husk at spis 6 styks frugt om dagen (Regeringen 2002:17) 

og husk at motionere minimum 30 minutter om dagen, er kampagnernes budskaber. Imidlertid 

præsenteres også moraliserende indhold i sundhedsoplysningen, når uansvarlige sundhedsvaner og 

menneskets nydelsestrang kommer under behandling. Alkoholkampagner og tobakskampagner er 

eksempler på negative måder at udbrede talen om sundhed i befolkningen. Alkoholkampagner er ofte 

knyttet til information om grænseværdier, hvor staten optræder som omsorgsfulde forældre til en 

teenager på vej til fest, der oplyser om mængden af genstande, der må indtages på en aften (14 for 

kvinder, 21 for mænd) (Regeringen 1999:45). Målet er at udbrede viden om alkoholens 

sundhedsskadelige virkninger og dermed nedbringe antallet af alkoholstorforbrugere i befolkningen 

(Regeringen 2002:13). For tobaksreklamernes vedkommende er grænseværdien nul og budskabet i 

tobakskampagner er, at hver eneste cigaret medfører forøget risiko for at udvikle sygdomme og dø. I 

næste analyse undersøger vi kampagnen som magtteknik i detaljer og derfor skal vi ikke behandle 

emnet mere indgående her.  

Sundhedsoplysning handler også om at styre talen om sundhed. Derfor kan sundhedsoplysning også 

tage form som anti-oplysning rettet mod virksomheders markedsføring af usunde produkter. I 

bestræbelsen på at udbrede en særlig tale om det sunde, nægtes det usunde at tale om sig selv. Når det 

usunde taler ledes især børn og unge mod en sundhedsmæssig uansvarlig livsstil, der står i et 

modsætningsforhold til sundhedsoplysningens ideal om sundhedsfremmende adfærd. Det er derfor 

nødvendigt med ”restriktive regler for alkoholreklamering og advarselstekster på alkoholprodukter” 

(Regeringen 1999:46). Denne biopolitiske regulering retter sig især mod forbrugsmønstre på 

markedet og har til formål at modvirke virksomheders markedsføring af usunde produkter, der skal 
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begrænses eller helt forbydes (Regeringen 1999:46, 2009:31). Samme regulering gør sig gældende for 

tobaksreklamer (Regeringen 1999:40).  

Hvor anti-oplysningen vil nægte den usunde tale, er mærkning af usunde forbrugsvarer en anden 

interessant teknik i sundhedsoplysningen (Regeringen 1989a:49, 1999:40, 2002:50, 2009:31). 

Mærkning har til hensigt at synliggøre usunde varer og gøre det muligt for forbrugeren at differentiere 

det sunde fra det usunde forbrugsvalg. Mærkning bliver på denne måde en magtteknik, der ordner 

talen om sundhed ved at tillade særlige produkter at tale om sig selv som sunde og fornuftige, mens 

andre produkter som alkohol og tobak tvinges til at udsige den usunde sandhed om sig selv. 

Advarselstekster som ”Rygning kan dræbe” på tobaksvarer er et eksempel på denne mærknings 

produktion af sandhedstale som magtteknik, men også billedadvarsler er blevet obligatoriske på 

cigaretpakker (Regeringen 2009:32). Mærkningen får således en panoptisk effekt ved at synliggøre 

det sunde fra det usunde og installere en bevidsthed i forbrugeren om, at køb af varer, der er påhæftet 

af et symbol om det usunde og farlige, kan dømmes af andre som uansvarlig sundhedsadfærd. 

Omvendt har indførelsen af nøglehulsmærket, der er en særlig mærkningsordning af sunde fødevarer, 

en modsat effekt ved at synliggøre det sunde forbrugsvalg og dermed give individet mulighed for at 

signalere ansvarlig sundhedsadfærd (Regeringen 2009:32) 

Sammenlagt fungerer sundhedsoplysningen ved at udbrede og mangfoldiggøre den omfattende viden 

om sundhed, der ligger bag folkesundhedsprogrammerne, i let forståelige budskaber, som individer 

kan referere til, inspireres af og praktisk anvende i selvledelsen af sundheden. Som vi skal vende 

tilbage til senere, synes der med den governmentale ledelsesrationalitet at ligge en mere en vidtgående 

styringsambition, end blot at ”sikre et højt vidensniveau i befolkningen” gemt i sundhedsoplysningen 

(Regeringen 1999:45). Som vi vil give eksempler på har denne omfattende tale om sundheden, især 

om det usunde, den uansvarlige versus den ansvarlige livsførelse,  den funktion, at en sundhedsmoral 

og en normaliseringstanke installeres i befolkningen; som en rettesnor for individets selvforvaltning 

af livet. 

Forebyggelsens suveræne og disciplinære anordninger 

Der findes som bekendt undtagelser i den liberale refleksion over grænserne for den biopolitiske 

styring af livsstilen. Særligt på tobaksområdet har regeringen med henvisning til den individuelle 

adfærds konsekvenser for fællesskabet overskredet denne grænse og taget suveræn-juridisk regulering 

i anvendelse (Regeringen 1989:15). Man kunne således hævde at regeringen er inkonsistent i måden 

den sætter grænser for sin egen magtudøvelse og dermed skaber sin egen tragik i ledelsen af livsstilen 

ved at opstille grænser den er tvunget til at overskride, når biopolitiske problemer ikke lader sig løse 

på andre måder. På den anden side er denne overskridelse af grænserne for reguleringen lige præcis, 
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hvad man skal forstå ved det liberale reguleringsparadoks og dermed, hvad der konstituerer kernen i 

den liberale ledelsesrationalitet. For at skabe og beskytte friheden i et biopolitisk dispositiv, formet 

som friheden til at være sund, må nogle former for adfærd i befolkningen begrænses og kontrolleres 

igennem sikkerhedsskabende intervention. Det er loven om røgfri miljøer og afgifter på tobaksvarer 

gode eksempler på.  

Der er sket en gradvis indskærpelse i loven omkring rygning, først i statslige bygninger (cirkulære af 

23. Marts 1988 om sikring af røgfri miljøer i statslige lokaler, transportmidler o.lign., Regeringen 

1989a:49) og siden med Lov om røgfri miljøer fra 2007, til at gælde et generelt forbud mod rygning 

på arbejdspladser, institutioner og uddannelsesinstitutioner, indendørs lokaliteter, hvortil 

offentligheden har adgang, kollektive transportmidler og taxaer samt serveringssteder 

(Retsinformation, Regeringen 2009:26). Den såkaldte rygelov er et eksempel på biopolitisk regulering 

gennem juridisk-suveræn magtudøvelse, da overtrædelse af loven medfører retlig sanktion efter 

straffeloven. Samtidig har lovens virkninger på disciplinens niveau i måden det offentlige rum 

anordnes og opdeles. Rygeloven er således ikke et totalt forbud mod rygning, men nærmere en rumlig 

opdeling af rygere og ikke-rygere, der vil påvirke rygeren gennem synliggørelse og gennem 

begrænsning af muligheden for at ryge. Med dette rationale kan rygeloven også beskrives som en 

sikkerhedsdispositionel anordning, der ikke har den totale afskaffelse af rygning som sit mål, men 

nærmere at kunne kontrollere og minimere forekomsten af rygning i samfundet og dermed beskytte 

den ikke-rygende del af befolkningen mod røgens sundhedsskadelige virkninger.  

Autoritativ biopolitisk regulering kan ligeledes findes i måden afgifter på alkohol og tobaksvarer 

anvendes for at fremme en særlig form for forbrugsadfærd. Den biopolitiske regulering er her rettet 

mod markedet og har til formål at påvirke udbud og efterspørgsel af bestemte produkter. Som det 

hedder i folkesundhedsprogrammet fra 1999 skal ”høje afgifter især få børn og unge til at fravælge 

tobak” (Regeringen 1999:40) og i 2009 er begrundelsen for at hæve afgifterne på ”tobak, is, 

chokolade, sukkervarer og sukkerholdige sodavand, (…) og tage initiativ til at introducere en ny 

særskilt afgift på mættet fedt (…)”, at nedbringe borgernes forbrug gennem økonomiske incitamenter, 

der gør det sunde valg til det nemme valg og det usunde valg til besværlige valg (Regeringen 

2009:32). Hertil kommer lovgivning, der forbyder børn og unge under 15 år (fra 2011 er alderen 

forhøjet til 18 år) at købe tobak og alkohol (Regeringen 2009:32). Hvor sidstnævnte købsforbud har 

en klar juridisk-suveræn karakter, er afgifterne nærmere en sikkerhedsanordning, hvis mål er at 

begrænse forbruget af bestemte typer produkter ved at påvirke efterspørgslen negativt. Modsat skal 

initiativer som ”nøglehulsmærket” stimulere efterspørgslen efter sunde fødevarer positivt (Ibid.). I 

programmet fra 2002 tales der for eksempel om, at ”borgerne skal sikres sunde fødevarer af høj 
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kvalitet og beskyttes mod vildledning. Regulering nationalt og internationalt må have befolkningens 

samlede kostvaner for øje. Og dermed bidrage til at fremme sundheden generelt.” (Regeringen 

2002:16-17). Reguleringen af markedet har til formål at skabe friheden til at købe varer, der ikke er 

skadelige for sundheden. Interventionen skal således skabe rammerne for sund adfærd, men udfaldet 

af adfærden inden for disse rammer, altså om borgerne faktisk køber sunde varer og undlader at købe 

usunde, er ubestemmelig og overlades til de individuelle processer i samfundet. Man vil med andre 

ord regulere et marked, der efterfølgende skal regulere sig selv. Til grund for denne 

ledelsesrationalitet ligger forestillingen om det rationelle subjekt, et homo oeconomicus, (Foucault 

2009) der vil handle økonomisk rationelt hvis incitamentet til ”sund” forbrugsadfærd er til stede. Som 

vi har set i det foregående afsnit, er et rationelt subjekt, der kan se (økonomiske)fordele ved en sund 

livsstil en forudsætning for at individet til at træffe sunde valg.  

Kunsten at lede livsstilen er en regeringskunst, der inden for rammerne af en liberal governmentalitet 

rationaliserer sin magtudøvelse i forebyggelsestanken og udvikler håndteringsmodeller, der gennem 

forskellige dispositiver vil løse biopolitiske problemer
14

.  

Analytisk opsamling: friheden til at være sund 
”Boligen og dens omgivelser, arbejde, fritidsmuligheder, rammerne for hvordan vi færdes – både på 

vejene og i forhold til hinanden – hvordan de sociale tilbud er tilrettelagt og meget mere påvirker, hvordan 

vi lever, og dermed hvor tit vi bliver patienter eller klienter – forebyggelse og sundhed har noget at gøre 

det med hele.” (Regeringen 1989:50) 

Ansvaret for folkesundheden synes at have bredt sig ud over sundhedsvæsenets grænser. 

Folkesundheden er i dag blevet et anliggende for frivillige idrætsforeninger, naboskabet i byerne, sociale 

fællesskaber, kulturinstitutioner, måden boligerne indrettes og placeres i geografien, byplanlægningen, 

infrastrukturen, arbejdspladserne, universiteternes forskning, uddannelsesinstitutionerne, elevernes 

indbyrdes sociale relationer i folkeskolen, forældrenes opdragelse af børnene, lægernes samtaler med 

patienterne, luftforureningen og blyindholdet i bilernes benzin, detailhandelens udbud af varer på 

hylderne, virksomhedernes markedsføring af produkter og for det daglige arbejde i kommuner, de gamle 

amter
15

 og regionerne, ministerier, råd og styrelser. Intet synes at være for stort eller småt for 

biopolitikken. I denne første analyse har vi stillet os spørgsmålet, hvordan denne udbredelse og 

intensivering i opmærksomhed om folkesundheden har noget at gøre med livsstilen. Den individuelle 

livsstil har på aggregeret befolkningsniveau stor betydning for udviklingen af sygdomme i samfundet, 

                                                        
14 Vi har samlet forebyggelsens forskellige former og magtteknikker i Skema 3 under Bilag. 

 
15 Med strukturreformen fra 2007 overtog kommunerne ansvaret for forebyggelsen (før og efter indlæggelse) og 

de nyoprettede regioner overtog ansvaret for sygehusdriften. Hvorvidt denne institutionelle forandring har haft 

betydning for regeringens samlede folkesundhedsstrategi ligger uden for denne afhandlings genstandsfelt.  
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for befolkningens middellevetid, for fødselsraterne, dødsraterne, for samfundsøkonomien og den 

internationale konkurrence, endda for selve kvaliteten af livet. Derfor har skiftende regeringer siden 

1989 haft et brændende ønske om at kunne påvirke denne livsstil, dette problembarn for staten, der skal 

tages i omsorg og opdrages, så de usunde vaner kan transformeres til sunde vaner.  

At livsstilen er blevet et anliggende for biopolitikken er et resultat af videnskabelige og politiske 

magtprocesser, der har etableret et fintmasket netværk af forbindelseslinjer mellem livsstilen og 

risikofaktorer for folkesundheden. Den biomedicinske viden om risikofaktorers skadelige virkning på 

kroppen og epidemiologiske undersøgelser af befolkningen, har gjort det muligt at konstruere 

årsagssammenhænge mellem udviklingen af livsstilssygdomme, som kræft og hjerte-karsygdomme, 

og en lang række af risikofaktorer. Der er blevet etableret en bestemt sandhed om sundheden, som 

stiller et reservoir af vidensformer, begreber, teknikker og procedurer til rådighed i 

problematiseringen af livsstilen. Sundhedens sandhedsregime er konstituerende for det biopolitiske 

rum for intervention, fordi det tilbyder et sprog og en generel grammatik til at problematisere 

livsstilen, som bestemte vidensproducenter og talsmænd gøres til naturlige autoriteter for og i en 

politisk-videnskabelig alliance anvender til at udpege interventionskategorier i form af risikogrupper 

og risikofaktorer. 

Individets ansvar for egenomsorgen og egenindsatsen reflekteres i den måde livsstilen gøres til et 

politisk styringsobjekt. Enhver bestræbelse på at etablere foranstaltninger, der skal producere 

forandringer i befolkningens sundhedsvaner må nemlig ske under forudsætning af individets frihed til 

at træffe individuelle valg. Livsstilen er på paradoksal vis til både kernen i det biopolitiske problem 

og grænsen for den biopolitiske intervention. Et andet spørgsmål vi har stillet os selv er, hvordan 

livsstilens ledelsesmæssighed gør det muligt at styre det tilsyneladende ustyrlige. Den måde livsstilen 

tænkes styrbar i en liberal governmental ledelsesrationalitet producerer en række magtteknikker, der 

alle må styre ved at respektere de individuelle livsprocessers selvstyring. Magten fungerer i den 

liberale governmentalitet ved at installere et forebyggelsesimperativ i de institutionelle rammer for 

den offentlige styring, i de miljøer som befolkningen færdes i lokalsamfundenes sociale relationer. 

Autoritativ styring kan i situationer, hvor den individuelle adfærd medfører en direkte fare for 

fællesskabet, som tilfældet er med rygning, anvendes som middel til at skabe sikkerhed i 

befolkningen, men aldrig som mål i sig selv.  

Livsstilen får en medierende funktion mellem to poler i folkesundhedspolitikkens magtøkonomi og 

bliver et forbindelsesled mellem et biopolitisk reguleringsimperativ på den ene side og en 

governmental styringsskeptisk ledelsesrationalitet på den anden. På samme måde som Foucault i 
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Viljen til viden taler om at kønnet legemliggør de to akser i den politiske livsteknologi, (Foucault 

1994:150), konstituerer livsstilen sig som en mediator mellem totaliserende og individualiserende 

vidensformer og magtteknikker. Med Foucaults ord kan vi sige at livsstilen indskriver sig på samme 

tid i to registre, der både ”giver anledning til smålig overvejelse, til ustandselig kontrol, til meget 

skarpsindige rumlige indretninger, til en uendelighed af psykologiske og medicinske undersøgelser, til 

en hel mikromagt over kroppen, men også giver anledning til massive forholdsregler, statistiske 

vurderinger, til indgreb som tager sigte på hele samfundslegemet eller på hele grupper af 

samfundet.” (Foucault 1994:150).  
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Analysedel 2. Oplysningskampagnen som ledelsesteknik 
 

Ledelsen af livsstilen handler om kunsten i at sætte mennesker i stand til at tage ansvar for deres 

egen sundhed. Det handler om at producere handlingskompetente subjekter, der aktivt kan lede sig 

selv til at leve sunde liv og dermed undgå sygdom. Sundhedsoplysning er en biopolitisk strategi 

udviklet til at gøre denne selvledelse mulig, hvor magtens mulighed i subjektiveringen; i de 

praksisser og processer, der vil producere et bestemt subjekt, som er i stand til at analysere sin egen 

sundhedstilstand og handle for at forbedre den. Med præmissen om magtens subjektivering følger 

også en særlig forestilling om subjektet og hvordan det tænkes styrbart i de politiske programmer for 

folkesundheden. Vi har kunnet iagttaget et neoliberalt risikosubjekt, der på den ene side 

problematiserer livsstilen i forhold til sin sundhed med kroppen som prisme, og som samtidig 

besidder en vilje til at handle rationelt for at optimere sundheden. Ledelse af livsstilen handler derfor 

grundlæggende om, at den governmentale stat skal facilitere mulighederne for, at frie subjekter kan 

tage ansvar for omsorgen for sig selv. Blandt de håndteringsmodeller i ledelsen af livsstilen, der 

vokser ud af den liberale governmentalitet og folkesundhedsprogrammernes forebyggelsestanke er 

oplysningskampagnen, som vi i denne analyse skal beskæftige os med. Vi bevæger os dermed fra 

folkesundhedsprogrammernes strategiske niveau til teknikkernes niveau i analysen af kampagnen 

”Hver eneste cigaret skader dig” (SST 2010b). Ved at iagttage, hvordan livsstilen ledes gennem 

kampagnen, er vi i stand til at analysere magtens mikroøkonomi og den dobbelte måde, hvorpå 

individet gør sig selv til subjekt for magten og bearbejder sin sundhed gennem selvteknikker. 

 

Oplysningskampagnen har den funktion i sundhedsoplysningen at udbrede viden om sundhed og 

risici i befolkningen, og beskrives i regeringsprogrammerne som en teknik til at påvirke adfærd og 

ændre holdninger (Regeringen 1989a:23). Befolkningen skal med andre ord opdrages til 

sundhedsfremmende adfærd og oplyses om initiativer som den enkelte af egen drift kan benytte sig 

af for at forebygge sygdomme. Påvirkning af holdninger, formidling af viden og facilitering af 

handlemuligheder synes at være nøgleordene i sundhedsoplysning som styringsstrategi, men 

hvordan skal oplysningskampagnen i denne sammenhæng bidrage til at gennemsætte denne 

adfærdsændring i praksis? Med hvilke teknikker og metoder vil kampagnen sætte individer i stand 

til at handle på deres sundhed og hvilke selvteknikker stiller kampagnen til rådighed for individets 

transformation af sundhedsadfærden? Inden vi går til analysen af den konkrete case, må vi først 
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undersøge hvordan kampagnen, som en generel ledelsesteknik i forebyggelsesindsatsen, iagttager 

betingelserne for sine egne ledelsesmuligheder. 

Oplysningskampagnen som forebyggelsesstrategi 

Kampagnen som ledelsesteknik står ikke alene, men indgår som en brik i magtens spil, som et punkt 

i et større netværk af vidensformer og magtprocesser, der under overskriften forebyggelse vil 

optimere sundheden i befolkningen. Til grund for forebyggelsen som styringsstrategi ligger en 

særlig forestilling om subjektet, der opstår i krydsfeltet mellem forskellige vidensformer, som 

politiske autoriteter refererer til, ligger til grund for og former i sine politiske programmer for 

folkesundheden. Oplysningskampagner opererer som del af dette netværk med den samme 

grundlæggende præmis for ledelse af mennesker, som vi har kunnet iagttage i 

folkesundhedsprogrammerne. 

Oplysningskampagner refereres ofte til som adfærdsændrende eller holdningsændrende kampagner 

(Regeringen 1989:49, SST 2004:5). Til grund for dette navn ligger en forestilling om dels 

kampagnernes formål (at ændre adfærd i befolkningen), dels en forestilling om, hvordan mennesket 

som subjekt for magten tænkes styrbart. I oplysningskampagnerne kommer forestillingen om det 

neoliberale risikosubjekt til udtryk, når der i kampagnernes virke er installeret en forventning om, at 

subjekter vil ændre livsstil og tillære sig nye sundhedsfremmende adfærdsformer, hvis de oplyses 

om videnskabelige sundhedsråd.  

”Sundhedsoplysningen sigter mod at ændre befolkningens adfærd således, at helbredet forbedres og 

sygdomsrisici formindskes. Adfærdsændring opnås ikke alene via øget viden, men først og fremmest ved 

påvirkning af holdninger. Derfor er opgaven: at øge den enkelte borgers konkrete viden, at ændre den enkeltes 

holdninger til egen sundhedsadfærd, at opstille konkrete, praktisable handlemuligheder (…)” (Regeringen 

1989a:23) 
 

Hvis man, som citatet fremhæver, vil påvirke holdninger i befolkningen, må det forudsættes, at 

regeringen selv ”har en holdning” til, hvad der kan forstås ved rigtige og forkerte holdninger. Den 

holdningsændring, som oplysningskampagnerne har som formål at producere er, som vi har set, en 

forestilling om det sunde liv, som det gode liv. Det sunde liv skematiseres i videnskabelige 

kategorier som det fysisk aktive liv med korrekt indtag af sunde fødevarer og afholdenhed fra 

nydelsesmidler som cigaretter og alkohol, hvor sidstnævnte dog kan accepteres inden for bestemte 

grænser. Oplysningskampagnernes målsætning om at skabe en holdningsændring er med andre ord 

et moralsk anliggende, der handler om at overbevise, overtale, tilskynde, anspore, opdrage og 

socialisere mennesker til at lægge en bestemt sundhedsnorm til grund for deres frie forvaltning af 

livsstilen. Som vi skal vende tilbage til i kapitlets afslutning indebærer denne form for styring en 

normaliseringsbestræbelse i forebyggelsen, der konstruerer usund risikoadfærd som irrationel eller 

inkompetent adfærd (jf. Mik-Meyer & Villadsen 2005:159). Hvad vi her skal hæfte os ved er den 
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måde subjektet tænkes styrbart i kampagnens iagttagelsespunkt, som et rationelt subjekt, der er i 

stand til vælge og tage ansvar for sin sundhed, hvis det tilstrækkelige vidensniveau i befolkningen er 

til stede og holdningen afspejler den herskende politisk-videnskabelige sundhedsmoral (jf. 

Regeringen 1989a, 1999, 2002, 2009). Derudover må praktiske selvteknikker være til stede for, at 

individet kan ændre adfærd. Dette vender vi ligeledes tilbage til senere i kapitlet.  

Kampagnen i historisk tilbageblik 

I et kort historisk tilbageblik på sundhedskampagner i perioden fra 1989 og frem til i dag, er det ikke 

overraskende, at især alkohol og tobak har udgjort sundhedsoplysningens temaer. Men også kost og 

motion har været på dagsordenen, som fx i 1989, hvor regeringen gennem oplysningsaktiviteter vil 

motivere befolkningen til at ændre kostvaner og opfordre til, ”at spise varieret og ikke for meget og 

desuden spise groft og spise mindre salt og mindre fedt.” (Regeringen 1989a:15). Derfor 

gennemføres en række ernæringskampagner i perioden 1991-1996 med det formål at ”forebygge 

sygdom og fremme sundhed ved at reducere indtaget af fedt og øge indtaget af kulhydratrige 

levnedsmidler.” (Regeringen 1999:116). Hovedbudskabet i kampagnerne var, ”at danskerne skulle 

bruge mindre fedtstof på brødet og tilberede fedtfattige sovse” (Ibid.), og regeringens konklusionen 

på indsatsen var, at ”ernæringskampagnerne sammen med andre tiltag havde formået at ændre 

kulturen i befolkningen, og gjort det acceptabelt at bruge mindre fedtstof på brød.” (Ibid.). Ifølge 

regeringens egen vurdering var det gennem oplysningskampagner som ledelsesteknik altså lykkedes 

at gennemsætte en sundhedsnorm i befolkningens holdning til fedtfattig kost. Alkoholoplysning har 

historisk også været et centralt anliggende i oplysningskampagner. Siden 1990 og frem til i dag har 

regeringen og sundhedsstyrelsen årligt gennemført de såkaldte Uge-40 kampagner, der er ”rettet 

mod den voksne befolkning, med det formål at øge befolkningens viden om et sundhedsmæssigt 

forsvarligt alkoholforbrug, samt at øge den generelle opmærksomhed om alkohol og viden om 

genstandsgrænser.” (Regeringen 1999:115-116). Den seneste uge-40 kampagne fra 

Sundhedsstyrelsen bærer navnet Stop før 5, og anvender på raffineret vis alkoholproducenternes 

særegne visuelle udtryk og sprogbrug i reklameringen, dog med henvisning til den anbefalede 

genstandsgrænse for alkoholindtaget per aften (SST 2010d:1). 

Selvom alkoholkampagner indbyder til interessante analyser, er det imidlertid tobakskampagner 

eller de såkaldte rygestopskampagner vi nu skal beskæftige os med. Sundhedsforskningen og de 

politiske programmer for folkesundheden er enige om at ”tobaksrygning uden sammenligning er 

den mest skadevoldende enkeltstående påvirkelige del af vor livsstil.” (Regeringen 1989a:27, 1999, 
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2002, 2009). Men selvom det længe har været videnskabeligt dokumentere
16

, at tobaksrygning er 

sundhedsskadeligt, er det ifølge tidligere Forebyggelseschef (nu Chefkonsulent) i Sundhedsstyrelsen 

Jørgen Falk, alligevel først i 1987 med oprettelsen af Tobaksskaderådet (TSR), at der bliver 

etableret en platform, hvorfra man kan informere om rygningens skadelige konsekvenser; en indsats 

som hidtil ikke havde haft ”politisk opbakning” (Falk:57
17

). Det er dog først med afsæt i regeringens 

forebyggelsesprogram fra 1989, at en sammenhængende indsats til at forebygge rygning tager fart. 

Indsatsen er udsondret i tre fokusområder for intervention: forebyggelse af rygestart, støtte til 

rygestop og etablering røgfrie miljøer, som sættes i værk gennem et samarbejde mellem 

Sundhedsstyrelsen, TSR, Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen. I 1995 ser den første 

massemedierede rygestopskampagne ”STOP 95” dagens lys. Kampagnen var initieret af DIKE’s 

middellevetidsrapporter fra 1994, der bl.a. viste, hvordan den danske middellevetid ikke havde 

udviklet sig i samme positive retning, som i andre OECD lande (Falk:59). Middellevetidsudvalget 

udpegede i den sammenhæng tobak, som den væsentligste årsagsfaktor for den relativt lave 

middellevetid, hvilket fik den daværende Sundhedsminister, Torben Lund, til at udnævne 1995 som 

”rygeafvænningens år” (SST 2010c). Med Stop 95 kampagnen blev en lang række 

håndteringsmodeller sat i verden for at nedbringe antallet af rygere i Danmark. Foruden den 

massemedierede oplysning, blev en national støttestruktur udviklet, der indebar uddannelse af 

specialiserede rygestop-instruktører i sundhedsvæsenet, der skulle hjælpe rygere til at holde op med 

at ryge. I takt med den stigende fokus på rygning i de politiske folkesundhedsprogrammer udvikles 

også et lovgivningsapparat, der har til formål at begrænse tobaksforbruget. Selvom det ikke er denne 

afhandlings opgave at vurdere effekterne af forebyggelsesindsatsen i almindelighed og 

oplysningskampagnerne i særdeleshed, kan det aflæses i statistikker, at antallet af rygere i Danmark 

siden den anden store forebyggelsesperiodes (Valgårda 2004) begyndelse i 1970’erne, er reduceret 

med 30 procent (SST 2010c). I perioden vi har undersøgt, er antallet af dagligrygere i den danske 

befolkningen blevet reduceret fra 43 procent i 1989 til 20,9 procent i dag, ifølge den seneste 

Sundhedsprofil, der er en teknik til overvågning af befolkningens sundheds- og sygelighedstilstand, 

som har erstattet de tidligere SUSY rapporter (SST 2010a:39).  

Skræk og rædsel i forebyggelsen: ”Hver eneste cigaret skader dig” 
 

                                                        
16 Ifølge Sundhedsstyrelsen har sammenhængen mellem rygning og lungekræft i princippet været kendt siden 

1950. Siden da har utallige biomedicinske og epidemiologiske studier dokumenteret sammenhængen mellem 

rygning og en endnu flere sygdomme så som kræft, hjerte-karsygdomme, lungesygdomme, nedsat fertilitet etc. 

(Sundhedsstyrelsen 2010c). 
17 Når vi skriver 57, refererer vi til minuttet i det interview, som vi har foretaget med Jørgen Falk. Interviewet er 

vedlagt som lydfil på CD under Bilag. 
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Det er i den taktiske håndtering af rygningen som biopolitisk problem, som vi netop har beskrevet, 

at kampagnen ”Hver eneste cigaret skader dig” indskriver sig. I regeringens Sundhedspakke 2009 

hedder det, at man vil styrke kampagneaktiviteten ved ”gennemførelse af en intensiv 

informationskampagne om konsekvenserne ved rygning” (Regeringen 2009:32). Med afsæt i denne 

målsætning opfindes et kampagnekoncept oprindeligt udviklet i Australien, hvis form og 

virkemidler ikke er set tidligere i Danmark.  

“Kampagnen var i dansk sammenhæng nyskabende i forhold til andre sundhedskampagner ved sin direkte form 

med billeder af organer - lunger, arterier, hjerne og øjne – der er ødelagt som følge af rygning.” (SST 2010b:4) 

 

”Hver eneste cigaret skader dig” er en såkaldt skrækkampagne, der bruger skrækappeller som 

virkemiddel i oplysningen (SST 2004:8). Formålet er at fremvise rygningens skadelige virkninger 

gennem billeder af ødelagte organer og dermed appellere til følelser i rygeren, der skal skræmmes til 

at holde op med at ryge. Hvor tidligere rygestopskampagner har baseret kommunikationen på 

formidling af viden om risici og til tider brugt humoren som virkemiddel, er denne kampagne anlagt 

på at koble rygning til blod, død og rædsel. Kampagnen består af seks forskellige Tv-spots, der blev 

vist 5000 gange i den første kampagneperiode (2009-2010) i reklameblokke på forskellige 

landsdækkende Tv-stationer (bl.a. TV2, TV2 Zulu, TV2 Charlie, Viasat og Discovery Channel). 

Hertil kommer en hjemmeside, annoncer, udendørs bannerreklamer, postkort og et kampagnesæt til 

kommuner og regioner (SST 2010b:10).  

Kampagnen er interessant af flere årsager. For det første er det interessant, hvordan skrækappeller 

tænkes virksomme i magtens subjektivering af rygeren. Jævnfør måden subjektet tænkes styrbart i 

forebyggelsesprogrammerne, er det interessant at undersøge, hvordan kampagnen som magtteknik 

vil stimulere viljen i subjektet til at handle rationelt og frigøre sig fra tobakkens afhængighed og 

fravælge rygningen. Vi skal derfor analysere, hvordan magten vil anråbe subjektet gennem 

skrækappeller til at erkende sig selv som et risikosubjekt med et sundhedsproblem, der ledsages af 

en tale til fornuften gennem formidling af faktuel viden om rygning. Vil man have individer til at 

ændre adfærd kan skrækappeller, ifølge Sundhedsstyrelsen dog ikke stå alene, men må kombineres 

med konkrete handlingsanvisninger (SST 2004:22). ”Hver eneste cigaret skader dig” er derfor 

ledsaget af hjemmesiden www.stoplinien.dk, der indeholder information om rygning, en 

rådgivningstelefon og et debatforum, hvor rygere kan kommunikere indbyrdes. Vi vil nedenfor vise 

hvordan stoplinien fungerer som en selvteknik, der som led i subjektiveringen faciliterer muligheden 

for praktisk bearbejdning af subjektet. 

http://www.stoplinien.dk/
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Skrækappel som virkemiddel i kampagner: magten over livet i frygten for døden 

En mor til to små børn træder ud på en altan og lukker en skydedør bag sig. Hun ser tilbage på sine 

børn inden hun tænder en cigaret og inhalerer. Fra cigarettens glød følges røgens rejse gennem 

munden ind i moderens krop og ned i lungerne. Sceneskift til en læge i lyseblå kittel, der placerer en 

hjerne på et obduktionsbord. I et nærbillede af hjernen skæres den i to dele og skilles ad så en 

blødning kommer til syne, der løber ud af hjernen og ned på bordet. Sceneskift tilbage til moderen, 

der puster røgen ud af munden og ser tilbage på sine børn. I baggrunden taler en stemme hen over 

disse billeder: 

”Hver eneste cigaret skader dig. Rygning kan få blodet til at klumpe sig sammen. Det kan give blodpropper i 

hjernen. Nogle kan gøre dig blind eller lam, andre kan medføre døden. Dette er resultatet af en blodprop i 

hjernen hos en almindelig ryger. Hver eneste cigaret skader dig. Få gratis hjælp til at blive røgfri på 80 31 31 

31, eller på stoplinien.dk.” (SST 2011) 

 

Ovenstående scene kunne stamme fra en horrorfilm i kraft af sine eksplicitte nærbilleder af hjerne, 

blod og en kvinde i fare for at dø og efterlade sine børn alene. Der er imidlertid tale om et af de seks 

forskellige Tv-spots, der udgør en del af oplysningskampagnen. Budskabet i Tv-spottet synes at 

være tydeligt: rygning kan medføre døden. Stemmen der taler til fornuften i mennesket, er en 

autoritet med en medicinsk viden om rygningens sundhedsskadelige konsekvenser. Kampagnens 

øvrige Tv-spots er opbygget efter en lignende narrativ struktur, blot med andre hovedpersoner, der 

dækker over flere forskellige typer af mennesker: en mand i en bil foran et indkøbscenter, der ryger 

mens han venter på konen eller familien; en ung forretningskvinde, der står foran en moderne 

kontorbygning og ryger; en mand iklædt jakkesæt, der ryger imens han venter på en bus; en ung 

mand alene i en lejlighed, der tænder en cigaret på sit komfur (SST 2011). Hovedpersonerne i de 

forskellige Tv-spots repræsenterer forskellige personlighedstyper, der kan fremkalde genkendelse og 

identifikation blandt mange forskellige grupper i samfundet, især blandt målgruppen, der defineres 

som værende primært rygere mellem 25-65 år (SST 2010b:13).  

Af et baggrundsnotat udarbejdet af Sundhedsstyrelsen, der går forud for nærværende kampagne, 

taler man om mulighederne for at anvende skræk som virkemiddel i sundhedsfremmende kampagner 

(SST 2004). Det fremgår af notatet, at skrækappellernes effekt afhænger af hvorvidt, 1. individet 

opfatter truslen der formidles som relevant, 2. har kapacitet til at handle efter kampagnens 

anvisninger, og 3. befinder sig på det rette niveau i ændringsprocessen (jf. SST 2004: 8-9). Det 

vurderes at være, ”afgørende for effekten, at man finder specifikke karakteristika ved den 

målgruppe, man ønsker at nå og målretter sin indsats i forhold hertil.”(Ibid.). Formuleret i 

magtanalytikkens termer, er forudsætningen for at individet skal kunne iagttage sig selv som et 

risikosubjekt, at magten antager forskellige skikkelser, der gør det muligt at overføre 

hovedpersonens risikosituation til sit eget liv. Kampagnen er med andre ord magtens måde at 
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omsætte den politisk-videnskabelige konstruktion af risikogrupper til visuelle befolkningsbilleder. 

Røgen symboliserer den usynlige morder i en gyserfilm, hvor individet selv indtager hovedrollen 

som offer med konstant fare for at dø, hvis man ikke undslipper røgen. Jævnfør relevanskriteriet i 

skrækkampagner, skal truslen om, at det potentielt kunne være ens egne organer, der tager skade 

som følge af rygningen og snart befinder sig på lægens obduktionsbord, altså forekomme 

sandsynlig. Koblingen mellem rygning og død er derfor en vigtig del af 

kampagnekommunikationens plotstruktur, der ”fokuserer på konsekvenserne af en bestemt adfærd – 

sygdomme, kortere levetid og død. Det vil sige, at individets mulige »tab« er et centralt element.” 

(SST 2004:8). Skrækappellerne kan beskrives som en måde at anråbe subjektet, der skal vække 

følelser og dermed bringe individet til at erkende sit problem som ryger. Anråbelsen anses som mest 

effektfuld, hvis risikosituationen opleves som høj. Derudover skal skrækappellen kombineres med 

en handlingsanvisning: søg hjælp til at blive røgfri på stoplinien.  

”Hvis modtageren oplever lav risiko, er der ingen reaktion på skræk og dermed ingen handling. Ved oplevelse af 

høj risiko kombineret med god mulighed for handling fører det til ændret adfærd (danger control). Hvis risikoen 

opleves som høj, men evnen til handling som lav, samt manglende tro på at handlingen vil hjælpe, fører det til 

afvisning af budskabet eller benægtelse (fear control).”(SST 2004:9) 

 

Skrækappellernes anråbelse af subjektet skal både aktivere følelser og stimulere viljen til at handle 

rationelt på sin risikosituationen. Rationel handlen er i kampagnens iagttagelsespunkt en erkendelse 

af sig selv som et risikosubjekt, der fordrer en akut adfærdsændring. Næste led i 

subjektiveringsprocessen, er den aktive bearbejdning af adfærden gennem kampagnens anvisning af 

stoplinien som selvteknik. Denne del vender vi tilbage til nedenfor. Men hvad med 

skrækkampagnens tredje kriterium for forandring, hvordan reflekterer kampagnen over det niveau i 

ændringsprocessen, som subjektet befinder sig i, og hvordan håndterer kampagnen den situation, at 

subjektet kan afvise kampagnens budskaber og modsætte sig kampagnens handlingsanvisninger?  

Måden hvorpå ødelagte organer, blodet og døden så detaljeret og synligt fremvises i kampagnen, 

kunne henlede tankerne på Foucaults indledning til Overvågning og Straf og beskrivelsen af, 

hvordan Damien må gennemgå en grusom skæbne med offentlig tortur, pinsel og død, som straf for 

en forbrydelse mod kejseren (Foucault 1977:3-6). Damiens henrettelse skulle stadfæste suverænens 

magt over undersåtternes liv, og den teatralske offentlige pinsel havde til formål at skabe en 

generalpræventiv effekt i befolkningen. ”Hver eneste cigaret skader dig” har ikke som formål at 

stadfæste en suveræn magt over døden, men vil gennem synliggørelse af dødens nærvær i livet som 

ryger alligevel installere en generalpræventiv frygt i subjektet, der skal bringe det til at forandre sin 

livsstil. Ved at gennemføre en adfærdsændring undgår man ikke blot døden, man vinder også livet. 

Kampagnen som magtteknik er forskellig fra loven som den suveræne magts teknik, ved at være en 

fleksibel magt, der kan trænge ind på områder i civilsamfundet, hvor lovens juridiske 
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fortolkningsramme ikke tillader den at intervenere. Kampagnen fungerer i stedet ved hjælp af 

budskabet, der kan fortolkes frit og anvendes i subjekternes daglige liv og netop derved opnår sin 

effekt, heri ligger både kampagnens mulighed og dens begrænsning.  

“En vigtig parameter for et budskabs effekt er, at det bliver genstand for opmærksomhed i målgruppens 

indbyrdes kommunikation. (…) Refererer eleven filmen hjemme ved aftenbordet, fortæller kollegaen om pjecen 

ved frokosten, således at emnet bliver genstand for diskussion og refleksion i den enkeltes netværk, hvor 

holdningsdannelse foregår?” (SST 2004:15) 

 

Måden magten tænkes virksom på er altså gennem spredning af budskaber og ved at indskrive sig i 

sociale netværk, men kampagnen må imidlertid også være påpasselig med at anvende skrækappeller 

og frygt, da det samtidig er i de sociale netværks frie fortolkning af kampagnens budskaber, “at en 

eventuel boomerang-effekt kan ventes at opstå.”(SST 2004:15). Sundhedsstyrelsen reflekterer i den 

forbindelse over, hvordan skrækkampagner i stedet for at stimulere en produktiv 

sundhedsfremmende adfærd, på paradoksal vis kan risikere at ”få folk til at blive endnu mere 

vedholdende (styrke identiteten som antiautoritær) eller ligefrem få nogle til at påbegynde en 

uhensigtsmæssig adfærd.”(SST 2004:17). Ved at magten i skrækkampagnens form kommer til at 

mime den repressive suveræne magt over døden kan den governmentale stat komme til at fremstå 

som autoritativ og begrænsende, hvorved den utilsigtede effekt kan opstå, at ”folk gør »oprør« – de 

viser deres individualitet og frihed ved at gøre det stikmodsatte af, hvad autoriteterne anbefaler.” 

(Ibid.). I den forstand må kampagnen siges at være en ledelsesteknik forbundet med stor usikkerhed 

for udfaldet, da der ikke alene vil være et muligt udfaldsrum for forekomsten af individer, der ikke 

opfanger de tendenser som regeringen søger at installere i befolkningens adfærd gennem 

spredningen af skrækbudskaber, men også en mulighed for, at individer kan konstruere en anti-

autoritær identitet, der direkte modarbejder kampagnen.  

For at undgå produktionen af en utilsigtet sundhedsadfærd, må kampagnen derfor opfinde teknikker 

til at håndtere dette anti-autoritære subjekt. Kampagnen forsøger at imødekomme modmagtens 

såkaldte boomerang-effekt på to måder: dels ved konstant at overveje sprogets betydning for 

målgruppens reception af budskaber, dels ved at indoptage magtkritikken i selve kampagnens 

magtudøvelse. Hvis magtens produktion af uhensigtsmæssig sundhedsadfærd skal undgås, må 

kampagnens budskaber formuleres meget præcist i forhold til den enkelte målgruppe. Vi skal altså 

tilbage til relevanskriteriet. Den risikogruppe som kampagnen skal påvirke må iagttages som et felt, 

der ”hele tiden vil være i udvikling, (…) rygning/advarsler/skræk er en praksis, der ændrer sig, fordi 

spørgsmålene om risici i den forbindelse er komplekse.” (SST 2004:16). Kampagnen må iagttage sit 

styringsobjekt som et emergent og foranderligt interventionsfelt, hvilket kræver tilpasning af 

virkemidler, bl.a. gennem brug af “tidens visuelle sprog mv.” (SST 2004:59). Skrækkampagnen 

kommer i sig selv som et svar på magtens spørgsmål: ”har vi været for blødsødne og ikke gjort det 
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tydeligt nok, hvilke konsekvenser fx rygning faktisk har?”(SST 2004:5). Citatet synes at antyde, at 

den hidtidige såkaldt neutrale og rådgivningsorienterede sundhedsoplysning ikke har været 

konsekvent nok i sin kommunikation til at påvirke individer med et afhængighedsforhold til 

rygning. Man kunne vove den påstand, at grunden til at skrækkampagner nu tages i anvendelse, 

skyldes at individets rationelle egenvilje og evne til at tage ansvar for egenomsorgen tænkes 

overlejret og delvist tilsidesat af rygningens afhængighedsskabende virkning, hvorfor en kraftig 

følelsespåvirkning gennem skrækkampagner synes nødvendig for at genopvække det rationelle 

subjekt. Hvorvidt regeringen faktisk har forfulgt samme ræsonnement fremgår ikke eksplicit af 

kampagnematerialet eller folkesundhedsprogrammerne, men ikke desto mindre repræsenterer 

skrækkampagnerne en tydelig forskydning i sundhedsoplysningens kommunikationsform, hvilket 

samtidig afspejler en forskydning i måden subjektet tænkes styrbart gennem kampagnen som 

ledelsesteknik. 

Endelig forsøger kampagnen at gøre sig fleksibel og smidig overfor modstand ved at skabe rum for 

magtkritik inden for kampagnens egne rammer gennem det såkaldte stopforum, hvor individer kan 

kommunikere indbyrdes og kommentere kampagnens budskaber. Dette vil vi give eksempler på i de 

kommende afsnit.  

 

Det skal igen understreges, at denne analyse ikke har som sit ærinde at ville undersøge kampagnens 

faktiske effekter, men at belyse hvordan kampagnen kan iagttages som en ledelsesteknik. Når vi 

omtaler magtens mulighed i kampagnen, forstår vi ikke nødvendigvis en allestedsnærværende, 

altomfattende og altgennemtrængende magt, der udøves over passive og modtagelige subjekter, hvis 

livsstil kan forandres med et trylleslag. Som vi vil diskutere senere, mener vi tværtimod der er grund 

til at stille kritisk spørgsmålstegn ved den neoliberale forestilling om det rationelle og 

forandringskompetente subjekt. Hvorvidt kampagnen faktisk har installeret nogle tendenser i 

samfundet, der har medført en ændring af rygernes livsstil må være et empirisk spørgsmål for 

kommende analyser at besvare. I Sundhedsstyrelsens egen evaluering betegnes kampagnen dog som 

værende ”succesfuld”, bl.a. begrundet med dens evne til at ”stimulere 10 procent af rygerne til at 

forsøge at holde op med at ryge” (SSTb 2010:4).  

Kampagnens facilitering af selvteknikker  

Oplysningskampagnen stiller to selvteknikker til rådighed, hvorigennem rygeren kan lede sig selv 

mod et liv som røgfri: rådgivningstelefonen ”stoplinien” og debatforummet ”stopforum” på 

hjemmesiden www.stopinien.dk. Det er rygerens eget valg at gøre brug af disse tilbud, og 

selvteknikkerne forudsætter på denne måde, at individet har erkendt sit problem og som minimum 

http://www.stopinien.dk/
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overvejer et rygestop (STS 2011). Rådgivningstelefonen faciliterer muligheden for, at rygeren i 

dialog med en rygestopsrådgiver kan blive hjulpet til at løse sit problem gennem viden om rygning, 

samt motivation og teknikker til rygestop. 

”Du kan få gode råd om alt fra nikotinpræparater til passiv rygning, samt anbefalelsesværdige og tilgængelige 

rygestopsmetoder, der passer til dig” (Stoplinien 2011)  

 

Stopforummet tilbyder en platform, hvor rygere og eks-rygere kan lægge deres nysgerrige ører til 

hinandens problemer, udveksle råd og erfaringer og støtte hinanden i kampen for et rygestop. 

Rådgivningstelefonen og debatforummet kan begge karakteriseres som pastorale ledelsesteknikker 

(Foucault 2000:214): som intime dialogformer, hvis mål er at lede individet mod frelse, ikke i det 

hindsides som vi kender det fra kristendommen, men mod frelse i denne verden i form af et liv som 

røgfri. Gennem en bekendende sandhedsproduktion og med bistand fra rygestopsrådgiveren 

(stoplinien) eller rygere med en fælles problemhorisont (stopforum), som de instanser der har 

erstattet pastoratet, skal individet ledes til at udsige sandheden om sig selv, italesætte sine 

problemer, ønsker og dybeste hemmeligheder med henblik på at lede sig selv til et sundere liv (jf. 

Foucault 2000:214). 

Asymmetri i dialogen: stoplininen som pastoral ledelsesteknik  

 

”Det er muligt, at du oplever rygestoppet nemmere, end du regner med, fordi sindet og kroppen er klar til at give 

slip. Det vil måske blive en befrielse for dig. For det er ikke uden grund, at du lytter til mig; det bekræfter dit 

ønske om at blive røgfri (…) Du er parat, du kan gøre det, rygestop handler om evnen til at holde fokus, en evne 

du har, en evne jeg har, altså en evne vi alle har.” (Rådgiver, Stoplinien 2011) 

 

På stopliniens hjemmeside kan man lytte til et eksempel på en rådgivers anbefalinger til en ryger, 

hvorfra det indledende citat stammer. Den ”uddannede rygevejleder” bemægtiges en position som 

”ekspert” (STS 2011) til at konsultere rygeren og fremelske troen på og motivationen til et rygestop. 

Hvis vi genkalder Foucaults pointe om, at magten må forstås relationelt, så indstifter relationen 

mellem ryger og rådgiver den samme asymmetri, som den mellem pastoren og den bekendende. På 

samme måde som under en kristen skriftepraksis, indtræder rygeren i en anonym position, hvorfra 

han selv skal sætte ord på sine problemer og fremsige målene for vejledningen. På trods af, at 

rygeren bemægtiges en taleposition, disponerer rådgiveren over en autoritet til at strukturere talen og 

til at filtrere og dømme rygerens udsagn (Foucault 2000:214). Et eksempel på strukturering af talen 

finder vi i det indledende citat, hvoraf det fremgår, at det ikke er uden grund, at rygeren har valgt at 

lytte til rådgiveren, fordi rygeren ”inderst inde” ønsker et rygestop (Rådgiver, Stoplinien 2011). 

Selvom det kan være ”helt naturligt med lidt tvivl og ambivalens” så er rygestoppet ”vejen til 

befrielse” og rygerens ”fortvivlelse” må derfor transformeres til ”vilje” (Ibid.). Rådgiverens rolle er 
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at lede rygeren til at bekende sine svagheder og sin afmagt, som en forudsætning for at kunne 

erkende sine styrker og sit forandringspotentiale. Det betyder, at tvivlen ikke anerkendes som et 

gyldigt endemål for samtalen, men kun beslutningen om at stoppe. Hvis ”du (rygeren) fortsat er i 

tvivl” så bør ”du fortsætte med at lytte, da din motivation og dit fokus vil ændres undervejs i 

processen” (Ibid.) Rådgiveren bliver på denne måde en instans som ”forlanger, påskønner, 

værdsætter bekendelsen, og som træder ind for at dømme, tilgive, trøste, genforene” (Foucault 

1994:69). Det er i den sammenhæng, at Foucault taler om, at dominansinstansen ikke befinder sig 

hos den talende (hos rygeren), men hos den der lytter og tier, hos den som spørger og ikke formodes 

at vide besked (rådgiveren) (Foucault 1994:70). 

Den pastorale ledelse vil granske rygeren for en analytisk og individualiserende viden, som vi skal 

se eksempler på i analysen af stopforummet som selvteknik. Indtil videre skal vi bemærke, at denne 

analytiske viden er rettet mod individets politiske, moralske væren (bíos) ved at appellere til 

rygerens ønske om - og eget ansvar for - at blive røgfri. Denne sjæleledelse understøttes af teknikker 

rettet mod individets somatiske væren (zoé), som eksempelvis ”metoder til rygestop, individuelle 

forløb og nikotinpræparater” (Stoplinien 2011), der kan disciplinere kroppen ved at styre rygerens 

nikotinafhængighed og skematisere rygerens adfærd.  

 

Stopforum som en panoptisk bekendelsesteknik 

 

”Kære forum, det er med absolut INGEN stolthed i sjælen, at jeg giver mig "til kende" som ryger i dette forum. 

Jeg er gravid...jeg har 3 måneder til termin og har endnu ikke formået at springe ud i livet som ikke-ryger. 

Forsøgt? Jeg har læst Allan Carr, 'Endelig ikke-ryger for kvinder', tog min beslutning, fulgte bogens instrukser, 

satte min dato og levede som ikke-ryger i 11 dage. 1 åndssvag og nytteløs cigaret og før jeg vidste af det, røg jeg 

hver dag. Der kom en veninde til middag, hun skulle ryge og jeg tog én. Måske var det vanen...et øjebliks 

forglemmelse om, hvor befriende det egentlig var at leve uden de smøger. Lige meget hvad, så var det 

fuldstændig fjollet og unødvendigt! Jeg er nedtrykt og gal på mig selv over ikke at kunne omfavne et bedre og 

sundere liv men blot forsætte med at forgifte mig selv og mit barn. Jeg er bange...bange for at der sker min søn 

noget...bange for at være ryger (…) Jeg er som person ansvarlig. Jeg er en god mor overfor vores første og ville 

aldrig hæmme med at beskytte ham, hvis noget grimt skulle ske. Jeg er intelligent nok...men når det kommer til 

min nikotin-afhængighed, er jeg det mest dumme og tankeløse FÆ på denne jord. Rygningen har trukket mig helt 

ned og jeg foragter mig selv hver gang jeg tænker på det. Det er TABU at være gravid OG ryger. Jeg skammer 

mig frygteligt over det og taler ikke med nogen om det. Hver aften når jeg lægger mig til at sove, tager jeg 

beslutningen om at kvitte men når dagen derpå kommer og trangen melder sig, ændrer mine tanker sig og 

frygten er pludselig ikke så stor. Jeg ryger den SK*** smøg og skammer mig på nu...med dårlig smag i munden 

og fornyet frygt i maven.    Hvordan tager man den endelige beslutning? For et eller andet gør jeg galt i den 

proces...    Venligst  "En pige"!” (Stopforum 2011) 

 

”En rygers bekendelser” kunne være overskriften på denne tekstpassage, der viser, hvorledes 

dialogforummet fungerer som en pastoral intimteknik, der frembringer en analytisk viden omkring 

rygeren. Gennem en kristen semantik og et stærkt følelsesladet vokabular afslører den anonyme 

gravide ryger de mest intime detaljer om sine tanker, synder og sit rygebegær. Det var ”den ene 
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åndssvage cigaret”, der brød med den nye og ”befriende” tilværelse som ikke-ryger, som udløste 

skammen og sorgen, og ikke mindst frygten for at skade barnet. Den bekendende tale kan udlægges 

som en art syndsforladelse, der skal rense de tjæresorte pletter på rygerens samvittighed, men også 

som en tale, der knytter an til et ønske om et liv som røgfri, ”et bedre og sundere liv” og til rygerens 

eget ansvar, både over for sig selv og over for hendes ufødte barn. Herved forbindes livet som ryger 

med en syndig, skadelig, uansvarlig og amoralsk livsførelse, mens livet som ikke-ryger forbindes 

med det gode, den korrekte og ansvarlige livsførelse, der frigør rygeren for laster og smerter og 

annullerer fortidens synder. På debatforummet genfinder vi samme udførlige og angrende udtale af 

individuelle hemmeligheder, der udtrykker skam og mangel på selvkontrol, ”jeg benyttede ikke de 

redskaber jeg havde fået med mig fra det rygestop kursus”, ”rygningen har trukket mig helt ned og 

jeg foragter mig selv hver gang jeg tænker på det” eller ”jeg skammer mig frygteligt over det og 

taler ikke med nogen om det” (Ibid.). Rygning optræder i kommunikationen som et skamfuldt tema, 

”et tabu”, som en forbudt og uren kærlighedsaffære, der udelukkende fører ”smerte” og ”nederlag” 

med sig, eller en ”sorgproces, der kan sammenlignes med en skilsmisse” (Ibid.) Men selvteknikken 

ansporer ikke kun individet til at bekende sine fortroligligheder og skammen over disse, men også til 

at udbrede positive fortællinger om rygestoppet eller ”åbenbaringsøjeblikket”, som en eks-ryger 

kalder det (Ibid.). Der bliver således formidlet eksempler på rygestoppets positive effekter på alt lige 

fra bedre ”selvværd” til ”pænere hud”, uddelt råd om surrogater til cigaretten, som ”drik masser af 

sort kaffe” eller ”pin ikke dig selv, men køb et nikotinpræparat” og kommenteret på hinandens 

rygestop: ”flot at du vil holde op”, ”du skal nok klare det, bare du tror på dig selv” eller ”giv dit 

barn et valg - og tag dig sammen!” (Ibid.). 

 

En vigtig forskel på rådgivningstelefonen og debatforummet er, at talen i forummet ikke er 

professionaliseret i samme omfang, hvilket kan være en forklaring på, at rygere via forummet 

påberåber sig retten til kritisere kampagnens kommunikationsformer og styringsteknikker. 

Forummet giver eksempelvis mulighed for at debattere kampagnens brug af skræk. Mens nogle 

rygere anser skrækken som et effektivt virkemiddel; ”når jeg får rygetrang går jeg på nettet og ser 

alle de skrækfilm om rygning”, forholder andre sig mere kritisk, ”jeg bliver motiveret ved at tænke 

på alt det gode jeg opnår ved at lade være, i stedet for at blive skræmt til at holde op ved at tænke 

på alt det forfærdelige, der sker hvis jeg bliver ved” (Ibid.). Et andet eksempel på kritik vedrører 

udbuddet af rygestopkurser, som der gennem kampagnen reklameres for.  

”Der var ikke et eneste annonceret rygestopkursus i Odense kommune, der vist er en af landets største! Ja, ja - 

det er min egen skyld at jeg ryger og mit eget ansvar at holde op. Jeg blev bare fristet af muligheden for at få 

hjælp - og død skuffet over at se, at det var der så ikke alligevel” (Ibid.).  
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Eksemplet viser, hvordan rygeren iagttager, at skylden ligger hos ham selv, som en effekt af 

erkendelsen af sig selv som et risikosubjekt med ansvar for egen livsstil, men samtidig kritiseres 

kommunen for ikke at tilbyde den hjælp, han som ryger har krav på. Kritikken af kampagnens brug 

af skræk som virkemiddel og udbuddet af rygestopkurser er eksempler på, hvordan en 

subjektkategori konstrueres, hvorigennem mennesket tildeles en identitet som ryger. Identiteten 

etablerer en taleposition, samt særlige behov og krav på rettigheder, der gør subjektet til et aktivt 

handlende sundhedsindivid og grundlægger en base for kritik. Dialogforummet etablerer således et 

rum hvor et dagligdags, uprofessionelt og ufiltreret sprog om rygning gives plads og kan fungere 

som modvægt til den regelstyrede og professionelle samtale med rygestopsrådgivere såvel som til 

skrækkampagnens moraliserende budskaber og formidling af videnskabelig viden.  

 

En anden vigtig forskel på rådgivningstelefonen og stopforummet er, at forummet er en åben 

dialogform med et potentielt ubegrænset antal deltagere i kommunikationen, mens 

rådgivningstelefonen eksklusivt er forbeholdt en ryger og en rådgiver. Med Jeremy Benthams 

arkitektoniske figur panoptikon, som et funktionelt generaliserbart princip for disciplinær 

magtudøvelse (AFJ 2005:233, Foucault 1977:227), hvor den enkelte kan overvåge de mange, kan vi 

med dialogforummet tale om en omvendt panoptik, hvor de mange kan overvåge de mange. Kernen i 

panoptismen som disciplinær magtstrategi er, at en ”ydre overvågning skal blive til indre 

selvovervågning, at den enkelte selv overtager forvaltningen af en ydre magtrelation ved at 

installere overvågeren som en indre dimension ved sig selv” (Kristensen 1997:94). Hvorvidt 

dialogforummet har denne effekt i individets indre kan vi ikke iagttage med vores blik, men 

forfølger vi i stedet ideen om panoptismens disciplinære effekter i et teoretisk spor, kunne man 

forestille sig, at den panoptiske effekt af den pastorale ledelse er, at den eksterne overvågning fra 

alle potentielle brugere af stopforummet internaliseres som selvovervågning hos den bekendende 

ryger, konstitueret af visheden om at blive overvåget og blive stillet til ansvar for et tilbagefald til 

rygningen af de andre debatdeltagere. Denne anonyme form for magtudøvelse, der indskriver sig i 

de sociale netværk gennem multiple iagttagelsespunkter, hvorfra magtens mange øjne kan overvåge 

hinanden, forpligter ikke blot rygeren over for sig selv, men også over for sine iagttagere. Enhver 

udtalelse i forummet skaber således et permanent synlighedsfelt, der fordobler rygerens ansvar og 

disciplinerer rygeren til at handle på sit problem.  

Analytisk opsamling: kampagnens iboende normaliseringsbestræbelse:  
Den politiske viden om sundhed har etableret en opfattelse af det normale og det sunde og det 

unormale og usunde, som er knyttet til en normaliseringsbestræbelse i forebyggelsen og koblet til 
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neoliberale værdier. Idealborgeren er ikke blot et sundt menneske, der undgår risici, men også et frit 

og kompetent individ, der kan vælge og er beslutsom (jf. Mik-Meyer & Villadsen 2009:159). Den 

biopolitiske styring skal derfor producere optimale rammer for den frie viljesudøvelse og optimering 

af sundheden, så de usunde og begrænsede borgere kan transformeres til sunde og frie borgere. 

Denne normaliseringsbestræbelse kan genfindes i oplysningskampagnen, når den trækker en grænse 

mellem rygeren og ikke-rygeren
18

. 

Rygeren bliver en logisk risikokategori, når adfærden som ryger både er i konflikt med 

biopolitikkens mål om befolkningsoptimering og i konflikt med neoliberale værdier som evnen til 

selvkontrol, selvomsorg, viljestyrke og ansvarlighed. Kampagnen former således rygeren som et 

usundt, irrationelt og begrænset individ, mens ikke-rygeren formes som et sundt, rationelt og frit 

individ. Denne moralsk indlejrede norm i ledelsen opstiller et sæt af værdier som målestokke for 

normal adfærd, hvilket pålægger rygeren at ændre sine vaner og omlægge sin livsstil, eller i det 

mindste at anskue sin rygning som værende et problem. Med Foucault kan vi udlægge denne 

normaliseringsbestræbelse som en vilje til at fremelske et særligt etisk subjekt med bestemte 

kapaciteter, værdier og holdninger (Foucault: 2000:68). Det etiske skal hos Foucault forstås som 

handlingsanvisninger for moralsk bearbejdning af selvet (Coveney 1998:462), hvilket indfanger 

kampagnens måde at omdanne en politisk viden om rygning og i bredere forstand en politisk viden 

om sundhed til et sæt værdier, som individet selv anerkender og ønsker at handle i 

overensstemmelse med.  

 

Kampagnen stiller teknikker til rådighed for rygeren til at sondre mellem livet som ryger og livet 

som ikke-ryger, koblet til forestillingen om rigtigt og forkert, og på dette tekniske niveau bliver det 

således muligt at iagttage måderne, hvorpå rygere translaterer sundhedsbudskaber og bearbejder 

deres etiske substans. Gennem oplysning i form viden, skræmmende billeder gennem TV-spots, 

kristne bekendelsespraksisser og somatiske teknikker (nikotinpræparater, rygestopsskema, mv.) 

ledes individet til selvransagelse, selveksamination og selvdisciplinering ud fra en moralsk pligt til 

at være sund. Som vi undersøgte i første analysedel udpeger regeringsprogrammerne et mål om det 

gode liv som det sunde liv, kondenseret i begrebet om sundhedsfremme. Kampagnen styrer efter 

dette mål, når ambitionen er at normalisere rygeren til at blive en ikke-ryger. På denne måde styrer 

kampagnen efter en disciplinær norm, der vil producere ordentlige, lydige og nyttige individer, der 

optimerer deres biologiske potentiale (AFJ 2007:234). Disciplinens norm er det perfekte, det ideelle, 

hvorved alle individer potentielt må se sig selv som afvigere, i tråd med pointen om, at alle er 

                                                        
18 Dette er eksemplificeret i skema 4 under Bilag. 
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potentielt syge, når alverdens risici sættes i forbindelse med fremtidige sygdomme. Der produceres 

på denne måde en bestemt norm om det sunde menneske, der gennem normalitetsdommere (AFJ 

2007:238) som talsmænd, rådgivere og andre eksperter, endda rygerne selv, spreder sig i samfundet, 

som var den båret af en usynlig vind. 

Samtidig producerer kampagnen en anden form normalisering, som ikke arbejder ud fra en 

disciplinær forestilling om det perfekte, men ud fra en liberal sikkerhedsdispositionel forestilling om 

det faktisk normale. Denne norm bedømmer ikke det individuelle som normalt og unormalt, men 

bedømmer det normale ud fra den generelle og acceptable forekomst og fordeling af sygdom i 

samfundet, vurderet ud fra om den enkeltes frihedsudøvelse er til fare for andres sikkerhed og frihed 

(AFJ 2007:259). Denne norm genfindes i kampagnens formålserklæring, som er at ”bidrage til at 

begrænse andelen af dagligrygere i befolkningen og nedbringe sygelighed og dødelighed som følge 

af rygning” (SST 2010c:10). Målet er altså ikke at konvertere alle rygere til ikke-rygere, men at 

begrænse rygningen til et acceptabelt niveau. Det disciplinære dispositiv og sikkerhedsdispositivet 

er altså hver især installeret med en norm, der arbejder mod forskellige mål, men som må ses i 

sammenhæng med hinanden. Sammenlagt udgør de forskellige dispositiver, som kampagnen 

specifikt og forebyggelsen generelt kan indlæses i og betragtes gennem, på interessant vis både 

magtens forudsætning og dens begrænsning. I det følgende kapitel skal vi på baggrund af den 

samlede analyse diskutere nogle styringsmæssige såvel som samfundsmæssige implikationer ved 

magten i forebyggelsen. 
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Diskussion: Drømmen om sundhedens selvstyring 
 

For den danske regering som for de fleste mennesker forekommer forestillingen om at ville 

forebygge sygdomme og fremme sundhed, som en ubetinget positiv tanke, man hverken kan være 

uenig i eller argumentere imod. Lige så indlysende det kan forekomme, at enhver har interesse i at 

være sund og rask, mindst lige så indlysende synes det, at det er bedre at forebygge og forhindre 

sygdom gennem sundhedsfremme, end først at reagere gennem behandling, når sygdommen er 

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

forøger kvaliteten af livet og har positive effekter på stort set samtlige livsforhold. Samtidig løser 

forebyggelsen også et styringsproblem for regeringen, der i lyset af livsstilssygdommenes opkomst 

er blevet mødt med en biopolitisk udfordring, der ikke umiddelbart lader sig løse gennem 

regulering. Forebyggelsen kunne umiddelbart synes at være et styringsteoretisk columbusæg (Jf. 

Borch 2005:173).  

Forebyggelsestanken kan kondenseres i begrebet om livsstilen, der i forebyggelsesprogrammerne på 

den ene side kommer til udtryk som en bekymring for livsstilssygdommene, og på den anden, som 

den nøgle der på paradoksal vis åbner døren til folkesundhedens optimering. I de foregående 

analyser har det været vores ærinde at fremvise, hvordan regeringsprogrammernes problematisering 

af livsstilen har udgrænset et interventionsområde for biopolitiske strategier, der opererer ud fra 

forskellige teknikker, men mod et fælles overordnet mål om at optimere folkesundheden. 

Forebyggelsen som overgribende biopolitisk strategi kan vi således uddifferentiere i en række 

underliggende eller sideløbende strategier, der alle er enige om at iagttage livsstilen som deres 

objekt, men gør det ud fra vidt forskellige logikker, hvorved nye aspekter ved livsstilen lyses op, 

ofte ledsaget af tilsvarende styringsbestræbelser. Ser vi tilbage på livsstilsbegrebets udvikling i 

perioden fra 1989 og til i dag, kan der både spores en hvis stabilitet og dynamik i begrebets 

definition. Grundlæggende betragtes livsstilen som værende bestemt af en række faktorer relateret til 

individets sundhed, som det enkelte individ i større eller mindre grad, men altid i sidste ende, kan 

træffe bevidste valg omkring. I lyset af den videnskabelige sundhedsforskning, er begrebet over tid 

også blevet tilskrevet en række eksterne faktorer, der både befinder sig inden for og uden for 

individets kontrol (uddannelse, arbejde, bolig, familie, mv.), der alle hævdes at have indflydelse på 

individets risiko for at udvikle (livsstils)sygdomme. Når livsstilen, som vi har set, i bredeste forstand 

sammenkædes med individets risiko for at blive syg, åbnes der ikke alene for et udvidet felt for 

vidensproduktion, men også for et uendeligt interventionsfelt. Den sygdomsforebyggende indsats 

antager således en tendentielt grænseløs karakter, når den principielt kan rettes mod ethvert aspekt, 
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som forbinder individer med en usund livsførelse. Dertil kommer, at forestillingen om 

sundhedsfremme synes at være et principielt endeløst projekt: hvornår kan individer siges at være 

sunde nok til at kunne undsige sig risikoen for at blive syge? Med livsstilen som relæ for magten 

lader det til, at stort set ethvert aspekt af menneskets liv kan reguleres i folkesundhedens navn. 

Spørgsmålet der trænger sig på er, hvordan denne tendentielt grænseløse magt i forebyggelsen er 

blevet mulig?  

I dette kapitel vil vi samle op på de to analyser ved at diskutere de styringsmæssige og 

samfundsmæssige implikationer, der følger med en række af de magtteknikker, som tages i 

anvendelse i forebyggelsesstrategien, med henblik på at give en karakteristik, eller diagnostik om 

man vil, af den styringsrationalitet der kan iagttages på tværs af folkesundhedsprogrammerne i 

Danmark siden 1989. Som det vil fremgå af kapitlet, synes der i forebyggelsen at være installeret en 

tendentielt grænseløs magt, der ikke alene har styringsmæssige implikationer, men også producerer 

en række samfundsmæssige konsekvenser. Vi vil i den sammenhæng diskutere forebyggelsen som  

en strategi, der udgør et netværk eller samlingspunkt for en række dispositionelle logikker, som både 

skaber enhed og differens, konsensus og intern spænding, muligheder og begrænsninger i 

forebyggelsen. Vi vil vise hvordan der i forebyggelsen synes at være installeret en paradoksal 

egenlogik, der i bestræbelsen på at forebygge sygdomme i samfundet konstant skaber behov for 

mere forebyggelse. Vi vil desuden argumentere for, at forebyggelsen har medført en installation af 

risiko og risikobekymring i samfundet, der fordrer en konstant beregning af livsstilsvalgenes 

konsekvenser og bekymring for sygdom.  

Forebyggelsestankens (gen)fødsel 

Som en konsekvens af det analysestrategiske valg forbundet med at gøre regeringens 

forebyggelsesprogrammer til vores iagttagelsespunkt, har vores analytiske blik på empirien og 

dermed vores udsigelseskraft været disciplineret af at iagttage regeringens iagttagelser (i bred 

forstand) som genstand for vores iagttagelser. Dermed har vi valgt gennem en omfattende 

dokumentanalyse at starte i det specifikke for at undersøge, hvordan små ændringer over tid kan føre 

til større forandringer. I vores tilfælde de gradvist mere omfattende problematiseringer af livsstilen, 

som har medført en etablering og tilsvarende udvidelse af et biopolitisk interventionsrum. Men det 

er nødvendigt nu at udbrede perspektivet på forebyggelsespolitikken og lede uden for selve 

forebyggelsesprogrammerne, hvis vi vil komme en forklaring på forebyggelsens grænseløse magt 

nærmere. 

Ifølge Nicolas Rose sker der fra slutningen af 1970’erne og begyndelsen af 1980’erne en 

grundlæggende forskydning i den dominerende politiske styringsrationalitet i de vesteuropæiske 
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velfærdsstater (Rose 2003:188-189). Som flere andre teoretikere ligeledes peger på (Thorup Larsen 

2011, Borch 2005, Vallgårda 2004, m.fl.), sker denne forskydning, som følge af en styringskrise i 

velfærdsstaten, der har rødder i en kritik af den daværende forestilling om, at samfundets problemer 

løses mest effektivt gennem central planlægning, skabelsen af et omfattende offentligt bureaukrati 

og forsørgelsessystem, der skulle sikre en udvidelse af statens omfang og skabe en gradvis 

forbedring af vilkårene for alle grupper i samfundet (Jf. Rose 2003:188). I dansk kontekst kritiseres 

den velfærdsstatslige rationalitet, ifølge Borch, for at klientliggøre borgerne, føre til en 

uhensigtsmæssig dyr offentlig sektor, være utidssvarende i forhold til samfundets kompleksitet og 

teknologiske udvikling og som følge af den omfattende regulering at undergrave lokalsamfundenes 

fællesskaber (Borch 2005:121-122). Fordi ”idealet om et gradvist socialt fremskridt styret og 

garanteret af staten forekom at være en illusion, der måttes forkastes”, udvikler der sig en ny måde 

at regere på, der ifølge Rose kan karakteriseres som avanceret liberal styring (Rose 2003:188-189). 

Det er i forlængelse af Rose’s samtidsdiagnose om opkomsten af denne nye styringsrationalitet, at 

der kan iagttages nogle tydelige forbindelseslinjer til den forebyggelsestanke vi kan genfinde i 

regeringsprogrammerne og som fødes, eller rettere genfødes, i 1970’erne.  

Som det i denne forbindelse er værd at genkalde, gav vi i indledningen eksempler på hvordan den 

første store forebyggelsesperiode (jf. Vallgårda 2004) tog form i 1930’erne og varede frem til 

1950’erne, hvor forebyggelse i sundhedspolitikken nedprioriteres til fordel for investering i 

sygehusvæsenet m.v.. Vallgårda peger ligesom Thorup Larsen på, at denne periodes forestilling om, 

at sundhedsproblemer løses bedst gennem behandling, igen overlejres af den anden store 

forebyggelsesperiode i slutningen af 1970’erne, som en kritik af behandlingstankens ineffektivitet i 

sine resultater på folkesundheden og omkostninger for samfundsøkonomien (Thorup Larsen 

2011:208; Vallgårda 2004:142). Denne problematisering, der fører til forebyggelsestankens 

genkomst, er sammenfaldende med den generelle forskydning i velfærdsstatens styringsrationalitet. 

Ifølge Rose markerer forskydningen i den politiske rationalitet en forandring af statens rolle, der 

ikke længere forventes at kunne imødekomme samfundets behov for orden, sikkerhed, sundhed og 

produktivitet, og derfor forskyder en del af ansvaret til individer, virksomheder, organisationer, 

lokalsamfund, etc., der betragtes som partnere i løsningen af samfundsproblemer (Rose 2003:189). 

Staten bliver nu en ”faciliterende stat” og en ”animerende stat”, der skal ”styre på afstand” gennem 

foranstaltninger, der skal muliggøre individernes selvstyring (Rose 2003:189-192). Tanken i denne 

politiske styring kan vi beskrive som en videreudvikling af Foucaults konceptualisering af den 

liberale governmentalitet, som følger, hvad vi tidligere har beskrevet som en neoliberal diskurs, der 

handler om at skabe ”aktive, ansvarlige og entreprenante individer, som træffer frie valg over egne 

forhold, og som altså ikke klientliggøres af en gennemregulerende stat” (Borch 2005:123). 
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Overføres styringstanken til regeringens forebyggelsesprogrammer, synes den avanceret liberale 

styringsrationalitet at gennemstrømme forebyggelsespolitikkens magtteknikker og ledelsesambition. 

Forebyggelsestankens genkomst som dominerende styringsforestilling i sundhedspolitikken 

kendertegner netop et opgør med behandlingstanken, der handler om at forskyde ansvaret for 

sygdomsbekæmpelsen fra statens behandling af patienter til individernes og fællesskabernes 

egenindsats og egenomsorg for sundheden (Regeringen 2002:4). Individer og fællesskaber skal, 

ifølge regeringen, påtage sig et fælles ansvar for deres egen sundhed ved at gøres til aktive partnere 

i løsningen af samfundets sygdomsproblemer (Regeringen 2002). Med inspiration i Rose (2003) kan 

vi med forebyggelsestankens genfødsel iagttage mindst to vigtige forandringer: regeringen begynder 

at iagttage borgerne som ansvarstagende og handlingskompetente subjekter og de lokale 

fællesskaber (lokalsamfundet) (gen)opdages som styringskategori. Ser vi på sidstnævnte, er det især 

regeringsprogrammernes henvisning til det fælles ansvar og partnerskabelse i forebyggelsen, der 

påkalder sig interesse. Men også den generelle governmentale tanke i den biopolitiske 

alliancedannelse, som vi tidligere har analyseret, følger denne styringsrationalitet, om at regeringen 

skal bygge netværk, styrke tillidsrelationer og udvikle gensidighed og samarbejde, så borgerne kan 

regeres gennem fællesskabet. (Rose 2003:194-195). Forebyggelsestanken handler derfor 

grundlæggende om at facilitere muligheden, eller formuleret i regeringens eget sprog, om skabe 

rammerne i hverdagen (Regeringen 1999), for at individer og kollektiver kan sættes i stand til at 

tage vare på deres og hinandens egen sundhed. Som Rose fremhæver i sin samtidsdiagnose, bygger 

den avanceret liberale styring på en forestilling om, at subjekter føler et særligt tilknytningsforhold 

til lokale fællesskaber, snarere end til deres nation, stat og samfund (Jf. Rose 2003:194-195). I 

regeringens forebyggelsesprogrammer kan denne forestilling genfindes, når idrætsforeningen, 

naboskabet, familien, skolen og arbejdspladsen skal tage fælles ansvar for folkesundheden, fordi 

livsstilen (både den sunde og usunde) dannes og formes i disse fællesskaber (Regeringen 2002:7).  

En anden måde at udlægge denne form magtudøvelse i forebyggelsen gennem styring af lokale 

fællesskaber er præsenteret af den franske filosof Gilles Deleuze, der i sin samfundsdiagnose af, 

hvad han betegner som kontrolsamfundets overlejring af disciplinsamfundet, har fremvist hvordan 

magtprocesserne grundet de disciplinære institutioners krise er blevet mere mobile, fleksible, 

modulerbare og frem for alt institutionsoverskridende (Deleuze 2006:217-128). Promoveringen af 

lokale fællesskaber i forebyggelsen og den strategiske konstruktion af disse fællesskaber som 

styringskompetente kunne i et deleuzeiansk perspektiv iagttages som en magtform, der søger uden 

for de klassiske disciplinære institutioners grænser for at håndtere det komplekse styringsproblem 

som livsstilen udgør. Eksemplet fra forebyggelsesprogrammerne er især omtalen af de individer, der 

undslipper den disciplinære magts blik ved ikke at have en formel tilknytning til offentlige 
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institutioner (de såkaldte ”drop outs”: unge uden uddannelse, arbejdsløse, hjemløse mv.), og derfor 

må støttes og stimuleres til sunde livsstilsvalg af de lokale fællesskaber, der skal påtage sig et 

moralsk styringsansvar for at lede usunde individer til sundhedsmæssig ansvarlig selvledelse.  

Forebyggelsesstrategien rummer imidlertid også teknikker, der bygger på klassiske disciplinære 

styringsidealer. Som vi har set er et disciplinært dispositiv for eksempel på spil, når magten etablerer 

forebyggelsesmiljøer, der vil inddele individer i institutioner, der gør dem synlige for magtens blik 

(skolen, arbejdspladsen, hospitalet) og styre deres aktiviteter gennem undervisning, vejledning, 

motionsplaner, kostplaner, rygestopkurser mv., med henblik på at producere sunde kroppe. 

 

Ovenstående eksempler tjener til at illustrere, hvordan forebyggelsen er en strategi med mange 

ansigter. Med dispositivbegrebet kan vi her oplyse en række af disse ansigter og betragte dem i et 

komparativt perspektiv. Uden at det er hensigten at gengive dem alle her, giver dispositivet som 

iagttagelsesskema en mulighed for at belyse, hvordan forebyggelsen er en strategi, der konstitueres 

af flere meget forskelligartede logikker, der alle penetrerer strategien og træder frem i forskellige 

sammenhænge. I kampagnen så vi, hvordan et pastoralt dispositiv med en drøm at skabe det 

selverkendende og selvbekendende subjekt træder frem i form af rygestopskonsulenternes 

rådgivende samtaler om rygestopsprocessen og dialogforummets facilitering af en bekendende 

sandhedstale blandt rygerne om deres problem. Samtidig træder et disciplinært dispositiv frem i 

kampagnen med en drøm om den perfekte sundhedsadfærd, som kan fremelskes gennem 

moraliserende budskaber om konsekvenserne ved rygning og gennem synliggørelsen af bestemte 

befolkningsgrupper som risikogrupper, der kan opdrages til at erkende deres problem og lægge 

denne erkendelse til grund for en selvdisciplinering af den usunde adfærd. Overfor disse 

individualiserende magtteknikker står de totaliserende magtteknikker i sikkerhedsdispositivet, der 

drømmer om det selvorganiserende civilsamfund og den selvstyrende sundhed, og det suveræne 

juridiske dispositiv, der drømmer om det lovlydige retssubjekt og den gennemregulerede befolkning. 

Fælles for dispositiverne er, at de er installeret med et idealiseret diagram, hvormed de iagttager 

livsstilen som ledelsesobjekt, men som dog i praksis altid ”går i vasken” (AFJ 2005:35-36). 

Civilsamfundet kan ikke selvstændigt håndtere folkesundhedsproblemer, hvorfor suveræn juridisk 

regulering og fastsættelse af grænser bliver nødvendig, og i bestræbelsen på at opdrage borgerne til 

sund adfærd produceres antiautoritære normer, der modsætter sig anbefalingerne for ansvarlig 

sundhedsadfærd, osv. Når dispositivernes idealiserede diagrammer omsættes til konkrete 

programmer, vil styringsbestræbelserne altid falde anderledes ud, end dispositiverne drømmer om 

(Jf. AFJ 2005:35-36). Det er samtidig deres blinde plet: dispositiverne kan ikke se, at de ikke kan se, 

at deres iboende logik leder dem til at forfølge en drøm, der ikke kan gå i opfyldelse.  
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En mere overgribende ledelsesproblematik udspiller sig også i forebyggelsesstrategien mellem et 

biopolitisk dispositiv, der drømmer om den optimale folkesundhed, og et neoliberalt dispositiv, der 

drømmer om det viljesbærende og selvledende subjekt. Disse spændinger i forebyggelsen kommer 

ofte til syne som paradokser i kommunikationen, der handler om, hvordan det er muligt både at 

varetage regeringens interesser i at optimere befolkningens sundhedstilstand og samtidig frigive en 

del af styringsansvaret til individer og fællesskaber. Med andre ord er forebyggelsesstrategien en 

sammenkobling af forskellige dispositiver, der alle ud fra forskellige logikker arbejder efter det 

samme mål om en sund og selvstyrende befolkning, som det bliver umuligt at opnå.  

 

Thorup Larsen (2003) har fremvist en lignende tendens, når han taler om, at forebyggelsespolitik 

altid fejler af to grunde. Først og fremmest har forebyggelsen, modsat behandlingstanken, umuligt 

ved at dokumentere sine resultater (Thorup Larsen 2003:7). Hvor sygehusvæsenets effektivitet nemt 

kan måles ved antallet af succesfulde behandlinger, lader forebyggelsen sig ikke på samme måde 

kvantificere i fx antallet af sunde borgere. Regeringen kan således aldrig vide, hvorvidt den har 

forebygget tilstrækkeligt. Forebyggelse lader sig i bedste fald måle rekursivt ved fx at evaluere hvor 

mange mennesker, der har husket en rygestopskampagnes budskaber og efterfølgende har ladet sig 

indrullere i et rygestopsprogram. Som Thorup Larsen hævder, er det således umuligt at vide, hvornår 

forebyggelsen har virket (Ibid.). For det andet mener Thorup Larsen, at forebyggelsespolitik 

ligefrem er designet til at mislykkes. Med eksempel i Foucaults analyse af, hvordan fængslet fejler i 

det disciplinære dispositivs ideal om at udrydde kriminalitet, hævder han, at forebyggelsens 

foranstaltninger også altid må mislykkes i målet om at udrydde sygdomme i samfundet. Hvad 

fængslet ikke formåede at udrette i forhold til forebyggelsen af kriminalitet, opnåede det til gengæld 

i produktionen af forbryderen som et styrbart subjekt (Thorup Larsen 2003:7, Borch 2005). Vi kan i 

forebyggelsesstrategien iagttage den samme ”utopiske fordobling”, som fængslet producerer: 

forebyggelse fører ikke nødvendigvis til indfrielsen af idealet om det sygdomsfri samfund, men det 

forvandler det usunde individ til et risikoindivid og gør i denne operation livsstilen styrbar for 

regeringens biopolitik. Hvad vi kan iagttage på tværs af regeringens forebyggelsesprogrammer er en 

konstant udvidelse af det biopolitiske interventionsrum gennem konstruktionen af flere og flere 

sygdomme som folkesygdomme, forbundet til endnu flere risikofaktorer, der igen fører til 

konstruktionen af flere aspekter af livsstilen som risikofyldt og dermed skabelsen af flere 

risikogrupper. Løsningen på livsstilssygdommenes mangfoldiggørelse er mere forebyggelse. Heri 

ligger forebyggelsesstrategiens logik og dens blinde plet. Forebyggelsesstrategien kan ikke se, at 

den ikke kan se, at forebyggelsen hviler på sin egen umulighed. Det er i princippet altid muligt for 

befolkningen at blive sundere og sygdommenes potentialitet vil altid være nærværende uanset 
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forebyggelsens effektivitet. Bekymringen for befolkningens middellevetid, der på trods af 

forbedringer aldrig er tilfredsstillende for regeringen, er et glimrende eksempel på denne logik. I 

2009 konstateres det, at Danmark har forbedret middellevetiden med 2 ½ år over en tiårig periode. 

Et tidligere mål for forebyggelsen var opnået. En sammenligning med Sverige og Norge viste 

imidlertid, at den danske middellevetid fortsat lå under deres niveau. Løsningen på problemet var 

nedsættelse af en forebyggelseskommission, der førte til anbefalinger af mere omfattende 

forebyggelsestiltag, herunder forslag om det totale forbud mod rygning, forbud mod 

alkoholreklamering samt kraftig forhøjelse af afgifterne på chokolade, slik og andre sukkerholdige 

fødevarer. På baggrund af forebyggelseskommissionens anbefalinger blev et nyt mål for 

folkesundheden formuleret: danskernes middellevetid skal i 2019 være forlænget med yderligere 3 

år (jf. Regeringen 2009:27). Løsningen på forebyggelsens utilfredsstillende resultater var mere 

forebyggelse. Med stor sandsynlighed vil nye krav om yderligere forhøjelse af middellevetiden på 

samme måde blive formuleret til den tid. Når vi hævder, at forebyggelsens magt er tendentielt 

grænseløs skal forklaringen altså findes i denne særlige logik, der er installeret i forebyggelsen, 

skabt af de forskellige dispostionelle logikker, der på trods af interne spændinger, bidrager til at 

producere den dynamik, der muliggør forebyggelsen. 

Risikoens installation 

Vender vi for en kort bemærkning tilbage til sikkerhedsdispositivets drøm om det selvstyrende 

civilsamfund, kunne vi tilføje en tredje grund til at forebyggelsen altid må fejle. På sin vis bygger 

den neoliberale forestilling om civilsamfundets selvstyring nemlig på en utopi. De fællesskaber og 

partnerskaber, der i den institutionsoverskridende og sektoroverskridende biopolitiske 

alliancedannelse promoveres og animeres til aktivt at tage del i forebyggelsesarbejdet, er sjældent i 

stand til at løse deres egne eller for den sags skyld samfundets sygdomsproblemer. Heller ikke alle 

individer magter at varetage deres egen sundhedsfremme, modsat den neoliberale forestilling om det 

handlingskompetente og viljesbærende subjekt. Det kan forekomme umuligt for mange at leve op til 

sundhedsstyrelsen anbefalinger for ansvarlig sundhedsadfærd (ingen tobak, begrænset alkohol, 6 x 

frugt, grønt og minimum 30 min. motion om dagen, mv.). Den tilsyneladende endeløse 

sundhedsfremme kan efterlade store dele af befolkningen som magtesløse i forhold til at opfylde 

sundhedsnormens krav og man kunne forestille sig, at det ligefrem kan producere antiautoritær 

adfærd i form af bevidst usunde livsstilsvalg (Jf. Mik-Meyer & Villadsen 2007:166-167).  

 

Den føromtalte diagnose om kontrolsamfundets udvikling af Deleuze er her en brugbar tankefigur til 

at forklare, hvordan forebyggelsens uafgrænselige karakter er medvirkende til at installere en 
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konstant bekymring for sygdommens risiko i samfundet. I kontrolsamfundet er processer aldrig 

afsluttede: fx har livslang læring erstattet skolen, forhandling af individuel løn i virksomheden har 

erstattet den kollektive løn på fabrikken, og som vi har givet eksempler på har forebyggelse og 

sundhedsfremme erstattet sygdomsbehandling. Når sundhedsfremme altid er en uafsluttet proces 

uden endemål er spørgsmålet, hvornår man er sund nok til ikke længere at skulle bekymre sig om 

sygdommen? I den sammenhæng dukker risikosubjektet op, der hele tiden må vurdere sin sundhed i 

forhold til en usikker fremtid. Når individer og fællesskaber konstrueres som ansvarstagende og 

handlingskompetente subjekter, har det samtidig den konsekvens at deres selvstyring må basere sig 

på den konstante beregning af risici forbundet med livsstilsvalg. Når den avanceret liberale stat skal 

”styre på afstand” transformeres magten netop til en institutionsoverskridende magt, der skal sætte 

individer og kollektiver i stand til at varetage sundhedens selvforvaltning uden for de offentlige 

institutioner. Som vi har set talrige eksempler på, er det på trods af regeringens ambition om at lade 

civilsamfundet tage ansvar for sundheden, stadig nødvendigt med overvågningsteknikker, der skal 

kontrollere, hvorvidt folkesundheden fortsat optimeres (SUSY, KRAM, Sundhedsprofilen). Det er i 

denne kontrol, at risikogrupper og risikoindivider dukker op som særlige mål for overvågningen. 

Det har den samfundsmæssige konsekvens, at der installeres en permanent usikkerhed og bekymring 

i hverdagslivet, når menneskes tvinges til den uafbrudte og endeløse beregning af risikoen ved den 

valgte livsstil, ”sund eller usund”. I forebyggelsesstrategiens iagttagelsespunkt er vi alle usunde. 
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Konklusion 
 

Styrken i blikket 

Ser man bort fra folkesundhedssprogrammernes til tider snævert definitoriske afgræsning af 

livsstilsbegrebet som ”individuelle vaner” eller ”individuelle valg”, så er begrebet ingenlunde let at 

afgrænse. I afhandlingen har vi vist, hvordan livsstilsbegrebet optræder som et komplekst fænomen, 

som tilskrives forskellige betydninger fra 1989 til 2009, som er den periode, hvor vi har undersøgt 

sygdomsforebyggelsen i Danmark. Afhandlingen har især fokuseret på konstruktionen af 

biopolitiske problemer og løsninger ud fra den tese, at når livsstilen gøres til en risiko for 

folkesundheden, åbnes et rum for intervention, hvor livsstilen både dukker op som problem og 

løsning. Det har ikke været ambitionen at give en ontologisk forklaring på hvad dette rum består af 

eller at udpege specifikke årsager eller intentionelle aktører til at forklare hvorfor rummet er blevet 

til. Det centrale spørgsmål har været hvordan rummet over tid har konstitueret sig og hvordan 

ledelsen af livsstilen inden for dette rum er blevet muliggjort. På strategiernes niveau har vi med de 

danske regeringsprogrammer for folkesundheden undersøgt rummets konstituering, og på 

teknikkernes niveau har vi undersøgt, hvordan oplysningskampagnen ”Hver eneste cigaret skader 

dig” byder sig til som konkret teknik til at lede livsstilen.  

Som vores analysestrategiske blik har vi valgt Michel Foucaults filosofi og konstrueret en 

biopolitisk governmentalityanalytik med særligt blik for det gensidigt betingende forhold mellem 

vidensformer, magtprocesser og subjektiveringsmåder. Blikket har haft en række analytiske fordele, 

blandt andet til at iagttage, hvordan et biopolitisk reguleringsimperativ sammenkobles med en 

reguleringsskeptisk governmental ledelsesrationalitet, der problematiserer livsstilen på bestemte 

måder og får bestemte håndteringsmodeller til at dukke op. Blikket har samtidig gjort det muligt at 

undersøge kampagnen som en del af en større magtøkonomi, som et strategisk punkt i det 

biopolitiske rum, i stedet for at tage udgangspunkt i kampagnens substans eller ”ideelle” funktion. 

På denne måde har vi undgået at reducere analysen til et spørgsmål om, hvem der udøver magt eller 

hvordan magten udøves mest effektivt, men i stedet vist, hvordan magten muliggøres.  

Afhandlingens kritiske ambition har bl.a. været at vise, hvordan en alliance mellem politik og 

videnskab har formet forebyggelsen som en særlig sandhed om sundhed, og hvordan kampagnen, 

der kunne betragtes som tilsyneladende neutral og objektiv vidensformidling, lige så vel kan 

iagttages som en indgribende ledelsesteknik i forebyggelsens biopolitiske magtudøvelse.  
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Livsstilen som relæ for biopolitisk magtudøvelse  

I afhandlingen har vi vist, hvordan livsstilen bliver et relæ for magten ved på en gang at emergere 

som problemet og løsningen i sygdomsforebyggelsen. Livsstilen bliver et biopolitisk problem, når 

en biomedicinsk viden om risikofaktorers skadelige virkning på kroppen kobles til epidemiologiske 

undersøgelser af befolkningen, som gør det muligt at konstruere multikausale årsagssammenhænge 

mellem livsstilssygdomme, som kræft og hjerte-karsygdomme, og risikofaktorer som kost, rygning, 

alkohol og motion (KRAM-faktorerne), der tilskrives individets usunde livsstil. Livsstilsproblemet 

optræder som et moralsk problem, der sættes i forbindelse med individets uansvarlige og ufornuftige 

forvaltning af livet, fordi den usunde livsstil fører til færre leveår og færre gode leveår (hvor 

individet er rask), medfører samfundsøkonomiske omkostninger og har sociale konsekvenser som 

følge af den usunde adfærds sociale smittefare. Den usunde livsstil konstrueres altså som risici, der 

forbindes med livsstilssygdomme og reflekteres i farer for familien, de lokale fællesskaber og 

samfundet i sin entitet. Livsstilsbegrebet udvikler sig fra i 1989 at være afgrænset til individuelle 

vaner og sat i forbindelse med enkle risikofaktorer og livsstilssygdomme, til i 1999 og frem til i dag 

at være et fænomen betinget af individuelle valg og strukturelle forhold, uddifferentieret i specifikke 

risikogrupper og forbundet til en lang række af risikofaktorer. Livsstilen er blevet navnet på et 

komplekst netværk af forbindelseslinjer mellem individuelle vaner, socioøkonomiske, miljømæssige 

og kulturelle forhold, risikogrupper og livsstilssygdomme. Den tomme betegner er en frugtbar 

tankefigur til at indfange begrebets transformation, som udstrækker det biopolitiske rum, inden for 

hvilket livsstilen formes som et objekt for videnskabelig viden, administrativ omsorg og teknisk 

optimering.  

Den politisk-videnskabelige risikoviden opsplitter befolkningen i risikogrupper, hvor visse grupper 

udgør en særlig fare for folkesundheden ved i højere grad at være disponible for at udvikle 

sygdomme (den gravide, rygeren, alkoholmisbrugeren, den inaktive, den overvægtige etc.). 

Styringen indsætter en distinktion mellem det sunde, rationelle og viljesbærende individ som idealet 

for den biopolitiske menneskeledelse og det usunde, irrationelle og viljessvage risikoindivid, som 

ledelsen må bringe til at tage ansvar for egen sundhed. Den altomfavnende konstruktion af risici og 

opfordringen til individet om at tage ansvar for sin sundhed etablerer samtidig en generel kategori 

for menneskets politisk, moralske væren, som i forebyggelsens blik dukker op som et neoliberalt 

risikosubjekt; et menneske der ved at befinde sig i en permanent risikozone altid er potentielt sygt, 

men som samtidig tilskrives egenvilje, handlekompetence og evne til i større eller mindre grad, at 

kunne træffe egne livsstilsvalg ud fra den rationelle beregning af risici forbundet med disse valg. 

Forestillingen om dette subjekt er forudsætningen for strategiernes refleksionen over livsstilens 

ledelsesmæssighed. 
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At livsstilen på trods af dens uafgrænselige karakter sættes i forbindelse med individuelle 

sundhedsvalg er magtudøvelsens grundidé; den enkeltes livsstil er det problem, som biopolitikken 

har et brændende ønske om at regulere, men samtidig udgør den grænse for styringen, som den 

neoliberale styringsskepsis indstifter. Når biopolitikken gør sig afhængig af livsprocesser, den ikke 

selv kan regulere, og hvis selvstyringskompetence den er nødt til at respektere, må styringen i stedet 

for direkte regulering, skabe ”rammer for det sunde valg” og gøre” det sunde valg til det lette valg”. 

Rammerne animeres gennem en spredning af ansvaret for forebyggelsesindsatsen, som fra 1989 

overskrider sundhedsvæsenets institutioner gennem en biopolitisk alliancedannelse med 

ressortministerier, lokale forvaltninger, frivillige organisationer, socialsektoren og praksissektoren. I 

takt med livsstilsbegrebets tiltagende kompleksitet overskrider forebyggelsen i 1999 ikke blot 

sundhedsvæsenets grænser, men indskriver sig også i offentlige, private og frivillige 

forebyggelsesmiljøer som skolen, arbejdspladsen og idrætsforeningen og fra 2002 med særlig vægt 

på familien og lokalsamfundet. Vi har iagttaget en gradvis distancering i magtudøvelsen fra politisk, 

administrativ planlægning til en decentreret udbredelse af ansvar og styrkelse af lokalsamfund og 

selvforvaltning. Alliancedannelsen og forebyggelsesmiljøerne understøttes af styringsteknikker som 

oplysning, regulering og overvågning. Den direkte regulering gennem lovgivning er begrænset til 

situationer, hvor den enkeltes frihedsudøvelse begrænser andre menneskers frihed (fx friheden til at 

ryge som ufrivilligt udsætter andre for passiv rygning), mens overvågning indgår som et led i at 

undersøge frihedsudøvelsens konsekvenser og befolkningens helbredstilstand. 

Sundhedsoplysning indskrives som et centralt tema i forebyggelsen og følger den governmentale 

ledelsesrationalitet i forebyggelsesstrategierne. Vi har i analysen fremvist, hvordan 

oplysningskampagnen kan iagttages som en governmental teknik til at lede rygere mod et liv som 

røgfri, hvor forskellen mellem den sunde livsstil og den usunde livsstil genindtræder som en forskel 

mellem rygeren og ikke-rygeren. Kampagnen er installeret med en normaliseringsbestræbelse, der 

ønsker at transformere rygeren til et sundt, viljestærkt og moralsk ansvarligt individ ved at opbygge 

kompetencer gennem viden om rygningens skadelige konsekvenser, der appellerer til en sund 

fornuft, og ved at anråbe rygeren gennem skrækappeller, til at tage ansvar for sig selv og sine 

nærmeste (risikobillederne er alle narrativer om nære relationer fx mellem mor og barn). På den 

måde skal individet bringes til at genkende sig selv som ryger, hvorefter kampagnen faciliterer 

selvteknikker gennem en rådgivningstelefon og et debatforum, der står til rådighed for den praktiske 

bearbejdning af selvforhold i subjektet. Vi har i analysen vist, hvordan disse selvteknikker fungerer 

som pastorale bekendelsesteknikker, der gør at individet både underlægges autoritativ ekspertviden 

og selvproduceret viden.  
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Når livsstilen bliver et relæ for magten i forebyggelsen er det på en gang et stabilt og ustabilt relæ. 

Vores analyser tyder ikke på, at livsstilen er blevet et sedimenteret begreb, med tværtimod et begreb 

åbent for modulationer, hvilket konstituerer det biopolitiske rum som fleksibelt og foranderligt. Vi 

har i afhandlingen vist, hvordan forskellige dispositivers sammenfletninger muliggør forebyggelsens 

former og magtteknikker, men også skaber spændinger og begrænsninger i magtudøvelsen. Kort 

sagt: når strategierne skuffer, bliver løsningen mere forebyggelse, og den biopolitiske magtudøvelse 

skaber på denne måde sin egen tragik ved kontinuerligt at producere mere styring, der styrer efter 

uopnåelige idealer.  

Blinde pletter 

Det har ikke været muligt at iagttage forebyggelsens opkomstbetingelser. En sådan analyse ville 

implicere et alternativt blik som fx Foucaults genealogiske analytik, samt andre iagttagelsespunkter. 

Med en dokumentanalyse af den tidligere forebyggelsesperiode fra 1930–1950 kunne man 

undersøge kontinuitet og diskontinuitet i forhold til forebyggelsesperioden fra 1989-2009 og 

eksempelvis analysere, hvordan  argumenterne for at intervenere i befolkningens sundhedsvaner 

minder om hinanden i de to forebyggelsesepoker (befolkningsoptimering, det gode liv, 

samfundsøkonomi, ansvaret for fællesskabet), mens ledelsesrationaliteten har transformeret sig. 

Eksempelvis er er tvang i forebyggelsen ikke længere et centralt tema i den nuværende 

forebyggelsesepoke, hvor det er begrænset med eksempler på en magt, der tvinger og nægter, men 

omvendt let at finde eksempler på en magt, der opfordrer, tilbyder og stimulerer. 

En anden blind plet har været modmagtsformer, som også havde krævet alternative 

iagttagelsespunkter fx individer som modsætter sig den etablerede sundhedsdiskurs ved at fastholde 

en usund livsstil og et ønske om ikke at handle i overensstemmelse med sundhedsautoriternes råd og 

anvisninger. Det kunne også være organisationer som foreninger for overvægtige eller rygere, der 

går til kamp for de usunde livsstile ved at udlægge den ”sunde tale” som en hetz mod de borgere, 

som har en livsstil, der i forebyggelsens blik konstrueres som usund og forkert.  

I den aktuelle politiske debat og gennem et utal af fjernsynsprogrammer, henleder videnskabelige 

talsmænd, sundhedseksperter og politikere opmærksomheden på fedme. Da vores analyse af 

ledelsen af livsstilen havde rygning som tema, udelod det automatisk en række alternative temaer, 

som blandt andet indsatsen over for fedme, der særligt tilskrives manglende motion og usunde 

kostvaner. Noget kunne tyde på, at fedme er på vej til at blive den nye risikofaktor nummer et for 

folkesundheden, hvilket har en række samfundsmæssige konsekvenser. Når fedme udråbes til at 

være en risikofaktor, fordi der eksisterer viden om, at nogle overvægtige udvikler sygdomme, så 

bliver det blandt andet muligt at intervenere i befolkningens kost- og motionsvaner. 
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Risikokonstruktionen medfører samtidig, at alle overvægtige potentielt er i fare for at udvikle disse 

sygdomme, hvorved alle overvægtige må se sig selv som potentielt syge.  

I afhandlingen har vi vist, at det biopolitiske interventionsrum er installeret med en ubestemmelig 

udsættelse og en åbenhed, der gør at både modmagtsformer eller nye biopolitiske strategier som 

eksempelvis konstruktionen af fedme som forebyggelsens nye ”most wanted”, kunne være 

interessante perspektiver for iagttagere i en fremtidig nutid at rette blikket mod.  
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Bilag 
 

Skema 1 (analyse 1) 

 

Position Risiko/adfærdsdisposition Fare(r) Kapaciteter og egenskaber 

Barnet 

Omsorgssvigt, psykiske og 

fysiske skader Fare for folkesundheden  

Manglende egenvilje, formes af 

forældre 

Eleven 

Omsorgssvigt, dårlig kost, 

for lidt motion Fare for folkesundheden  

Manglende egenvilje, formes især af 

forældre og skolen 

Unge 

Særligt udsat for risici pga. 

Løsrivelse fra kernefamilien 

Fare for folkesundheden, 

svære at holde styr på for 

det offentlige 

I stand til at handle, svære er at 

rådgive pga. antiautoritær indstilling 

eller manglende tilknytning til 

arbejdsmarkedet eller institutioner 

Ældre For lidt motion, dårlig kost 

Fare for folkesundheden, 

økonomisk udgift pga. 

hyppig kontakt med 

sundhedsvæsen 

I stand til at handle, kan særligt 

anspores gennem lægen, som de 

ældre er i hyppig kontakt med og 

anser som en autoritet 

Etnisk dansker For lidt motion, dårlig kost 

Fare for folkesundheden 

Dårlige rollemodeller for 

andre etniske danskere 

Tilskrives en egenvilje, men kan 

have sværere ved at handle pga. 

kulturelle barrierer 

Misbruger Alkohol, stoffer osv. 

Fare for folkesundheden 

Omsorgssvigt af børn og 

familie, volder skader på 

børn og familie Manglende egenvilje 

Ryger 

Sygdom, fattigdom, dårlig 

rollemodel 

Fare for folkesundheden 

Passiv rygning, smitte 

gennem dårlig adfærd 

Meget handlekompetent, fordi 

størstedelen af rygere ønsker at holde 

op med at ryge  

Alkoholiseret Sygdom, trivsel, selvmord 

Fare for folkesundheden 

Omsorgssvigt af børn og 

familie, volde skader på 

børn og familie 

Egenviljen er determineret af, hvor 

alvorligt misbruget er. 

Overvægtig Sygdom, trivsel 

Fare for folkesundheden 

Dårligt forbillede Handlekompetent 

Gravid 

Sygdom, 

fødselskomplikationer 

Fare for folkesundheden 

Kan skade sit foster Manglende egenvilje 

Den ensomme 

Sygdom, dårlig kost, 

rygning, alkoholisme Fare for folkesundheden Manglende egenvilje 

Arbejdsløs 

Rygning, sygdom, 

ensomhed, udstødelse 

Fare for folkesundheden 

Passiv rygning, smitte 

gennem dårlig adfærd 

Har en egenvilje og er 

handlekompetent 

Den 

økonomisk 

fattige 

Rygning, alkoholisme og 

anden form for misbrug 

sygehusindlæggelse Fare for folkesundheden  Manglende egenvilje 



 102 

Den mobbede 

Risiko for sygdom, 

udstødelse Fare for folkesundheden  

Har en egenvilje og er 

handlekompetent 

Psykisk syg Sygdom, misbrug 

Fare for folkesundheden 

Omsorgssvigt af børn og 

familie, volde skader på 

børn og familie Manglende egenvilje 

Kilde: eget skema 

Skema 2 (analyse 1) 

 

Position Kapaciteter og egenskaber 

 

Lægen Tæt på borgerne, en autoritet 

Sundhedsplejersken 

Tæt på børn og unges sundhed, betragtes som 

en autoritet 

Plejepersonale 

Tæt på borgerne, særligt de ældre og syge via 

hospitalet eller hjemmebesøg, rollemodeller 

Læreren/ pædagogen 

Tæt på børn og unge mennesker, kan formidle 

sundhedsbudskaber via undervisning og har en 

opdragende funktion 

 

Forældre Opdragende funktion, rollemodeller for børn 

Kilde: eget skema 

Skema 3 (analyse 1) 

 

Forebyggelsens form 

 

Problem 

 

Håndteringsmodel/ 

magtteknik 

 

Interventionsområde 

 

Dispositiv 

Biopolitisk 

alliancedannelse 

Hvordan udbrede 

forebyggelsestanken og 

ansvaret for 

folkesundheden, først i 

den offentlige 

forvaltning, dernæst i 

hele samfundet 

Det Sundhedspolitiske 

Kontaktudvalg 

(inddragelse af ministerier, 

m.fl.) 

Forebyggelsesmiljøer 

Partnerskaber 

Sundhedspolitiske 

retningslinjer 

Kliniske retningslinjer 

Centraladministration 

Lokalforvaltning 

Privat sektor  

Frivillig sektor 

Civilsamfund 

Biopolitik 

 

Governmentalitet 

 

Suverænitet 

Forebyggelsesmiljøer Hvordan udvikle 

sundhedsmæssig 

ansvarlig adfærd i 

befolkningen og 

hvordan opbygge 

handlekraftige individer 

kan tage ansvar for 

egen sundhed 

Undervisning 

Vejledning 

Skolesundhedsplejerske 

Sundhedsfremmende 

anordning af fysiske rum  

Motionsaktiviteter 

Rygepolitik 

Alkoholpolitik 

Kantineordning 

Opsporing og screening 

Helbredssamtaler 

Grundskolen 

Arbejdspladsen 

Lokalsamfund 

Sundhedsvæsen 

 

Biopolitik 

Governmentalitet 

 

Disciplin 

 

Patoral ledelse 
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Sundhedsoplysning Hvordan ændre normer 

og holdninger til 

sundhed i befolkningen 

og opbygge viden om 

sundhedsrisici 

Oplysningskampagner 

Anti-oplysning 

Mærkning (både usunde 

og sunde varer) 

Patientkontakt 

Samfundet 

Hjemmet 

Markedet 

Biopolitik 

Governmentalitet 

Pastoral ledelse 

Regulering Hvordan sikre friheden 

til sundhed og hvordan 

beskytte fællesskabets 

sikkerhed mod sygdom 

 

Lovgivning (rygelov) 

Påbud og forbud 

Afgifter 

Mærkning 

Aldersgrænser 

Offentlige rum 

Markedet 

Biopolitik 

Suverænitet 

 

Disciplin 

 

Sikkerhed 

Overvågning Hvordan kontrollere 

frihedsudøvelsens 

konsekvenser og 

befolkningens 

helbredstilstand 

Befolkningsundersøgelser 

Opsporing 

Screening 

Patientregister 

SUSY rapporter 

Sundhedsprofilen 

Samfundet 

Hjemmet 

Biopolitik 

 

Disciplin 

 

Sikkerhed 

Kilde: eget skema 

Skema 4 (analyse 2) 

Ryger/ det usunde liv Ikke-ryger/ det sunde liv 

Usunde vaner  Sunde vaner 

Potentiel syg og disponeret for risici  Rask 

Kort levetid Lang levetid 

Lav livskvalitet Høj livskvalitet 

Mangel på selvkontrol og ansvar Selvkontrol, ansvarsfuldhed 

Mangel på selvomsorg Drager omsorg for sig selv 

Viljesvag Viljestærk 

Inkompetent Kompetent  

Begrænset af usund livsførelse Fri til at træffe sundhedsvalg 

Irrationel Rationel 

Kilde: eget skema 


