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Abstract  
Denmark tops the list of alcohol consumption among youth and adolescences. In order to 

address this issue, the National Board of Health has attempted to change the Danish attitude 

and behaviour related to alcohol for more than 20 years in health awareness campaigns. 

Despite inadequate results, the organization continued these efforts in 2010 with the campaign 

'Stop før 5', which aimed to educate 16-20 year-olds about the effects and consequences of 

drinking. The campaign advocated a reduction in general alcohol consumption, while also 

commending the youth to reduce the alcohol intake to five units for each party, concert, social 

event, etc. However, during the campaign period the airing of the reality show 'Sommer i 

Sunny Beach' infused the communicative environment with images of young people engaging 

in unlimited, senseless drinking and partying.  

 

Concerned with the disruption of the campaign's communication context, this thesis examines 

the relation between 'Stop før 5' and 'Sommer i Sunny Beach' with specific attention to the 

ways in which the reality show marginalises the campaign messages and minimizes its 

projected impact on the target group. By addressing the challenges of the 'Stop før 5' 

campaign’s communication, we wish to explicate how future campaigns can be rethought 

based on insights from the alcohol-related communication in 'Sommer i Sunny Beach'.  

 

The thesis applies Foucault’s theoretical framework and discourse analysis to clarify and 

extract common characteristics between the campaign and the reality show. Theory about 

health awareness campaigns is applied to examine in which ways ‘Sommer i Sunny Beach’ 

conveys messages much like 'Stop før 5'. The analysis establishes how both the campaign and 

the reality show employ strategies and technologies in their conflicting communication, 

which affect the target group. Although the reality show appears most successful in reaching 

its target group, not all respondents find it fascinating, and we elaborate this notion with 

Bourdieu’s theory on taste and distinction. In addition, we introduce recent studies on how 

young Danes perceive their alcohol-consuming peers, and we compare these studies with our 

findings in ‘Stop før 5’ and ‘Sommer i Sunny Beach’. Finally, based on the way the reality 

show and the campaign communicate, we discuss the approach to define a campaign, and 

ultimately we summarize the findings from our analyses and provide our suggestions to the 

National Board of Health and their future campaign efforts. 
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Motivation	  

I 2011 slår verdenssundhedsorganisationen WHO alarm, fordi organisationen er bekymret for 

de danske unges overdrevne alkoholforbrug (Politiken 2011b). WHO’s nye europæiske 

handlingsplan er rettet mod alkoholproblemer i Europa, og de danske unge er kommet i fokus, 

fordi de har verdensrekorden i druk. Danske tal bekræfter, at unge mellem 16 og 24 år udgør 

den gruppe danskere, der oftest overskrider højrisikogrænsen1 for indtag af alkohol og dermed 

udsættes for de største helbredsmæssige konsekvenser (Den nationale sundhedsprofil 2010: 

49). Danskernes høje alkoholforbrug er ikke noget nyt fænomen, og grundlæggende har 

danske politikere været tilbageholdende med restriktiv lovgivning på området på baggrund af 

en generel holdning om, at det at drikke alkohol er en naturlig del af det sociale liv i Danmark 

(Thorsen 1993: 17-18). Siden 1990 har Sundhedsstyrelsen dog sat fokus på danskernes 

alkoholforbrug i sine uge 40 kampagner, og i 2009 og 2010 var kampagnerne netop henvendt 

til unge med budskabet ’Stop før 5 – det betaler sig!’. Målet var at få unge til at drikke færre 

genstande generelt og ved en enkelt lejlighed (Advice A/S 2010a: 11), eksempelvis til en fest 

eller i andre sociale sammenhænge. 

 

Forskere, politikere og samfundsdebattører kommer ofte med bud på, hvordan lovgivning, 

opdragende indsatser og kampagnekommunikation skal påvirke de unge til at nedsætte deres 

alkoholforbrug. I disse år er udfordringen for alkoholkampagner særlig interessant, fordi 

mediebilledet er præget af reality-programmer, hvor unge mennesker fester og overskrider 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Reality-programmer er en etableret genre, som både 

underholder, fascinerer og forarger mange. Programmerne har mange seere og genren er 

tilsyneladende kommet for at blive. Derfor bliver programmerne hele tiden videreudviklet – 

ofte til det mere ekstreme – for at fastholde og tiltrække seere. Alkohol og fest spiller en 

central rolle i mange af programmerne, og vores interesse bunder i, hvordan programmet 

’Sommer i Sunny Beach’ med modstridende budskaber og signaler påvirker 

Sundhedsstyrelsens budskab om at stoppe før fem genstande. Sommer i Sunny Beach kan 

ligne en reklame for fest og alkohol. Derfor vil vi blive klogere på programmets 

kommunikation til en ung gruppe af seere, som også er målgruppen for Stop før 5-

kampagnens budskaber, der skal få de unge til at drikke mindre.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Højrisikogrænsen er af Sundhedsstyrelsen defineret til 21 genstande om ugen for mænd og 14 genstande om 
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1.	  Indledning	  

I Danmark er det Sundhedsstyrelsen, som har hovedansvaret for den forebyggende indsats, 

der skal sikre, at danskerne har et sundt alkoholforbrug. I 1990 startede arbejdet med at 

udbrede den danske befolknings kendskab til genstandsgrænser og konsekvenserne af at 

drikke for meget (Sundhedsstyrelsen 2000: 64). Kampagneindsatsen har dog ikke rykket 

betydeligt ved danskernes alkoholforbrug, som har ligget relativt stabilt omkring 12 liter ren 

alkohol pr. indbygger pr. år siden midten af 1970’erne (Danmarks Statistik 2011a; Danmark 

Statistik 2011b). 

 

Det mangeårige høje, stabile forbrug betyder ikke, at kampagnerne har været helt uden effekt. 

De danske afgifter på alkohol blev eksempelvis nedsat betragteligt i 1990’erne, og selvom 

prisreduktion kunne føre til et større forbrug af alkohol, så forblev forbruget stabilt. Uanset 

om det stabile forbrug skyldtes Sundhedsstyrelsens kampagner, eller forklaringen skal findes 

et andet sted, så er forbruget i dag for højt i forhold til de anbefalede genstandsgrænser. 

Sundhedsstyrelsen ved, at kampagnerne øger kendskabet til genstandsgrænser, men har 

derudover vanskeligt ved at klarlægge kampagnernes effekt (Sundhedsstyrelsen 2000: 50). 

  

Sundhedsstyrelsens forebyggelseskampagner handler om at ændre den danske befolknings 

holdning og adfærd (Advice A/S 2010a: 53), men selvom den danske befolkning forstår 

kampagnernes budskaber, så tyder meget på, at den viden ikke har betydning for danskernes 

alkoholforbrug. Forskning på området tyder på, at forebyggelseskampagner ikke kan stå 

alene, når det kommer til at påvirke danskernes adfærd (Jacobsen 1996; Halkier 2010; 

Lorenzen 2005), og alligevel skal man ikke negligere den gode kampagnes adfærdsændrende 

potentiale. Holm et al. (2002) har vist, at ernæringskampagner, som kommunikerer om 

fravalg af fedtstof på rugbrød, har haft en stor effekt, ligesom kampagnen ”6 om dagen”, som 

skulle øge danskernes indtag af frugt og grønt, har haft en gavnlig effekt (Sundhedsstyrelsen 

2011). Der er også sket er stort fald i antallet af rygere de senere år, om end dette ikke kan 

tilskrives rygekampagner alene. Det er vanskeligt at fastslå, hvornår en effekt direkte skyldes 

en kampagne, og hvornår effekten skyldes andre forhold i samfundet. Sundhedskampagnernes 

udformning, indhold og budskaber har en betydning, ligesom faktorer i kampagnernes 

omverden spiller ind. En kampagne kan blive understøttet og få forstærket sin effekt af 

lovgivning, ligesom journalistisk redaktionel omtale og eksterne eksperter kan give 

troværdighed til budskaber på andre platforme end kampagnens egne. På samme måde kan 
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man antage, at kampagnebudskaber somme tider bliver udgrænset og effekten bliver nedsat, 

fordi kommunikation, som ikke er en del af kampagnen, modarbejder kampagnens formål. 

 

I specialet fokuserer vi på Stop før 5-kampagnen fra 2010, fordi vores interesse og motivation 

bunder i en undren over, at over 20 års kampagnearbejde med fokus på alkohol ikke har 

nedsat danskernes forbrug. Den danske ungdom drikker mere end alle andre jævnaldrende i 

verden, og det har Stop før 5-kampagner i 2009 og 2010 ikke ændret. Vi inddrager reality-

programmet Sommer i Sunny Beach i analysen af Stop før 5, fordi programmet kan gøre os 

klogere på Stop før 5-kampagnen fra 2010, dens udformning og måde at kommunikere på, 

men også klogere på relationen til et reality-program, den fælles unge målgruppe og den 

måde, hvorpå programmet modarbejder kampagnens formål. 

 

Danske unges alkoholkultur kommer til fuld skue i reality-programmer som Sommer i Sunny 

Beach, Paradise Hotel og Kongerne af Marienlyst, som præger sendefladen i disse år. 

Programmerne har alle unge mennesker som deltagere og alkohol som en central del af 

handlingen. Programmerne viser unge mennesker, der drikker sig berusede, mens de fester og 

har det sjovt. Det gælder også i uge 40, hvor Sundhedsstyrelsen forsøger at fremme budskabet 

om at stoppe før fem genstande. På samme tid bliver målgruppen eksponeret for det modsatte 

budskab i Sommer i Sunny Beach, hvor unge danskere fester og drikker langt over fem 

genstande i den bulgarske ferieby. Det interessante er, hvad det betyder for 

Sundhedsstyrelsens kampagne, at de kommunikerer til en målgruppe, som samtidig bliver 

eksponeret for kommunikation i form af reality-programmet, der er i direkte konflikt med 

budskaberne i Stop før 5. Konflikten er tydeligt til stede i uge 40, og når uge 40 og Stop før 5-

kampagnen er slut, så fortsætter festen på TV. 

 

Med specialet søger vi ikke et svar på, hvorvidt eller i hvilken grad Sommer i Sunny Beach er 

årsagen til, at Danmarks ungdom har verdensrekorden i druk. Vi er interesserede i, hvordan 

der kommunikeres i både kampagnen og reality-programmet. Vi har ikke interesse i at 

afdække en kausalitet mellem Stop før 5, Sommer i Sunny Beach og det høje alkoholforbrug. 

Den viden, vi gerne vil skabe med dette speciale er en forståelse af forholdet mellem 

kommunikationen i en alkoholkampagne og et reality-program. Vi vil blive klogere på, 

hvordan reality-programmet modarbejder budskabet om at stoppe før fem genstande og 

kommunikerer til de unge sammenlignet med Stop før 5. Vi vil analysere kampagnen og 
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reality-programmet som to diskursformationer2, inddrage teori om kampagnekommunikation, 

sundhedskampagner, appelformer, god og dårlig smag samt magt- og styringsteknologiteori 

for at afdække, hvordan Danmarks ungdom bliver påvirket af deres omverden til at drikke 

mere eller mindre. Vi ønsker ikke at finde frem til et tal eller en procentdel, der viser, hvor 

mange mennesker Sommer i Sunny Beach afholder fra at lade sig påvirke af Stop før 5. Vi er 

ikke interesserede i en matematisk formel, der beviser, hvordan kampagnens effekt er blevet 

minimeret. Vi giver med specialet et svar på, hvordan to genrer, som umiddelbart ikke er 

beslægtede, har en lang række fællestræk og kæmper om at udbrede forskellige budskaber om 

det samme emne. På den måde vil vi skabe en viden og forståelse, som kan inspirere og 

forbedre fremtidige alkoholkampagner rettet imod unge. 

 

1.1	  Problemformulering	  

Hvordan udgør Sommer i Sunny Beach en diskursformation, som udgrænser Stop før 5’s 

budskaber og minimerer kampagnens effekt?  

 

1.2	  Underspørgsmål	  

Vi besvarer projektets problemformulering ved hjælp af en række underspørgsmål, der giver 

retning for projektets analyse. Vi går til analysen på baggrund af fire spørgsmål, der vil blive 

adresseret i hver sin analysedel. Vi vil efterfølgende diskutere analysens resultater og 

diskutere, hvad specialets viden kan bidrage til. Ligesom det er tilfældet i 

problemformuleringen, spørger vi i underspørgsmålene hvordan, fordi vi på den måde åbner 

for en forståelse af en relation, hvorimod spørgsmål begyndende med hvorfor lægger op til en 

undersøgelse af årsager og kausale sammenhænge (Andersen 1999: 44). Vi ønsker netop at 

forstå den relation kommunikationen i Stop før 5 og Sommer i Sunny Beach har, og 

undersøge hvordan relationen udgrænser budskaber og minimerer kampagnens effekt. 

Analysens underspørgsmål: 

 

1. Hvordan indgår de to diskursformationer i den samme diskurs, og hvordan 

italesætter de hver især unges forhold til alkohol? 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Diskursformationen er den orden eller regularitet, der kan findes i spredningen af udsagn (Foucault 2005: 83), 
og vi analyserer Stop før 5 og Sommer i Sunny Beach som to separate formationer. Det betyder, at vi vil 
analysere den regularitet vi finder i henholdsvis Stop før 5 og Sommer i Sunny Beachs udsagn om unge og 
alkohol. Metode, teori og analysestrategi vil blive gennemgået før specialets analyse.	  
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2. Hvordan kan de fem påvirkningsstrategier for sundhedskampagner i henholdsvis 

Stop før 5 og Sommer i Sunny Beach forklare kampen om og evnen til at påvirke 

målgruppen?  

 

3. Hvordan optræder forskellige magt- og selvteknologier i Stop før 5 og Sommer i 

Sunny Beach, og hvordan påvirker det målgruppen?  

 

4. Hvordan har individets placering i det sociale rum betydning for receptionen af 

Stop før 5 og Sommer i Sunny Beach, og hvordan kan målgruppen differentieres i 

forskellige subkulturer? 
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2.	  Analysestrategi	  og	  kvalitetskriterier	  

Med specialets analysestrategi og kvalitetskriterier præsenterer vi det fundament, læseren bør 

lægge til grund for sin vurdering af specialets udførelse, kvalitet og pålidelighed. Vi 

præsenterer desuden de teoretikere, som er mest fremtrædende i vores analyser og giver 

læseren et indblik i projektdesignet. 

 

Problemformuleringen er et vigtigt udgangspunkt for vurderingen af specialets metode og de 

resultater den faciliterer, fordi strategien for analysen og de kriterier vi arbejder med i forhold 

til specialets kvalitet, er styret af vores problemstilling og erkendelsesinteresse. Vi begrunder 

vores centrale valg, men i sidste ende hviler kvalitetskriterierne på læserens subjektivitet, da 

der ikke kan trækkes på alment gyldige valideringskriterier som logik eller matematik i 

arbejdet med kvalitativ metode (Bjerg 2006: 25). En sådan subjektivitet betyder ikke, at der 

ingen kvalitetskriterier er, eller at ’anything goes’ (Riis 2012: 349). Det betyder, at vores 

metode i stedet må vurderes på baggrund af, om den er begrundet og gennemskuelig og kan 

frembringe et empirisk materiale, der kan give et relevant, dækkende og klart svar på vores 

problemformulering (Riis 2012: 345). Dette går fint i tråd med specialets brug af Foucault, da 

det vigtigste i Foucaults analyser ikke er gyldighed, kausalitet eller kildekritik, men derimod 

analysens evne til at skabe en anderledes, kritisk belysning af det givne fænomen (Villadsen 

2006: 103). Det er netop målet med specialet. 

	  

2.1	  Videnskabsteori  

Vi arbejder ud fra et konstruktivistisk perspektiv, idet vi opfatter vores genstandsfelt – 

kommunikation om unge og alkohol – som et konstrueret fænomen, der skabes og ændres 

gennem sociale processer og italesættelser (Collin 2003: 11). Vores konstruktivistiske 

perspektiv hænger sammen med vores epistemologiske problemstilling og 

erkendelsesinteresse, hvor vi gør andres iagttagelser til vores genstand (Andersen 1999: 14). 

Vi iagttager således Stop før 5 og Sommer i Sunny Beachs iagttagelser af danske unges 

alkoholforbrug frem for at iagttage alkoholforbruget direkte selv. Ved at iagttage udsagn og 

kommunikation om de unges alkoholforbrug i reality-programmet Sommer i Sunny Beach 

opnår vi et anderledes perspektiv end Stop før 5’s italesættelse af emnet, og dét åbner op for 

et opgør med de selvfølgeligheder, der i mange år har præget Sundhedsstyrelsens 

kampagnearbejde (Andersen 1999: 15). Vi opfatter således ikke kommunikation om unge og 

deres forbrug af alkohol som et fænomen, der entydig lader sig beskrive, men derimod som et 
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komplekst og flertydigt fænomen. Den kompleksitet og flertydighed vil vi indfange i specialet 

ved at vise, hvordan italesættelsen af unges forhold til alkohol er forskellig i Stop før 5 og 

Sommer i Sunny Beach, hvormed fænomenet hele tiden bliver konstrueret på nye måder. 

Virkeligheden bliver konstrueret på én måde i kampagnen og på en helt anden måde i reality-

programmet. Vores genstandsfelt konstrueres således løbende af den måde mennesker tænker, 

taler og handler og er derfor kontingent (Collin 2003: 11). 

 

Mange forskellige teoretikere og retninger kan placeres indenfor konstruktivismen (Rasborg 

2005: 351), og vi vil ikke komme med en stringent redegørelse for, hvordan vi placerer os i 

forhold til disse. Vi arbejder ud fra et helt grundlæggende konstruktivistisk princip om, at 

virkeligheden er et resultat af vores erkendelse og fortolkning af den (Rasborg 2005: 349). 

Den kommunikation vi analyserer og diskuterer i specialet er derfor ultimativt et resultat af 

vores erkendelse og fortolkning af den. De forskellige grene inden for konstruktivismen er 

dog ikke enige om hvem og hvad, der konstruerer virkeligheden (Collin 2003: 23), og her 

placerer vi os heller ikke stringent i forhold til en enkelt retning. Vi lader os styre af vores 

arbejde med teori og empiri i den retning, vi mener, er mest konstruktiv for specialet. I 

analysen vil vi vise, hvordan henholdsvis Stop før 5 og Sommer i Sunny Beach sætter 

forholdet mellem subjekter (eksempelvis rollemodeller) og objekter (kommunikationens 

målgruppe), og vores interesse er netop sprogets og kommunikationens måde at skabe denne 

virkelighed på. Vi er ikke interesserede i at undersøge, hvordan de unges forhold til alkohol 

virkelig er – forstået som en sand viden, eller undersøge præcis hvor mange der lader sig 

påvirke af enten Stop før 5 eller Sommer i Sunny Beach. Vi er interesserede i, hvordan der 

bliver konstrueret to forskellige virkeligheder i kommunikationen og sproget, og hvordan man 

kan forstå den indbyrdes relation. 

 

2.1.1	  Konstruktion	  af	  reality	  

Valget om at undersøge relationen mellem en kampagne og et reality-program er meget 

bevidst, og selvom vores metodiske udgangspunkt ikke kræver to sammenlignelige cases, vil 

vi præcisere forskelle og ligheder mellem de to genrer for at sikre læserens forståelse. Store 

dele af denne præcisering vil foregå løbende igennem specialet, fordi specialets 

omdrejningspunkt netop ligger i relationen, men vi vil starte med at trække linjerne op her.  
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Kampagner har pr definition et normativt formål, som går ud over ren beskrivelse eller 

kulturel oplevelse (Sepstrup 2006: 21), og det normative formål i Stop før 5 er, at få unge til 

at drikke færre genstande end de gør i dag (Stopfoer5.dk). Selvom analysen vil vise mange 

lighedstræk mellem Stop før 5 og Sommer i Sunny Beach, har reality-programmet ikke 

umiddelbart et normativt formål om at få unge til at drikke mere eller mindre alkohol. 

Sommer i Sunny Beach befinder sig i den tv-genre, som kaldes reality. Reality-tv kan 

inddeles i tre underkategorier: reality-dokumentar, reality-magasiner og reality-gameshows 

(Jerslev 2004: 28). Reality-dokumentaren, som bedst beskriver Sommer i Sunny Beach, er 

karakteriseret ved at være en serie, der følger en gruppe af mennesker fra en række af 

virkelighedens ’interessante’ miljøer, og som ved hjælp af en række narrative elementer og 

teknikker (krydsklipning mellem flere historier, et højt følelsesleje, brug af voice-over til at 

binde delene sammen osv.) har underholdning som sit formål (Jerslev 2004: 29-32). 

Programgenren bevæger sig på linjen mellem dokumentarens fremstilling af virkeligheden og 

ønsket om at underholde og iscenesætte. Sommer i Sunny Beach falder ind under denne 

definition, men man kan diskutere, hvor meget programmets forløb bliver styret af 

deltagernes handlinger, og i hvilken grad der er tale om virkelighed. Henrik Jensen, tv-kritiker 

og lektor på Roskilde Universitet, synes ikke, der er meget virkelighed tilbage i 

programmerne og kalder reality for falsk varebetegnelse: ”reality-TV har fjernet sig så meget 

fra virkeligheden, at det ikke længere giver mening, at tale om egentlig reality” (Berlingske 

2012). Kritikken er rettet mod genren generelt, men gælder formentlig også Sommer i Sunny 

Beach, selvom programmets deltagere bliver instrueret mindre, end tilfældet er i andre reality-

programmer.   

 

Sammenligner man Sommer i Sunny Beach med andre reality-programmer, så er det ifølge 

redaktør på TV3, Steffen Bjergved, det eneste program som rent faktisk handler om ’de vilde 

unge’, fordi det er en reportage-serie: ”det er et program, hvor de rent faktisk ikke er blevet 

bedt om at gøre det de gør – men her får vi et indblik i, hvad de ægte gør” (TV!TV!TV! 

2011). I et interview med Malene Sennels fra TV3 forklarer hun også, at: ”Programmet 

adskiller sig fra mange af vores programmer ved at være ren reportage. Det vil sige, at vi 

følger med som tingene sker og intet er iscenesat” (Malene Sennels TV3). Indblandingen fra 

folkene bag programmet er ifølge dem selv ikke eksisterende, og i hvert tilfælde mindre end i 

mange andre reality-programmer, men der er stadig tale om en konstrueret virkelighed med et 

nøje udvalgt persongalleri, redigering af programmet og brug af særlige virkemidler. 

Deltagernes bevidsthed om, at de deltager i et reality-program, gør i sig selv, at der er tale om 
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en (selv)iscenesættelse, og derfor kan man sætte spørgsmålstegn ved forholdet mellem 

deltagernes autenticitet og performativitet (Jerslev 2004: 109). Indholdet er muligvis 

forudbestemt i mindre grad end i andre reality-programmer, men det er stadig iscenesat i en 

vis grad – ikke mindst af deltagerne selv.  

 

Samfundsforsker, Johannes Andersen, beskriver reality-programmer som noget, hvor man 

rendyrker én side af virkeligheden, som i øvrigt intet har med virkeligheden at gøre 

(Generation Reality DR2). I og med at vi i Sommer i Sunny Beach følger unge mennesker på 

en ferie, som handler om at feste, kan man godt tale om en rendyrket virkelighed i 

programmet, da de unge deltagere med al sandsynlighed opfører sig anderledes på deres 

festferie, end de gør til hverdag. At programmerne så ikke tager udgangspunkt i den 

virkelighed de fleste danskere – og muligvis heller ikke deltagerne selv – lever i, har ikke 

nogen direkte betydning for vores brug af programmet. Programmet repræsenterer således 

stadig en særlig konstruktion og italesættelse af vores genstandsfelt, og det gør det interessant 

at forholde sig til. Vi vil hverken bedømme eller vurdere, hvor tæt Sommer i Sunny Beach 

eller Stop før 5 er på de virkelige forhold – det er ikke specialets ærinde. Vi beskæftiger os 

med den virkelighed reality-programmet og kampagnen udgør, når de diskursivt skaber 

subjekter og objekter, og det er den virkelighed, vi vil udvide vores forståelse af. 

 

Når vi betegner Sommer i Sunny Beach som et reality-program, skal det med udgangspunkt i 

nærværende konstruktion forstås som en genre på tv, der er meget oppe i tiden. Det er en 

genre, hvor seeren følger unge menneskers liv, og i de forskellige programmer er hændelserne 

og deltagernes udsagn iscenesat i forskellig grad. Programmerne har det til fælles, at de 

forsøger at fremstille virkeligheden – ikke efter et princip om ”som den virkelig er”, men ud 

fra et underholdningsperspektiv. Forholdet til virkeligheden er et svært emne at præcisere, 

men forhåbentlig er læseren blevet klogere på vores udgangspunkt, som vil blive tydeliggjort 

yderligere, når vi løbende arbejder konkret med specialets genstandsfelt. 
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2.2	  Kvalitativt	  metodisk	  fokus	  

Her i specialets metodeafsnit vil vi forholde os til, hvordan vi selv er med til at konstruere den 

virkelighed, vi beskæftiger os med som forskere, der uundgåeligt træffer en række metodiske 

valg. Vi tager udgangspunkt i kvalitativ metode, fordi specialets formål er at forstå Stop før 5 

i sin specifikke kontekst (Justesen & Mik-Meyer 2010: 17), og her er kvalitativ metode bedst 

egnet i jagten på viden om, hvordan reality-programmet udgrænser kampagnen. 

  

I specialeskrivningens pilotfase samlede vi information om danskernes alkoholforbrug og de 

tiltag, som gennem tiden har været iværksat for at rette op på det høje forbrug; bl.a. 

lovgivning, undervisning og ikke mindst kampagnearbejde. Herfra fokuserede vi på de 

alkoholkampagner, Sundhedsstyrelsen har arbejdet med i løbet af de sidste mange år, og vi 

besluttede at arbejde Stop før 5 fra 2010. Sundhedsstyrelsens uge 40-kampagner henvender 

sig til forskellige aldersgrupper fra år til år, og derfor valgte vi at koncentrere os om den mest 

aktuelle af de afsluttede kampagner, som desuden er særligt interessant, fordi der 

kommunikeres til en ung målgruppe, som er i starten af deres forhold til alkohol og drikker 

mere, end det er tilfældet for unge i resten af verden. 

 

Afgrænsningsprocessen for den empiri vi arbejder med fra Sommer i Sunny Beach var på 

mange måder den samme. Vi dannede os først et overblik over reality-programmer, som blev 

vist i uge 40 2010, hvor Stop før 5-kampagnen blev afviklet. Vi mener, at det er ekstra 

interessant at vælge et reality-program, som bliver vist i samme uge, fordi det sikrer et blik 

for to forskellige måder at kommunikere om alkohol på i den samme tidsafgrænsede periode. 

Det betyder, at vi analyserer to typer af kommunikation om alkohol, som er blevet eksponeret 

for den danske ungdom på samme tidspunkt, og det er derfor særligt interessant, hvordan 

Sommer i Sunny Beach kommunikerer i forhold til Stop før 5. Da vores fokus er på en 

alkoholkampagne, undersøgte vi, hvilke reality-programmer der fokuserer på alkohol, og 

derfra traf vi et valg om at fokusere vores analyse omkring Sommer i Sunny Beach. Det 

gjorde vi, fordi det er det reality-program, som har mest fokus på unge og alkohol, og det 

vurderer vi vil skabe den mest interessante forståelse for det fænomen, vi undersøger.  

 

Vi har valgt kun at analysere et enkelt afsnit af Sommer i Sunny Beach efter at have set flere 

af programmerne. Det er der to primære årsager til. For det første indeholder det valgte afsnit 

efter vores vurdering den nødvendige mængde empiri. Efter at have set flere afsnit fra sæson 

1 af Sommer i Sunny Beach er vores oplevelse, at en analyse af et, to eller tre programmer 
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yderligere ikke vil yde et empirisk bidrag af særlig betydning. Det bringer os til årsag 

nummer to; analytisk generaliserbarhed. Vi har valgt at foretage vores analyse på baggrund af 

et enkelt afsnit af Sommer i Sunny Beach, og man kan derfor argumentere for, at vi med 

specialets konklusion kun skaber en viden og forståelse, som knytter sig til relationen mellem 

dette ene afsnit af Sommer i Sunny Beach og Stop før 5. Vi mener dog, at undersøgelsen er 

vejledende for den generelle relation mellem reality-programmet og kampagnen, fordi der er 

tale om analytisk generaliserbarhed (Kvale 1997: 228). Holdbarheden af den analytiske 

generaliserbarhed afhænger af ligheder og forskelle mellem de enkelte afsnit i reality-

programmet, hvor der selvfølgelig er forskelle fra program til program. Hvert afsnit har et nyt 

handlingsforløb, hvor seeren følger nye gæster i Sunny Beach og de faste bartendere, som går 

igen i alle programmerne. Der er forskelle i handling og persongalleri, men handlingen 

udspiller sig konsekvent de samme steder, og temaet er hele tiden ’de vilde unge’ og alkohol, 

som redaktør Steffen Bjergved udtrykker det i et debatprogram (TV!TV!TV! 2011). 

Virkemidlerne med klipning, de unges egne kommentarer til handlingen, underlægningsmusik 

osv. kan ligeledes karakteriseres som ligheder. Vi mener derfor, at man vil finde 

overensstemmende resultater, hvis undersøgelsen blev foretaget med samme procedure på 

andre afsnit fra sæson 1 (Riis 2012: 253). Når det er sagt, så udelukker vi ikke, at 

inddragelsen af empiri fra flere afsnit havde skabt nuancer i specialets vidensbidrag. Det 

konstruktivistiske udgangspunkt betyder, at vi arbejder med et genstandsfelt, som løbende 

konstrueres af den måde programmernes hovedpersoner tænker, taler, handler og den måde 

historierne fortælles med lyd og billeder – genstandsfeltet er kontingent (Collin 2003: 11). 

Derfor har vi at gøre med et metodisk udgangspunkt, som sikrer en temmelig sikker analytisk 

generaliserbarhed, men med en altid tilstedeværende bevidsthed om, at vi har at gøre med en 

konstruktion.  

 

Det eneste sted, hvor vi i specialet bruger kvantitativ data, er i forhold til empiri om, hvem og 

hvor mange der er blevet eksponeret for budskaberne i Stop før 5 og Sommer i Sunny Beach. 

Det gør vi for at illustrere kampagnens og reality-programmets relevans i forhold til hinanden, 

da de et langt stykke hen ad vejen har en fælles målgruppe. Stop før 5’s primære målgruppe 

er de 16-20 årige. Det har ikke været muligt at fremskaffe de eksakte tal, men af evalueringen 

fremgår det, at 67 % af respondenterne i evalueringens kvantitative undersøgelse havde set 

eller hørt om kampagnen (Advice A/S 2010b: 14). Hvis dette er repræsentativt for 
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målgruppen, har ca. 236.000 unge mellem 16 og 20 år set eller hørt kampagnen3, heraf 

størstedelen (83 %) på tv (Advice A/S 2010b: 19). Sommer i Sunny Beach har en bredere 

seergruppe rent aldersmæssigt, men programmet er mest populært blandt unge mennesker. 

Afsnittet, der blev sendt i uge 40 2010, blev således set af 240.000, hvoraf de 43 % er i 

aldersgruppen 15-30 år (Seertal TV3). Dette tal tager ikke højde for genudsendelser af netop 

dette afsnit eller andre afsnit af programmet. Både Stop før 5 og Sommer i Sunny Beach når 

således bredt ud blandt de unge mennesker, og det gør analysen af kampagnen og reality-

programmets indbyrdes relation interessant. 

 

2.2.2	  Dokument-‐	  og	  datamateriale	  

Specialets primære empiri er Sundhedsstyrelsens uge 40 kampagne fra 2010 – Stop før 5 – og 

det afsnit af Sommer i Sunny Beach, der blev vist på TV3 i samme uge. På baggrund af 

Silvermans (2001) definition på dokumenter har vi kategoriseret hele specialets empiriske 

grundlag som dokumenter og diskuterer de metodiske overvejelse inden for denne ramme. Et 

dokument er: 

 

”data consisting of word and/or images which have become recorded without 

the intervention off a researcher” (Silverman 2001: 119) 

 

Hjemmeside, kampagnefilm, Facebook-side, plakater og postkort i Stop før 5 er fælles om at 

være dokumenter i den forstand, at kampagneelementerne er produceret uden vores 

intervention og består af ord og/eller billeder. Valget om at fokusere på kampagnens 

dokumenter er samtidig et fravalg af lokale kampagneindsatser på skoler, 

ungdomsuddannelser og lignende empiri, da en sådan inddragelse efter vores vurdering ville 

være for omfattende til denne analyse og være individuel fra sted til sted. Sundhedsstyrelsen 

har produceret en række andre dokumenter ud over de nævnte, som vi også inddrager i 

analysen. Eksempelvis inddrager vi evalueringer af kampagnen fra 2010 og andre af 

Sundhedsstyrelsens kampagner. Det samme gælder den data, som afsnittet af Sommer i 

Sunny Beach udgør i ord og billeder. Vi har valgt at transskribere dette dokument til tekst, 

ligesom vi har transskriberet andet filmisk materiale og andre dokumenter (f.eks. 

hjemmesider) for at håndtere det empiriske materiale så systematisk og grundigt som muligt. 

Ud over kampagnen og reality-programmet trækker specialet på en række kilder lige fra 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 I oktober 2010 var der 352.191 unge mennesker i aldersgruppen 16-20 år (Danmarks Statistik 2012) 



	   16	  

seertal til ekspertudsagn, som bruges til at underbygge argumenter og illustrere 

fremanalyserede pointer. 

 

I vores udvælgelse af dokumenter har repræsentativitet ikke været et afgørende kriterium, og 

vi har i stedet udvalgt de tekster, som vi mener, kan kaste det mest interessante lys på 

relationen mellem kampagnen og reality-programmet. Det er dokumenter, som viser træk, der 

enten ligner hinanden eller adskilles sig fra hinanden (Bjerg 2006: 23). Som analysen vil vise, 

sætter valget af empiri fokus på problemstillinger i kommunikationen og skaber en viden, 

som adskiller sig markant fra en undersøgelse, der eksempelvis kunne tage udgangspunkt i 

fokusgruppeinterviews, spørgeskemaundersøgelser og lovtekster med henblik på at afdække 

kampagnens begrænsede effekt. Den type empiri er ikke interessant for dette speciale. Vi ser 

efter diskursive regler og brud på det genstandsfelt, specialet beskæftiger sig med, og vores 

tekster er snarere eksemplariske end repræsentative (Villadsen 2006: 101) i jagten på viden 

om kommunikation til en ungdom, som drikker for meget og ikke har ladet sig påvirke af 

årtiers kampagnearbejde.  

 

Forskere foretager studier af dokumenter med meget forskellige udgangspunkter og formål. I 

overensstemmelse med Foucaults diskursteoretisk perspektiv fokuserer vi på teksternes 

indhold, stil og konkrete udsagn og interesserer os mindre for teksternes tilblivelsesproces og 

bagvedliggende intentioner (Foucault 2005: 71). Det betyder dog ikke, at vi ingen interesse 

har for tekstens kontekst og modtagelse. Vi referer undervejs i specialet til evalueringer af 

Stop før 5, og igennem hele analysen sætter vi teori i spil som et perspektiv på teksternes stil, 

indhold og indirekte modtagelsen. Det er tekstens forhold til konteksten, der er det 

interessante (Justesen & Mik-Meyer 2010: 141), og det vil sige kampagnens og reality-

programmets forhold til hinanden, og den forståelse det indbyrdes forhold skaber. 

 

Diskursanalyse	  

Vi har arbejdet systematisk med specialets datamateriale for at sikre, at vi både identificer de 

mest interessante udsagn og skaber et overblik over den type af udsagn, som generelt 

kendetegner henholdsvis Stop før 5 og Sommer i Sunny Beach. Diskursanalysen skaber en 

forståelse af, hvordan Sommer i Sunny Beach udgrænser budskaberne i Stop før 5 og 

begrænser kampagnens effekt, fordi vi får øje på udsagn og mønstre, der har en indbyrdes 

relation. Derfor har vi gennemlæst vores transskriptioner af hjemmesiden, Facebook-siden og 
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filmmaterialet fra både kampagnen og Sommer i Sunny Beach med henblik på systematisk at 

markere de udsagn, som er interessante for en diskursanalyse. 

 

I diskursanalysen har vi fokuseret på udsagn, som frembringer objekter, etablerer 

subjektpositioner og indgår i begrebsnetværk (Villadsen 2006: 97). Foucault taler om udsagn 

som diskursens mindste enhed, og et udsagn er eksempelvis sætningen; narkomani er en 

epidemi (Mik-Meyer & Villadsen 2007: 25). Eksemplet er et udsagn, fordi der frembringes et 

objekt for viden og handling (narkomaner). Der etableres på samme tid en subjektposition, 

fordi det kun er folk med en særlig faglighed, som kan diskutere udsagnet, der med honnørord 

som narkomani og epidemi indgår i et sundhedsvidenskabeligt begrebsnetværk. Begrebet 

honnørord stammer ikke fra Foucaults teoriapparat, men vi bruger begrebet til at beskrive de 

ord, som vi i vores læsning af specialets dokument- og datamateriale har vurderet som særligt 

vigtige for diskursanalysens udsagn. I vores første gennemlæsning af specialets dokument- og 

datamateriale markerede vi udsagn og honnørord, så vi fik et overblik over de begrebsnetværk 

udsagnene er en del af. Et tænkt eksempel på et udsagn i Stop før 5 kunne være: Unge kan 

udvikle alkoholproblemer, hvis de drikker for meget som teenagere. 

	  

	  
Figur	  1:	  eksemplet	  ville	  vi	  kategorisere	  som	  en	  del	  af	  et	  sundhedsvidenskabeligt	  begrebsnetværk,	  fordi	  
honnørordet	  alkoholproblemer	  beskriver	  de	  unge	  som	  et	  objekt,	  hvis	  helbred	  er	  på	  spil. 

	  

Andre udsagn knytter sig naturligvis til andre begrebsnetværk, hvilket specialets analyse vil 

vise. I analysen gentager vi ikke samtlige udsagn, men samler i stedet op på de objekter 

Subjekt	  
• Sundhedsstyrelsen	  
• Fagpersoner	  
(sundhedsvidenskab/
achængighed)	  

Honnørord	  
• Alkoholproblemer	  

Objekt	  
• De	  unge	  

Begrebsnetværk	  
• Sundhedsvidenskab/
achængighed	  



	   18	  

udsagnene frembringer, de subjektpositioner der etableres og de honnørord (eksempelvis 

alkoholproblemer) som markerer udsagnets begrebsnetværk. Det gør vi i figurer som figur 1. 

Denne fremgangsmåde danner baggrund for specialets første delanalyse, der giver et billede 

af kampagnen og reality-programmet som to diskursformationer inden for den samme 

overordnede diskurs, fordi honnørord, subjekter og objekter går igen i begge diskurser.  

 

Tematisering	  af	  dokument-‐	  og	  datamateriale	  

Vi har altså systematisk markeret de udsagn, som er interessante for diskursanalysen, fordi vi 

vil sikre, at vi ikke overser interessante udsagn og mønstre. Men vi inddrager også anden teori 

i specialets analyse. Derfor har vi gennemlæst materialet endnu en gang for at kategorisere 

udsagnene i forskellige temaer. I gennemlæsning nummer to har vi fokuseret på udsagn, som 

knytter sig til Saugstads (2009) fem påvirkningsstrategier for sundhedskampagner.  

 

De fem påvirkningsstrategier er ifølge Saugstad måder, hvorpå kampagner søger at påvirke 

befolkningens livsstil (Saugstad 2009: 110). Vi har tildelt hver strategi en farve, som 

markerer, når strategien bliver brugt i Stop før 5. På samme måde har vi brugt de fem farver 

til at markere de modstridende strategier, vi har identificerer i Sommer i Sunny Beach. Figur 

2 illustrerer de fem temaer, vi har registreret i arbejdsprocessen. Pilen til venstre markerer 

Saugstads betegnelser for de fem påvirkningsstrategier, mens pilen til højre markerer den 

modstridende strategi i Sommer i Sunny Beach. Som analysen vil vise, har vi eksempelvis 

identificeret en række udsagn i Stop før 5, der indeholder trusler med anstrøg af moralisme 

(systematisk markeret med blå i alle transskriptioner). I Sommer i Sunny Beach har vi fundet 

modstridende udsagn, som også indeholder trusler, men med fokus på at individet risikerer 

social eksklusion – en trussel uden moralisme (ligeledes markeret med blå). På den måde har 

vi fået øje på, hvordan reality-programmet udbreder budskaber gennem modificerede 

påvirkningsstrategier, der ellers kendetegner Stop før 5 specifikt og sundhedskampagner 

generelt. 
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Figur	  2:	  farvekoderne	  i	  pilen	  til	  venstre	  tager	  udgangspunkt	  i	  Saugstads	  fem	  påvirkningsstrategier,	  mens	  
pilen	  til	  højre	  viser	  de	  fem	  modstridende	  strategier,	  som	  vi	  systematisk	  har	  fundet	  i	  Sommer	  i	  Sunny	  Beach.	  

 

Den næste figur viser, hvordan vi helt konkret har tematiseret udsagn i specialets 

datamateriale. Vi har gennemgået tekst, billede og lyd på udkig efter udsagn, der understøtter 

de fem temaer og markeret udsagn med grøn, når de fremstiller alkohol som sjovt. Vi har 

markeret rollemodeller med gul, ekspertudtalelser (og forkastelsen af eksperternes udsagn i 

Sommer i Sunny Beach) med rød og regulativer4 samt de unges egen særlige logik med grå.  

 

 
Figur	  3:	  eksempler	  på	  tematisering	  af	  modsvar	  til	  Saugstads	  fem	  påvirkningsstrategier	  i	  Sommer	  i	  Sunny	  
Beach. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Regulativer er korte adfærdsdirektiver og regler for, hvordan vi skal handle. De benyttes ofte i kampagner, da 
de kort beskriver, hvad folk skal gøre (Saugstad 2009: 112). Et eksempel kunne være ”Husk kondom” i 
kampagner for sikker sex. 

Trusler	  med	  anstrøg	  af	  moralisme	  
Sundt	  er	  sjovt	  

Positive	  rollemodeller	  
Ekspertudtalelser	  

Regulativer	  ("gør	  sådan")	  

Trusler	  om	  social	  eksklusion	  
Alkohol	  er	  sjovt	  
Rollemodeller	  

Forkastelse	  af	  ekspertviden	  
De	  unges	  egen	  logik	  



	   20	  

 

Introvideoen er eksempelvis farvet gul, fordi den fremstiller deltagerne i programmet som 

rollemodeller ved at introducere dem på fornavn med flatterende billeder og festmusik. Den 

grå markering er et udsagn, der illustrerer Anns egen logik om, at det i Sunny Beach er ok at 

bryde aftaler. Den grønne markering viser et udsagn, hvor alkohol (og ikke det sunde fravalg) 

er sjovt. I det sidste udsagn drikker Mikkel videre om morgenen, fordi han frygter truslen om 

eksklusion, og derfor forkaster han eksperters viden om fornuftig adfærd med alkohol – vi 

markerer med både blå og rød, fordi Mikkel handler på baggrund af en frygt for eksklusion og 

samtidig forkaster ekspertviden. Udsagnene skal læses og forstås i deres fulde kontekst med 

billede og lydside, hvilket vil blive gjort løbende i analysen. 

 

Temalæsningen af specialets dokument- og datamateriale understøttede vores formodning 

om, at der er gennemgående strategier og udsagn, som kan genfindes i både Stop før 5 og 

Sommer i Sunny Beach. Vi har fulgt denne fremgangsmåde i arbejdet med alt materiale i Stop 

før 5 og Sommer i Sunny Beach. 

 

Interview	  med	  TV3	  

Enhver regel har en undtagelse og den eneste empiri i specialet, der ikke kan defineres som et 

dokument, er et interview, vi har foretaget med TV3 over mail. Her har vi været en del af den 

proces, hvor dokumentet er blevet til, da vi har stillet Malene Sennels en række specifikke 

spørgsmål angående Sommer i Sunny Beach. Der er tale om et opklarende interview, der gav 

os mulighed for at få afklaret detaljer om programmet, som ikke er offentligt tilgængelige. 

Malene Sennels er ansvarlig programredaktør på Sommer i Sunny Beach, og interviewet har 

blandt andet hjulpet os med at belyse sponsoreringsaftalerne bag programmet og vilkårene for 

programmets handling, klipning og generelle virkemidler. Vi har desuden fået adgang til 

talmateriale omkring de forskellige afsnits seertal og seersammensætning i forhold til køn, 

alder og landsdel (Seertal TV3). 

 

Vi har valgt ikke at beskrive yderligere metodiske interviewovervejelser, fordi interviewet 

ikke er en central del af specialets empiri. Interviewet har primært ført os til anden empiri, 

som hører under definitionen ’dokumenter’, og i det begrænsede omfang vi citerer Malene 

Sennels, indgår hendes udsagn ikke som udsagn i den diskursformation, vi analyserer om 
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Sommer i Sunny Beach, men som vidensgrundlag om diskursformationen og de pointer vi 

fremanalyserer.	   	  
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2.3	  Teoretisk	  fundament:	  Foucault	  og	  Bourdieu 

Som teoretisk fundament har vi valgt Foucaults arbejde, og vi vil præsentere rammerne for 

hans analysestrategier her. Desuden introducerer vi Bourdieu, da vi benytter hans begreber 

om kapital og smag i den sidste del af analysen. Vi fokuserer på de vigtigste teoretiske pointer 

i denne præsentation, mens vi løbende i analysen vil udfolde begreber, når vi benytter dem, 

og når det er nødvendigt for læserens forståelse.  

 

2.3.1	  Foucault	  

Foucault har gennem sit arbejde aldrig udviklet et velbeskrevet begrebsapparat eller en samlet 

teori, men kan bedre kategoriseres som analytiker med forskellige analysestrategier 

(Andersen 1999: 28-29). Derfor tager dette afsnit sit afsæt i sådan to analysestrategier. Det 

kan være vanskelligt at adskille de forskellige strategier, da de ofte benyttes sammen, og vi er 

bevidste om, at de ofte forudsætter hinanden. Som overordnet ramme for projektets analyse 

inddrager vi de elementer fra Foucaults diskursanalyse og governmentality analyse, vi 

vurderer skaber det mest interessante resultat.  

 

Diskursanalyse	  (vidensarkæologi)	  

Specialets diskursanalytiske del har sit fundament i vidensarkæologien, da det er specialets 

ærinde at se på et enkelt aktuelt nedslag omkring Stop før 5-kampagnen for at belyse dens 

vilkår i det danske samfund i 2010. Vi laver en aktuel, synkron analyse omkring iagttagelsen 

af unges adfærd med alkohol i dag. I det valgte nedslag er der kampe mellem modstridende 

diskursformationer, som kæmper om de vidensformer, der skal udgrænses og videreføres i 

diskursen (Villadsen 2006: 95), og om hvordan skellet skal sættes mellem indenfor og 

udenfor og oppe og nede (Mik-Meyer & Villadsen 2007: 26-27).  

 

Analysestrategisk har diskursanalysen tre grundelementer: Udsagnet, som er diskursens 

mindste enhed, der frembringer objekter, etablerer subjektpositioner og indgår i 

begrebsnetværk (Villadsen 2006: 97). Udsagnene er diskursanalysens genstand i specialet, og 

vi har allerede beskrevet, hvordan vi systematisk har identificeret dem i diskursen. Diskursen 

er den samlede mængde af fremsatte udsagn inden for det valgte emne og udgør analysen 

arkiv (Andersen 1999: 41). Endelig er diskursformationen den orden eller regularitet, der kan 

findes i spredningen af udsagn (Foucault 2005: 83). Vi rekonstruerer således 
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diskursformationer ved at iagttage denne regularitet i udsagnene omkring Stop før 5 og 

Sommer i Sunny Beach. Det gør vi for at vise, hvad der styrer, hvilke udsagn der kan 

fremsættes på et givent tidspunkt, i en given sammenhæng og af hvem (Mik-Meyer & 

Villadsen 2007: 25).  

 

En diskursanalytiker må gå den lange og omhyggelige vej over arkivet for overhovedet at 

nærme sig spørgsmålet om dannelsen af specifikke diskursformationer (Andersen 1999: 47). 

Foucaults ambition om at læse alt er dog aldrig opnåelig, og vi har derfor ladet vores læsning 

være styret af vores erkendelsesinteresse. Med udgangspunkt i problemformuleringens fokus 

på de to diskursformationer, som udgør specialets analysegenstand, har vi derfor udvalgt 

relevant empiri, som beskrevet i afsnittet om dokument- og datamateriale.  

 

Governmentality	  analysen	  

Governmentality analysen er en særlig type analyse mere end en decideret analysestrategi. 

Fokus i governmentality analyser er på den særlige ledelsesrationalitet for styring af 

befolkninger, som er blevet allestedsnærværende i det moderne samfund (Villadsen 2008: 16-

17). Foucault definerer governmentality som en styring, der retter sig mod individers 

selvstyring (Foucault 1988: 19). Denne ledelsesrationalitet kan ses som en generel tendens i 

dag, hvor ledelse i høj grad er rettet mod selvledelse, og det gør analysen af magt- og 

selvteknologier og det indbyrdes forhold interessant. Styringen sker gennem magtteknologier, 

der konstituerer et givent rum på en særlig måde, og det former bestemte subjektpositioner og 

bestemte typer af selvledelse (Villadsen 2007: 161). Gennem magtteknologier fremmes 

særlige selvteknologier hos individet, og der installeres en særlig sondring mellem ønsket og 

uønsket adfærd. I analysens tredje del inddrager vi pointer fra governmentality analysen til at 

lægge et magtperspektiv på kampagnen og reality-programmet, og det giver et blik for styring 

af individer. 

 

2.3.2	  Bourdieu	  

Bourdieu er mest kendt for sin feltanalyse, som kan karakteriseres som grundstenen i hans 

teoretiske verden. Bourdieu opdeler den sociale verden i felter, og her udkæmpes kampe om 

retten til at benævne verden, og hvad der er sandheden (Mathiesen & Højberg 2005: 242). 

Felterne er teoretiske begreber, som gør det muligt for forskeren at undersøge givne kampe, 

men der er ikke tale om empiriske objekter, der kan findes i den virkelige verden. Et felt kan 
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ses som et struktureret rum med forskellige positioner. Disse positioner og deres forhold til 

hinanden er bestemt af fordelingen af forskellige typer af kapital (Bourdieu 1991: 14). Feltets 

logik bestemmer, hvad der er den vigtigste kapital i feltet, og hvor meget de forskellige 

kapitaler vægter. Magten i feltet er dermed betinget af summen af kapital og dens 

sammensætning. Bourdieu beskriver kapitalformerne som trumferne i et spil kort i 

konkurrencen om tilegnelsen af goder i det sociale univers (Bourdieu 1994: 57). “I den 

symbolske kamp om produktionen af sund fornuft eller, mere præcist, om monopolet for 

legitim navngivning, sætter agenter den symbolske kapital, som de har opnået i tidligere 

kampe og som juridisk kan garanteres, i kraft” (Bourdieu 1994: 65). Bourdieu arbejder med 

et kapitalbegreb, som han har tilpasset efter Marx’ oprindelige begreb. Marx regner magt som 

afhængig af adgang til økonomisk kapital (Månson 2004), mens Bourdieu ser på tre typer af 

kapital: Økonomisk, kulturel og social. Økonomisk kapital dækker over alle materielle 

ressourcer, som agenten5 har til rådighed. Kulturel kapital er den uddannelse, viden og 

erfaring, som agenten har. Social kapital afhænger af agentens relationer og netværk 

(Bourdieu 1996: 32-34; Bourdieu & Wacquant 1996: 118-119). Foruden disse tre 

kapitalformer opererer Bourdieu med en fjerde kapitalform, nemlig symbolsk kapital, som 

refererer til evnen til at “veksle” en kapitalform til en anden værdi (Bourdieu 1994: 64-65). 

Hvis en agent eksempelvis har en stor mængde kapital og denne anerkendes i feltet, kan 

agenten anvende denne kapital symbolsk. For eksempel når man tillægger ejeren af en dyr 

sportsvogn prestige, selvom det egentlig bunder i høj økonomisk kapital, eller når professoren 

veksler sin stærke kulturelle kapital til autoritet overfor studerende. En person kan altså 

anvende sin symbolske kapital til at opnå en magtfuld position i feltet. Hvordan de forskellige 

kapitalformer vægtes og vurderes afhænger af det felt, hvor agenten bringer dem i spil.  

 

Den del af Bourdieus forskning vi især vil benytte i specialet, er Bourdieus ide om god og 

dårlig smag, som han udvikler i bogen La distinction (Bourdieu 1984). Smagsbegrebet er hos 

Bourdieu tæt knyttet til agenternes kapital og habitus, og vi vil uddybe begrebet, når det 

sættes i spil i fjerde og sidste del af analysen. Begrebet hjælper os til at kaste lys over, 

hvordan forskellige dele af kampagnens og reality-programmets fælles målgruppe modtager 

og opfatter Stop før 5 og Sommer i Sunny Beach forskelligt alt efter deres placering i det 

sociale rum. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Bourdieu benytter ordet agent om de handlende individer i feltet. Han foretrak begrebet agent frem for subjekt 
og aktør, fordi han både betragtede individer som strukturelt determinerede og som aktivt handlende (Wilken 
2005: 213). Disse agenters handlingsdispositioner er styret af relationen mellem de objektive strukturer og de 
subjektive erfaringer, der er internaliseret i agentens krop i form af habitus (Mathiesen & Højberg 2005: 254). 



	   25	  

2.3.3	  Foucault	  og	  Bourdieus	  ligheder	  og	  forskelle	  

Som afslutning på specialets teoripræsentation vil vi kort redegøre for Foucaults og Bourdieus 

ligheder og forskelle. Den primære årsag til, at vi har valgt netop disse to teoretikere, er, at de 

på hver sin måde tilbyder brugbare analytiske greb, som hjælper os med at åbne op for vores 

empiri og besvare specialets problemformulering. For ikke at komplicere analyserne holder vi 

de to teorier adskilt og benytter dem til at fremanalysere adskilte pointer.  De to teorier er som 

sådan ikke i direkte berøring eller konflikt med hinanden i specialet, men da vi bruger begge 

teoretikere til at analysere magt i kampagnen og reality-programmet, vil vi give læseren en 

forståelse for, hvordan de to teoretikere forholder sig til hinanden på dette område. 

 

Foucault og Bourdieu er begge svære at sætte i bås, men de poststrukturalistiske og 

konstruktivistiske træk er fælles. Bourdieu adskiller sig dog blandet andet fra Foucault ved 

forestillingen om eksistensen af objektive strukturer, f.eks. uddannelse og økonomi, mens 

Foucault ikke tillægger disse objektiv status (Mik-Meyer & Villadsen 2007: 69). Særlig de tos 

magtforståelse er forskellig og vil blive brugt forskelligt i opgaven. Foucault har en produktiv 

magtforståelse og mener, at magten er overalt i den moderne liberale stat. Magten er 

skabende, idet den virker ved at gøre individer til - og få individer til selv at gøre sig til - 

bestemte subjekter (Mik-Meyer & Villadsen 2007: 17). Foucault ønsker at synliggøre 

samfundets selvfølgeliggjorte institutioner og de vidensformer, som disse er forbundet med, 

da han mener, det er kontingente størrelser (Villadsen 2006: 87).  

 

Hos Bourdieu ligger magten hos staten og hos de dominerende agenter i et givent felt. Med 

sin teori ønsker Bourdieu at give redskaber, der kan analysere statens rolle som magtudøver 

og som medvirkende til reproduktion af social ulighed (Mik-Meyer & Villadsen 2007: 68). 

Ifølge Bourdieu kan magt ses som udøvelse af symbolsk vold, hvilket vil sige, at magten får 

en given opfattelse af virkeligheden til at fremstå som den naturlige og sande opfattelse. 

Udøvelsen af symbolsk magt sker gennem sprog og diskurser: “Symbolsk magt er en magt til 

at skabe ting med ord” (Bourdieu 1994: 68). Bourdieu stiller i sit arbejde spørgsmål til de 

kategorier, som i et samfund opfattes som objektive, men i virkeligheden er det, han kalder 

”veludbyggede illusioner”, som reproduceres gennem forskellige institutioner og indlejres i 

agenters habitus (Bourdieu 1997: 134-147).  

 

Uoverensstemmelserne til trods er der dog visse ligheder; Foucault fokuserer på, hvordan 

individet objektiverer sig selv gennem en bestemt viden, som individet underkaster sig og 
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bliver subjekt for (Villadsen 2006: 90). Det samme findes på sin vis også hos Bourdieu, hvor 

de, der bliver domineret af andre, selv tager de dominerendes strukturelle og mentale 

kategorier til sig. I begge tilfælde lader individer sig ubevidst styre af magten og indoptager 

den som en del af dem selv. Den centrale forskel er spørgsmålet om, hvor magten er eller 

kommer fra, og i den uoverensstemmelse vil vi ikke vælge side og bekende os til en enkelt 

teoretiker. Vi vil derimod henlede læserens opmærksomhed på, at vi i analysedelen med 

Foucault og særligt i tredje analysedel om magtteknologier benytter Foucaults magtbegreb og 

ideen om, at magten findes overalt, mens vi i sidste analysedel med brugen af Bourdieu 

inddrager hans perspektiv på magt som bestemt af kapitalforhold og positioner i det sociale 

rum, som således lader visse individer være de dominerende, der bestemmer, hvad der er god 

og dårlig smag. Vi har valgt at opdele brugen af de to teoretikere på denne måde, fordi vi i de 

første dele af analysen med hjælp fra Foucault opnår den bedste forståelse af den måde 

magten er på spil i kampagnen, reality-programmet og den indbyrdes relation. Foucault har 

dog den begrænsning, at teorien ikke giver et blik for den modstand, som de unge muligvis 

har imod styringen og magten (Villadsen 2006: 104). Det gælder både for kampagnen og 

reality-programmets kommunikation. Den begrænsning mener vi, at vi kan adresserer 

produktivt ved at inddrage Bourdieu til sidst i analysen. Det giver specialet en vigtig 

dimension og mulighed for at diskutere, hvordan individer med forskellig smag bliver 

påvirket på forskellig vis. 
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2.4	  Projektdesign	  

Vi har redegjort for specialets metode, datamateriale og teori, og i dette afsnit vil vi redegøre 

for, hvordan disse tre dele bliver kædet sammen igennem analysen. Specialet består af fire 

delanalyser og en diskussion, som hver besvarer et af vores underspørgsmål og giver videre 

input til den næste analysedel på vejen mod besvarelsen af problemformuleringen. 

 

Det første skridt er at spørge til, hvordan de to diskursformationer indgår i den samme 

diskurs, og hvordan de hver især italesætter unges forhold til alkohol. Det ser vi nærmere på i 

den første delanalyse ved at analyserer de stridende diskursformationer med udgangspunkt i 

Foucaults forståelse af diskursbegrebet. Vi interesserer os for diskursen omkring unges 

alkoholforbrug, og i den diskurs udgør Stop før 5 og Sommer i Sunny Beach hver sin 

formation. Diskursformationen er den regularitet, der er i udsagnene (Foucault 2005: 83), og 

vi rekonstruerer diskursformationerne for at vise, hvordan Stop før 5 og Sommer i Sunny 

Beach indenfor den samme diskurs strides om italesættelsen af de unges alkoholadfærd. 

Udgangspunktet for rekonstruktionen af de to formationer er tre af Mik-Meyer og Villadsens 

(2007) fire analytiske dimensioner, der stammer fra Foucaults (2005) vidensarkæologi. Vi 

tager udgangspunkt i objektformationer, subjektpositioner og begrebsdannelse i analysen af, 

hvordan unges alkoholforbrug italesættes og problematiseres. Det kommer vi nærmere ved at 

have blik for de udsagn i kampagnen og programmet, der gennem mønstre, honnørord, 

objekter, subjektpositioner og forbindelser til bestemte begrebsnetværk skaber en regularitet 

(Mik-Meyer & Villadsen 2007: 24-25). 

	  

I anden delanalyse kigger vi på den fjerde analytiske dimension hos Foucault, nemlig 

strategidannelsen (Mik-Meyer & Villadsen 2007: 26). Strategidannelse handler om, hvordan 

diskursformationer kun repræsenterer én ud af mange muligheder, og der ligger derfor regler 

eller strategier bag, som dækker over, hvordan diskursformationen indgår i kampe med andre 

diskurser og diskursformationer og konstitueres i relation til disse (Andersen 1999: 50-51). 

Til det formål inddrager vi kampagneteori fra Sepstrup (2006) og teori om 

påvirkningsstrategier i sundhedskampagner fra Saugstad (2009). Vi benytter Sepstrups 

definition på kampagner, fordi Sepstrups brede forståelse er et produktivt udgangspunkt for 

en diskussion af, hvordan et reality-program kan udgrænse en egentlig kampagne. Sepstrups 

definition er desuden bredt anerkendt og benyttes som pensum på 

kommunikationsuddannelser på flere universiteter. Saugstads påvirkningsstrategier inddrages, 
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da strategierne specifikt hjælper os til at genkende træk, som kendetegner 

sundhedskampagner i de to formationer. Dermed får vi blik for, hvordan de to formationer 

strategisk kæmper om målgruppens tilslutning, og samtidig får vi øje på, hvordan Sommer i 

Sunny Beach på mange måder kommunikerer på samme måde som en kampagne. 

Afslutningsvis inddrager vi teori om de retoriske appelformer, der øger forståelsen af 

målgruppens modtagelse af budskaberne (Jørgensen 2003). 

 

Efter vi har set på kampagnen og reality-programmets strategier til at påvirke målgruppen, 

tager vi fat i styringsperspektivet fra governmentality analysen. Med governmentality 

analysen anlægger vi et magtperspektiv på diskursen og analyserer de forskellige elementer i 

Stop før 5 og Sommer i Sunny Beach som magt- og selvteknologier. Analysen af magt- og 

selvteknologier skaber et blik for, hvordan henholdsvis Sundhedsstyrelsens og TV3s 

kommunikation er magtfuld og påvirker borgernes adfærd, og vi vil undersøge, hvordan der 

installeres en særlig selvstyring i individet (Mik-Meyer & Villadsen 2007: 28). Vi 

identificerer og analyserer særligt, hvordan en biopolitisk magtteknologi optræder, hvordan vi 

ser tilstedeværelsen af pastoral magt og bekendelsesteknologier og påvirkningen af 

målgruppens selvteknologier. Governmentality analysens pointe i forhold til selvstyring og 

styringens skjulte karakter er interessant i forhold til kampagnen og reality-programmets evne 

til at påvirke de unges holdning og adfærd. 

	  

Analysen rundes af med inddragelse af Bourdieus teoretiske verden og begreber omkring 

kapital og smag. Med udgangspunkt i Bourdieus teori fokuserer vi på målgruppens 

modtagelse af budskaberne på baggrund af deres smag og placering i det sociale rum. Dermed 

åbnes der op for en bredere forståelse af modtagelsen af Stop før 5 og Sommer i Sunny Beach 

end de foregående delanalyser, der fokuserer mere på indhold, udformning og den indbyrdes 

relation og kamp mellem budskaber. Dette blik giver os mulighed for at se på, hvordan 

subkulturer og forskellige grupper af unge opfatter og modtager Stop før 5 og Sommer i 

Sunny Beach forskelligt. De unges baggrund har således betydning for kampagnens og 

reality-programmets evne til at påvirke dem. Udover begreber fra Bourdieu vil vi i denne del 

af analysen inddrage nyere forskning omkring unge og alkohol i Danmark fra Kolind (2010) 

og Järvinen & Gundelach (2007). 
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Den ovenstående opbygning af projektets analyse kan illustreres på følgende måde: 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  

	  

Figur	  4:	  Projektdesign 

 

I den efterfølgende diskussion tager vi udgangspunkt i specialets metodiske og teoretiske 

grundlag og diskuterer analysens resultater før den endelige konklusion.  

Hvordan indgår de to diskursformationer i 

den samme diskurs, og hvordan italesætter 

de hver især unges forhold til alkohol? 

 

Hvordan kan de fem påvirkningsstrategier 

for sundhedskampagner i henholdsvis Stop 

før 5 og Sommer i Sunny Beach forklare 

kampen om og evnen til at påvirke 

målgruppen?  

 

Hvordan optræder forskellige magt- og 

selvteknologier i Stop før 5 og Sommer i 

Sunny Beach, og hvordan påvirker det 

målgruppen?  

 

Hvordan har individets placering i det 

sociale rum betydning for receptionen af 

Stop før 5 og Sommer i Sunny Beach, og 

hvordan kan målgruppen differentieres i 

forskellige subkulturer? 

 

 

 

	  

Diskursanalyse 

Bourdieu 

Strategianalyse 

Teknologianalyse 

Iagttagelsespunkt: 
Stop før 5-kampagnen og Sommer i Sunny Beach 

	  

Problemformulering: 
Hvordan udgør Sommer i Sunny Beach en diskursformation, der 

udgrænser	  Stop før 5’s budskaber og minimerer kampagnens effekt? 
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3.	  Analyse	  

3.1	  Diskursanalyse	  

Et udsagn hos Foucault er kendetegnet ved tre kriterier; det skaber et objekt, etablerer en 

subjektposition og indgår i et begrebsnetværk (Villadsen 2006: 97). Disse tre karakteristika 

har vi som tidligere beskrevet haft for øje i den systematiske læsning efter udsagn til 

analysen. Analysen af de to diskursformationer er interessant, fordi analysen gør det helt klar, 

hvem der har en position, hvorfra der kan siges noget om de unges alkoholforbrug 

(subjektpositionerne). Analysen viser desuden, hvem der er genstand for viden og handling 

(objekterne), og hvordan alkoholforbruget bliver italesat gennem honnørord 

(begrebsnetværk). På den måde rekonstruerer vi de to modstridende formationer og deres 

karakteristika, så vi har et solidt grundlag for den videre analyse og diskussion i specialet.  

 

I analysen af de to diskursformationer optræder udsagn, som låner begreber fra andre 

vidensfelter og inddrager dem i deres egen specifikke kontekst (Mik-Meyer & Villadsen 

2007: 25-26). Når Stop før 5 italesætter de unges alkoholvaner, er der fokus på at nedbringe 

forbruget ved at indskrive sig i en diskursiv kontekst, som primært bygger på begreber fra to 

andre vidensfelter. Det ene vidensfelt relaterer sig til sundhedsvidenskaben, når begreber om 

sygdom og konsekvenserne af en særlig adfærd træder frem i diskursformationen for at sætte 

fokus på sund og usund adfærd med alkohol. Det andet vidensfelt tager udgangspunkt i 

alkoholens betydning for de unges sociale relationer og særligt betydningen af venskab, 

fællesskab og forholdet til det modsatte køn. Vi starter med at kigge nærmere på den 

sundhedsvidenskabelige diskurs, der kan genfindes i Stop før 5. 

 

3.1.1	  Alkohol	  medfører	  nedsat	  potens,	  afhængighed	  og	  død	  

Kampagnens hjemmeside, stopfoer5.dk, er blandt andet bygget op omkring faktabokse med 

spørgsmål som: ”Vidste du, at hvert fjerde dødsfald blandt unge mænd er alkohol-relateret?” 

(Stopfoer5.dk) og: ”Vidste du, at alkohol er kræftfremkaldende og bl.a. er årsag til kræft i 

endetarmen, leveren, munden, svælget og spiserøret?” (Stopfoer5.dk). De to udsagn er 

interessante, fordi de viser, hvordan Stop før 5 beskriver unges alkoholforbrug. Med 

formuleringen unge mænd former det første af de to udsagn de unge mænd som objekt i 

diskursformationen, fordi det er unge mænd, der kan vides noget om og handles på (Villadsen 

2006: 97). Der er dog ikke kun de unge mænd, men alle unge mellem 16 og 20 år, fordi dette 
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er kampagnens målgruppe (Stopfoer5.dk). De unges alkoholforbrug skal nedsættes for at 

forebygge de helbredsmæssige konsekvenser, og de unge er det gennemgående objekt i 

kampagnen og i den overordnede diskurs. Der tales kontinuerligt til den 16-20-årige 

målgruppe, som eksempelvis er det implicitte objekt, når udsagnene adresserer de unge i 

anden person ental: ”Vidste du, at alkohol er kræftfremkaldende og bl.a. er årsag til…” 

(Stopfoer5.dk – vores understregning).  

 

	  
Figur	  5:	  figuren	  viser,	  hvordan	  de	  unge	  fremkommer	  som	  objekt	  i	  diskursformationen	  og	  honnørordene	  
markerer,	  at	  udsagnene	  trækker	  på	  et	  særligt	  sundhedsvidenskabeligt	  begrebsnetværk.	  

 

De 16-20 årige (herefter: de unge) er det objekt, der kan påvirkes, når udsagnet italesætter 

alkohol som kræftfremkaldende, og den viden åbner for en måde at regulere de unge på 

(Dahlager 2001: 94). Diskursformationen trækker på et begrebsnetværk, hvor de honnørord, 

som beskriver alkoholens konsekvenser – hvis de unge ikke stopper før fem genstande – er 

dødsfald, kræft, angst, søvnforstyrrelser, depression, åreknuder, blodpropper, hospital, 

svækket hjerne (Stopfoer5.dk). Alle disse begreber er hentet fra den sundhedsfaglige 

videnskab, men indlemmet i den alkoholrelaterede diskurs for at beskrive store 

helbredsrelaterede konsekvenser (Mik-Meyer & Villadsen 2007: 25-26). Det er honnørord, 

som vi normalt hører hos lægen, på hospitalet, hos sundhedsplejersken, psykologen og andet 

fagpersonale på det sundhedsvidenskabelige felt. I stop før 5 bliver begreberne dog lånt, når 

kampagnen skal beskrive de yderste konsekvenser af et for stort alkoholforbrug, som 

målgruppen formodes, at ville undgå. 

 

Stop før 5 fremhæver også mindre helbredsrelaterede konsekvenser. Et konkret eksempel er 

udsagnet: ”9 procent af drengene og 8 procent af pigerne har været på skadestuen på grund 

af alkohol” (Stopfoer5.dk). I udsagnet er de unge igen objekt (drengene og pigerne), men 

Objekt 

•   De unge (16-20 årige 
M/K) 

Honnørord 

•  Dødsfald, angst, 
kræftfremkaldende, 
søvnforstyrrelser, 
depression, åreknuder, 
hospital, blodpropper, 
svækket hjerne. 

Begrebsnetværk 

•   Sundhedsvidenskab 
(store konsekvenser 
for helbredet) 
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mere interessant i forhold til begrebsnetværket er brugen af ordet skadestue, der markerer en 

konsekvens i relation til alkoholforbruget. Som figur 6 viser, bliver der også hentet begreber 

som fedme og nedsat potens fra den sundhedsfaglige videnskab, der italesætter en række 

helbredsrelaterede konsekvenser, som dog er mindre voldsomme end konsekvenserne i figur 

5. Ligesom med de store konsekvenser bliver omgangen med alkohol italesat med baggrund i 

et begrebsnetværk om sundhedsvidenskab (Mik-Meyer & Villadsen 2007: 25-26). 

 

	  
Figur	  6:	  figuren	  understreger,	  hvordan	  udsagnene	  i	  kampagnen	  former	  de	  unge	  som	  objekt	  i	  
diskursformationen.	  Honnørordene	  viser,	  hvordan	  der	  trækkes	  på	  et	  særligt	  sundhedsvidenskabeligt	  
begrebsnetværk.	  

 

Brugen af ord fra det sundhedsvidenskabelige begrebsnetværk gør, at særligt læger, 

Sundhedsstyrelsen og andre sundhedsfaglige personer og instanser gives en legitim position 

til at udtale sig fra. Diskurs hos Foucault er en regelstyret praksis, som de talende må placere 

sig inden for (Mik-Meyer & Villadsen 2007: 23-25), og Sundhedsstyrelsen m.fl. indtræder så 

at sige i den subjektposition, som stilles til rådighed af begrebsnetværket. Det gælder for alle 

udsagnene i kampagnen, at der etableres en bestemt myndig subjektposition, fordi udsagnene 

er en del af et kampagnemateriale, som har Sundhedsstyrelsen som afsender.  

 

Et eksempel, der også viser lånte afhængighedsrelaterede honnørord, findes på stopfoer5.dk 

under overskriften ”Alkohol kan gøre dig afhængig”:  

 

”Kan du drikke meget uden at føle dig påvirket, er du ved at få et 

alkoholproblem. Når man igennem længere tid har drukket meget, vænner 

kroppen sig til giftstoffet. Det betyder ikke, at kroppen ikke bliver skadet af 

Objekt 

• De unge (16-20 årige 
M/K) 

Honnørord 

• Feder, kvindeliggør 
mandekroppen, nedsat 
potens, hospital, 
skadestue, 
alkoholforgiftning, 
svækket koncentration/
koordination og evne 
til at vurdere risiko, 
beruselsesorienteret 
(skadeligt) 

Begrebsnetværk 

• Sundhedsvidenskab 
(mindre konsekvenser 
for helbredet) 
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alkoholen men at symptomerne på forgiftningen bliver svækket. Man har 

udviklet tolerance overfor alkohol. Alkoholtolerance er et af kriterierne for at 

stille diagnosen alkoholafhængighed.” (Stopfoer5.dk) 

 

Med en formulering som ”kroppen bliver skadet af alkoholen” er udsagnet endnu et eksempel 

på brugen af sundhedsvidenskabelige begreber, mens ord som giftstoffet, diagnose og ikke 

mindst alkoholafhængighed åbner for et begrebsnetværk, som mere specifikt relaterer sig til 

en afhængighedsdiskurs. Udsagnet er også et eksempel på, hvordan der etableres en 

videnskabeligt baseret subjektposition, hvor personer med en særlig faglighed og viden har 

noget at skulle have sagt. I nærværende eksempel(er) er det Sundhedsstyrelsen som 

institution, der indtræder i denne position, idet der efter udsagnet refereres til rapporterne 

”Alkohol og helbred, Sundhedsstyrelsen, 2008” og ”Alkoholforebyggelse på sygehus, 2003” 

som baggrund for oplysningerne (Stopfoer5.dk). Netop udsagn der deltager i kampen om at 

bestemme sandt kontra falsk, f.eks. fakta kontra myte, er særligt interessante for 

diskursanalysen (Mik-Meyer & Villadsen 2007: 26). Her er der tale om udsagn, der med en 

videnskabelig statistisk baggrund indgår i kampen om, at bestemme det der er sandt angående 

konsekvenserne ved kontinuerligt at drikke over fem genstande. Relationen mellem subjekt 

og objekt gør, at Sundhedsstyrelsen (subjektet) kan beskrive de unge (objektet), som havende 

en særlig risikofyldt og problematisk adfærd: ”Risikoen stiger jo mere man drikker og i takt 

med antallet af episoder, hvor man drikker meget på en gang” (Stopfoer5.dk). Dette forhold 

mellem subjekt og objekt er generelt for Stop før 5-kampagnen. 
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Figur	  7:	  	  figuren	  viser,	  hvordan	  honnørordene	  trækker	  på	  særlige	  faglige	  begrebsnetværk.	  Derfor	  er	  det	  
Sundhedsstyrelsen	  og	  fagpersoner,	  som	  gives	  en	  position,	  hvorfra	  de	  beskriver	  de	  unge	  i	  denne	  
diskursformation. 

 

Som figur 7 illustrerer, er der en særlig sammenhæng mellem de fire kategorier, vi arbejder 

med i diskursanalysen. Det gælder for begge diskursformationer, at vi identificerer det 

subjekt, som gives en taleposition. Vi markerer de særlige honnørord i diskursformationen, 

som er lånt fra et givent begrebsnetværk og italesætter objektet på en særlig måde.  

 

Figur 5, 6 og 7 viser, at Stop før 5 som diskursformation trækker på et begrebsnetværk baseret 

på sundhedsvidenskab i sin objektivering af den danske ungdom, der udsætter sig selv for 

helbredsmæssige konsekvenser, når de drikker mere end fem genstande. Konsekvenserne 

spænder fra blodpropper, angst og død (figur 5) til fedme, nedsat potens og svækket 

koncentration (figur 6). Figur 7 viser, at den helbredsmæssige konsekvens afhængighed er en 

specifik del af det sundhedsvidenskabeligt baserede begrebsnetværk. Et kontinuerligt forbrug 

på over fem genstande bliver indskrevet i en afhængighedskontekst, der normalt ikke bruges 

om unge mennesker, men om alkoholikere, narkomaner og andre ”syge” individer. Et aspekt 

som understreger Sundhedsstyrelsens og fagpersoners position, hvorfra de kan udtale sig om 

de unge, deres adfærd med alkohol og den måde de unge bør agere.  

 

Subjekt	  
• Sundhedsstyrelsen	  
• Fagpersoner	  
(sundhedsvidenskab/
achængighed)	  

Honnørord	  
• Alkoholproblemer,	  
achængighed,	  
giftstoffet,	  forgiftning,	  
alkoholtolerance,	  
diagnose	  

Objekt	  
• De	  unge	  

Begrebsnetværk	  
• Sundhedsvidenskab/
achængighed	  
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3.1.2	  Det	  er	  lidt	  hårdt	  at	  drikke	  14	  dage	  i	  træk…	  	  

I Sommer i Sunny Beach er der ingen Sundhedsstyrelse, der fortæller om de helbredsmæssige 

konsekvenser, når de unge mennesker ikke stopper ved fem genstande. Diskursformationen 

indeholder dog stadig begreber hentet fra en sundhedsvidenskabelig diskurs.  

 

Enkelte gange støder man på udsagn, hvor programmets hovedpersoner forholder sig til 

alkoholens effekt på kroppen. For eksempel feriegæsten Daniel, der sammen med vennerne 

drikker en drink med store mængder alkohol i, mens han reflekterer over, hvad ferien i Sunny 

Beach har af konsekvenser for helbredet: 

 

”Men det er lidt hårdt at drikke 14 dage i træk. Når du kommer hjem, så ligger 

du med alkoholikertendenser i sengen og ligger i fosterstilling i en hel uge.” 

(Sommer i Sunny Beach).  

 

Det objekt, der etableres i udsagnet, er et du som udover at referere til Daniel selv også 

refererer til andre unge, der tager på denne type ferie og generelt drikker langt over de 

anbefalede grænser. Det er på mange måder det samme objekt, som vi ser i Stop før 5. Det er 

de unge, der drikker mere end fem genstande, men der er en klar forskel i, hvem der gives 

autoritet til at tale (Mik-Meyer & Villadsen 2007: 25). I Stop før 5 er det Sundhedsstyrelsen 

og fagpersoner på sundhedsområdet, der indtager en position, hvorfra de unge bliver 

beskrevet som værende i en helbredsmæssig risikozone. I Sommer i Sunny Beach er det 

programmets unge hovedpersoner, der står som afsender på udsagn om unges alkoholforbrug. 

I programmet kan de unge selv tale med om de konsekvenser, der knytter sig til sundhed, 

helbred og afhængighed, og Sundhedsstyrelsen gives ikke taleret i denne diskursformation. 

Både kampagnen og reality-programmet trækker således på begrebsnetværk om sundhed og 

afhængighed i relation til unge og alkohol. Denne iagttagelse understreger, at reality-

programmet har en relation til kampagnen, som stikker dybere end programmets fokus på 

unge og alkohol. Den store forskellighed i udsagnenes regularitet viser, at det er to separate 

diskursformationer, som strides om italesættelsen af unges alkoholforbrug (Mik-Meyer & 

Villadsen 2007: 25). Selvom feriegæsten Daniel italesætter konsekvenser på linje med dem i 

Stop før 5, vil analysen vise, at udsagnet rummer en større kompleksitet end som så. 
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Figur	  8:	  figuren	  viser,	  hvordan	  Sommer	  i	  Sunny	  Beach	  trækker	  på	  det	  samme	  begrebsnetværk	  som	  Stop	  før	  5.	  
Der	  er	  variationer	  i	  honnørordene,	  subjektet	  er	  et	  andet,	  men	  objektet	  (de	  unge)	  er	  det	  samme. 

 

Også bartendereleven Maj trækker på et sundhedsvidenskabeligt begrebsnetværk, når hun 

fortæller om sine problemer med at følge med i undervisningen på barskolen: 

 

”Jamen jeg tror også det har noget at gøre med, at vi jo gik i byen de første par 

dage, hver nat. Og man er træt om morgenen, ikke også, man orker ingenting, 

man render rundt bagstiv, og… Man får bare ikke det samme ud af det. Man er 

ikke seriøs på samme måde.” (Maj, Sommer i Sunny Beach) 

 

Udsagnet refererer til at være bagstiv, og til at Maj går i byen. Konsekvenserne for Maj og de 

andre unge er træthed og en tilstand, hvor man ingenting orker og ikke får det samme ud af 

det. Diskursen knytter altså an til konsekvenser, der sammenlignet med Stop før 5 befinder 

sig i gruppen med mindre konsekvenser for helbredet (jævnfør figur 6). De unge italesætter 

selv konsekvenserne, som er hentet fra en sundhedsvidenskabelig diskurs, men oversat til de 

unges eget sprog. Det er tydeligt, at udsagnenes afsender er et ungt menneske og ikke en 

uddannet læge, der formentlig ville beskrive konsekvenser med andre ord. Sundhedsdiskursen 

er til stede i Sommer i Sunny Beach, men det er bestemt ikke det primære begrebsnetværk, 

der bliver lånt begreber fra i reality-programmet. De udsagn, som beskriver konsekvenser for 

præstationen dagen efter på barskolen og helbredet når man kommer hjem, står nemlig ikke 

alene. 

Subjekt	  
• De	  unge	  selv	  

Honnørord	  
• Alkoholikertendenser,	  
ligge	  i	  fosterstilling,	  
træthed,	  orker	  
ingenting,	  får	  ikke	  det	  
samme	  ud	  af	  det	  

Objekt	  
• De	  unge	  (Daniel	  og	  
Maj)	  

Begrebsnetværk	  
• Sundhedsvidenskab/
achængighed	  
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3.1.3	  …det	  er	  jo	  pisse	  sjovt!	  

Kigger vi igen på feriegæsten Daniels udsagn, så er det ikke kun de sundhedsfaglige begreber, 

der bliver inddraget i diskursformationen. Der bliver lånt begreber fra andre vidensfelter, og 

Daniel slutter sine sundhedsrelaterede overvejelser af med udsagnet: 

 

”Men det er jo pisse sjovt at være fuld i 12, i 14 dage. Der er tre liter i den 

drink, og vi er tre mennesker, så vi får en liter hver.” (Daniel, Sommer i Sunny 

Beach) 

 

Det er pisse sjovt at være fuld i 12, 14 dage forbinder de helbredsmæssige konsekvenser til et 

andet begrebsnetværk. Det er et begrebsnetværk, hvor sociale relationer, inklusion, venskab, 

fællesskab og sjov har større betydning end sundhed. Det er et begrebsnetværk baseret på en 

ungdomsdiskurs, som vi rekonstruerer i den diskursformation Sommer i Sunny Beach udgør. 

Begrebsnetværket er baseret på sociale relationers betydning, og det adskiller i høj grad 

Sommer i Sunny Beach fra de udsagn fra Stop før 5, der bliver italesat fra en statistisk 

baseret, videnskabelig subjektposition. De sociale relationer er generelt vægtet højt i Sommer 

i Sunny Beach – særligt i iagttagelsen af programmets lydside, billedside og den kontekst de 

enkelte udsagn er en del af.  

 

Foucaults diskursanalyse er ikke en ren sproglig analyse. Den diskursive praksis kan 

indeholde tekniske hjælpemidler (Mik-Meyer & Villadsen 2007: 27), hvilket i Sommer i 

Sunny Beach gælder den måde lyd- og billedside påvirker seernes fortolkning af det talte ord. 

Inddrager man lyd og billeder i analysen af Daniels udsagn afdækker man andre honnørord 

end i en analyse, der ikke inddrager sådanne virkemidler. De tre drenge fra Albertslund går i 

gang med at drikke en drink med næsten en hel flaske vodka i, og den skal være væk på under 

et minut (Sommer i Sunny Beach). Der er skruet kraftigt op for virkemidlerne med dunkende 

festmusik på lydsiden, mens billedsiden viser de tre drenge, som feststemte og med store smil 

står i en rundkreds og går i gang med det fælles drikke-projekt. Fællesskabet er helt centralt. 

Midt i sekvensen klippes der til Daniel, der overfor kameraet knytter an til sundhedsbegrebet i 

form af honnørord som alkoholikertendenser og konsekvensen fosterstilling i to uger. Klippet 

har ingen musik på lydsiden, og det giver situationen et lidt mere seriøst præg end optakten. 

De helbredsmæssige overvejelser i udsagnet bliver dog som nævnt sluttet af med ”…men det 

er pisse sjovt at være fuld i 12, 14 dage” (Sommer i Sunny Beach), og vi vender tilbage til 

festmusik og de drikkende drenge fra Albertslund, der slutter af med at konkludere: ”Hold 
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kæft hvor er det nice” (Sommer i Sunny Beach). Det visuelle og auditive tilføjer noget nyt til 

udsagnet (Thorlacius 2004: 99), hvor venskabets betydning og livet uden bekymringer bliver 

underbygget. Der bliver trukket på et begrebsnetværk om samvær og fællesskab, hvor de 

unges sociale relationer er i fokus, og de helbredsmæssige konsekvenser er noget man 

forholder sig til, når man kommer hjem. 

  

Man skal drikke for at indgå i de sociale relationer, og man stopper ikke før fem. Det er 

tydeligt i et andet udsagn:  

 

”Man skal se lidt smart ud når man står foran gutterne og skal i gang med at 

drikke de der shots. Jeg tror mest af alt man gør det for ikke at tabe ansigt. For 

det er træls hvis man står og tuder over det, for man skal i gennem dem, uanset 

om man vil det eller ej” (Arne, Sommer i Sunny Beach). 

 

Det er igen tydeligt, at de sociale relationer har stor betydning for de unge hovedpersoner i 

programmet, og den tendens kendetegner langt de fleste udsagn. Udsagnets honnørord og 

brug af begreber viser dog også, at de unges sociale relationer ikke kun handler om sjov, 

fællesskab og positivt samvær, men også frygten for eksklusion. Man skal se smart ud foran 

gutterne, og man skal hverken tabe ansigt eller tude over det. Disse honnørord illustrerer, at 

de sociale relationer også har en negativ side. Du kan blive ekskluderet fra det sjove, fra 

fællesskabet og samværet, hvis du ikke følger de sociale spilleregler. De helbredsmæssige 

konsekvenser ved den massive druk, der i dette tilfælde er 23 shots på Arnes fødselsdag, er 

ikke lige så vigtige som at være en del af fællesskabet, og man skal igennem dem [shots], om 

man vil det eller ej, for ellers er eksklusion en mulig konsekvens. Som Arne siger: ”Det er 

måske ikke så gennemført at brække sig på sin fødselsdag, men man bliver presset ud i nogle 

situationer hernede, og det må man lige tage med” (Arne, Sommer i Sunny Beach). 

Sundhedsbegreberne har ganske enkelt ikke forrang som en negativ konsekvens af at drikke 

mere end fem genstande. Frygten for sociale eksklusion, hvis man ikke drikker, og behovet 

for inklusion og fællesskab er langt større.  
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Figur	  9:	  figuren	  viser,	  hvordan	  to	  typer	  af	  honnørord	  i	  Sommer	  i	  Sunny	  Beach	  relaterer	  sig	  til	  et	  
begrebsnetværk,	  hvor	  sociale	  relationer	  har	  stor	  betydning. 

 

Som figur 9 viser, trækker diskursformationen fra Sommer i Sunny Beach på et 

begrebsnetværk, hvor det er positivt inkluderende og socialt at drikke meget. Selv om det at 

drikke meget også byder på pres, opkast etc., skal man for alt i verden ikke tabe ansigt, hvis 

man vil være en del af det attraktive fællesskab. I de sociale relationer ligger en indbygget 

trussel om eksklusion, men den finder ikke sted, hvis man lader sig presse til at drikke meget 

og lader sig udsætte for de konsekvenser, som også er tydelige for de unge selv. Eksklusionen 

finder sted, hvis du siger fra over for fællesskabets alkoholadfærd.  

 

Betydningens af de unges sociale relationer, inklusion og truslen om eksklusion ser man også 

i Stop før 5, men på en noget anderledes måde. 

 

3.1.4	  Det	  positive	  ved	  ikke	  at	  drikke	  sig	  beruset	  

I Stop før 5 har man også opdaget, at de sociale relationer er vigtige for målgruppen. Derfor 

kommunikerer kampagnen en række sociale fordele, som følger med, når man stopper før fem 

genstande. Det fremgår af kampagnens hjemmeside: ”Med alkoholkampagnen ”Stop før 5 – 

det betaler sig” ønsker Sundhedsstyrelsen at sætte fokus på, at man som ung præsterer bedre, 

når man holder sig under 5 genstande.” (Stopfoer5.dk). Udsagnet står under overskriften 

”Formål”, og et andet sted på hjemmesiden fremgår det, at kampagnen har til formål at ”sætte 

Subjekt	  
• De	  unge	  selv	  

Honnørord	  
• Sjovt,	  nice,	  fælleskab,	  
samvær	  (inklusion)	  
• Pres,	  brække	  sig,	  se	  
smart	  ud,	  tabe	  
ansigt,	  tude	  over	  det	  
(eksklusion)	  

Objekt	  
• De	  unge	  (Arne	  og	  
co.)	  

Begrebsnetværk	  
• Sociale	  relationer	  
(henholdsvis	  positiv	  
inklusion	  eller	  mulig	  
eksklusion)	  
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fokus på det positive ved ikke at drikke sig beruset” (Stopfoer5.dk). Vi har allerede vist, at 

kampagnen indeholder en stor mængde udsagn, som italesætter de sundhedsrelaterede 

konsekvenser ved at drikke mere end fem genstande. Det paradoksale er, at selvom 

kampagnens formålsbeskrivelse siger, at Stop før 5 har fokus på bedre præstationer og det 

positive ved fornuftig adfærd med alkohol, så afspejler kampagnen ikke formålsbeskrivelsen. 

Kampagnen beskriver i meget lille grad samvær, fællesskab eller andre sociale fordele ved 

indtagelse af under fem genstande. Det positive ved ikke at drikke sig beruset ligger 

hovedsagligt i de konsekvenser, man kan undgå. Et godt eksempel er kampagnens to film, 

hvor den ene henvender sig til drenge og den anden til piger. Igen vil vi tage udgangspunkt i 

de tekniske hjælpemidler i diskursformationen (Mik-Meyer & Villadsen 2007: 27) og 

analysere Stop før 5’s film som et udsagn, der trækker på mere end sprog i sin italesættelse af 

fordelene ved at overholde genstandsgrænsen.  

 

Drenge- og pigefilmen er bygget op på samme måde, og i filmene kan man iagttage to 

forskellige positioner. Den ene er en rollemodel, der stopper før fem genstande. Den anden 

position spilles af forskellige personer i filmenes skiftende scener – drengefilmen i 

nærværende analyse – som alle er en art negativ rollemodel, som tydeligvis har overskredet 

genstandsgrænsen og er et skoleeksempel på, hvordan man ikke skal opføre sig. 

Rollemodellen optræder første gang i filmen, da han sætter sig og taler med en flot lyshåret 

pige, der sidder ved siden af den meget berusede og sovende negative rollemodel. Kort efter 

danser rollemodellen med den lyshårede pige, mens den negative rollemodel kaster op, og til 

sidst i filmen står rollemodellen i baren sammen med den lyshårede pige (Stop før 5). 

Drengefilmen forsøger at vise en rollemodel, der besidder socialt attraktive egenskaber og er 

eftertragtet hos det modsatte køn. Rollemodellen ved, hvad god alkoholadfærd er (ifølge 

Sundhedsstyrelsen), og det sætter pigerne i filmen pris på.  

 

Filmen benytter sig af billeder fra bestemte velkendte situationer, som i samspil med ironiske 

udsagn søger at frembringe et reaktionsmønster, hvor modtageren tager afstand fra den 

negative rollemodel. Filmen åbner med et udsagn, hvor speakeren, som senere viser sig at 

være rollemodellen, siger: ”til dig der virkelig forstår at feste igennem” (Stop før 5). 

Udsagnet bliver afsendt med slørede billeder af en meget fuld, negativ rollemodel, der stavrer 

gennem diskoteket. Udsagnet afsendes af filmens rollemodel – det subjekt som repræsenterer 

Sundhedsstyrelsen – i retning af den negative rollemodel, hvis adfærd og holdning ønskes 

ændret. Der bliver talt direkte til den negative rollemodel og de unge, som ligesom den 
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negative rollemodel drikker mere end fem genstande. Det sker eksempelvis, når rollemodellen 

siger: ”til dig der virkelig forstår at feste igennem – og ikke har noget imod at være festens 

midtpunkt”, mens billedsiden viser den negative rollemodel sove og rollemodellen forlade 

scenen med en smuk, lyshåret pige (Stop før 5). Flere eksempler følger: ”til dig der ikke er 

bange for at skille dig ud fra mængden”, hvor billedsiden viser den negative rollemodel kaste 

op, mens rollemodellen danser med den lyshårede pige. Til sidst bliver filmen afsluttet med 

udsagnet: ”Til dig, bliv bare ved med det”. Det bliver sagt af rollemodellen, som står sammen 

med pigen og afslutningsvis siger: ”Stop før fem – det betaler sig!” (Stop før 5). Den negative 

rollemodel, som i filmen bliver portrætteret af flere forskellige skuespillere, bliver dermed 

udsagnets objekt i diskursformationen. Den negative rollemodel har tydeligt passeret de fem 

genstande og har mistet kontrollen, falder i søvn, kaster op, tisser i bukserne og bliver afvist 

af pigerne, mens rollemodellen kan danse med pigen, snakke med pigen og udstråler succes 

(Stop før 5). På den måde bruges velkendte situationer og filmiske virkemidler til at skabe 

afstandstages overfor den negative rollemodel og dennes opførsel.  

 

	  
Figur	  10:	  figuren	  viser,	  hvordan	  honnørordene	  optræder	  i	  filmene	  med	  udgangspunkt	  i	  et	  begrebsnetværk	  
baseret	  på	  sociale	  relationers	  betydning.	  Subjektet	  er	  Sundhedsstyrelsens	  rollemodel,	  som	  både	  beskriver	  de	  
unges	  mulighed	  for	  positiv	  inklusion	  og	  risikoen	  for	  eksklusion	  (primært	  hos	  det	  modsatte	  køn).	  

 

Som illustreret i figur 10 er drengefilmen et samlet udsagn, der trækker på et begrebsnetværk, 

hvor det er positivt inkluderende og socialt at stoppe før fem genstande. Tidligere har vi vist, 

Subjekt	  
• Rollemodel	  
• Sundhedsstyrelsen	  

Honnørord	  
• Stop	  før	  5,	  danse,	  
snakke	  med	  pigen,	  
succes	  (inklusion)	  
• Kaste	  op,	  tisse	  i	  
bukserne,	  miste	  
kontrol,	  falde	  i	  søvn,	  
blive	  afvist	  (mulig	  
eksklusion)	  

Objekt	  
• Negativ	  rollemodel/
De	  unge	  

Begrebsnetværk	  
• Sociale	  relationer	  
(henholdsvis	  positiv	  
inklusion	  eller	  mulig	  
eksklusion	  (primært	  
hos	  det	  modsatte	  
køn))	  
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hvordan diskursformationen italesætter de unge fra en videnskabeligt og statistisk baseret 

subjektposition, hvor kun personer med særlig faglighed og viden på sundhedsområdet har 

noget at skulle have sagt. Ved at tale gennem en rollemodel i filmen, har vi her at gøre med en 

anden subjektposition – en form for kamufleret subjektposition, hvor Sundhedsstyrelsen 

skubber rollemodellen i forgrunden. Hvem diskursen sætter som en legitim del af 

fællesskabet, og hvem der sættes udenfor (Mik-Meyer & Villadsen 2007: 26) er særligt 

interessant i et udsagn. Filmen er derfor et særligt interessant udsagn, når rollemodellen 

forsøger at sætte et skel, hvor de, som stopper før fem genstande, er en legitim del af 

fællesskabet (positiv inklusion), mens dem, som overskrider grænsen, er en art ”sociale 

udskud” (mulig eksklusion). Filmens udsagn fokuserer ikke på en trussel om 

helbredsmæssige konsekvenser og afhængighed som andre kampagneelementer, men forsøger 

at sætte et skel på et område, der rent faktisk har stor betydning for målgruppen. Filmen 

fokuserer på sociale kompetencer, relationer og konsekvenser i forhold til piger, og på den 

måde relaterer den positive inklusion og truslen om eksklusion sig primært til det modsatte 

køn.  

 

3.1.5	  Inklusion	  og	  eksklusion	  har	  størst	  betydning	  i	  forhold	  til	  venskab	  

Både Stop før 5 og Sommer i Sunny Beach truer således med social eksklusion. Det er dog 

ikke helt ens honnørord, der kendetegner de to diskursformationer på dette område, selvom et 

honnørord som opkastning eksempelvis går igen. Der er generelt tale om alment kendte 

konsekvenser af et stort alkoholindtag, når de to diskursformationer italesætter konsekvenser. 

Den store forskel mellem de to diskursformationer ligger i det man ekskluderes fra, ligesom 

præmisserne for eksklusionen er forskellige. I Sommer i Sunny Beach lurer truslen om 

eksklusion, hvis man siger fra over for fællesskabets alkoholadfærd, og eksklusionen sker i 

forholdet til fællesskabet med vennerne. I Stop før 5 er det primært forholdet til det modsatte 

køn, der er konsekvensen af eksklusion. Den negative rollemodel illustrerer en alkoholadfærd, 

der vækker afsky hos det modsatte køn, men han/hun indgår til gengæld ikke i et attraktivt 

fællesskab.  

 

Analysen af diskursformationerne viser to helt forskellige måder at italesætte de unges sociale 

relationer, det inkluderende og truslen om eksklusion. Sundhedsstyrelsens trusler er ikke det, 

de unge frygter i Sommer i Sunny Beach, da alkohol opfattes som socialt og ikke som 

ekskluderende. Sommer i Sunny Beach illustrerer netop, at truslen om eksklusion ikke 
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handler om frygt for at gå glip af oplevelser med vennerne eller forpasse en chance hos det 

modsatte køn på grund af fuldskab. Oplevelserne, de sociale relationer og inklusionen finder 

sted, når man er fuld sammen med sine venner, mens truslen om eksklusion knytter sig til at 

drikke for lidt – eller slet ikke drikke – set ud fra gruppens perspektiv.  

 

3.1.6	  Delkonklusion	  

Både Stop før 5 og Sommer i Sunny Beach knytter konsekvenser af en særlig adfærd med 

alkohol til begreber fra sundhedsvidenskaben og begreber, som beskriver sociale relationer. 

Kampagnen og reality-programmet trækker på de samme begrebsnetværk, og det er ’de unge’ 

og deres adfærd med alkohol, som bliver beskrevet med udgangspunkt i en 

sundhedsvidenskabelig diskurs og en diskurs om sociale relationers betydning. Forskellen er, 

at de unge bliver beskrevet med forskellige honnørord, og hvor det i Stop før 5 er 

Sundhedsstyrelsen, som beskriver de unge, er det de unge selv, der sætter ord på adfærden 

med alkohol og konsekvenserne i Sommer i Sunny Beach. Det betyder, at de unge i Sommer i 

Sunny Beach beskriver adfærden som noget socialt, frihedsskabende og sjovt, når de mange 

genstande bliver indtaget sammen med vennerne. De konsekvenser Sundhedsstyrelsen og 

Stop før 5 sætter fokus på for helbredet og forholdet til det modsatte køn har ikke forrang i 

Sommer i Sunny Beach. 

 

Første delanalyse viser på den måde, at der er en relation mellem kampagnen og reality-

programmet, som på trods af forskelle i udsagn og honnørord tager udgangspunkt i de samme 

begrebsnetværk. Vi har at gøre med to forskellige diskursformationer, men kampagnen og 

reality-programmet trækker på viden fra de samme diskurser om sundhedsvidenskab og 

sociale relationer, når diskursformationernes forskellige subjekter former de unge som objekt 

på hver sin måde. Derfor understreger specialets første delanalyse, at der er et behov for mere 

viden om, hvordan de to diskursformationers påvirkning af de unge foregår, og hvordan 

Sommer i Sunny Beach modvirker Stop før 5’s strategier. Det vil vi nu se nærmere på. 

	  

	   	  



	   44	  

3.2	  Strategidannelse	  og	  påvirkningsstrategier	  

I strategidannelsen har vi stadig fokus på diskursformationernes udsagn. ”[Udsagnet] er altid 

strategisk i den forstand, at det som en reaktualisering dukker op som et valg mellem andre 

mulige aktualiseringer” (Andersen 1999: 46). Udsagnet og diskursformationen er altid kun én 

af flere mulige, og strategidannelsen handler om, hvordan de enkelte diskursformationer 

bliver til i relation til andre diskursformationer (Andersen 1999: 50). Derfor fokuserer vi på, 

hvordan diskursformationen ’Stop før 5’ ikke står alene, men indgår i kampe om de begreber 

og forklaringer, som skal udgrænses (Mik-Meyer & Villadsen 2007: 26). For at belyse 

formationernes strategier inddrager vi teori om kampagners påvirkningsstrategier. 

 

Saugstads fem påvirkningsstrategier er kommunikative strategier og et perspektiv på, hvordan 

sundhedskampagner kommunikerer strategisk omkring sine budskaber og på den måde 

udgrænser andre budskaber. Vi ser, hvordan modstridende strategier gør sig gældende i 

Sommer i Sunny Beach. Vi inddrager også teori om de retoriske appelformer for at 

underbygge forståelsen af de to diskursformationers kamp her i anden delanalyse, som 

fokuserer på strategierne, virkemidlerne og giver et perspektiv på den måde budskaberne i 

Stop før 5 udgrænses. 

 

3.2.1	  Trusler	  med	  anstrøg	  af	  moralisme	  

Den første af de fem påvirkningsstrategier, som ifølge Saugstad er måder, hvorpå kampagner 

søger at påvirke befolkningens livsstil, er ’trusler med anstrøg af moralisme’ (Saugstad 2009: 

110). Brugen af moraliserende trusler er tydelig i Stop før 5, og vi har allerede illustreret 

brugen af trusler i form af sociale og helbredsmæssige konsekvenser for de unge. I Sommer i 

Sunny Beach er de socialt baserede trusler mest  signifikante, og både i kampagnen og reality-

programmet udgør truslen om social inklusion eller eksklusion et særligt vigtigt skel.  

 

Når man benytter trusler i kommunikation er det vigtigt, at truslerne er konkrete og 

vedkommende for målgruppen (Saugstad 2009: 111). En undersøgelse viser, at det blandt 

unge er et symbol på modenhed og popularitet at drikke alkohol (Demant & Järvinen 2006), 

og diskursanalysen viser da også, hvordan popularitet og social inklusion hænger sammen 

med et alkoholforbrug over det anbefalede hos de unge hovedpersoner i Sommer i Sunny 

Beach. Derfor er reality-programmets trusler om eksklusion også meget vedkommende for 

programmets deltagere og seere. Fællesskabet har en stor betydning for de unge. 
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Reality-programmets og kampagnens fælles målgruppe må formodes at kunne genkende 

truslen om, at man står udenfor et fællesskab, hvis man siger nej til at drikke. Derfor har 

Sundhedsstyrelsen svære vilkår, når kommunikationen i Stop før 5 fokuserer på den sociale 

trussel ved at drikke mere end fem genstande. Kampagnen kommunikerer til en ung 

målgruppe på 16-20 år, for hvem alkohol er et symbol på modenhed og popularitet. Truslen 

om social eksklusion i Stop før 5 må derfor formodes at være mindre konkret og 

vedkommende for den fælles målgruppe, end tilfældet er i Sommer i Sunny Beach.  

 

Mange af de sundhedsskadelige konsekvenser, som særligt fremhæves på Stop før 5’s 

hjemmeside, er desuden ikke noget de unge oplever, når de drikker, men snarere 

konsekvenser på lang sigt. I første delanalyse så vi, at Stop før 5 fokuserer på store 

helbredsmæssige konsekvenser som kræft, død og depression. Konsekvenser som de færreste 

unge må formodes at finde nærværende og vedkommende. Kampagnen kommunikerer også 

mindre helbredsmæssige konsekvenser som opkast og nedsat koncentrationsevne, der også 

optræder som konsekvenser i Sommer i Sunny Beach, og derfor må formodes at være mere 

vedkommende, hvis konsekvenserne kommunikeres overbevisende. Det lader dog til, at 

truslernes overordnet set efterlader et begrænset indtryk hos målgruppen, der som nævnt 

tillægger sociale konsekvenser, popularitet og modenhed større værdi end helbredet.  

 

En anden forskel på truslerne i Stop før 5 og Sommer i Sunny Beach er, at truslerne i reality-

programmet ikke er kendetegnet af den samme moralisme som i Stop før 5. Stop før 5 er en 

kampagne i traditionel forstand, og fordi Sundhedsstyrelsen står som afsender på kampagnens 

udsagn, bliver udsagnene opfattet moraliserende: ”Vi ved jo godt det Sundhedsstyrelsen siger. 

Vi laver bevidste valg om at drikke – det skal de ikke blande sig i.” (Advice A/S 2010b: 25). 

Citatet illustrerer den negative effekt, som kan forekomme, når trusler i et budskab bliver 

moraliserende og tydelige for modtageren. Mange reagerer med trods, hvis de føler, at et 

budskab bliver trukket ned over hovedet på dem.  

 

Ved at analysere udsagn i kampagnen og reality-programmet ser vi, at en afgørende forskel i 

forhold til den første påvirkningsstrategi er typen af trusler og den moralisme, som 

kendetegner truslerne i Stop før 5.  
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Figur	  11:	  figuren	  viser,	  hvordan	  påvirkningsstrategien	  i	  Sommer	  i	  Sunny	  Beach	  er	  mere	  vedkommende	  end	  
strategien	  i	  Stop	  før	  5	  og	  på	  den	  måde	  udgrænser	  kampagnens	  budskaber. 

 

Sommer i Sunny Beach udgrænser kampagnens budskab om, at mere end fem genstande fører 

til social eksklusion, fordi reality-programmets trusler er mere vedkommende i sit fokus på 

fællesskab frem for det modsatte køn og ikke moraliserer overfor målgruppen. Truslerne om 

konsekvenser for de unges helbred er langt hen ad vejen ikke vedkommende for de unge – og 

de vedkommende trusler virker moraliserende, fordi Sundhedsstyrelsen står som afsender. 

 

3.2.2	  Sundt	  er	  sjovt	  

Påvirkningsstrategien Sundt er sjovt skal lokke modtageren til at synes om budskabet i en 

sundhedskampagne ved at fremstille det sunde valg som sjovt og behageligt (Saugstad 2009: 

111). I Sommer i Sunny Beach er det naturligvis ikke ’det sunde’ budskab om at stoppe før 

fem, der fremstilles som sjovt, men derimod alkohol og fuldskab. 

 

Stop før 5 viser, at det er sjovt at feste, så længe man har styr på situationen og stopper før 

fem genstande. I filmene er det den beherskede dreng og pige, der modsat alle de fulde, unge 

mennesker har succes med det modsatte køn (Stop før 5). Plakaten og postkortet viser netop 

en dreng – rollemodellen – med to lækre piger, mens alle de andre drenge ligger rundt 

omkring og er ”gået kolde” (Stop før 5). Ved at fokusere på de negative konsekvenser ved at 

drikke for meget, forsøger kampagnen at italesætte mådehold som det sjove valg. Stop før 

fem – så får du pigen, og du undgår at kaste op, tisse i bukserne og gå kold (jævnfør figur 10). 

Strategien forsøger at vise modpolen til truslerne, det sjove ved mådehold, men stadig med en 

klar reference til de trusler, der kan ødelægge det sjove. 

Trusler	  med	  anstrøg	  af	  moralisme	  
-‐	  mindre	  vedkommende	  trusler	  om	  
eksklusion	  (det	  modsatte	  køn)	  og	  

primært	  uvedkommende	  
konsekvenser	  for	  helbredet	  

Trusler	  om	  social	  eksklusion	  
-‐	  vedkommende	  trusler	  om	  eksklusion	  fra	  

fællesskab,	  som	  ikke	  moraliserer	  
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Modsat Stop før 5 viser Sommer i Sunny Beach, at man har det sjovt, når man smider sine 

hæmninger og drikker meget. Grænsen på fem genstande bliver konstant overskredet igennem 

hele programmet. Eksempelvis på Arnes fødselsdag, der skal fejres med 23 shots, ét shot for 

hvert år han fylder (Sommer i Sunny Beach). Eller den populære drink ”en hval”, der skal 

bundes, og som alene indeholder seks shots Fisk6 (Sommer i Sunny Beach). Det at drikke sig 

fuld er et mål i sig selv, og det er indbegrebet af frihed og sjov. I Stop før 5 ligger ’det sjove’ i 

kontrol og evnen til at score, men det er ikke tilfældet i Sommer i Sunny Beach: ”Arne han 

går ikke så meget op i, at vi skal ud at score piger, han går mere op i, at vi skal ud at drikke” 

(Mikkel, Sommer i Sunny Beach). Sundt er sjovt som påvirkningsstrategi er udskiftet med, at 

alkohol er sjovt:  

 

”Ellers tager du ud i hegnet, og så hamrer du bare igennem med shots og 

drikker og suger, og for satan mand det går stærkt derude. Det er sket et par 

gange, at jeg er blevet rigtig fuld i hegnet. Det er skide sjovt og skide hyggeligt 

at sidde sammen med de andre til langt, langt ud på eftermiddagen. Og bare 

drikke, så ja, det er fandeme bare hyggeligt.” (Bartenderen Daniel, Sommer i 

Sunny Beach).  

 

Sommer i Sunny Beach er rigt på denne slags udsagn, som underbygges af billeder, musik og 

festlige situationer, der viser, den status og betydning det at drikke sig fuld har – det er noget 

de unge glæder sig til og har det sjovt med. Det opfattes som en form for frihed, at kunne 

drikke sig fuld: ”[…] så jeg kan selv bestemme, hvornår jeg tager hjem og jeg kan selv 

bestemme, hvor fuld jeg drikker mig. Så det er fedt” (Ann, Sommer i Sunny Beach). 

 

Stop før 5’s forklaring og skildring af alkoholens konsekvenser og den sjove fest uden 

alkohol møder en del kritik blandt målgruppen. Den kritiseres især for at være utroværdig, da 

de fleste netop forbinder alkohol med at have det sjovt, og billederne af de unge mennesker, 

der bliver dårlige og går kold, passer ikke til de unges erfaringer med indtaget af fem 

genstande. ”Mængden af døddrukne personer og opkast på billedet opfattes som alt for 

ekstremt” (Advice A/S 2010b: 33). Der tegnes et utroværdigt billede, som gør det nemmere 

for målgruppen at forkaste budskabet. De to diskursformationer opstiller vidt forskellige 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Fisk er et alkohol brand, og et shot svarer alt efter alkoholprocenten i det givne produkt til mellem en halv og 
en hel genstand.	  
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billeder af, hvordan man har det sjovt med alkohol, og hvor mange genstande man kan tåle. 

Påvirkningsstrategierne trækker i hver sin retning. 

 

	  
Figur	  12:	  figuren	  viser,	  hvordan	  påvirkningsstrategien	  i	  Sommer	  i	  Sunny	  Beach	  fremstiller	  alkohol	  som	  
sjovere	  end	  ’sundt	  er	  sjovt’	  strategien	  fremstiller	  mådehold	  i	  Stop	  før	  5. 

 

Den fælles unge målgruppe møder til daglig en dansk alkoholkultur – både i Sommer i Sunny 

Beach og for manges vedkommende til fester – der strider mod budskabet i Stop før 5. 

Sommer i Sunny Beach tilbyder det budskab om alkohol, som må formodes at være sjovest i 

de flestes øjne, og det problematiserer Stop før 5’s forklaringsstyrke. Selvom Sommer i 

Sunny Beach er et ekstremt billede på alkoholkulturen, er programmet med til at bevirke, at 

Stop før 5 ligeledes opfattes som en ekstrem. Det er nemmere at sælge budskabet ”alkohol er 

sjovt” end ”det er sjovt at stoppe før fem genstande”. Det illustrerer vores sammenligning, og 

på den måde er Sommer i Sunny Beach med til at minimere effekten af Stop før 5’s 

påvirkningsstrategi. 

 

3.2.3	  Positive	  rollemodeller	  

Strategien med at bruge positive rollemodeller kommer fra psykologisk teori om, at vi lærer 

bedst ved at imitere rollemodeller (Saugstad 2009: 111). Udfordringen ligger naturligvis i at 

finde den rette rollemodel, da det er vigtigt, at den valgte rollemodel passer til ens budskab og 

skaber aspiration hos målgruppen. Karaktererne i både Stop før 5 og Sommer i Sunny Beach 

kan ses som forsøg på at skabe rollemodeller, der formidler budskaber. 

 

Stop før 5 benytter en ung mand som speaker i kampagnens drenge-film og som frontfigur på 

alt andet kampagnemateriale. Han overholder grænsen på de fem genstande, og han er 

illustreret på postkort og plakat med to smukke piger, mens han i drenge-filmen også ender op 

Sundt	  er	  sjovt	  
-‐	  mådehold	  og	  det	  modsatte	  
køn	  er	  sjovt,	  men	  også	  klar	  

reference	  til	  trusler	  
Alkohol	  er	  sjovt	  

-‐	  de	  unge	  oplever	  frihed,	  
fællesskab	  og	  sjove	  situationer	  

efter	  fem	  genstande	  
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med den smukke pige (Stop før 5). Han burde fungere som rollemodel for kampagnens 

målgruppe, men evalueringerne tyder på, at det ikke lykkes efter hensigten. Kampagnens 

problem er, at målgruppen ikke ser rollemodellen som en attraktiv karakter: ”De ædru 

opleves som outsidere. De er få, står alene og tilbyder intet fællesskab – og det gør dem til 

uattraktive ’rollemodeller’” (Advice A/S 2010b: 30). Sundhedsstyrelsens evaluering af 

kampagnen taler sit tydelige sprog, og på kampagnens Facebook-side er den generelle 

opfattelse langt hen ad vejen den samme. Et repræsentativt eksempel er udsagnet:  

 

”Øh, er jeg den eneste, der synes det ser ud som om den stive pige i filmen har 

det meget sjovere end hende, der sidder alene tilbage da festen er slut og tager 

den eneste fyr, der er vågen med hjem i seng?” (Kommentar fra Gitte Bjørndal 

Velling d. 7/10-2010) 

 

Udsagn som dette på Facebook bygger på humor og sætter situationen på spidsen, men viser 

alligevel tydeligt, at kampagnens modtagere ikke ser rollemodellerne som attraktive 

karakterer. Det som skulle have været en rollemodel, som målgruppen skulle imitere 

(Saugstad 2009: 111), fungerer nærmere som en ekspert og et talerør for Sundhedsstyrelsen.  

 

Sommer i Sunny Beach bygger et univers op omkring sine deltagere, som er med til at 

opbygge dem som rollemodeller. Mediebilledet er præget af kamp om seere og 

opmærksomhed, og fordi Sommer i Sunny Beach indgår i en kamp med lignende programmer 

om målgruppens opmærksomhed, så skal programmet: ”… kunne råbe op i fladen, og så er 

det bare super fedt, at der er nogle stærke karakterer.” (Trine Frovin, Producent på Mastiff 

(TV!TV!TV! 2011)). Man følger ganske enkelt bartendere og gæster, som er interessante og 

skiller sig ud. Bartenderne portrætteres som festens centrum, og de fremstilles nærmest som 

berømtheder, når der vises klip af fyrene i bar overkrop, på stranden og bag baren. 

Programmets introvideo præsenterer i det hele taget deltagerne på en måde, der til forveksling 

minder om indledningen på et afsnit af Beverly Hills eller en nyere amerikansk ungdomsserie, 

og det bidrager til at gøre deltagerne til attraktive rollemodeller og berømtheder i dansk skala. 

Når en sæson af Sommer i Sunny Beach er slut, forsætter promoveringen af deltagerne, der 

bliver booket som gæstebartendere på forskellige diskoteker rundt om i Danmark, og 

deltagerne fremstilles som reality-stjerner i visse medier (CULT 2010). Sommer i Sunny 

Beach lykkes med at introducere programmets hovedpersoner som rollemodeller, blandt andet 

ved at ramme mange unges drøm om selv at blive kendt. Ungdommen i dag kaldes reality 
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generationen, og for mange unge er det en stor drøm at blive kendt (Generation Reality DR2). 

Unge mennesker flokkes om at komme med i et af de mange reality-programmer, der kører på 

tv, og blive den næste store stjerne. Selvom deltagerne i Sommer i Sunny Beach ikke er kendt 

for så meget andet end at feste og drikke sig fulde, aspirerer andre unge efter at blive ligesom 

dem – kendt for at være kendt, og så er det ikke afgørende, om man vil være præcis ligesom 

rollemodellen. Hos målgruppen fremstår det mere attraktiv at være en del af festen som 

bartenderne i Sunny Beach, end at være fyren fra Stop før 5, der, som vi så i første delanalyse, 

ikke indgår i festen og det sociale fællesskab.  

 

	  
Figur	  13:	  figuren	  viser,	  hvorfor	  reality-‐programmets	  og	  kampagnens	  fælles	  målgruppe	  lærer	  mest	  af	  
rollemodellerne	  i	  Sommer	  i	  Sunny	  Beach	  og	  deres	  adfærd.	   

 

Der er i det hele taget opbygget et mere gennemført og for målgruppen mere relevant univers 

omkring rollemodellerne fra Sommer i Sunny Beach, som udgør en klar modsætning til 

rollemodellerne i Stop før 5. Reality-rollemodellerne og Sommer i Sunny Beach lever bedst 

op til påvirkningsstrategien, som siger, at vi lærer bedst ved at imitere rollemodeller 

(Saugstad 2009: 111). Vi kan på baggrund af analysen antage, at kampagnens og reality-

programmets fælles målgruppe lærer mest af rollemodellernes adfærd i Sommer i Sunny 

Beach. 

 

3.2.4	  Ekspertudtalelser	  

Brugen af ekspertudtalelser fungerer oftest som en form for autoritet i sundhedskampagner 

(Saugstad 2009: 111). Vi har valgt at brede vores analyse af denne påvirkningsstrategi lidt ud 

i den forstand, at vi ikke kun vil se på omfanget af direkte ekspertudtalelser i henholdsvis 

Stop før 5 og Sommer i Sunny Beach. Det skyldes, at reality-programmet ikke indeholder 

egentlige ekspertudtalelser på samme måde som kampagnen. Derfor ser vi også på, hvordan 

Positive	  rollemodeller	  
-‐	  ikke	  attrktive,	  tilbyder	  ikke	  

fællesskab	   Rollemodeller	  
-‐	  stærke	  karakterer,	  festens	  

midtpunkt,	  tilbyder	  fællesskab	  
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de ekspertudtalelser og den viden, vi ser i Stop før 5, bliver forkastet i Sommer i Sunny Beach 

af programmets ”eksperter” – hovedpersonerne.  

 

Sundhedsstyrelsen er afsender på Stop før 5-kampagnen og fungerer på sin vis som ekspert og 

afsender af budskaberne. Det er særligt kampagnens hjemmeside, som fokuserer på faktuel 

viden, som kan ses som ekspertudtalelser. Det ses blandt andet i det statistiske materiale på 

hjemmesiden, der italesætter de unge, deres alkoholforbrug og ikke mindst konsekvenserne 

(Stopfoer5.dk), og det giver det primære budskab i kampagnen – Stop før fem genstande – 

autoritet (Saugstad 2009: 111). Stop før 5 underbygger desuden sine udsagn med referencer 

til en række undersøgelser og kilder og låner dermed autoritet fra andre instanser. Brugen af 

videnskabelig fakta og autoritet bliver brugt til at udgrænse konkurrerende budskaber ved at 

fremstille ’stop før fem genstande’ som det sande og rigtige budskab. De unge tager da også 

imod den faktuelle viden: ”Jeg synes faktisk det ville være helt forkert, hvis de stoppede med 

at lave kampagnerne. Det påvirker mig ikke som de vil have det, men nogen skal jo fortælle 

mig det er farligt at drikke.” (Advice A/S 2010b: 36). Stop før 5 formidler de faktuelle 

konsekvenser ved at drikke over den anbefalede alkoholgrænse med stor effekt – særligt de 

sundhedsrelaterede konsekvenser – mens det sammenlignet med andre sundhedskampagner 

ikke lykkes godt at påvirke målgruppens holdninger (Advice A/S 2010a: 4). De unge kender 

til konsekvenserne, men som vi har vist, så opleves andre konsekvenser angiveligt som mere 

vedkommende for målgruppen. Det skyldes måske, at autoritet og faktuel viden i kampagner 

kan dog have en negativ effekt hos målgruppen og særligt hos de 16-20 årige. ”Afsender skal 

være opmærksom på, om målgruppen vil øge forbruget/adfærden, fordi den tiltrækkes af det 

forbudte, eller imødegår det repressive i udformningen med antiautoritære holdninger” 

(Sepstrup 2006: 259). Her har vi måske årsagen til, at Sundhedsstyrelsen har skåret den 

faktuelle viden fra i sine film og fokuserer på en mere humoristisk tilgang, hvor det er op til 

modtageren at tolke fakta og konsekvenser i billede og lyd.  

 

I Sommer i Sunny Beach møder vi ekspertudtalelser på en anden måde. En del af den 

relevante viden om alkohol, som Sundhedsstyrelsen forsøger at udbrede, kan faktisk 

genfindes i de unges udsagn. De unge vælger dog at forkaste denne viden ved at handle 

anderledes, end den adfærd eksperterne anbefaler. De unge beskriver selv en række negative 

konsekvenser ved deres høje alkoholforbrug (figur 8); alkoholikertendenser, orker ingenting 

osv. Konsekvenserne forkastes dog oftest eller bliver overtrumfet af det positive ved 

fællesskab, frihedsfølelse og sjove oplevelser. Daniels udsagn fra første delanalyse er et 
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tydeligt eksempel på dette, ligesom bartenderen Mikkel og hans ven Arne også forkaster 

ekspertviden til Arnes fødselsdag. Mikkel siger: ”Jeg er satme ved at gå under jeg er”, Arne: 

”Mikkel han sejler rundt, for at sige det på godt dansk. Og han bliver ved med at drikke 

videre selvom han måske burde holde en pause og drikke noget vand” (Sommer i Sunny 

Beach). Selvom Mikkel har fået for meget at drikke, fortsætter han med at drikke alkohol, og 

vennerne synes det er sjovt og hjælper ham ikke med at stoppe. De unge mennesker er 

bevidste om alkoholens negative konsekvenser, men den viden udgrænses og omformes i de 

unges egne forklaringer og perspektiver. Et andet eksempel på dette er Arne, der kaster op på 

sin fødselsdag. I Stop før 5 er opkast en negativ konsekvens, men i Sommer i Sunny Beach er 

det blot en del af byturen, og det kan også opfattes som noget positivt, fordi man så kan 

fortsætte festen: ”Arne er ekspert i at kaste op. Han kaster gerne op flere gange på en aften, 

for så ved han, han har det bedre dagen efter” (Mikkel, Sommer i Sunny Beach) og ”Så kan 

man drikke mere i løbet af aftenen – det er ren rutine” (Arne, Sommer i Sunny Beach). 

Rollemodellerne i Sommer i Sunny Beach sætter altså de negative konsekvenser ind i en ny 

kontekst, der står som en stærk kontrast til Stop før 5’s budskaber. En anden negativ 

konsekvens, der beskrives positivt, er bartenderen Daniels blackouts: ”For det meste når jeg 

bliver rigtig fuld på sådan en aften, så har jeg den fantastiske egenskab, at jeg overhovedet 

ikke kan huske noget. Men det er jeg super glad for, for så har du ikke noget at være flov 

over” (Daniel, Sommer i Sunny Beach). Igen bliver en helbredsmæssig negativ konsekvens 

indskrevet i en ny og positiv kontekst af de unge. 

 

Disse retfærdiggørelser, som ses hos deltagerne i Sommer i Sunny Beach, kan også genfindes 

hos de respondenter, der har deltaget i Sundhedsstyrelsens egen evaluering af kampagnen. 

Her siger en respondent blandt andet: ”Det er meget godt, at de prøver at gøre os 

opmærksomme på det, men vi ved jo godt, det er usundt – vi drikker jo for at have det sjovt” 

(Advice A/S 2010b: 27). Den faglige viden og ekspertudtalelserne i Stop før 5 bliver afvist i 

Sommer i Sunny Beach og blandt de unge generelt. Det er vigtigere at have det sjovt end at 

holde sig sund. ”Selv om modtager er berørt af et problem, kan der således være stor 

psykologisk modstand mod at modtage informationer om det – det opfattes ikke som relevant” 

(Mikkelsen 2002: 28). Det er netop denne hierarkisering og afvisning af konsekvenser, som 

diskursformationen omkring Sommer i Sunny Beach er med til at udbrede og forstærke. Det 

sociale har større betydning end de konsekvenser målgruppen kender fra eksperter og egen 

krop. 
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Figur	  14:	  figuren	  viser,	  hvorfor	  reality-‐programmets	  ekspertudtalelser	  og	  forkastelse	  af	  viden,	  som	  stammer	  
fra	  Stop	  før	  5,	  har	  den	  største	  autoritet. 

 

Ekspertudtalelser og viden om alkoholens konsekvenser for helbredet står centralt i Stop før 

5, hvor Sundhedsstyrelsen på trods af en humoristisk tone og en ung rollemodel i filmene er 

og bliver en ekspert med en løftet pegefinger. Modsat har vi rollemodellerne i Sommer i 

Sunny Beach, som ikke er eksperter i sundhedsvidenskab, men eksperter i at agere i forhold 

til sociale relationer og fællesskab. På den måde ”vinder” Stop før 5 måske nok kampen om 

ekspertudtalelser som påvirkningsstrategi, når vi udelukkende ser på autoriteten i de udsagn, 

som knytter an til et sundheds- og helbredsrelateret begrebsnetværk. Kampagnens problem er, 

at de unges alkoholadfærd er stærkt knyttet til et socialt begrebsnetværk og fællesskabets 

betydning, hvor ekspertudtalelserne i Sommer i Sunny Beach er mere vedkommende for 

målgruppen og knyttet til den største autoritet (Saugstad 2009: 111).  

 

3.2.5	  Regulativer	  

Regulativer er korte adfærdsdirektiver og regler for, hvordan vi skal handle (Saugstad 2009: 

112). De benyttes ofte i kampagner, da de kort beskriver, hvad folk skal gøre. Et eksempel 

kunne være ”Husk kondom” i kampagner for sikker sex eller ”6 om dagen” i kampagner fra 

Fødevarestyrelsen og Sundhedsstyrelsen. Regulativerne fortæller kun, hvordan folk skal 

handle – ikke hvorfor.  

 

I Stop før 5 spiller regulativet en helt central rolle, i og med kampagnens titel netop er et 

sådan regulativ: Stop før 5 – det betaler sig! Regulativet gentages flere steder på 

hjemmesiden, er en del af kampagnens logo og fungerer som den sidste replik i de to film 

(Stop før 5 og Stopfoer5.dk). ”Stop før 5 – det betaler sig” forklarer ikke i sig selv, hvorfor 

det betaler sig, men henviser blot til den ønskede adfærd. Forklaringen findes i det øvrige 

Ekspertudtalelser	  
-‐	  stor	  autoritet	  og	  

troværdighed	  inden	  for	  
sundhedsvidenskab,	  minimal	  
autoritet	  i	  forhold	  til	  sociale	  

relationer	  

Forkastelse	  af	  ekspertviden	  
-‐	  stor	  autoritet	  i	  forhold	  til	  sociale	  
relationer	  og	  fællesskabets	  store	  
betydning,	  forkaster	  eksperters	  og	  
egen	  viden	  om	  konsekvenser	  for	  

helbredet	  
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kampagnemateriale, og forklaringen kræver fortolkning og research, og derfor kan regulativet 

ses som en simplificering af kampagnens samlede budskab. Gennem en sådan simplificering 

gøres budskabet nemmere at huske og dermed nemmere at følge (Saugstad 2009: 113). Stop 

før 5 er desuden en eksplicit argumentation i den forstand, at budskabet præsenterer en 

endelig konklusion og anbefaling (Sepstrup 2006: 255). Ifølge flere forskere på området er 

netop eksplicit argumentation mere effektiv end implicit argumentation (Sepstrup 2006: 256). 

Det lader dog ikke til at virke i Stop før 5, hvor kampagnens regulativ utilsigtet er blevet en 

del af de unges alkoholkultur: ”i form af selvopfundne slogans som ”festen starter efter 5” og 

ritualer som ”high-five”, når man er nået 5 genstande og grænsen overskrides” (Advice A/S 

2010b: 29). På Facebook er der protestgrupper med navne som ”Fortsæt efter 5” og ”Stop 

sundhedsstyrelsens hetz mod fest!”, der modsætter sig Sundhedsstyrelsens regulativ. 

Sundhedsstyrelsens egen Facebook-side er desuden domineret af samme ironiske tone, som 

kendetegner protestgrupperne. For at være en legitim del af fællesskabet skal de unge altså 

ikke overholde Sundhedsstyrelsens regulativ, men bryde det.  

 

Den store modstand, som Stop før 5-regulativet møder, kan skyldes, at budskabet rammer 

forbi målgruppen: ”[…] hvis kampagnen kommunikerer til en anden livsform end der, hvor 

modtageren befinder sig, kan resultatet meget vel blive, at modtageren ignorerer budskabet i 

stedet for at ændre livsstil” (Saugstad 2009: 114). Regulativet opfattes som urealistisk af 

målgruppen (Advice A/S 2010b: 29), da det ikke passer ind i målgruppens livsform, og dette 

er en central forklaring på, hvorfor kampagnen ikke opfattes som relevant. Samtidig ser vi, at 

de unge bombarderes med tv, der viser en anden livsform, hvor det ikke betaler sig at stoppe 

før fem – nemlig den livsform, der portrætteres i reality-programmer som Sommer i Sunny 

Beach. 

 

Sommer i Sunny Beach indeholder ikke som sådan regulativer, men CULT 7 , der er 

kommerciel partner på programmet, benytter sloganet ”party now – apologize later” (CULT 

2010). Sloganet er blandt andet fremtrædende til de fester, som bliver holdt i Danmark som en 

del af det samlede koncept, hvor deltagerne fra Sommer i Sunny Beach kommer ud som 

gæstebartendere på danske diskoteker. Sloganet illustrerer den holdning og de værdier, som 

reality-programmet formidler ifølge specialets analyse. I vores analyse af programmet har vi 

fundet regulativer forstået som rationaler eller regler, der er styrende for de unges adfærd. Der 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 CULT sælger flere varianter af energidrik samt alkoholiske øl- og ciderprodukter. 
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er blandt andet rationaler om, at ”man ikke kan holde en aftale/have en kæreste/tænke på 

noget seriøst”, fordi ”man skal give den gas/slå sig løs/drikke sig fuld”:  

 

”Men jeg tror ikke det ville være en særlig god ide [at have en kæreste] hernede, 

for det er en abefest – du drikker dig kanon stiv, så fuld at du overhovedet ikke 

tænker bare nogenlunde fornuftigt. Og så kommer du nok til at være sammen 

med nogle andre, hvis det ikke er den helt rigtige” (Ann, Sommer i Sunny 

Beach).  

”Det er også fedt, at man bare kan slå hjernen fuldstændig fra” (Daniel, 

Sommer i Sunny Beach). 

”Ja, at man ikke skal tænke på, hvad man skal dagen efter” (Simon, Sommer i 

Sunny Beach).  

 

Der er tale om centrale udsagn, hvor en hierarkisering finder sted i forhold til regulativet; 

’Stop før 5 – det betaler sig!’ (Mik-Meyer & Villadsen 2007: 27). Alkohol og fest – ”party 

now – apologize later” – er oppe i hierarkiet, mens fornuften og mådehold er nede i hierarkiet. 

Det at drikke sig beruset er et mål i sig selv, også selvom man må kaste op for at kunne følge 

med. På den måde viser regulariteten i udsagnene, at der findes særlige regulativer i Sommer i 

Sunny Beach, der fungerer som adfærdsdirektiver og regler for, hvordan de unge skal handle 

(Saugstad 2009: 112). De unge har en særlig logik om, at man i Sunny Beach skal fortsætte 

efter fem genstande. 

 

	  
Figur	  15:	  figuren	  viser,	  hvordan	  regulativet	  i	  Sommer	  i	  Sunny	  Beach	  strider	  imod	  regulativet	  i	  Stop	  før	  5.	  
Begge	  regulativer	  er	  nemme	  at	  huske	  og	  følge,	  men	  de	  unge	  modsætter	  sig	  umiddelbart	  ’Stop	  før	  5	  –	  det	  
betaler	  sig!’. 

 

Regulativer	  ("gør	  sådan")	  
-‐	  'Stop	  før	  5	  -‐	  det	  betaler	  sig!'	  
er	  nemt	  at	  huske	  og	  følge,	  
men	  de	  unge	  modsætter	  sig	  

De	  unges	  egen	  logik	  
-‐	  'Fortsæt	  efter	  fem	  genstande'	  og	  
'Party	  now	  -‐	  apologize	  later'	  er	  
nemme	  regulativer	  at	  huske	  og	  

følge	  
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Saugstads femte påvirkningsstrategi er korte adfærdsdirektiver og regler for, hvordan vi skal 

handle. Reglen er eksplicit i kampagnen, hvor de unge modsætter sig regulativet ’Stop før 5 – 

det betaler sig!’, fordi budskabet rammer forbi målgruppen. De unge har ikke lyst til at stoppe 

før fem genstande, for det mener de generelt ikke kan betale sig. I reality-programmet er 

regulativet mere implicit i en række udsagn, som til sammen udgør et regulativet; ’fortsæt 

efter fem genstande’. Det er en særlig logik hos de unge, og det er et budskab, som er 

forbundet med fællesskab, fest og frihed ligesom det regulativ den kommercielle 

samarbejdspartner til Sommer i Sunny Beach har som slogan; ’party now – apologize later’. 

 

3.2.6	  Appelformer	  

Som afrunding på strategidannelsen kigger vi på brugen af appelformer. Med de fem 

påvirkningsstrategier som teoretiske holdepunkt har vi set, hvordan Stop før 5 og Sommer i 

Sunny Beach på et strategisk og teoretisk plan fremmer modstridende budskaber, der 

udgrænser hinanden. Udgangspunktet for en analyse af strategidannelsen er, hvordan de 

enkelte diskursformationer bliver til i relation til andre diskursformationer (Andersen 1999: 

50), og vi har således set, hvordan Stop før 5 og Sommer i Sunny Beach positionerer sig 

diametralt modsat hinanden. Afslutningsvis vil vi bringe de tre klassiske appelformer i spil, da 

de har betydning for, hvor godt de netop identificerede påvirkningsstrategier virker. 

 

Indenfor retorikken snakker man om tre appelformer eller overbevisningsmidler, som er 

afgørende for at vinde tilslutning til sit budskab: logos, ethos og pathos (Jørgensen 2003: 31-

32). Ved brug af logos appellerer afsenderen til modtagerens forstand og fornuft. Ved ethos 

appellerer afsenderen gennem sin egen troværdighed og tillidsvækkende egenskaber. Og 

endelig appellerer afsenderen ved brug af pathos til vrede, glæde, ophidselse, medlidenhed 

eller munterhed hos modtageren – dvs. de spontane følelser (Jørgensen 2003: 32).  

 

Fest	  i	  din	  ungdom	  og	  sig	  undskyld	  til	  kroppen	  senere	  

Der er fokus på forskellige appelformer i Stop før 5’s forskellige kommunikationsprodukter. 

På hjemmesiden er logos-appel dominerende, fordi der her præsenteres en masse faktuel 

viden på skrift. Brugen af trusler på hjemmesiden er meget knyttet til logos og appellerer til 

modtagerens fornuft gennem brug af videnskabelig og statistisk materiale. Blandt andet under 

sektionen ’Fakta om alkohol’, hvor eksempler på indhold og argumentation er: ”Hvert år dør 

3-4 unge i DK under 20 år pga. alkohol” og ”11 procent af drengene og 5 procent af pigerne 
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har kørt spirituskørsel” (Stopfoer5.dk). Kampagnens titel og regulativ, Stop før 5, bygger 

ligeledes på logos, fordi budskabet om at stoppe før fem genstande er det fornuftige og 

rationelle valg. 

 

Sommer i Sunny Beach har ikke fokus på logos – i hvert fald ikke forstået som faktuel, 

videnskabelig viden. Logos er i stedet til stede som en form for egen logik, der eksisterer 

blandt de unge. Denne egen logik fremstilles som en form for adfærdsdirektiver, der 

retfærdiggør de unges opførsel, men det er kun i en særlig målgruppe, at denne logik 

accepteres. Reality-programmets indhold og argumenter er styret af de unges ”party now – 

apologize later” logik (Sepstrup 2006: 251). Det er en logik, hvor de unge kender den 

faktuelle logos fra Stop før 5, men vælger at forkaste logikken til fordel for en logik om, at 

der skal festes igennem i Sunny Beach. I en bredere forstand er logikken, at der skal festes 

igennem, mens man er ung, og så godtager kroppen forhåbentlig en undskyldning senere i 

livet. 

 

Sarkasme	  og	  sammenhold	  appellerer	  til	  følelserne	  

Filmene fra Stop før 5 benytter sig i høj grad af pathos-appel med deres humoristiske og 

sarkastiske stil for at vinde tilslutning til budskabet ”Stop før 5 – det betaler sig”. Pathos er 

den mest situationsbundne appelform, og den knytter sig traditionelt til de øjeblikkelige 

følelser og stemninger og til modtagerens menneskelige reaktionsmønstre (Jørgensen 1999: 

63). Billederne af unge fulde mennesker i ubehagelige situationer (opkast, tisse i bukserne, 

uvenner med veninderne osv.) skal skræmme målgruppen fra selv at drikke for meget. Der er 

dog ikke tale om en egentlig skræmmekampagne, da alle situationerne er sat ind i en 

humoristisk kontekst. Med en strategi, hvor målet både er at vække smil og skabe en 

rollemodel i form af filmenes hovedpersoner, imens målgruppen tager afstand til de sanseløst 

berusede negative rollemodeller, er filmene meget følelsesbetonede modsat hjemmesiden. De 

velkendte situationer, følelser og stemninger fra nattelivet bliver brugt som appel rettet mod 

modtagerens reaktionsmønstre såsom afsky og medlidenhed. 

 

I Sommer i Sunny Beach er pathos den primære appelform, og der appelleres til modtagerens 

umiddelbare og spontane følelser. Programmet fokuserer visuelt på billeder af glade 

mennesker, der drikker og fester, hvilket mange steder underbygges af musikken. 

Sammenhold, venskaber og også konflikter portrætteres, og det er for det meste i en 
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alkoholrelateret kontekst. Et eksempel er Arnes fødselsdag, hvor drengene skåler og drikker 

sammen som en form for fødselsdagshilsen, imens billede og lyd emmer af god stemning 

(Sommer i Sunny Beach). Det at drikke sammen knytter drengene sammen, og Junior siger 

blandt andet til Arne: ”Vi skal drikke et shot os to. Jeg elsker dig. Tillykke” (Sommer i Sunny 

Beach).  

 

Udover de positive scener søger programmet også at forarge ved at vise klip af meget 

berusede unge, unge der smider tøjet på diskoteket, drenge som medbringer 100 kondomer på 

ferien, unge der kaster op og unge som bryder alle anbefalede alkoholgrænser. Sofia er en af 

de hovedpersoner, hvis grænse bliver overskredet. Hun siger blandt andet om Miss Wet T-

shirt konkurrencen: ”Jeg kunne aldrig selv finde på det. Aldrig nogensinde” (Sommer i Sunny 

Beach). De fleste af deltagerne synes dog bare, at det grænsesøgende er sjovt: ”Du må gerne 

rende nøgen rundt, hvis det er det du vil” (Flotte Fyr, Sommer i Sunny Beach) og ”Det er et 

sted, hvor man kan smide hæmningerne og gøre hvad der passer en” (Arne, Sommer i Sunny 

Beach). Programmet og deltagerne prøver altså at forarge et segment, der måske kigger med 

og tager afstand fra opførslen, men langt hen ad vejen giver det ekstra point blandt de unge 

selv at opføre sig vildt: ”Du kan gøre, hvad der passer dig. Og folk synes bare det er cool” 

(Mikkel, Sommer i Sunny Beach). Igen afspejler udsagnene, det visuelle og auditive en 

glorificering af det at være fri og selv kunne bestemme – og alt dette knytter an til 

alkoholforbruget. Pathos-appellen i Sommer i Sunny Beach spiller på et sammenhold i 

relation til alkohol, imens den dominerende pathos appel i Stop før 5 er en sarkastisk 

afstandstagen til netop den slags adfærd, som dominerer Sommer i Sunny Beach. 

 

Den	  løftede	  pegefinger	  

Stop før 5-kampagnen har et ethos-problem som følge af målgruppens opfattelse af 

Sundhedsstyrelsen. Afsenders ethos afhænger af tre egenskaber: afsenders sunde dømmekraft 

eller fornuft, afsenders gode menneskelige egenskaber og afsenders respekt og velvilje over 

for modtagerne (Jørgensen 2003: 34). Sundhedsstyrelsen er en autoritet, som på trods af et 

godt og fornuftigt image ikke nyder den store velvilje og respekt hos målgruppen, fordi 

Sundhedsstyrelsen opfattes som moraliserende (Advice A/S 2010b: 25). Sundhedsstyrelsen 

som er den egentlige afsender forsøges kamufleret ved at bruge en ung fyr som rollemodel, 

der taler i øjenhøjde til den unge modtager. Denne rollemodellen appellerer primært til 

modtageren gennem ethos og dermed troværdighed og skabelsen af tillid. Målet med ethos-
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appel er at skabe et gunstigt billede, der bliver i erindringen hos modtageren som følge af 

rollemodellens image, der bygger på en attraktiv karakter og integritet (Jørgensen 1999: 62-

63). Men modtagerne af Stop før 5 lader sig ikke snyde: ”Deltagerne er meget bevidste om, at 

det er Sundhedsstyrelsen der taler gennem unge, og det svækker viljen til at lytte” (Advice 

A/S 2010b: 30). En afsenders ethos har stor effekt i forhold til hele opfattelsen af kampagnens 

budskab, da det har betydning for, om modtageren er modtagelig overfor budskabet 

(Jørgensen 2003: 33), og her har Sundhedsstyrelsen en stor udfordring. Modviljen mod 

Sundhedsstyrelsen ses både i evalueringen og i de protestgrupper, der opstod på Facebook 

som respons på kampagnen. Med idealet om frihed virker Sundhedsstyrelsens alkoholgrænser 

rigide og som en løftet pegefinger. En ting er tiltroen til de fakta, styrelsen lægger frem, som 

er stor, men velviljen over for genstandsgrænsen er ikke den samme, og det svækker ethos, 

fordi grænsen ikke ses som sund fornuft på grund af de unges egen logik.  

 

Deltagerne i Sommer i Sunny Beach besidder en høj grad af ethos og troværdighed, fordi 

målgruppen kan genkende og muligvis identificere sig med hovedpersonerne. Der er uden 

tvivl seere, der tager afstand fra handlingerne og hovedpersonernes karaktertræk, men de er 

fulde af autenticitet og genkendelighed. De er måske ikke fornuftige, men i forhold til det 

festunivers programmet udgør, har de gode menneskelige og socialt attraktive egenskaber.  

Det har netop været et mål for TV3, at fremstille deltagerne så de er likeable8 (Malene 

Sennels TV3). Deltagerne er ikke fornuftige eksperter, men deres ethos bidrager til, at 

budskaberne fra Sommer i Sunny Beach vinder mere indpas end de budskaber, som har 

Sundhedsstyrelsen som afsender. Dermed ikke sagt, at alle unge er tilhængere af den massive 

druk, som ses i Sommer i Sunny Beach, men programmets lette budskab om fester, fællesskab 

og frihed forstærker de unge modtageres opfattelse af en allerede udbredt livsstil, og 

budskaberne bliver solgt bedre af en afsender med genkendeligt ethos end en afsender med en 

løftet pegefinger.  

 

3.2.7	  Delkonklusion	  

De fem påvirkningsstrategier og teorien om appelformer er teoretiske perspektiver, som viser, 

hvordan budskaberne kæmper om at udgrænse hinanden og minimere hinandens effekt. 

Umiddelbart synes Sommer i Sunny Beach at nå de unge bedst gennem lette og sjove 

budskaber med fokus på frihed, fest og fællesskab, der skaber genkendelighed hos de unge, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Elskværdige eller nemme at holde af 
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mens Stop før 5’s brug af moraliserende sundhedstrusler, fokus på succes hos det modsatte 

køn og uattraktive rollemodeller ikke har samme effekt. Analysen viser, at kommunikations- 

og påvirkningsstrategierne i Stop før 5 ikke står alene, og hvordan kommunikation i et reality-

program italesætter det samme emne med udgangspunkt i de samme begreber og indeholder 

modstridende strategier. Påvirkningsstrategierne i Stop før 5 er typiske for 

sundhedskampagner og skal få de unge til at stoppe før fem genstande. 

Påvirkningsstrategierne i Sommer i Sunny Beach er et modsvar, som tager afsæt i de unges 

adfærdsdirektiv; ’alkohol er sjovt’ – det er sjovt at drikke mere end fem genstande. Analysen 

af de enkelte påvirkningsstrategier i Stop før 5 samt brugen af logos, pathos og ethos 

illustrerer budskaber og virkemidler i Stop før 5, og viser hvordan Sommer i Sunny Beach 

hele tiden kommunikerer de modsatte budskaber, men med de samme virkemidler, der blot er 

mere effektive set i et teoretisk perspektiv. På den måde har vi opnået et konkret perspektiv på 

den måde budskaberne i Stop før 5 bliver udgrænset, og set hvordan kampagnens effekt 

minimeres af Sommer i Sunny Beach. Denne viden vil vi bygge videre på i tredje delanalyse, 

hvor vi kigger nærmere på brugen af teknologier.  
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3.3	  Magt-‐	  og	  selvteknologier	  

Specialets tredje analysedel fokuserer på, hvordan teknologier optræder i kampagnen og 

reality-programmet, og hvordan man kan karakterisere den magt og styring, som er på spil. Vi 

tager med andre ord et nærmere kig på, hvordan de afdækkede diskursformationer, 

påvirkningsstrategier og andre kommunikative elementer styrer det enkelte individs adfærd.  

 

Udgangspunktet er Foucaults postmoderne magtbegreb. I stedet for at opfatte magt som et 

negativt, restriktivt og undertrykkende fænomen, der udøves oppe fra og ned gennem 

udøvelse af suverænitet og kontrol, kan magt ses som et positivt, produktivt fænomen, der 

findes alle steder i samfundet og som er betinget af frihed (Kraft & Raben 1995: 9-10). Magt 

er ikke et onde, der skal bekæmpes, men snarere en præmis i det moderne samfund. Det er en 

præmis i det moderne samfund, at der er magt på spil i en alkoholkampagne, ligesom det er en 

præmis, at der er magt på spil i Sommer i Sunny Beach. Foucaults governmentality analyse 

gør os i stand til at sætte:  

 

”særligt fokus på spørgsmålet om styring af menneskelig adfærd, som den 

udøves i alle sammenhænge, af diverse autoriteter og aktører, med henvisning 

til bestemte former for sandhed og ved anvendelse af specifikke ressourcer, 

midler og teknikker” (Dean 2006: 32).  

 

Vi fokuserer på spørgsmålet om styring af unges holdning til og adfærd med alkohol i Stop 

før 5 og Sommer i Sunny Beach. Vi har allerede set, hvordan påvirkningsstrategierne 

optræder, og vi vil i denne del af analysen se på, hvordan magt- og selvteknologierne 

understøtter denne påvirkning. 

 

Generelt for den moderne magtudøvelse, som kendetegner Foucaults governmentality 

analyser, kan man sige, at magten i høj grad søger at påvirke individet ved at have 

indvirkning på individets selvledelse (Dahlager 2001: 93). Magtteknologier er de praktiske 

teknikker, instrumenter og procedurer, som bruges til at styre mennesker med, mens 

selvteknologierne beskæftiger sig med, hvordan mennesket gør sig til genstand for sin egen 

styring (Mik-Meyer & Villadsen 2007: 23). Magtteknologier og selvteknologier er derfor tæt 

forbundne og ofte betingede af hinanden, idet subjektet formes af både magtteknologier 

udefra og selvteknologier indefra (Mik-Meyer & Villadsen 2007: 38). Magtteknologier 

konstituerer det mulighedsrum, som individet handler indenfor. Derfor er det interessant at se, 
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hvordan Stop før 5 og Sommer i Sunny Beach konstituerer dette rum forskelligt i forhold til 

målgruppen, hvordan det kan have indvirkning på målgruppens selvteknologier og hvordan 

teknologierne ultimativt kan påvirke de unges alkoholforbrug. 

 

3.3.1	  Alt	  det	  raske	  kunne	  gøres	  sundere	  –	  Biopolitisk	  magtteknologi	  

Magtteknologier er teknologier, der søger at bestemme individers adfærd og underkaste dem 

bestemte mål og former for disciplin og kontrol (Mik-Meyer & Villadsen 2007: 28). Man kan 

iagttage forebyggelseskampagner som en teknologi i sig selv, idet de søger at påvirke 

borgerne til en ønsket adfærd med særlige virkemidler, som vi har beskrevet tidligere i 

analysen.  

 

Kampagnen som teknologi bygger på ideen om det frie individ, som er karakteristisk for 

Foucaults ide om den moderne liberale stat og dens styring (Villadsen 2007: 157). I stedet for 

at styre og udøve magt direkte ved hjælp af suveræne repressive teknologier eller ved hjælp af 

ret og lov, søger staten at lede det frie individ gennem mere spidsfindige metoder – ved at få 

det til at lede sig selv. Kampagnen som form er netop en teknologi, der ved at italesætte 

særlige problematikker og deres løsning, forsøger at forme individet til at handle på en særlig 

måde: ”Alle kampagner skal i sidste ende ”sælge” adfærd. Målgruppen skal acceptere en ny 

adfærd, undlade en mulig adfærd, modificere eller standse en aktuel adfærd” (Sepstrup 2006: 

196). Forebyggelseskampagner objektiviserer befolkningen (målgruppen), som nogen der kan 

vides noget om, og hvis adfærd skal rettes ind efter særlige mål om sundhed, der gavner 

staten, befolkningen og individet selv. Det er alkoholkampagnens mål at sænke danskernes 

alkoholforbrug for at undgå de negative konsekvenser, som videnskaben har identificeret.  

 

Forebyggelseskampagner er en del af den biopolitiske tankegang, der ser befolkningen som 

en biologisk population, hvis liv kan optimeres (Jensen 2005: 247). Ud fra politiske, 

sundhedsfaglige og økonomiske rationaler opfattes det som uhensigtsmæssigt, at unge 

mennesker drikker meget, og gennem Stop før 5 søges denne adfærd ændret. Ved at 

objektivere de unge, som nogen der kan handles på, og ved at aktiverer begrebsnetværk 

omkring sociale og sundhedsfaglige konsekvenser, forsøger Stop før 5 at forme de unge og 

deres forhold til alkohol i en bestemt retning.   
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Biopolitikken har to forgreninger: Disciplinen, som er en individualiserende teknologi, der 

retter sig mod en optimering af den enkelte krop, og reguleringen som er en totaliserende 

teknologi, der retter sig mod populationen ved at måle, lave statistik, beregne dødelighed, 

frugtbarhed og livslængde (Jensen 2005: 241). Den individualiserende og den totaliserende 

teknologi sammenflettes i det moderne samfund, i det man kan kalde et biopolitisk 

normdispositiv. Et normdispositiv har modsat lovdispositiver ikke en binær skelnen mellem 

ret og uret, men retter sig mod optimering ud fra en given norm (Jensen 2005: 244). Dermed 

kan alt inddrages og optimeres, da intet stilles uden for normen. Du er stadig en del af 

normen, selvom du drikker for meget. Kampagner generelt, og Stop før 5 i særdeleshed, er 

netop rettet efter normer og ikke efter en ide om ret og uret. Det er intet ulovligt eller sygt, der 

ønskes ekskluderet, men derimod en adfærd som skal optimeres, så unge drikker mindre. Der 

er ikke tale om befalinger, men om anbefalinger:  

 

”Erstatningen af den binære kode – eksklusionens kode – med hierarkiet og 

normen betød en yderligere intensivering af ledelsens berøringspunkter, fordi 

ethvert acceptabelt fænomen befandt sig et sted mellem acceptabelt og godt. Alt 

det raske kunne gøres sundere, bringes til at leve længere” (Jensen 2005: 244).  

 

I stedet for at ekskludere prøver det moderne samfund at integrere alle ved at korrigere 

afvigelser. Når alt hierarkiseres efter normer, kan man altid opføre sig lidt mere korrekt, leve 

lidt mere sundt og drikke lidt tættere på de anbefalede grænser. Tidligere var grænserne for 

alkohol 14/21 genstande om ugen, men nu skal du også stoppe før fem genstand ved en 

lejlighed og helst sætte dit forbrug ned til 7/14 genstande om ugen. Optimering efter normer 

er en aldrig fuldendt proces, og forebyggelseskampagnen som teknologi bygger netop på 

normer. 

  

I Stop før 5 forsøger Sundhedsstyrelsen at ændre adfærden hos de unge, der drikker for 

meget, og kampagnen er et udtryk for den magt, der er på spil. Den biopolitiske 

sammenfletning af den totaliserende og individualiserende teknologi kan genfindes på 

kampagnens hjemmeside, hvor statistisk viden om målgruppen bruges til at adressere 

modtageren i anden person ental: ”Du tager for mange chancer, når du drikker” efterfølges af 

statistik om unges involvering i ulykker (Stopfoer5.dk – vores understregninger). Andre 

unges ulykker sammenkædes med individets adfærd, når individet adresseres med du. Den 

totaliserende og individualiserende magt fremmer særlige egenskaber og adfærdstræk ud fra 
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normer og koblingen til videnskab (Mik-Meyer & Villadsen 2007: 21). På hjemmesiden kan 

man ligeledes finde dette miks af individualiserende og totaliserende teknologi, da der først 

bliver præsenteret en masse statistik og fakta på forsiden, såsom ”Vidste du, at 28 % af alle 

unge mænd, og 43 % af alle unge kvinder oplever problemer med vennerne pga. alkohol?” 

(Stopfoer5.dk), og derefter kan den besøgende tage en test, hvor den enkelte tager stilling til 

rigtigt og forkert opførsel i forskellige sociale situationer med alkohol involveret (Stop før 5 

Facebook). På den måde bliver den statistiske viden knyttet til individets egen adfærd, og det 

opstiller en norm om, at det fornuftige, socialt acceptable og sunde valg er at overholde 

genstandsgrænserne. Kampagnens norm er, at sundt er sjovt, når det kommer til de unges 

adfærd med alkohol. 

 

Sommer i Sunny Beach kan også ses som en magtteknologi, selvom det ikke er en traditionel 

kampagne. Programmets adfærdsdirektiver og særlige logik bygger på normen om, at alkohol 

er sjovt, forbundet med fællesskab og ikke knyttet til klare genstandsgrænser. Det biopolitiske 

normdispositiv i Sommer i Sunny Beach fungerer modsat Sundhedsstyrelsens kampagne og er 

som sådan ikke klassisk biopolitisk (optimere liv), men det optimerer ud fra en anden norm 

om livsglæde frem for livslængde (Jensen 2005: 244). Intet står uden for normen og du er 

stadig en del af normen, selvom du ikke drikker så meget, men normen er, at alkohol er sjovt. 

I Sommer i Sunny Beach er den totaliserende og individualiserende magt ikke til stede på 

samme tydelige måde som i Stop før 5. Disciplinen kan ses som en individualiserende 

teknologi i reality-programmet, som fremmer de unges særlige adfærd (Mik-Meyer & 

Villadsen 2007: 21), mens den totaliserende magt ikke er så tydelig. Et udsagnseksempel på 

den individualiserende teknologi er på Arnes fødselsdag, hvor vennerne vil have ham til at 

drikke 23 shots. Arne kaster op, og hans forklaring på, hvorfor han drikker så meget, er, at: 

man gør det for ikke at tabe ansigt. For det er træls, hvis man står og tuder over det, for man 

skal i gennem dem uanset om man vil det eller ej (Sommer i Sunny Beach). I det konkrete 

eksempel er det nærmere Arnes venner end Arne selv, som synes, at alkohol er sjovt, men 

Arne retfærdiggør adfærden overfor sig selv og seerne. Konkret statistisk viden bliver ikke 

knyttet til individets egen adfærd, men flertallet forventer en særlig opførsel. Arne snakker 

om forventningerne til sin egen adfærd i tredje person ental: man gør det for ikke at tabe 

ansigt, og man skal igennem dem [de 23 shots]. Andre unges forventninger bliver knyttet til 

Arnes adfærd, når adfærden adresseres med man. Det opstiller en norm om, at det ”rigtige” 

valg er at overskride genstandsgrænserne, fordi det er sjovt – baseret på fællesskabets norm 

og logik vel at mærke. Det er evnen til at have det sjovt med vennerne og feste, der skal 
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optimeres i Sunny Beach og ikke en norm om ansvarlig adfærd med alkohol. Sundheden 

kommer i anden række, når man skal optimere livsglæde frem for livslængde. 

 

Når Sommer i Sunny Beach har fokus på sjov og frihed, er det desuden med et 

bagvedliggende incitament, hvor der skal tages hensyn til seertal og sponsoraftaler:  

 

”Vi har i begge sæsoner haft kommercielt samarbejde med sponsorer. Det 

betyder, at de før og efter programmet og før og efter reklamebreaks har haft 

skilt på, hvoraf det fremgår at de præsenterer programmet. I visse tilfælde har 

det også betydet, at vi har indtænkt events med produkterne. I forbindelse med 

dette, er det vigtigt at produkterne kan optræde naturligt i programmerne. For 

sæson 2011 var der blandt andet et Beach-Party, hvor Mentos var afsender" 

(Malene Sennels TV3).  

 

Optimering for TV3 og Sommer i Sunny Beach er i høj grad et spørgsmål om underholdning, 

der kan tiltrække mange seere og ekstra omsætning for sponsorerne. Programmets 

underholdningsværdi og deltagernes opførsel har indflydelse på sponsorernes annoncekroner. 

TV3 vil ikke belære de unge eller stille sig kritiske over for deres alkoholforbrug: 

 

”Programmet afspejler den virkelighed, der er: Alkohol skaber fest, og du kan 

blive syg af det, og der kan opstå situationer, hvor du ikke kan huske, hvad du 

har lavet. Så er det op til den enkelte at standse i tide. Men det er klart, at vi 

ikke er taget derned for at lave et kritisk program om alkohol” (Mikkel Dyrting, 

redaktør på TV3 (Politiken 2010)).  

 

Man kan selvfølgelig diskutere, hvilken virkelighed programmet afspejler, hvilket vi var inde 

på i specialets videnskabsteoretiske afsnit. Uanset udfaldet af en sådan diskussion kan 

Sommer i Sunny Beach ses som en diskursformation, der gennem udbredelsen af normen; 

alkohol er sjovt, kommer til at fungere som en magtteknologi. 

  

Både Stop før 5 og Sommer i Sunny Beach indeholder altså en form for indbygget biopolitisk 

styring, der søger at optimere målgruppen i en særlig retning ved hjælp af normer, men 

normerne i de to er meget forskellige.  
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3.3.2	  Sig	  sandheden	  om	  dig	  selv	  –	  Pastoral	  magt	  

Stop før 5 bruger Facebook som et kampagneelement, og her finder man elementer af den 

pastorale magt. Den pastorale magt har sit udspring i kristendommen, hvor pastorens rolle var 

at lede individet og flokken til frelse (Foucault 1982: 214). Denne type ledelse indebærer, at 

pastoren må kende hvert individ i flokken og deres inderste hemmeligheder. Med tiden har 

denne type ledelse spredt sig fra kirken til en lang række andre institutioner og praksisser:  

 

”Ligesom kristen pastoralmagt efterspørger mange af det 20. århundredes 

ekspertiseformer, fx ´psyk´-disciplinerne, rådgivning, socialt arbejde og andre 

former for terapi, en viden om individet og hans eller hendes indre eksistens og 

byder individet at praktisere en form for selv-forsagelse (fx af alkohol eller 

stoffer, af dårlige vaner, af medafhængighed osv.)” (Dean 2006: 137).  

 

På Stop før 5’s Facebook-side er det netop meningen, at de unge skal fortælle om deres egne 

oplevelser med alkohol, og ved at få den unge til selv at tale om ”problemet” bindes den unge 

på sine egne udsagn: ”Det spidsfindige ved denne magtform er, at den binder individet på 

dets egne ord – han/hun fastholdes på den sandhed, som vedkommende selv har udsagt om, 

hvem han/hun er” (Mik-Meyer & Villadsen 2007: 18). Kampagnen forsøger gennem 

Facebook-siden at skabe et rum, hvor den unge kan reflektere over egen alkoholadfærd. Ved 

at få de unge til selv at italesætte deres adfærd med alkohol som noget problematisk, kan 

kampagnens budskab blive til de unges eget udsagn. Ved at opfordre til dialog kamuflerer 

teknologien den over-styring, som opfattes som uønsket i det moderne samfund (Mik-Meyer 

& Villadsen 2007: 29).  

 

Langt størstedelen af dem, der skriver på Facebook-siden, har en negativ holdning til 

kampagnen og dens budskab, og der er ikke mange reflekterede udsagn om egen adfærd. 

Udsagnene er tilgængelige for offentligheden og Facebook-venner af den som skriver, og 

måske derfor synes mange af kommentarerne at være styret af selvfremstilling:  

 

”FØR 5!!!!??? Sundhedsstyrelsen må ha’ været frosset ned og taget skade af det 

man!!!! Jeg skal da i hvert fald drikke langt over 5 før jeg stopper!!!! Hvis jeg 

skulle nøjes med at drikke 5 genstande, så ville jeg hellere spare pengene og 

købe sodavand, det ville have lige så lidt virkning!!” (Kommentar fra Nick Thor 

Nielsen d. 6/10-2010).  
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Nicks udsagn taler eksplicit for at opretholde den adfærd, Sundhedsstyrelsen ønsker at 

påvirke, og det er også tilfældet i et andet eksempel, som er repræsentativt for Facebook-

siden: ”en gruppe for svagdrikkere!!” (Kommentar fra Ricki Rasmussen d. 15/10-2010). 

Mange joker med betydningen af kampagnens slogan og ændrer det til stop før fem kasser øl, 

fem flasker sprut eller klokken fem. Sundhedsstyrelsen selv deltager ikke i debatten på siden, 

og generelt formår Sundhedsstyrelsen ikke at facilitere debat, dialog og refleksion på 

kampagnens Facebook-side. Dette kan blandt andet ses som en konsekvens af den pastorale 

magtform og samtaleteknologi, der betyder, at Sundhedsstyrelsens rolle bliver at forblive den 

tavse og refleksive lytter (Mik-Meyer & Villadsen 2007: 29). En rolle man kan stille 

spørgsmålstegn ved, når man tager mediet og udviklingen på siden i betragtning. 

 

Facebook og andre sociale medier bruges af de unge til at iscenesætte og fremstille sig selv på 

en attraktiv og smart måde over for deres venner (Boyd 2007), og derfor har 

Sundhedsstyrelsens budskab svære betingelser hos de unge på Facebook. Blandt mange unge 

opfattes det at drikke alkohol som et tegn på prestige og et vigtigt redskab til at fremstå 

moden og populær overfor sine venner og andre jævnaldrene (Järvinen & Gundelach 2007; 

Demant & Järvinen 2006). Det opfattes derfor som kedeligt at tilslutte sig budskabet om at 

stoppe før fem: ”hvis man skal stoppe før 5, kan man sgu ligeså godt blive hjemme i sin seng. 

Der er ikke noget ved at gå til fest og være pinlig ædru” (Kommentar fra Anna Nicolaisen d. 

6/10-2010). Analysen af aktiviteten på Facebook viser, at det nærmere er en yderst 

enkeltstående undtagelse end reglen, at de unge tilslutter sig budskabet.  

 

Elementer af den pastorale ledelse kan også genfindes i de interviews, som er en del af 

Sommer i Sunny Beach. Her fortæller de unge hovedpersoner om sig selv og deres tanker til 

kameraet. Malene Sennels forklarer: 

 

”Som seer skal man fascineres, men også kunne tage afstand til deres adfærd, 

men man skal kunne lide hovedpersonerne, som de personer de er. Derfor 

dyrker vi meget, at hovedpersoner genfortæller eller kommenterer på deres 

adfærd.”	  (Malene Sennels TV3) 

 

De får mulighed for at efterrationalisere deres handlinger og udtaler sig som eksperter i eget 

liv. Det minder på mange måder om en skriftestol, hvor det er muligt at gå til bekendelse og 
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fortælle, hvad der virkelig skete og hvorfor. Det er et kendt virkemiddel i mange reality-

programmer, hvor producenterne i større eller mindre grad bruger skriftestolen til at binde 

programmets fortælling sammen. I nogle programmer kaldes det netop skriftstolen, når 

deltagerne taler direkte til kameraet og dermed direkte til seerne. Lighederne med den kristne 

skriftstol har dog en klar begrænsning i forhold til modtageren. Hvor man i kristendommen 

kun bekender overfor gud eller præsten, bekender man her overfor alle seerne, og seerne er 

dommer over, hvem der bliver populære og berømte, og hvem der er uinteressante. 

Skriftestolen bliver således det sted, hvor deltagerne skal overbevise seerne (Jerslev 2004: 

119). Der er ikke nogen, som har lyst til at være den nye hade-Hanne, hade-Martin eller dildo-

Jill9, men mange vil alligevel gøre meget for at komme på tv. Som vi var inde på i afsnittet 

om rollemodeller, er det for mange unge mennesker i dag et mål at blive kendt, også selvom 

det er for at være dum som Amalie10, eller for at drikke sig beruset og feste som deltagerne i 

Sommer i Sunny Beach. Det skyldes, at berømmelsen i dag ikke nødvendigvis har noget med 

kunnen at gøre, men handler om væren (Jerslev 2004: 125). Deltagerne kan benytte 

interviewdelen til at iscenesætte sig selv, som de ønsker, ligesom producenterne benytter 

interviewdelen til at skabe den fortælling om deltagerne, som gør deltagerne likeable og 

dermed programmet sjovt og interessant.  

 

I det medierede samfund vi lever i, hvor unge drømmer om berømmelse, virker den oprigtige 

reality- eller onlinebekendelse svært opnåelig. Det er vanskeligt at styre de unge ud fra 

bekendelse som magtteknologi, fordi det ikke er attraktivt at skilte med, at man stopper før 

fem hverken på Facebook eller i et program som Sommer i Sunny Beach. De teknologier, der 

åbner op for bekendelse, benyttes i højere grad til selvfremstilling. I Sommer i Sunny Beach 

har skriftestolen langt hen ad vejen den funktion Facebook ikke opfylder i Stop før 5, men 

selvom de unge reflekterer over et til tider lidt for voldsomt alkoholindtag og de konsekvenser 

det medfører, så munder refleksionen ud i et regulativ, hvor de sociale relationer til andre 

unge overskygger det rationelle og sunde valg. Deltagernes bevidsthed om, at seerne kigger 

med, kan begrænse den reelle refleksion, som ellers kendetegner den rigtige skriftestol. Fra 

andre undersøgelser ved vi, at unge generelt gerne vil gøre noget ved deres usunde vaner 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Alle tre er tidligere deltagere i henholdsvis reality-programmerne Robinson Ekspeditionenx2 og Big Brother. 
Efter deres deltagelse i programmerne har de af forskellige årsager fået de lidet flatterende kaldenavne.   
10 Amalie Szigethy, bedre kendt som Amalie, er en af Danmarks største reality-stjerner. Siden hun deltog i 
Paradise Hotel på TV3 i 2010 har hun fået sit eget reality-program ”Amalies Verden”, deltaget i en række andre 
tv-programmer som ”Fangerne på Fortet” og ”Til middag hos” og har udgivet en CD. Amalie er især blevet 
kendt for sine dumme udtalelser og forkert brug af det danske sprog. 
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bortset fra deres alkoholvaner (CFK 2011: 302), og også denne analyse peger på det sociale 

samvær som forklaringen på alkohol som den undtagelse, der bekræfter reglen.  

 

3.3.3	  Påvirkning	  af	  selvteknologier	  

Fundet af magtteknologier, som biopolitisk og pastoral magt i Stop før 5 og Sommer i Sunny 

Beach, leder teoretisk set til selvteknologier hos målgruppen. I Stop før 5 er målet at opnå en 

selvledelse hos de unge, så de ikke drikker mere end fem genstande på en aften. Den 

biopolitiske kampagneteknologi fremhæver den enkeltes muligheder for at optimere sin 

sundhed, og det kan føre til selvstyring hos de unge og gør det sikkert også for dele af 

målgruppen. De sociale konsekvenser ved at lægge alkoholen på hylden, og den livsglæde 

Sommer i Sunny Beach knytter til fest, alkohol og venskab, er dog i skarp konkurrence med 

budskabet i Stop før 5. Den pastorale ledelse, som er en del af både Stop før 5 og Sommer i 

Sunny Beach, er tæt forbundet med selvledelse idet præsten, eller i dette tilfælde 

Sundhedsstyrelsen, skal lede den unge til selv at italesætte sit problem. Denne kobling mellem 

magt- og selvteknologien lykkes dog dårligt i Stop før 5, da de unge på Facebook ikke 

indoptager forståelsen af deres alkoholforbrug som noget problematisk. Det er vigtigere at 

være en del af fællesskabet nu og her ved at drikke og deltage i fester, end det er at reflektere 

over de forskellige risici ved adfærden – og muligvis ændre den. Kampagnen kan have skabt 

refleksion hos nogle, men det er ikke noget de unge skilter med på Facebook. Som vi så i 

anden delanalyse, opnår Stop før 5 ikke den ønskede relevans hos målgruppen, og derfor fører 

kampagnens teknologier heller ikke til de ønskede selvteknologier.  

 

I Sommer i Sunny Beach reflekterer de unge deltagere over deres liv, handlinger, tanker og 

følelser. Deltagerne italesætter rent faktisk flere negative konsekvenser ved adfærden med 

alkohol, end vi har set i vores gennemgang af udsagn på Facebook-siden Stop før 5. 

Eksempelvis påvirker de våde aftener evnen til at gennemføre uddannelse og arbejde: ”Og 

man er træt om morgenen, ikke også, man orker ingenting, man render rundt bagstiv og man 

får bare ikke det samme ud af det” (Maj, Sommer i Sunny Beach). Deltagerne isolerer deres 

alkoholforbrug som et videns- og styringsobjekt, og dermed skabes betingelserne for 

selvstyring (Mik-Meyer & Villadsen 2007: 30). På sin vis kan man sige, at Sommer i Sunny 

Beach formår at skabe mere refleksion over unges alkoholforbrug end Stop før 5. Selv om 

deltagerne i programmet ikke ændrer deres adfærd, men laver egne regulativer, kan deres 

refleksioner påvirke nogle af de unge mennesker, som ser programmet. Opfattelsen af 
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Sommer i Sunny Beach som relevant hos målgruppen gør betingelserne for selvrefleksion 

bedre. Stop før 5-kampagnen opfattes ikke som relevant, og genstandsgrænsen afvises af 

mange som urealistisk. Derfor identificerer og italesætter den unge målgruppe i ringe grad 

selv deres alkoholforbrug som et styringsobjekt. I en sammenligning af flere 

sundhedskampagner er Stop før 5 den, der satte færrest refleksioner i gang hos 

respondenterne (Advice A/S 2010a: 4). De sociale- og helbredsrelaterede konsekvenser 

kampagnen fokuserer på, bliver ikke forbundet med indtag af fem genstande af målgruppen, 

og det overskygger kampagnens generelle budskab om at skrue ned for alkoholforbruget.  

 

Det skal dog stå helt klart, at der er magt på spil i både kampagnen og reality-programmet. 

Den styring og magt, der finder sted i Sommer i Sunny Beach, er ikke mere ”fri” end 

Sundhedsstyrelsens kampagne. Når Stop før 5 opfattes som restriktiv voksenmoral (Advice 

A/S 2010b: 11), skyldes det blandt andet, at budskaberne tydeligt sætter grænser for de unge, 

samt at de unge kan genkende kampagnens moraliserende strategi. Netop grænser forbindes 

helt intuitivt med en form for magtudøvelse, ligesom kampagneformen forbindes med direkte 

forsøg på at påvirke adfærd. Sommer i Sunny Beach er modsat ikke genkendelig som en 

kampagne, men som vi har set i analysen, så er mange af de samme strategier til stede, 

ligesom der også kan genfindes magtteknologier i programmet. De unge, som lader sig 

påvirke af budskaberne i Sommer i Sunny Beach, træffer derfor ikke et mere frit valg end 

dem, som bliver påvirket af Stop før 5. Kampagnen og reality-programmet strukturerer rum 

på hver sin måde, og de rum foranlediger individet til at handle på en bestemt måde. Magten 

er en konstant præmis i det moderne samfund, og det er derfor interessant, hvordan et reality-

program som Sommer i Sunny Beach påvirker og styrer befolkningen på linje med – eller 

måske i endnu højere grad end – klassiske forebyggelseskampagner som Stop før 5. Reality-

programmets ”fordel” er blandt andet, at seerne ikke har paraderne oppe i samme grad, som 

når de bliver eksponeret for kampagner, fordi budskaberne, strategierne, teknologierne og 

magten i reality-programmer i bund og grund er underholdning.  

 

Receptionen af en kampagne afhænger i sidste ende af den enkelte modtager, og ikke alle 

unge reagerer ens. Mens nogle unge tiltrækkes af universet omkring Sommer i Sunny Beach, 

findes der med al sandsynlighed mange unge, som ikke opfatter dette fest- og drukunivers 

som sjovt og tiltrækkende. Der er så småt begyndt at opstå subkulturer, der netop markerer sig 

ved ikke at drikke alkohol (Straight-Edge kultur) (Demant 2011). I fjerde og sidste analysedel 

vil vi kigge på, hvordan de unges placering i det sociale rum har betydning for deres 
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opfattelse af Sommer i Sunny Beach. Vi vil se på Stop før 5’s målgruppe som en mere 

differentieret gruppe end blot aldersgruppen 16-20 år, og hvilke implikationer det har for 

kampagnens mulighed for at lykkes. 

 

3.3.4	  Delkonklusion	  

Tredje delanalyse, der tager udgangspunkt i magt- og selvteknologier, bygger videre på de 

strategier og appelformer, vi fokuserede på i anden delanalyse. Tredje delanalyse skaber et 

mere overordnet perspektiv på teknologierne i kampagnen og reality-programmet. 

 

Stop før 5-kampagnen er i sig selv en teknologi, som objektiverer målgruppen, ligesom 

disciplinen som individualiserende teknologi og regulering som totaliserende teknologi udgør 

et biopolitisk normdispositiv. I Stop før 5 er normen, at det fornuftige, sociale og sunde valg 

er at overholde genstandsgrænserne – sundt er sjovt og man skal stoppe før fem genstande. 

Sommer i Sunny Beach har derimod en indbygget norm om, at alkohol er sjovt, socialt og lig 

med frihed uden genstandsgrænser. Det biopolitiske normdispositiv i Sommer i Sunny Beach 

skal optimere det sjove liv, friheden og de sociale relationer i de unge år. I Stop før 5 skal den 

biopolitisk styring derimod optimere målgruppen i den sunde retning, som er i samfundets 

interesse. Pastoral ledelse og bekendelsesteknologier kan genfindes på Facebook i Stop før 5, 

men fører ikke til den ønskede selverkendelse hos de unge, mens der teoretisk set er større 

succes i Sommer i Sunny Beach, hvor rollemodellerne kommenterer på egen adfærd, når de 

indtager ”skriftestolen” og taler direkte til kamera og seere. De unges norm om, at alkohol er 

sjovt, overskygger de tanker, de gør sig om helbred og konsekvenser. Man kan dog 

argumentere for, at bekendelsesteknologien i Sommer i Sunny Beach både kan virke til fordel 

for Stop før 5, men også har potentialet til at udgrænse budskaber i kampagnen.  

 

Magtteknologierne i Stop før 5 og Sommer i Sunny Beach leder til selvteknologier hos 

målgruppen. I Stop før 5-kampagnen er målet at opnå en selvledelse hos de unge, så de ikke 

drikker mere end fem genstande på en aften, men Sommer i Sunny Beach skaber markant 

bedre rammer for selvledelse med udgangspunkt i, at alkohol er sjovt og ikke skal styres af 

grænser.  

 

Ud fra de første tre delanalyser synes det klart, at Sommer i Sunny Beach er bedre end Stop 

før 5 til at nå den unge målgruppe og kommunikerer om alkohol i målgruppens sprog og på 
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målgruppens præmisser. Den 16-20 årige målgruppe er naturligvis ikke en homogen gruppe. 

Sociale relationer er afgørende for målgruppen, og derfor afhænger deres adfærd i høj grad af 

det miljø, de færdes i. Det vil vi kigge nærmere på i den fjerde og sidste delanalyse. 
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3.4	  Smag,	  kapital	  og	  mainstreamkultur	  

Analysen har indtil nu fokuseret på indholdet, strategierne, påvirkningen og magten i 

henholdsvis Stop før 5-kampagnen og Sommer i Sunny Beach. I denne del af analysen, vil vi 

med udgangspunkt i Bourdieu rette blikket mod nogle af de samfundsstrukturer, som den 

unge målgruppe også er påvirket af. Bourdieus analyseværktøjer giver os mulighed for at 

undersøge målgruppen for kampagnen og reality-programmet nærmere og giver os forskellige 

brugbare begreber som smag og kapital, der kan udvide vores forståelse af, hvordan Stop før 

5 og Sommer i Sunny Beach bliver modtaget af målgruppen. Vi kombinerer brugen af 

Bourdieu med nyere forskning om unge og alkohol. 

 

3.4.1	  Bourdieu	  og	  smag	  

Den del af Bourdieus forskning, som vi vil benytte her, er hans ide om god og dårlig smag. 

Smagsbegrebet, som ellers intuitivt opfattes som noget individuelt hos den enkelte, kan 

nemlig forstås som betinget af agentens (individets) kapital og position i det sociale rum. Der 

er således en sammenhæng mellem kulturelle præferencer, livsstil og smag og 

befolkningsgruppers sociale og økonomiske placering i samfundshierarkiet (Skovmand 1988: 

82). Ethvert valg i dagligdagen tilbyder en mulighed for at skabe en distinktion i forhold til 

andre mennesker og grupper – hvilken bil vi kører rundt i, hvilket tøj vi har på, hvilken avis vi 

læser, hvilket politisk parti vi stemmer på og ikke mindst hvad vi ser i tv (Bourdieu 1984: 

226). Disse valg er, som figuren nedenfor illustrerer, i høj grad betinget af hvor vi er placeret i 

det sociale rum, og denne placering er netop betinget af vores kapital. Figuren viser, hvordan 

en agents beholdning af kulturel og økonomisk kapital har betydning for agentens position i 

det sociale rum og dermed også for agentens øvrige præferencer. 
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Denne form for klasseinddeling opretholdes af agenterne selv, som gennem deres praktikker 

og deres habitus opretholder de forskellige livsstile:  

 

”Agenterne klassificerer sig selv, udsætter sig selv for klassifikation, ved, i 

overensstemmelse med deres smag, at vælge forskellige attributter, tøj, typer af 

mad, drikke, sportsgrene, venner, som går godt sammen og som de også synes 

Figur	  16:	  Rummet	  af	  sociale	  positioner	  og	  rummet	  af	  livsstile	  (Bourdieu	  1997:	  22) 
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de stemmer overens med, eller mere præcist, som de synes er passende for deres 

position” (Bourdieu 1994: 61).  

 

Den enkelte agents smag er altså en indlært del af agentens habitus. Begrebet habitus benytter 

Bourdieu til at forklare agenters handling, og det beskriver samtidig sammenhængen mellem 

de objektive strukturer i samfundet og de mentale strukturer hos individet (Mik-Meyer & 

Villadsen 2007: 72). Habitus er således agentens dispositioner for handling, som er skabt 

gennem tidligere erfaringer og indlejret ubevidst i agenten. Den er et socialt konstitueret 

system af strukturer, der er tilegnet gennem praksis. Disse strukturer er på en gang 

strukturerede og strukturerende og medierer mellem feltets struktur og individets handling 

(Bourdieu & Wacquant 1996: 106-107). Smag og habitus er således knyttet til den enkelte 

agent og er præget af de felter, som agenten agerer i. Disse tilbøjeligheder og sammenhænge 

mellem præferencer for hestesport og champagne som eksempelvis står modsat øl og fodbold  

(jf. figur 16) skaber tilsammen et symbolsk rum, hvor forskellige livsstile strukturerer det 

sociale rum (Bourdieu 1994: 62). Det gør det lettere for os at læse og fortolke det sociale rum, 

fordi vi kan identificere sammenhænge mellem forskellige praktikker og den pågældende 

agents position i samfundet.  

 

I forhold til specialets problemstilling kan disse pointer om smag være interessante at 

inddrage for at belyse forskellige syn på Stop før 5 og Sommer i Sunny Beach. Hvem er det 

eksempelvis, der deltager i Sommer i Sunny Beach? Og hvem ser Sommer i Sunny Beach i 

tv? Er der seere som ser op til reality-programmets hovedpersoner, og andre som griner af 

dem? Hvilken livsstil rammer Stop før 5-kampagnen? Har kampagnen og reality-programmet 

en fælles målgruppe, eller rammer de to forskellige målgrupper?  

 

3.4.2	  Sommer	  i	  Sunny	  Beach	  =	  dårlig	  smag	  og	  lav	  status	  

Ud fra de oplysninger som har været tilgængelige for os i forbindelse med 

specialeskrivningen, har vi så langt kun karakteriseret den fælles målgruppe for Stop før 5 og 

Sommer i Sunny Beach på baggrund af alder. Målgruppen kan dog differentieres i forhold til 

andre ting som eksempelvis livsstil og klasse (socioøkonomiske forhold). Hvis man skal følge 

Bourdieus distinktion mellem de forskellige positioner i det sociale rum, vil det være vidt 

forskellige ting, der opfattes som interessant eller god smag i forskellige grupper. Smag 

hænger således ikke sammen med et givent produkts essens, men er forbundet med en ide om 
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æstetik som enten er til stede (god smag) eller fraværende (dårlig smag/vulgaritet). Det er de 

dominerende positioner i feltet, der afgør, hvad der er god og dårlig smag. Der er således ikke 

noget ved tingene i sig selv, der gør, at vin er finere end øl – det er en kulturelt betinget 

statusforskel (Mik-Meyer & Villadsen 2007: 74) – selv om vi ofte fremstiller 

smagsdistinktionen som en absolut vurdering, der udtrykker en kvalitetsmæssig essens 

(Skovmand 1988: 84).  

 

”Bourdieus analyse af den ’gode smag’ over for den vulgære smag er netop et 

opgør mod enhver slags essenstænkning, dvs. enhver opfattelse af smag som 

noget, der er betinget af iboende egenskaber i bogen, musikken, tøjet, adfærden 

osv. Den gode smag er en indlært – ’kultiveret’ – æstetisk disposition, et 

beredskab af erfaringer fra især skole og familie, ud fra hvilket der foretages 

strategiske valg – netop ikke forudbestemte, men situationsbestemte strategiske 

valg eller vurderinger.” (Skovmand 1988: 84).  

 

For at noget skal være god smag ifølge Bourdieu, skal det adskille sig fra det nødvendige. Det 

vil sige fra hensyn til overlevelse, penge og magt, og samtidig skal det at beskæftige sig med 

området medføre tilskrivning af kulturel kapital (Bourdieu 1984: 379-380). Dårlig smag er 

derimod fraværet af den gode smag og er historisk knyttet til arbejderklassen og den nedre del 

af samfundet. Dette skyldes, at bedømmelsen over den dårlige smag stammer fra 

borgerskabet, der besidder den dominerende position, og borgerskabet skelnede mellem sin 

egen gode smag og den kultur/livsstil, der ”ligger uden for – eller rettere: ’under’ -  den gode 

smag” (Skovmand 1988: 87-88). Hvor den gode smag er distingverende og eksklusiv, er den 

dårlige smag inklusiv og kædes på den måde sammen med masserne (Skovmand 1988: 88). 

For at noget skal være god smag, skal der helst være tale om noget svært tilgængeligt, der 

kræver et særligt kultiveret sprog for, at man kan tale med om emnet.  

 

I modsætning hertil står Sommer i Sunny Beach som et tydeligt eksempel på dårlig smag. Det 

kræver ingen faglige eller sproglige forudsætninger at følge med i programmet, og det er 

lettilgængeligt for alle. Der opnås ingen kulturel kapital ved at kunne tale med om 

programmet og diskutere det dagen efter på arbejdet. Og de personer, som deltager i 

programmet, tilskrives heller ikke megen kulturel kapital for deres deltagelse – snarere 

tværtimod. Fraværet af ’den gode smag’ bekræftes af Henrik Jensen, lektor ved Institut for 

Kultur og Identitet på Roskilde Universitet: ”Jeg synes, det er pinligt at se på. Det er 
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idiotfjernsyn. Der er for lidt udfordring i det. For lidt originalitet. Det er fjernsyn lavet efter 

laveste fællesnævner. Det er bare for dumt” (Berlingske 2012). Henrik Jensen besidder i kraft 

af sin uddannelse og stilling som lærer ved en højere uddannelsesinstitution en dominerende 

position i feltet (jf. figur 16), og det gør ham i stand til at bedømme programmet i Bourdieus 

optik. Nu kan Henrik Jensens udtalelser naturligvis ikke tages som udtryk for holdningen 

blandt samtlige fra den dominerende placering i det sociale rum, men det kan med en vis 

sandsynlighed antages, at et flertal vil opfatte reality-programmet som dårlig smag.  

 

Programmets handling, hvor hovedpersonerne drikker hjernen ud med sprut og 

alkoholsodavand, knytter også an til den dårlige smag. Hvis man er kultiveret fastholder man 

for det første et minimum af mådehold, når man drikker, og derudover drikker man nogle 

andre typer alkohol (Bourdieu 1984: 179-180). Ideen om at forskellige grupper i samfundet 

drikker forskellige ting, og at det er mere accepteret, virker måske forældet, men faktisk viser 

en nyere undersøgelse, at der stadig ubevidst skelnes på denne måde. I en undersøgelse lavet 

af Mandag Morgen og TrygFonden (2009) blev en gruppe respondenter spurgt om, hvornår 

alkohol var et problem. 49 % mente i høj grad, at det er et problem, hvis ”Et forældrepar på 

omkring 30 år slapper af med at dele 6-7 øl hver aften efter arbejde”. 9 % mente, at det slet 

ikke er et problem. Omvendt mente kun 7 %, at det er et problem, hvis ”Et midaldrende 

ægtepar nyder at dele en flaske rødvin til maden hver aften”. 31 % mente, at det slet ikke er et 

problem (Mandag Morgen 2009: 16). Der er tale om det samme antal genstande – og for 

kvindens vedkommende et stykke over den anbefalede ugentlige grænse – men det er stadig 

mere accepteret at drikke rødvin end øl11. Undersøgelsen konkluderer da også, at øldrikning 

opfattes som mere problematisk, fordi det opfattes som et symbol på en lavere social status, 

og dermed skaber associationer til yderligere en række sociale problemer (Mandag Morgen 

2009: 17). Vi er altså tilbage i Bourdieus skema, hvor vi ubevidst sammenkæder det at drikke 

øl med en lav placering i det sociale rum. På samme måde kan de unges massive indtag af 

sprut, alkoholsodavand og den medfølgende adfærd opfattes som et symbol på lavere social 

status, og reality-programmets hovedpersoner er dermed nogen, man ser ned på.  

 

Sommer i Sunny Beach er altså dårlig smag, men har alligevel mange seere. Spørgsmålet er, 

om det kun er seere fra samme gruppe/klasse i Bourdieus forstand, som ser programmet, eller 

om det når bredere ud. Dette er enormt relevant i forhold til programmets evne til at udgrænse 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Den store forskel kan også til dels tilskrives forskellen i, hvilke personer der beskrives i eksemplerne – altså at 
der er tale om forældre. Men forskellen er stadig markant. 
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budskaberne fra Stop før 5. En del af seerne kan formentlig identificere sig med de unge 

deltagere og griner så at sige med deltagerne. De har måske selv været på ferie i Sunny Beach 

eller et lignende sted, de færdes i den samme form for festmiljø og ser op til deltagerne og 

deres status som semi-berømtheder. Måske drømmer de endda om selv at være med i et 

lignende program. Som Frederik Hillerbrandt fra producenten Strix fortæller, vrimlede det 

med unge danskere i Sunny Beach, der gerne ville være med i programmet og flokkedes om 

kameraet, når det kom frem (TV!TV!TV! 2011). Der synes altså at være et vist sammenfald 

mellem den gruppe af unge, som gerne tager til Sunny Beach og som samtidig selv drømmer 

om at deltage i et reality-program. Og det er ikke blot en lille gruppe unge det drejer sig om: 

 

”Berlingske Tidende har på et tidspunkt spurgt 500 unge – et repræsentativt 

udsnit – om de gerne ville være kendte, eller om de så op til dem, der var kendte. 

Og der sagde 25% af dem, at de synes det er fedt med de kendte. Og det er 

selvfølgelig lidt tankevækkende, fordi hvad er det nu lige det vil sige at være 

kendt i den kontekst vi snakker om her. Det er at være kendt for ingenting.” 

(Johannes Andersen, samfundsforsker, om de unges stræben efter berømmelse 

(Generation Reality DR2)). 

 

Der findes således et betydeligt segment af unge, som ser reality-programmer som Sommer i 

Sunny Beach, Paradise Hotel og Kongerne af Marienlyst og identificerer sig med deltagerne 

og ser op til dem. I forhold til Bourdieus distinktionsskema kan man sige, at der er et 

sammenfald mellem den livsstil som føres af de unge, der fester rundt omkring på diskoteker i 

Danmark og i Sunny Beach og deltagerne i den type reality-programmer. For denne gruppe 

kan man antage, at budskaberne fra Stop før 5 i høj grad bliver udgrænset, da det ikke 

harmonerer med deres livsstil. Hvis de skulle stoppe før fem, ville det afskære dem fra det 

festmiljø, de er en del af, og som de stræber efter. For dette segment er det ikke den kulturelle 

kapital, der er vigtig, men snarere andre former for social og symbolsk kapital.  

 

Modsat den gruppe der identificerer sig med deltagerne, findes der en stor gruppe, som ser 

programmet for at grine af deltagerne. Denne gruppe føler sig formentlig lidt hævet over 

deltagerne og griner af den dårlige smag. Men hvorfor følger de så med i programmet? En del 

af forklaringen kan findes i et nyere speciale om reality-programmet De Unge Mødre. De 

Unge Mødre følger en række unge kvinder, der er blevet mødre i en ung alder og kæmper 

med at kombinere en hverdag som mor og samtidig være ung. Specialet fandt, at der er en 
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tendens til, at unge veluddannede kvinder bruger programmerne som en modspejling til deres 

eget liv12. Det vil sige, at i stedet for at programmerne fungerer som identifikation, bruges de 

til at se ens egen modsætning (Meisingset & Pedersen 2009: 37). De unge kvinder, der deltog 

i specialets fokusgrupper, benyttede indblikket i de unge mødres dårlige smag og valg af 

livsstil til at bekræfte dem selv i deres egne valg – ”vi gør det i det mindst bedre end dem” 

(Meisingset & Pedersen 2009: 96). Vi kan altså godt lide at se andre, der klarer sig dårligt for 

at klappe os selv lidt på skulderen. Det er meget sandsynligt, at samme tendens gør sig 

gældende i forhold til Sommer i Sunny Beach, som både portrætterer unge, når de det sjovt og 

trives i fællesskabet, men også når de har fået for meget at drikke og opfører sig pinligt. 

Unge, der kommer fra højere sociale grupper end deltagerne i programmet, ser formentlig ned 

på programmets hovedpersoner, der udstiller sig selv. Selv om disse unge måske drikker 

ligeså meget selv, ser de ned på deltagerne i programmet og deres måde at drikke og opføre 

sig på. Disse unge er muligvis mere tilbøjelige til at modtage budskabet fra 

Sundhedsstyrelsen, idet de ser Sommer i Sunny Beach, men ikke identificerer sig selv med 

deltagerne og deres måde at drikke på. For dette segment kan man i hvert fald antage, at 

budskaberne i Sommer i Sunny Beach i en mere begrænset grad udgrænser budskaberne i 

Stop før 5.  

 

3.4.3	  Druk	  er	  kapital	  hos	  de	  unge	  

En mangel ved Bourdieus kobling mellem smag og kapital i forhold til vores problemstilling 

er, at der med stor sandsynlighed er forskelle mellem voksne og unges fortolkning af 

forskellige kapitalformer. Hvor kulturel og økonomisk kapital er vigtigst blandt voksne, gør 

det sig ikke gældende i ligeså høj grad blandt de mange unge 16-20 årige i kampagnens 

målgruppe. Hvis habitus er styrende for vores smag og livsstil, hvordan kan det så være, at det 

tilsyneladende ikke har særlig betydning for, hvilke unge der drikker? Al forskning tyder på, 

at det blandt danske unge er det brede flertal, der drikker for meget.  

 

”Det er helt centralt, at vi skal opgive tanken om, at det er sociale skævheder, 

der kan bruges til at forstå de danske unges beruselseskultur. Problemet i 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 De Unge Mødre er hovedsagligt henvendt til kvinder, hvorfor alle deltagerne i undersøgelsen også var 
kvinder. For et program som Sommer i Sunny Beach, der både har mandlige og kvindelige deltagere, kunne det 
formentlig lige så godt være veluddannede mænd, der så med. Vi ved, at Sommer i Sunny Beach bliver set af ca. 
60 % kvinder og 40 % mænd (Seertal fra TV3) 
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Danmark er netop, at det er de mange, der drikker, og at de er jævnt fordelt i 

forhold til deres forældres uddannelse og indkomst” (Demant 2011). 

 

Og turene til Sunny Beach er heller ikke et enkeltstående fænomen, som der kan bortforklares 

som et sådan: 

 

”De excessive fester på turistdestinationer som Sunny Beach er med andre ord 

ikke et marginalt og forbipasserende fænomen. De udgør en naturlig og 

integreret del af vores samtid” (Tutenges & Hesse 2010: 166). 

 

Sommer i Sunny Beach befinder sig, set fra et voksent borgerskabsperspektiv, helt klart i 

gruppen dårlig smag og lavstatus – ukultiveret, for de mange og let tilgængeligt. Men derfor 

kan der blandt unge godt være en anden opfattelse af programmet. Især blandt de helt unge i 

15-16 års alderen spiller alkohol en særlig rolle i forholdet til deres jævnaldrene, og derfor 

bliver den alkoholkultur Sommer i Sunny Beach afspejler også opfattet anderledes. Järvinen 

& Gundelach (2007) beskriver, hvordan alkohol bruges som distinktion og symbolsk kapital 

blandt unge i denne aldersgruppe, og det betyder, at alkohol spiller en afgørende rolle for de 

unges placering i det sociale rum. Hos Bourdieu er det traditionelt agentens beholdning af 

økonomisk og kulturel kapital, som er afgørende for placeringen i det sociale rum (Bourdieu 

1984: 260), men blandt unge (danskere) er det tilsyneladende i højere grad den sociale kapital, 

der er vigtigt. Dette går fint i tråd med vores analyseresultat fra tidligere, der viser, at det er 

vigtigere at være en del af det sociale fællesskab end at tage det fornuftige og kultiverede 

valg. Blandt de unge er alkohol en direkte kilde til prestige og symbolsk kapital (Järvinen & 

Gundelach 2007). Blandt unge er alkohol altså en form for ”god smag”. Det at drikke bliver 

en livsstil for nogle og undersøgelsen viser, at de unge kan inddeles i tre karakteristiske 

grupper – de erfarne drikkere, mainstream drikkere og forsigtige drikkere (Järvinen & 

Gundelach 2007: 59-60).  
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Tabel	  1:	  Different	  types	  of	  alcohol-‐related	  behaviour,	  distributed	  by	  degree	  of	  partying	  (per	  cent)13	  

 Goes to parties 

once a week or 

more 

Goes to parties 

less frequently 

Does not go to 

parties 

Smokes regularly 29 10 2 

Goes to discos or pubs 

every other month or more 

38 12 2 

Has tried smoking hash 33 11 3 

Drunkenness debut at age 

13 or younger 

28 16 4 

Agrees strongly to ‘party 

animal’ label 

44 12 1 

Drank alcohol on both 

Friday and Saturday 

40 12 0 

Percentage of respondents 20 64 16 

Number of respondents 254 818 203 

 

Som tabellen viser, hænger det at feste og drikke alkohol sammen med en række andre 

adfærdsmønstre, der tilsammen kan siges at skabe en særlig livsstil. Disse forskellige 

præferencer (alkohol, rygning, fester, mange venner) hænger sammen ligesom champagne og 

hestesport i Bourdieus analyse. Det at drikke alkohol hænger i de unges sociale rum sammen 

med en særlig magtfuld position i feltet:  

 

”heavy drinking, frequent partying, drinking Friday-Saturday and daily 

smoking or party smoking – in other words, the lifestyle of the experienced 

drinkers – are behaviours accepted or even idealised among a broad section of 

teenagers. (…) In our study, it is the cautious drinkers who risk social 

condemnation and isolation from their peers” (Järvinen & Gundelach 2007: 67-

68).  

 

Massiv druk – som den man ser i Sommer i Sunny Beach – er altså en populær livsstil blandt 

unge, mens afholdenhed eller en forsigtig alkoholadfærd – som foreslået af Stop før 5 – 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Tabellen stammer fra Järvinen & Gundelach (2007: 60) 
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fordømmes og leder til isolation. Det største problem set fra Sundhedsstyrelsens side må 

være, at dem der tilhører mainstream-gruppen, det vil sige det store flertal, hellere vil være 

som ”de erfarne”, end de vil være som ”de forsigtige”. Ikke kun på grund af alkoholen i sig 

selv, men fordi det at drikke alkohol er knyttet til en særlig livsstil og en særlig position i 

feltet, og den position er eftertragtet.  

 

3.4.4	  Mainstreamkultur	  vs.	  modkultur	  

På baggrund af de første analysedele konkluderer vi, at Sommer i Sunny Beach 

kommunikerer om alkohol til målgruppen på en mere relevant måde end Stop før 5. Denne 

pointe kan dog nuanceres noget, da man må tage højde for, at forskellige grupper indenfor 

målgruppen modtager og opfatter kampagnen og reality-programmet forskelligt. Afsnittet om 

god og dårlig smag viser, at der både er unge, som ser deltagerne i Sommer i Sunny Beach 

som rollemodeller og unge med den modsatte holdning. Inspireret af Kolind (2010) kunne 

man sidestille disse to grupper med dem han i sin forskning kalder mainstream-unge og 

mainstream-brydere. Mainstream-brydere repræsenterer en modkultur 14  til den gængse 

alkoholkultur blandt de unge. Der er nemlig en karakteristisk forskel i unge menneskers måde 

at drikke på: ”Selvom danske unge drikker meget, gør de det på forskellige måder, i 

forskellige sammenhænge og med forskellige typer overvejelser tilknyttet” (Kolind 2010: 60). 

De har med Bourdieus ord forskellig habitus og praksisser. Mainstream-unge har en række 

fornuftige refleksioner omkring deres alkoholforbrug, som modkulturen ikke har. Sommer i 

Sunny Beach bliver med sit høje seertal formentlig set af både de mainstream-unge og 

modkulturen, der dog opfatter programmet forskelligt. Alle unge seere opfatter ikke deres 

egen alkoholadfærd som identisk med adfærden i Sommer i Sunny Beach – heller ikke hvis 

de selv drikker meget.  

 

Sammenholder vi henholdsvis Järvinen & Gundelach og Kolinds forskningsresultater, ser vi 

en gruppe mainstream-unge, som både afgrænser sig fra de forsigtige drikkere (Järvinen & 

Gundelach 2007: 68), men samtidig også afgrænser sig fra dem, der drikker for meget eller 

for tit – modkulturen (Kolind 2010: 62). Man kan fejlagtigt mene, at modkulturen og de 

erfarne drikkere udgør den samme gruppe, men modkulturen adskiller sig på det centrale 

punkt, at adfærden ikke nødvendigvis har noget at gøre med alkoholens mængde, men snarere 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 Kolind (2010) anvender begreberne mainstream-unge og mainstream-brydere. Herfra refererer vi til 
’modkultur’ i stedet for begrebet mainstream-brydere for at skabe en tydelig sproglig grænse mellem de to 
begreber i specialet. 
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måden der reflekteres over det at drikke. Der kan derfor formodes at være et overlap mellem 

de to grupper, der ikke er identiske.  

 

 

 

	  

 

	  

	  

	  

	  

	  

Figur	  16:	  Figuren	  sammenholder	  Järvinen	  &	  Gundelachs	  (2007)	  tre	  grupper;	  de	  forsigtige	  (til	  venstre),	  de	  

mainstream	  (centralt)	  og	  de	  erfarne	  (til	  højre)	  med	  Kolinds	  (2010)	  opdeling	  af;	  mainstream-‐unge	  (centralt)	  

og	  modkultur	  (til	  højre). 

 

Det er en pointe hos Kolind, at modkulturen ikke nødvendigvis drikker mere end de 

mainstream-unge, men det at være fuld og de konsekvenser det medfører opfattes forskelligt i 

de to grupper. Hovedpersonerne i Sommer i Sunny Beach – og de seere som ser dem som 

rollemodeller – kan ud fra Kolinds definitioner karakteriseres som en modkultur uden 

betydelige refleksioner i forbindelse med egne alkoholvaner, og med en holdning til at 

konsekvenser som opkast og blackouts er sjovt. Modsat vil mange mainstream-unge, selvom 

de oplever de samme konsekvenser, opfatte konsekvenserne som noget negativt og ikke noget 

sjovt.  

 

3.4.5	  Hvem	  råber	  højest?	  

Ifølge Kolind ekskluderer de mainstream-unge dem, der tilhører modkulturen (og dermed 

også Sommer i Sunny Beach), ligesom de afviser de forsigtige drikkere (budskabet fra Stop 

før 5). Hos Järvinen & Gundelach ser vi derimod, at de mainstream ikke ekskluderer de 

erfarne, men snarere idealiserer dem og ser op til dem, fordi de repræsenterer modenhed og 

De	  forsigtige	  
Mainstream	  
(unge)	  

Modkulturen	  

De	  erfarne	  
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popularitet. Der er altså ikke helt enighed i forskningen om, præcis hvordan de forskellige 

grupper forholder sig til hinanden. Men der er enighed om en ting: der er en stor bred 

mainstreamgruppe af unge danskere, og det interessante er, at den store mainstreamgruppe 

også drikker for meget, og de gør det med en bevidsthed om, at det kan være forbundet med 

visse konsekvenser. Denne store gruppe kan formodes at være modtagelige overfor Stop før 

5’s budskaber, selv om de sandsynligvis ikke vil følge adfærdsdirektivet. Har kampagnen i så 

fald en effekt og berettigelse, kunne man spørge? Det mener vi den har. Både fordi den spiller 

en vigtig rolle, som modpol til de budskaber mainstreamgruppen ellers møder i mediebilledet, 

og fordi det altid må være ambitionen for Sundhedsstyrelsen at påvirke adfærden hos den 

store gruppe af danske unge, som anerkender konsekvenser, men mangler at følge deres viden 

op med adfærdsændring. 

 

I dagens mediebillede ser vi, at de unge fra modkulturen ofte er dem, der får taletid i reality-

programmer. Det er modkulturen, der deltager i Sommer i Sunny Beach og andre reality-

programmer, og det er dem, der råber højest på eksempelvis Facebook. Vi så netop i analysen 

af Stop før 5’s Facebook-side, hvordan tonen var meget sarkastisk og det handlede om at 

fremstå smart ved at bryde med Stop før 5-normen. Dette karakteriserer netop modkulturen 

(Kolind 2010: 65-69). Med udbredelsen af Sommer i Sunny Beach og lignende programmer 

bliver mentaliteten fra modkulturen måske mere almindelig, eller om ikke andet fremstår den 

mere almindelig, netop fordi modkulturens særlige mentalitet fylder meget i mediebilledet. 

Det skaber en stor udfordring for Sundhedsstyrelsens kampagner at skulle råbe op imod et 

mediebillede, der i den grad fremviser og på mange måder promoverer den livsstil, som vi har 

vist i dette speciale. Det gør dog ikke opgaven mindre vigtig. Påvirket af venner og bekendte, 

men også af mediebilledet, tror mange unge således, at alle andre drikker mere, end tilfældet 

er – dette kaldes flertalsmisforståelser og er et udbredt fænomen blandt danske unge (Rod 

2010: 118). Mange tror, at alle andre drikker meget mere, end de virkelig gør, og det ligger et 

forfejlet pres på de unge. Derfor er Sundhedsstyrelsen rolle måske ikke blot at opsætte direkte 

alkoholgrænser og oplyse om konsekvenser af et stort forbrug, men også fortælle hvad 

”normal” alkoholopførsel er. En normal alkoholopførsel, som ikke sætter en skarp grænse ved 

fem genstande, men viser en adfærd med alkohol, hvor de unge oplever fællesskab og frihed. 

 

3.4.6	  Delkonklusion	  

De unge er ikke en stor homogen gruppe, som reagerer ens på budskaberne i Stop før 5 og 
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Sommer i Sunny Beach. Bourdieus analysebegreber viser, hvordan Sommer i Sunny Beach er 

et udtryk for dårlig smag med en lav position i det sociale rum. I Danmark giver det dog 

symbolsk kapital at drikke, og opfattelsen af reality-programmet som dårlig smag kan derfor 

ikke uden videre overføres til at gælde den danske ungdom. Et flertal blandt de 16-20 årige 

drikker i Danmark, men man kan skelne mellem forskellige grupper; de forsigtige/afholdende, 

de mainstream, de erfarne og modkulturen. Unge fra modkulturen drikker uden bekymringer 

og kan sammenlignes med deltagerne i Sommer i Sunny Beach. Det er oftest modkulturen der 

får taletid i reality-programmer på tv, og derfor stræber dele af de mainstreamunge efter 

modkulturen. Sommer i Sunny Beach fokuserer netop på de mere ”ekstreme” grupper af 

Danmarks ungdom og disse unge fylder meget i mediebilledet. Det kan bidrage til 

flertalsmisforståelser og udbrede misforståelsen af, hvad normal alkoholopførsel er, da 

Sommer i Sunny Beach indeholder de kampagnelignende strategier, vi har fremanalyseret i 

specialet. Blandt andet derfor er Sundhedsstyrelsens kampagner en vigtig modpol til 

kommunikationen i Sommer i Sunny Beach.  

 

Analysens fire dele har vist, hvordan Sommer i Sunny Beach udgrænser budskaber i Stop før 

5 og minimerer kampagnens effekt. Det betyder, at Sundhedsstyrelsen står overfor en meget 

konkret udfordring i sin kommunikation til Danmarks ungdom. De unge bliver påvirket af 

Stop før 5 og Sommer i Sunny Beach, der tager udgangspunkt i de samme begrebsnetværk, 

men med et mere vedkommende fokus på det sociale og med udgangspunkt i mere effektive 

subjektpositioner. Sommer i Sunny Beach indeholder modpoler til de påvirkningsstrategier, 

appelformer og magt- og styringsteknologier, som er på spil i Stop før 5, men Sommer i 

Sunny Beach lykkes bedre med sin kommunikation til de unge. Det betyder ikke, at Sommer i 

Sunny Beach sætter Stop før 5 ud af spillet, og det betyder ikke, at Sundhedsstyrelsen skal 

stoppe sit kampagnearbejde. Det centrale er, at Sundhedsstyrelsen bliver nødt til at forholde 

sig til den verden de unge mennesker lever i, og den større diskurs om unge og alkohol Stop 

før 5 er en del af. Sundhedsstyrelsen bliver nødt til at forholde sig til Sommer i Sunny Beach, 

fordi programmet opfører sig som en kampagne. Sundhedsstyrelsen har en vigtig rolle at 

spille som modpol til det billede som reality-programmerne tegner af den danske ungdom og 

alkoholkultur. 
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4.	  Opsamlende	  diskussion	  

Vi vil samle op på specialets analyse ved at diskutere de fund, vi har gjort. Først vil vi 

diskutere kampagnebegrebet, derefter vil vi diskutere begrænsningerne i specialets 

vidensbidrag i henhold til vores metodiske og teoretiske valg, og til sidst vil vi komme med 

anbefalinger på baggrund af vores analyseresultater. 

  

4.1	  Kun	  formålet	  adskiller	  reality-‐programmet	  fra	  at	  være	  en	  kampagne	  

Analysens helt centrale fund er, at brugen af særlige begrebsnetværk, strategier, teknologier 

og de øvrige virkemidler i Sommer i Sunny Beach får reality-programmet til at virke som en 

kampagne. Derfor kaster vi et blik på den kampagnedefinition, vi har benyttet i specialet og 

diskuterer, hvordan den viden analysen har skabt kan udfordre den gængse definition på en 

kampagne. 

 

Ifølge Sepstrups bredt anerkendte definition er en kampagne: ”planlagt kommunikation til en 

afgrænset modtagergruppe i en bestemt periode med en helhed af kommunikationsprodukter 

og med et bestemt formål” (Sepstrup 2006: 20). Sepstrup skelner ikke imellem kommerciel, 

ikke-kommerciel, offentlig og privat kommunikation (Sepstrup 2006: 26). Definitionen 

lægger dermed op til en bred forståelse af, hvad en kampagne er, og derfor er den et godt 

udgangspunkt for at diskutere, hvordan Sommer i Sunny Beach fungerer som en kampagne. I 

forhold til Sepstrups kampagnekriterier har Sommer i Sunny Beach en defineret målgruppe af 

seere på mellem 15 og 50 år med særligt fokus på de 15-30 årige. Programmet bliver vist på 

TV3 i en afgrænset periode, hvor reklamer på TV, på internettet og i det offentlige rum 

desuden eksponerer reality-programmet, ligesom programmets deltagere møder målgruppen 

til arrangementer på diskoteker. Det er med andre ord planlagt kommunikation til en 

afgrænset målgruppe i en bestemt periode og med en helhed af kommunikationsprodukter. 

Sepstrups kampagnedefinition lægger dog også vægt på, at en kampagne har et bestemt 

formål. Stop før 5-kampagnen skal få de unge til at drikke mindre, men Sommer i Sunny 

Beach har ikke på samme måde et formål om at påvirke seernes adfærd eller holdning. 

Formålet med Sommer i Sunny Beach er at underholde (Malene Sennels TV3). På baggrund 

af Sepstrups definition er der således kun én ting, der for alvor skiller de to genrer fra 

hinanden; formålet.  
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I specialets analyse har vi foruden Sepstrups kampagnedefinition benyttet Saugstads 

kampagneteori, som fokuserer mere snævert på sundhedskampagner og deres 

påvirkningsstrategier. Disse strategier kan man finde i Stop før 5, og vi har ligeledes fundet 

paralleller til strategierne i Sommer i Sunny Beach. Reality-programmet indeholder ikke de 

samme strategier som en sundhedskampagne, men modsvar. Sommer i Sunny Beach lever 

derfor på næsten alle måder op til en bredt anerkendt kampagnedefinition og indeholder 

strategier, som modsvarer dem, man typisk vil finde i en sundhedskampagne. På den måde 

udfordrer specialets analyseresultater den klassiske forståelse af, hvad en kampagne er, og 

hvordan et reality-program påvirker sine seere. 

 

Klassiske kampagner forsøger at påvirke sin målgruppe til en bestemt adfærd eller holdning 

(Sepstrup 2006: 196). De repræsenterer normer om en særlig ønskelig adfærd, som i Stop før 

5’s tilfælde er en norm om, at det er fornuftigt og sjovt at stoppe før fem genstande. Normer 

er forventninger til eller retningslinjer for, hvordan individet bør opføre sig i en given 

situation, og de er tilstede i alle sociale interaktioner. Normer er, som vi så i analysen om den 

biopolitiske magtteknologi, forbundet med en form for magt, der virker ved, at befolkningen 

og individet søges optimeret gennem udbredelsen af normer om en bestemt adfærd (Jensen 

2005: 244). Det er dog ikke kun kampagnen, der udbreder normer om alkohol, men også 

Sommer i Sunny Beach og de sociale interaktioner, som programmet skildrer. Det samlede 

indtryk i Sommer i Sunny Beach er, at programmet sender et overordnet budskab om, at 

alkohol er sjovt. Budskabet er i overensstemmelse med de unges selvopfundne rationaler og 

adfærdsdirektiver om, at: ”man ikke kan holde en aftale/have en kæreste/tænke på noget 

seriøst”, fordi ”man skal give den gas/slå sig løs/drikke sig fuld”. Reality-programmet viser 

og repræsenterer derved en modsat norm end Stop før 5, og normen om, at alkohol er sjovt, 

udgrænser på sin vis normen om, at sundt er sjovt.  

 

Det betyder ikke, at Sommer i Sunny Beach har et mål om at påvirke sin målgruppe til at 

handle efter normen; ’alkohol er sjovt’. Specialets analyse viser dog, at påvirkningen finder 

sted på samme måde, som hvis det var en kampagne. Derfor kan man diskutere, hvor 

afgørende formålet er, når man skal definere en kampagne og adskille genren fra den reality-

genre, Sommer i Sunny Beach tilhører. Sommer i Sunny Beach udbreder de unges normer om 

alkohol som en social og sjov ting på samme måde som Stop før 5, der sender det modsatte 

budskab.  
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4.1.1	  Programmet	  er	  et	  kommunikationsprodukt	  i	  en	  kampagne	  for	  alkohol	  

Sommer i Sunny Beach udbreder normer om, at alkohol er sjovt og vigtigt for det sociale 

fællesskab, men reality-programmet indgår også som et kampagneelement i kommercielle 

kampagner; blandt andet for CULT som må formodes at have et mål om at få de unge til at 

drikke mere for at fremme virksomhedens salg. 

 

I specialet har vi analyseret afsnit 5 i første sæson af Sommer i Sunny Beach, og her bliver 

CULT tydeligt eksponeret for seerne, da de tre drenge fra Albertslund bestiller en bowle med 

vodka, Sprite og CULT (Sommer i Sunny Beach). Der er skruet op for appelformerne, og der 

klippes så seerne bliver gjort opmærksom på blandingen af CULT og vodka. Vi tager Malene 

Sennels ord for, at hverken TV3 eller CULT køber drinks til hovedpersonerne (Malene 

Sennels TV3), og CULT sælges formentlig også på de danske barer i Sunny Beach, når TV3’s 

kameraer ikke filmer. Alligevel er det værd at bemærke, at brandet bliver nævnt flere gange i 

scenen med de tre drenge, ligesom en af dåserne, som hældes i drinken, tydeligt bliver filmet. 

Det er ikke afgørende for vores pointe, hvorvidt eksponeringer som denne er sat i scene af 

CULT og TV3 eller i hvilken grad, men det er værd at bemærke, hvordan brandet bliver en 

integreret del af reality-programmet ud over sponsorskiltningen før og efter reklameblokkene. 

På den måde henvender den kommercielle partner sig til sin målgruppe gennem programmet 

på en helt særlig måde. I et interview fortæller CULTs grundlægger, Brian Sørensen, at 

brandets målgruppe er unge mellem 18 og 25 år (Politiken 2011a), og det er dem, CULT 

forsøger at ramme med Sommer i Sunny Beach-partnerskabet. CULT-brandets grundlag er en 

ide om, at energidrikken skal få folk til at blive lidt længere på diskotekerne, og på 

hjemmesiden beskrives brandets kultur som ung og uhøjtidelig (CULT 2012). Brandet er 

kendt for sin ofte grænseoverskridende markedsføring, og med sit ’party now – apologize 

later’ slogan passer brandet perfekt til reality-programmet, hvor de unge fester efter samme 

rationale. Set fra CULTs side er der tale om et program, der matcher brandets image i 

befolkningen som en grænsesøgende provokatør og ledelsens strategiske vision for brandet 

om at være netop dette. Det gør Sommer i Sunny Beach til et brugbart 

kommunikationsprodukt i virksomhedens samlede branding, hvor det er vigtig at samstemme 

ledelsens vision, det image brandet har i omverdenen og organisationens kultur (Schultz 

2005: 49-50). CULT har derfor en stor interesse i at fastholde og udbrede normen om, at 

alkohol er sjovt og socialt og integrere CULT som en naturlig del af den livsstil, som de unge 

fører. Det betyder, at normen blandt deltagerne i reality-programmet får et kommercielt 

formål for CULT, hvor partnerskabet er et af de kommunikationsprodukter, der bruges til at 
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sælge så mange af virksomhedens produkter som muligt. Det interessante er, at hvor Sommer 

i Sunny Beach ikke har et mål om, at unge skal drikke mere, og et mål om at udbrede ’alkohol 

er sjovt’-normen, så kan CULT ikke sige det samme. Skellet mellem reality-program og 

kampagne bliver derfor endnu mindre, når kommercielle partnere med kommercielle formål 

inddrages i programmerne. Selv om det ikke er målet med Sommer i Sunny Beach, så 

kommunikerer reality-programmet som en kampagne, der skal udbrede den modsatte norm 

end Sundhedsstyrelsens Stop før 5-kampagne. Programmet mangler måske ’det bestemte 

formål’, hvis det for alvor skal leve op til kampagnedefinitionen, men det kan diskuteres, hvor 

stor betydning dette har – særligt når reality-programmet er et effektivt 

kommunikationsprodukt for en kommerciel partner, der i modsætning til TV3 har et klart 

formål om at sælge så mange alkoholiske produkter til den unge målgruppe som muligt. I det 

perspektiv udgrænser Sommer i Sunny Beach budskaberne i Stop før 5 på samme måde, som 

hvis programmet var en reklame eller kampagne for alkohol. 
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4.2	  Begrænsninger	  

I specialet har vi truffet en række teoretiske og metodiske valg. Valgene har åbnet op for at se 

visse problemstillinger og afgrænset os fra andre, og det betyder, at der er begrænsninger for 

den viden, vi har skabt. De begrænsninger vil vi diskutere her. 

 

4.2.1	  Begrænsninger	  i	  metode	  og	  datamateriale	  

Med vores konstruktivistiske videnskabsteoretiske placering og vores valg af kvalitativ 

metode arbejder vi inden for et paradigme, der ikke anerkender positivismens ide om at skabe 

objektiv, generaliserbar og verificerbar viden (Fuglsang & Olsen 2004: 17). Derfor vil vi ikke 

diskutere med udgangspunkt i de begrænsninger, positivismen ville finde i specialet, men 

derimod diskutere de begrænsninger vores valg har med udgangspunkt i det konstruktivistiske 

paradigme.  

 

Vi har i specialet arbejdet med et afgrænset datamateriale, der fokuserer på relationen mellem 

én udvalgt kampagne og et enkelt reality-program, og man kan argumentere for, at dette valg 

begrænser resultatets anvendelighed og pålidelighed. Specialets viden er mest interessant og 

anvendelig, hvis resultatet også kan lære os noget om lignende cases, og den er mest 

pålidelig, hvis observationerne er gjort i flere cases. Som konsekvens af vores kvalitativt 

udvalgte data kan vi ikke tale om generaliserbarhed i en positivistisk forstand, men vi kan 

diskutere, om specialets viden er analytisk generaliserbar. Analytisk generaliserbarhed 

indebærer en velovervejet bedømmelse af, i hvilken grad resultaterne fra en undersøgelse kan 

være vejledende for, hvad der kan ske i en anden situation – generaliseringens holdbarhed og 

pålidelighed afhænger af ligheder og forskelle mellem situationerne (Kvale 1997: 228). I 

vores speciale har vi baseret vores analyse på et enkelt afsnit af reality-programmet, fordi vi 

har vurderet, at sæsonens øvrige afsnit er bygget op på samme måde og bruger de samme 

virkemidler. Vi forventer med andre ord, at man vil finde overensstemmende resultater, hvis 

undersøgelsen blev foretaget med samme procedure på andre afsnit fra sæson 1 af Sommer i 

Sunny Beach (Riis 2012: 253). Spørgsmålet er, om dette også gælder relationen mellem andre 

reality-programmer og andre kampagner? 

 

Sommer i Sunny Beach er ikke det eneste reality-program, som fokuserer på unge mennesker, 

fest og alkohol. Mange reality-programmer har det til fælles, at de udstiller ’de ekstreme’ 

frem for ’de normale’, og særligt ’de vilde unge’ er et populært omdrejningspunkt i reality-
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genren. Reality-programmer som Paradise Hotel, Kongerne af Marielyst og Fristet har ifølge 

producenterne alle ’de vilde unge’ som omdrejningspunkt, ligesom Sommer i Sunny Beach 

har det (TV!TV!TV! 2011). Derfor er der god grund til at antage, at resultaterne i dette 

speciale også har en vis holdbarhed i forhold til den måde disse reality-programmer 

kommunikerer på (Kvale 1997: 228). Selvom enhver case og ethvert reality-program er 

enestående, så tilhører reality-programmerne om ’de vilde unge’ en type af cases, der har 

særlige fælles kendetegn. Derfor kan vi forvente at finde lignende resultater, hvis vi i en 

eventuel analyse af programmerne går frem på samme måde som i dette speciale. 

Pålideligheden afhænger af to ting; vi skal præcisere den måde, vi er gået frem i forhold til 

observationerne, hvilket er sket i specialets analysestrategi og løbende igennem analysen; og 

vi skal præcisere, hvad der kendetegner den type af cases, som reality-programmerne om ’de 

vilde unge’ tilhører (Riis 2012: 252-253). Da enhver case i en vis forstand er enestående, 

bliver vores viden først analytisk generaliserbar og relevant gennem en teoretisk refleksion 

over de fælles kendetegn ved typen af cases (Riis 2012: 252) – i dette tilfælde reality-genren. 

 

Om reality-programmerne som type kan man sige, at de indeholder en lang række af de 

samme virkemidler som Sommer i Sunny Beach. Et eksempel er skriftestolen, der fungerer 

som en styringsteknologi baseret på pastoral magt. Skriftestolen er et virkemiddel i alle 

programmerne, hvor den enkelte deltager kommenterer på sin egen opførsel og på de andre 

deltagere i programmet. Derudover er programmerne om ’de vilde unge’ umiddelbart 

kendetegnet ved, at de indeholder modsvar på de fem påvirkningsstrategier ligesom Sommer i 

Sunny Beach. Hovedpersonerne fungerer generelt som rollemodeller og eksperter i kraft af 

programmernes idolisering af de unge og skriftestolens funktion som talerør til seerne. 

Programmerne indeholder en særlig logik, da hovedpersonerne laver rationaler og udtrykker 

adfærdsdirektiver, som vi så i Sommer i Sunny Beach med ”party now – apologize later”. Der 

er nuanceforskelle fra program til program og fra afsnit til afsnit, da deltagerne og rammerne 

skifter, og derfor vil analyser af de andre programmer antageligt nuancere den viden, vi har 

skabt i dette speciale. Vi mener alligevel, at man kan benytte den analytiske generaliserbarhed 

fra vores viden til de øvrige programmer. Forskellene finder man primært i de normer, som er 

forskellige fra program til program alt efter, hvilken historie producenten vil fortælle, hvilke 

deltagere der følges, og hvilke rammer programmet sætter for deltagerne. Der er tale om 

enestående cases og reality-programmer, men fordi programmernes kendetegn, virkemidler, 

teknologier og strategier lader til at være så ens i reality-programmerne om ’de vilde unge’, 
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kan vi med en temmelig stor sikkerhed sige, at denne type af cases også vil afsløre en 

kommunikation til målgruppen, som virker på samme måde som en klassisk kampagne. 

 

Som vi var inde på i fjerde delanalyse, er det ofte den ekstreme modgruppe, der gives taletid i 

medierne – i særdeleshed i reality-programmer – og dermed kan forskellige typer af ekstrem 

adfærd komme til at virke som ’det normale’ med flertalsmisforståelser til følge. 

Programmerne om ’de vilde unge’ indeholder ikke kun normer om alkohol, men også om 

anden social interaktion mellem unge. Programmerne handler ofte om at opbygge venskaber 

og alliancer, og en stor del af underholdningsværdien ligger i de mange intriger mellem 

deltagerne, som ofte udvikler sig til store skænderier, hvor de bagtaler hinanden, konfronterer 

hinanden og holder sammen i forskellige kliker. Derudover viser programmerne en meget fri 

seksuel adfærd deltagerne imellem, som har ændret sig meget siden de første reality-

programmer. I Paradise Hotel, der blev vist første gang i 2005, var deltagerne i de første 

sæsoner meget tilbageholdende, når det kom til at have sex på hotellet, da alt bliver vist i tv. 

Denne grænse har rykket sig markant, og i den nyeste sæson af programmet i 2012 har mange 

af deltagerne jævnligt sex og nogle med skiftende partnere. Programmerne viser således en 

særlig fri seksuel adfærd blandt de unge deltagere, ligesom mobning og groft sprogbrug er 

udbredt. Mediernes baggrund for at give disse ’vilde unge’ så meget tv-tid kan findes i ønsket 

om at underholde og underbygges at de klassiske nyhedskriterier om aktualitet, væsentlighed, 

konflikt, identifikation og sensation (Schultz 2006: 57). Nyhedskriterierne definerer nogle 

bestemte karakteristika, som gør en historie ”god” i den forstand, at det fanger modtagerens 

interesse og ”sælger historien” (Kramhøft 2000: 51 i Schultz 2006: 58). Disse kriterier kan 

naturligvis ikke blindt overføres til underholdningsprogrammer, men visse træk går alligevel 

igen, ligesom kriterierne gælder de mange historier om deltagerne i sladderblade, når et 

reality-program er aktuelt. Særligt konflikt og sensation er elementer, som reality-

programmerne i høj grad benytter. Den evige stræben efter ’den gode historie’, der lokker 

seerne til, gør, at adfærden blandt deltagerne hele tiden bliver mere og mere ekstrem, og 

denne udvikling ses tydeligt, når man sammenligner tidligere reality-programmer med dem, 

vi ser i dag. Første gang Robinson Ekspeditionen blev sendt i Danmark i 1998, var folk 

chokerede over, at deltagerne skulle stemme på hinanden og sende hinanden hjem – det er nu 

en naturlig del af mange reality-programmer. Deltagerne bliver mere og mere kyniske 

omkring deres handlinger i programmerne og hensynet til at blive i programmet, overleve 

udstemninger og agere taktisk overskygger i mange situationer hensynet til de andre 

deltageres følelser og personlige grænser. Det er en særlig kynisme, hvor groft sprogbrug, 
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mobning, store mængder alkohol og udfordrende seksuel adfærd er eksempler på, at 

programmerne trækker normer i en mere ekstrem retning. Med disse forskellige normer er det 

ikke kun Stop før 5-kampagnen, der kan blive påvirket, men også eksempelvis anti mobbe-

kampagner og kampagner som sigter mod ansvarlig seksuel adfærd. 

 

Specialets resultat gælder således antageligt også andre reality-programmer, der ligeledes 

virker som kampagner og udgrænser traditionel kampagnekommunikation – ligesom normer 

om seksuel adfærd, mobning og hensyn til andre mennesker flyttes. Denne antagelse 

underbygges af forskere ved Danmarks Pædagogiske Universitet, som mener, at reality-

programmerne legaliserer mobning og skubber vores grænser for, hvad der er acceptabelt 

(fri.dk 2009). Det nye i dette speciale er, at vi med udgangspunkt i Stop før 5 og Sommer I 

Sunny Beach har vist, hvordan grænserne bliver skubbet. Lighederne mellem specialets case 

og andre reality-programmer sandsynliggør, at den legalisering forskerne adresserer, finder 

sted gennem de samme strategier, teknologier og virkemidler, som kendetegner en kampagne. 

Der er dog en begrænsning i, at vi ikke har tematiseret og analyseret det store datamateriale, 

som de øvrige programmer om ’de vilde unge’ udgør. 

 

4.2.2	  Teoriens	  begrænsninger	  

Det er ikke kun specialets data- og metodevalg, der afføder diskussion om specialets 

begrænsninger. De valg vi har truffet, i forhold til de teoretikere vi benytter, har også medført 

visse begrænsninger. Specialet tager udgangspunkt i Foucaults diskursanalyse, der har blik 

for, hvordan visse udsagn bliver mulige, og hvordan disse udsagn benytter begreber, som 

importeres og reaktiveres i nye kontekster (Andersen 1999: 49-50). Det har vi vist i både Stop 

før 5 og Sommer i Sunny Beach, der reaktiverer begreber fra sundhedsvidenskaben og et 

vidensfelt om sociale relationer i en kontekst med unge og alkohol. Koblingen til vidensfelter 

er tæt forbundet med den magtudøvelse, som diskursen udøver, når den italesætter subjekter 

og objekter på en særlig måde, og det er den magt Foucault ønsker at synliggøre (Andersen 

1999: 31-32). Med valget af Foucault, får vi således øje på den magt, der er på spil, når 

kampagnen og reality-programmet kommunikerer til den unge målgruppe. En af teoriens 

begrænsninger er dog, at den eksempelvis ikke er normativ omkring magtrelationer, og den 

forståelse vi får af magt og styring ved at bruge Foucault i vores analyser, giver ikke 

mulighed for at diskutere, om styringen og magten i henholdsvis kampagnen og reality-

programmet er ”god eller dårlig”. Vi bedømmer således ikke, om det er positivt eller negativt, 
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at de unge præges af reality-programmet, og vi iagttager ikke denne påvirkning som et 

problem for andre end Sundhedsstyrelsen – eksempelvis for samfundet, de fremtidige 

arbejdsgivere eller de unge selv. Foucault har en produktiv forståelse af magt, som gennem 

konstruktionen af bestemte subjekter bliver styrende for individets adfærd. Magten er ikke 

repressiv, den kan ikke besiddes og den er til stede i alle relationer (Andersen 1999: 32). Med 

Foucaults teori har vi haft fokus på at synliggøre, hvordan magten er tilstede i kampagnen og 

reality-programmet, og ikke hvad vi eller andre skal mene om denne magt. Vi forholder os 

således ikke til, om det er positivt eller negativt, men giver blot et blik for, hvordan magten er 

tilstede et overraskende sted som i et reality-program. 

 

I forlængelse heraf er en anden begrænsning, at valget af Foucault ikke giver det bedste blik 

for den modstand, som de unge muligvis har imod styringen og magten (Villadsen 2006: 

104). Vi har opnået en ny viden om selve styringen i alkoholkampagnen og i reality-

programmet, og om kampen og udgrænsningen af budskaber mellem de to, men vi kan ikke 

sige meget om, hvordan de unge reelt bliver styret af kommunikationen, og om de yder 

modstand mod styringen. En undersøgelse med fokus på modstanden mod kampagnen eller 

reality-programmet ville omvendt ikke have det samme blik for relationen mellem de to, 

udgrænsningen af budskaber, det overraskende i reality-programmets måde at kommunikere 

som en kampagne osv. Vi har dog valgt at adressere det begrænsede blik for modstanden mod 

styring og budskaber ved at inddrage Bourdieus teori om smag. 

 

Vi bruger smagsbegrebet til at nuancere, hvordan forskellige grupper kan tænkes at bruge til- 

og fravalg af reality-programmer som Sommer i Sunny Beach til at distancere sig i forhold til 

andre – nogle afviser programmet som dårlig smag, mens andre lader sig fascinere. På den 

måde kommer vi en smule nærmere viden om modtagelsen af kampagnen og programmet, 

men primært i en diskuterende form. Vi kan stadig kun sige noget om målgruppens 

modtagelse på et teoretisk plan, da vi har valgt ikke at lave/bruge hverken kvantitativ 

statistisk materiale, kvalitative interviews eller observationer af praksis omkring individernes 

modtagelse. Ifølge Bourdieus analysestrategi er alle disse dele nødvendige, hvis man vil 

kunne sige noget om den konkrete praksis, da der vil være diskrepans mellem, hvad folk 

siger, og hvad de gør (Wilken 2005: 227). Det ville derfor have været et helt andet speciale, 

hvis vi havde skulle besvare sådanne spørgsmål. 
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Vores valg af teori har betydet, at vi har set, hvordan der udøves magt gennem 

diskursformationerne, som særligt er overraskende i Sommer i Sunny Beach og mere 

forventelige i en kampagne som Stop før 5. Dette fokus har begrænset os fra at diskutere om 

magten er god eller dårlig for samfund og borger, ligesom vi ikke har set på effekt og 

modstand hos målgruppen. Til gengæld har specialets fokus hjulpet os til at besvare vores 

problemformulering med mange detaljer om relationen mellem kampagne og reality-program, 

og det har skabt viden, som vi med analytisk generaliserbarhed mener, kan overføres på 

lignende cases. 	  
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4.3	  Anbefalinger	  til	  Sundhedsstyrelsen	  

Uanset om Sommer i Sunny Beach falder på den ene eller anden side af 

kampagnedefinitionen, så kan Sundhedsstyrelsen bruge specialets viden om et reality-

programs måde at kommunikere på til inspiration i fremtidigt kampagnearbejde, og i 

særdeleshed når styrelsen skal kommunikere et alkoholbudskab til en ung målgruppe.  

 

En helt central forskel mellem Stop før 5 og Sommer i Sunny Beach er måden at 

kommunikere om fællesskab. Der er et fælles fokus på betydningen af sociale relationer, men 

med vægt på henholdsvis det modsætte køn og fællesskabet med vennerne. Den pointe bør 

inddrages i det videre kampagnearbejde, og Sundhedsstyrelsens egen evaluering af 

kampagnen understreger også, at fællesskabet ikke blev inddraget nok i kampagnen fra 2010, 

hvor rollemodellerne måske nok scorer, men hverken indgår i eller tilbyder et fællesskab 

(Advice A/S 2010b: 10). Fællesskab indeholder truslen om eksklusion, og 

eksklusionselementet er en del af både kampagne og reality-program. Det er vigtigt, at 

kampagnens trussel bliver oplevet og genkendt af de unge, som en reel konsekvens de vil 

undgå og tror på. Der er en norm om, at det er sjovt og socialt at drikke mere end fem 

genstande, og det er snarere et kriterium for inklusion, end en adfærd der kan føre til 

eksklusion, som Stop før 5 ellers forsøger at vise. Det at drikke alkohol giver social kapital og 

social status, og det bliver Sundhedsstyrelsen nødt til at tage højde for i sin fremtidige 

kommunikation. Vi vil her komme med forslag til inspiration, der tager udgangspunkt i den 

viden, vi har tilegnet os, i arbejdet med specialet.  

 

4.3.1	  Målgruppen	  til	  diskussion	  

På Stop før 5’s hjemmeside fokuserer Sundhedsstyrelsen langt hen ad vejen på 

helbredsrelaterede konsekvenser for de unge, mens konsekvenserne for de unges sociale 

relationer er i fokus i kampagnens film. De budskaber, som tager udgangspunkt i de sociale 

konsekvenser, bliver opfattet som utroværdige, fordi udsagnene ikke svarer til det billede, de 

unge har af fest og alkohol. Det er eksempelvis ikke troværdigt, at kampagnens film viser 

konsekvenser såsom at kaste op, tisse ud over sig selv og manglende evne til at tale med det 

modsatte køn, når man ikke stopper før fem genstande. Alkoholkulturen i Danmark gør, at 

alkohol, fest og det sociale hænger sammen for mange. Allerede når de unge når 16-

årsalderen, har 82 % af de unge prøvet at være fulde (Kolind 2010: 59), og de 16-20-årige er 

for størstedelens vedkommende allerede i større eller mindre grad en del af et festmiljø. 
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Denne målgruppe har allerede vaner og erfaringer, der forbinder venskaber, fællesskab, fester 

og kærester med alkohol, og de erfaringer er svære at lave om på med en kampagne. 

Sundhedsstyrelsen har altså en grundlæggende udfordring med sine alkoholkampagner, og 

den udfordring bliver ikke nemmere i et mediebillede, som også rummer Sommer i Sunny 

Beach og andre programmer om ’de vilde unge’. Det er derfor en interessant tanke at forsøge 

sig med kommunikation til en lidt yngre målgruppe, som endnu ikke har faste vaner i forhold 

til fester og alkohol, og som i mindre grad ser reality-programmer som Sommer i Sunny 

Beach. Seertallene for Sommer i Sunny Beach viser, at unge under 15 år kun udgør ca. 8 % af 

seerne (Seertal TV3). 

 

En helt ny undersøgelse fra 201215 viser desuden en tendens til, at det i flere sammenhænge 

opleves som positivt og acceptabelt at fravælge alkohol (Demant i Akademiet på P1 d. 

28.02.2012). Undersøgelsen er foretaget blandt elever i ottende og niende klasse (ca. 14-15 

år), og siger derfor ikke direkte noget om udviklingen i de sene teenageår, som er målgruppen 

for Stop før 5. De 16-20 årige har uden et signifikant resultat været målgruppen for 

Sundhedsstyrelsens kampagneindsats i 2009 og 2010, og som dette speciale viser, så kan en 

del af skylden for det manglende resultat tilskrives den måde Stop før 5 kommunikerer på til 

målgruppen, og den måde budskaberne bliver udgrænset på af et program som Sommer i 

Sunny Beach. Derfor er det værd at overveje at målrette indsatsen mod de yngre teenagere 

(13-15 år), så man sætter ind for at udskyde de unges alkoholdebut og fra start lærer de unge 

det positive i at begrænse sig. En senere debut kan medføre, at de unge tager fornuftige 

overvejelser med sig over til ungdomsuddannelserne, som er berygtede for deres 

alkoholkultur (Demant i Akademiet på P1 d. 28.02.2012). En kampagne til en ung målgruppe, 

som står over for valget om at begynde at drikke og endnu ikke er vant til at drikke hver 

weekend, skal naturligvis også justeres i forhold til den kampagne, vi har analyseret i dette 

speciale. 

 

Med udgangspunkt i tendenserne til fravalg af alkohol hos elever i ottende og niende klasse, 

og dette speciales viden om kommunikation til de 16-20 årige, er anbefalingen til 

Sundhedsstyrelsen at genoverveje sin primære målgruppe. De unge, som er i de sene 

teenageår, har allerede erfaringer fester og alkohol, og kampen for at rykke ved deres adfærd 

og holdninger med kommunikation bliver udfordret af programmer om ’de vilde unge’. Det 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 Undersøgelsen er ikke offentliggjort i sin fulde længde ved specialets aflevering. 
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betyder ikke, at det er en målgruppe, som fuldstændig skal undgås, men det kunne være 

interessant at målrette indsatsen til de unge teenagere og forsøge sig med andre indsatser end 

den traditionelle kampagne til de lidt ældre. Kampagnerne fra 2009 og 2010 har vist sig at 

være fine oplysningskampagner, men mildt sagt mindre effektive til at nå målet om at få de 

unge til at drikke mindre. 

	  

4.3.2	  Kampagneformen	  til	  diskussion	  

Derfor er den anden anbefaling at forsøge sig med alternative kampagneformer. Den unge 

målgruppe genkender kampagnens form som en løftet pegefinger, hvilket vi så i 

påvirkningsstrategien ’trusler med anstrøg af moralisme’ og i analysen af appelformer. Det 

tydelige fokus på genstandsgrænser, konsekvenser for helbredet og regulativet ’Stop før 5 – 

det betaler sig!’ resulterer i et fokus på virkemidler, som moraliserer overfor målgruppen. 

Forskning viser, at sundhedsinformerende formidling er den vidensformidling, som møder 

størst modstand (Mikkelsen 2002: 29), og i Stop før 5 er quizzen på hjemmesiden, filmene og 

Facebook-siden tydelige eksempler på en moraliserende sundhedsfremmende formidling fyldt 

med normer om fornuftigt alkoholforbrug – og det møder modstand.  

 

Spørgsmålet er, om det ikke er på tide at føre sundhedskampagner på en ny måde? Dette 

speciale viser netop, at det karakteristiske ved en sundhedskampagne kan udformes på en 

måde, som ikke ligner en klassisk kampagne med løftet pegefinger. Det er på den ene side et 

problem for Stop før 5 og Sundhedsstyrelsen, som får udgrænset sine budskaber af et reality-

program, men det kan også vendes til en fordel, hvis man lader sig inspirere til at lave 

kampagner eller kommunikationsprodukter i et andet format. Specialet viser netop, hvordan 

normer kan udbredes inden for reality-programmets rammer, på samme måde som en 

kampagne ville gøre det. En sundhedskampagne skal ikke nødvendigvis have et klart og 

tydeligt formål og adfærdsdirektiv for, at den kan påvirke sin målgruppe. Normerne kan være 

skjult i kommunikationen og være en del af en rollemodel og et fællesskab, som påvirker til at 

stoppe før fem uden at skilte med det som et eksplicit regulativ. 

 

Stop før 5’s tilstedeværelse på Facebook i 2010 er et glimrende eksempel på, hvordan 

forsøget med at skabe et fællesskab om at stoppe før fem slog fejl. Kampagnens Facebook-

side blev et sted, hvor de unge primært spillede smarte og gjorde grin med kampagnens 

budskab i stedet for at samles om det. En Facebook-side som kommunikationsprodukt i en ny 
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kampagne skal samle de unge og involvere dem i kampagnen. En måde at gøre det på er at 

bygge siden og fællesskabet op om rollemodeller og ambassadører i stedet for et budskab om 

at stoppe før fem genstande, når man fester. En ambassadør som håndboldspilleren Mikkel 

Hansen kan fortælle historien om kærligheden til sport i de unge teenageår, hvor fest og 

alkohol blev fravalgt, mens fællesskabet med vennerne i håndboldklubben og ambitionerne 

om at nå langt indenfor sit felt var vigtigere. Mikkel Hansen er i dag ambassadør for Oral-B 

og Head & Shoulders16, der kommunikerer sine kernebudskaber og skaber fællesskab om 

brandet på Facebook med udgangspunkt i verdens bedste håndboldspiller. På samme måde 

kunne Sundhedsstyrelsen bruge kendte rollemodeller til at fortælle historien om de fordele og 

fællesskaber, der er forbundet med at stoppe før fem og have ambassadørerne og deres fælles 

norm om alkohol i centrum – en norm om at alkohol ikke er afgørende for social succes og 

følelsen af fællesskab. Det fokus taler til den fascination mange unge har af berømtheder, og 

det ville give muligheden for at kommunikere mere målgruppespecifikt i forhold til smag, da 

rollemodeller nemt kan udskiftes på den fælles platform, ligesom aktuelle begivenheder som 

VM og OL kan udnyttes til at skabe øget opmærksomhed og holde gang i fællesskabet hele 

året. Som vi så i fjerde delanalyse, spiller de unges miljø og placering i det sociale rum en stor 

rolle i forhold til præferencer og smag, og det er derfor vanskeligt – hvis ikke umuligt – at 

planlægge en kampagne, der rammer alle unge i en særlig aldersgruppe. Tager vi 

udgangspunkt i en kampagne, hvor unge positive rollemodeller som håndboldspilleren Mikkel 

Hansen og fodboldspilleren Christian Eriksen deltager, er det ikke alle, der vil se disse 

sportsstjernerne som rollemodeller. Det er ikke alle, der går op i fodbold eller håndbold, og 

mange har helt andre interesser og rollemodeller. Derfor kunne man forestille sig, at det vil 

styrke en fremtidig kampagne, hvis man arbejder med mere differentierede kampagner og 

målgrupper, som har udskiftelige rollemodeller, men med et samlet fokus på at præstere i 

forhold til sport, uddannelse, musik og andre interesser og på den måde skaber fællesskab om 

andre ting end fest og alkohol. Dermed imødekommer man også de unges behov for at opnå 

social kapital ved at dygtiggøre sig og præstere noget, i stedet for at opnå det gennem druk. 

 

I det rigtige format og som et gennemført kampagneelement kan en Facebook-side virke som 

en teknologi, hvor de unge reflekterer over ambassadørernes budskab og ikke ser det som en 

moraliserende løftet pegefinger. Denne anbefaling af et fællesskab på Facebook er ikke 

nødvendigvis løsningen eller en delløsning for Sundhedsstyrelsen. Det er et eksempel på, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 Mikkel Hansen var ambassadør for de to mærker i løbet af vinteren 2011/2012. 
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hvordan man kan bruge specialets viden om Stop før 5-kampagnen i 2010 og den måde 

Sommer i Sunny Beach kommunikerer på og lade sig inspirere til at føre kampagne på en ny 

måde. En Facebook-side løser givetvis ikke kommunikationsproblemet for Sundhedsstyrelsen 

alene, men ligesom dette speciale kan inspirere til at genoverveje og diskutere måden at tænke 

målgruppe på, så kan det også inspirere og ligge til grund for beslutninger om de enkelte 

kampagneelementer og det overordnede design af den næste alkoholkampagne til de unge. 

Anbefalingen er derfor, at Sundhedsstyrelsen skal udfordre sig selv og sin måde at føre 

kampagne på, og en måde at gøre det på er at lægge mærke til, hvordan fællesskaber bliver til 

andre steder, den styrke de har og kommunikere stop før fem uden en løftet pegefinger. 

 

Den kommunikation kan også foregå i tv-programmer. Reality-genren kan på sin vis allerede 

nu ses som en form for kampagne i form af programmer som Ekstremt fed og Luksusfælden. 

Ekstremt fed er på mange måder en sundhedskampagne forklædt som et reality-program, da 

man som seere følger en række overvægtige menneskers kamp mod fedme. På den måde slås 

der et slag for sund kost og masser af motion, som ifølge programmet er nødvendigt, hvis 

man vil undgå at ende som hovedpersonerne. Hovedpersonerne ændrer deres skæbne i en 

positiv retning, de får et bedre liv og bliver mere lykkelige. Lever du sundt, som programmets 

hovedpersoner lærer, så bliver du selv (seeren af programmet) mere lykkelig. Det samme er 

tilfældet med Luksusfælden, hvor vi følger mennesker, der har svært ved at styre deres 

økonomi. Seeren kan få hjælp og lære at styre sin egen økonomi ved at følge med i 

programmet og følge eksperternes gode råd. Denne type programmer fungerer i bund og 

grund på samme måde som kampagner, nemlig som en teknologi der skal præge 

individets/seerens selvteknologi, så individet selv lærer at opføre sig hensigtsmæssigt og i 

overensstemmelse med normer som; ”sundt er sjovt” og ”styr på økonomien er godt”. 

Fordelene ved reality-formatet frem for kampagnen er, at man kamuflerer magten, styringen 

og den løftede pegefinger og fanger seerens opmærksomhed med andre fængende 

virkemidler. 

 

Diskussionen og specialet giver ikke svar på, hvordan en fremtidig kampagne skal se ud for at 

få succes hos Stop før 5’s unge målgruppe og skabe resultater for første gang i 20 år. 

Specialet viser, hvordan et reality-program udgrænser budskaberne i en kampagne, og det 

giver inspiration til at tænke nyt og diskutere udformningen af fremtidens kampagner. 
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5.	  Konklusion	  

Danmarks ungdom har verdensrekorden i druk, og med Stop før 5-kampagnen forsøger 

Sundhedsstyrelsen at få de unge til at drikke mindre. 20 års arbejde med alkoholkampagner i 

uge 40 har dog ikke rykket synderligt ved danskernes alkoholforbrug. Det kan der være 

mange forklaringer på, men i dette speciale har vi arbejdet ud fra et nyt og anderledes 

perspektiv på alkoholkampagnen Stop før 5 fra 2010. Den måde reality-programmet Sommer 

i Sunny Beach kommunikerer om alkohol har dannet baggrund for specialet undersøgelse af 

Sundhedsstyrelsens kampagne, og det har ført til besvarelsen af følgende 

problemformulering: hvordan udgør Sommer i Sunny Beach en diskursformation, som 

udgrænser Stop før 5’s budskaber og minimerer kampagnens effekt?  

	  

Vi indledte besvarelsen af problemformuleringen med en Foucault-inspireret diskursanalyse. I 

diskursanalysen så vi, hvordan unge danskere som drikker over fem genstande er det objekt, 

der kan formes gennem viden og handling i diskursformationen omkring Stop før 5. 

Sundhedsstyrelsen og fagpersoner på sundhedsområdet beskriver de unge som individer, der 

risikerer særlige helbredsmæssige konsekvenser pga. deres alkoholforbrug. Sommer i Sunny 

Beach udgør ligeledes en diskursformation, hvor objektet er de unge, som drikker mere end 

fem genstande. Forskellen på de to diskursformationer er, at de unge selv (subjektet) 

italesætter konsekvenserne af alkoholforbruget i Sommer i Sunny Beach. I reality-

programmet er det positivt inkluderende og socialt at drikke meget, og eksklusion fra 

fællesskabet med vennerne er den største trussel – hvis du vel at mærke ikke drikker – mens 

konsekvenser for helbredet negligeres. Stop før 5 trækker ligesom Sommer i Sunny Beach på 

et begrebsnetværk med fokus på de unges sociale relationer, betydningen af at være en del af 

et fællesskab og truslen om eksklusion, men her er det positivt inkluderende og socialt at 

stoppe før fem genstande, mens den primære trussel om eksklusion ikke relaterer sig til 

forholdet til venner, men chancen for succes hos det modsatte køn. Analysen viser, hvordan 

de to diskursformationer trækker på de samme begrebsnetværk i forhold til 

sundhedsvidenskab og sociale relationer, men vægter betydningen forskelligt. 

 

I anden delanalyse blev teori om påvirkningsstrategier i sundhedskampagner inddraget, og 

teorien viste, hvordan påvirkningsstrategier i Sommer i Sunny Beach modsvarer de strategier, 

som er en del af sundhedskampagnen Stop før 5. Sommer i Sunny Beach truer med social 

eksklusion fra fællesskab og venskab, og de trusler er mere vedkommende for målgruppen 
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end den første påvirkningsstrategi i Stop før 5; ’trusler med anstrøg af moralisme’. 

Kampagnens moraliserende trusler om konsekvenser for helbredet og manglende succes hos 

det modsatte køn har ikke den samme betydning som truslerne i reality-programmet. Den 

strategi, som fortæller Stop før 5’s målgruppe at ’sundt er sjovt’, bliver modsvaret af ’alkohol 

er sjovt’ i Sommer i Sunny Beach. Reality-programmet lykkes bedst med sin strategi, fordi 

programmet med succes fremstiller alkohol som socialt, sjovt og frihedsskabende, og det 

udgrænser Stop før 5’s fokus på succes hos det modsatte køn og det ”sjove” i at undgå 

alkoholens konsekvenser såsom opkast. Sommer i Sunny Beach udgrænser budskaberne i 

Stop før 5, fordi fokus er på de ting, som betyder noget, når man er 16-20 år. Derfor virker 

’rollemodellerne’ også bedre på målgruppen, end det er tilfældet i Stop før 5. Rollemodellerne 

er en del af et sjovt fællesskab og et gennemført univers i reality-programmet, og de er mere 

attraktive at imitere eller grine af, fordi Sundhedsstyrelsen ikke står som afsender med løftet 

pegefinger i baggrunden. Med hensyn til ’ekspertudtalelser’ som strategi, så forkaster 

hovedpersonerne i Sommer i Sunny Beach de faktuelle udsagn, som går igen i begge 

formationer. Stop før 5’s budskab om helbredsmæssige konsekvenser har stor autoritet, fordi 

Sundhedsstyrelsen og videnskabeligheden bag har en høj troværdighed. Det er alligevel 

problematisk at påvirke holdninger og adfærd hos målgruppen, fordi ekspertudtalelserne i 

Sommer i Sunny Beach har et socialt fundament, som betyder mere for de unge. De unge 

bekymrer sig ikke om fremtidige konsekvenser for helbredet i samme grad som fællesskab og 

sociale relationers betydning i nuet. Alkoholadfærd er uløseligt knyttet til begrebsnetværket 

om sociale relationer, og her er rollemodellerne i Sommer i Sunny Beach eksperterne. Derfor 

har Sommer i Sunny Beach større succes med sin påvirkningsstrategi, der er mere 

vedkommende for målgruppen. ’Regulativerne’ – regler for hvordan modtageren af 

kommunikationen skal handle – tager udgangspunkt i adfærdsdirektivet ’Stop før 5 – det 

betaler sig!’ i den ene diskursformation, mens adfærdsdirektivet i den anden formationen 

lyder ’fortsæt efter 5’ eller ’party now – apologize later’. Fordi Stop før 5-regulativet ikke 

passer ind i de unges livsform, kan man antage, at de er mere tilbøjelige til at ignorerer reglen 

i stedet for at ændre livsstil. Regulativet opfattes som alt for restriktivt. Det er svært at sige 

om fortsæt efter 5-regulativet rent faktisk udgrænser ’stop før 5’, men det kan bekræfte mange 

unge i et eksisterende handlingsmønster. Rigtig mange unge danskere drikker for meget, og 

fremstilling af de unges adfærd i Sommer i Sunny Beach og de påvirkningsstrategier, vi har 

vist, kan styrke flertalsmisforståelsen af, at ’fortsæt efter 5’ er normal alkoholkultur og -

adfærd. 
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De tre appelformer – logos, pathos og ethos – er teoretisk set afgørende for at opnå støtte til et 

budskab. I Stop før 5 er logos dominerende på kampagnens hjemmeside, hvor statistisk 

materiale appellerer til modtagernes fornuft i forsøget på at overbevise om Stop før 5-

budskabet, som også er præget af logos. Karakteren af logos i Sommer i Sunny Beach 

understreger glimrende forskellen på kampagnen og reality-programmet. I Sommer i Sunny 

Beach er logos en egen-logik hos de unge, hvor rationalet om at feste nu og tænke på 

konsekvenserne senere udgør diskursformationens logiske fundament. Der er tale om en 

omskrivning, hvor logikken i Stop før 5 får nyt indhold og en ny logisk argumentation, som 

ikke er logisk i en videnskabelig og faktuel forstand, men virker som et regulativ for de unge. 

Pathos er dominerende i filmene i Stop før 5, hvor det visuelle og auditive blandes med 

sarkasme for at skabe en følelsesmæssig afstand, så de unge ikke overskrider 

genstandsgrænsen. Det skal gøre det attraktivt at imitere rollemodellen. Problemet er, at 

brugen af pathos ikke får målgruppen til at opleve det fællesskab, hvis betydning er tydelig i 

Sommer i Sunny Beach, hvor pathos-appellen er mere effektfuld.  Blandt andet derfor er det 

ikke en attraktiv appel til målgruppen om at stoppe før fem – hverken logisk eller 

følelsesmæssigt. Sundhedsstyrelsen har afgjort større autoritet end rollemodellerne i Sommer 

i Sunny Beach, men det faktum får mindre betydning, fordi ekspertpositionen i forhold til 

sociale relationer er vigtigere end viden om helbredsmæssige konsekvenser. De gode, 

genkendelige menneskelige egenskaber og velviljen overfor modtagerne, som kendetegner 

Sommer i Sunny Beach, overtrumfer den sunde dømmekraft, fornuft og autoritet, der knytter 

sig til Sundhedsstyrelsens ethos. 

 

I tredje delanalyse så vi, hvordan målgruppen bliver påvirket af Stop før 5 og Sommer i 

Sunny Beach gennem tilstedeværelsen af magt- og selvteknologier. Det er en præmis i det 

moderne samfund, at der er magt på spil i en alkoholkampagne, og det er en præmis, at der er 

magt på spil i Sommer i Sunny Beach. Kampagnen er en teknologi i sig selv, som 

objektiverer målgruppen, og vi så, hvordan disciplinen som individualiserende teknologi og 

regulering som totaliserende teknologi udgør et biopolitisk normdispositiv. I Stop før 5 er 

normen, at sundt er sjovt. Det fornuftige, sociale og sunde valg er at overholde 

genstandsgrænserne. I Sommer i Sunny Beach er normen derimod, at alkohol er sjovt, og 

alkoholgrænser er ikke eksisterende. Det, der skal optimeres i de unges liv i Sommer i Sunny 

Beach, er, hvor sjovt de har det med fokus på deres sociale relationer frem for de 

sundhedsvidenskabelige konsekvenser. Både Stop før 5 og Sommer i Sunny Beach har en 

indbygget biopolitisk styring, der søger at optimere målgruppen i en særlig retning, men mål 
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og fokus er forskelligt. Pastoral ledelse kan iagttages i begge kampagner, men 

Sundhedsstyrelsens aktivitet på Facebook fører ikke til den ønskede selverkendelse hos de 

unge. Der er umiddelbart tale om vellykket pastoral ledelse i Sommer i Sunny Beach, hvor 

rollemodellerne kommenterer på deres egen og andres adfærd, når de indtager ”skriftestolen” 

og taler direkte til kamera og seere. Men selvom de unge reflekterer over de mange 

genstande, og de konsekvenser indtagelsen af alkohol har, så munder refleksionen ud i et 

regulativ, hvor de sociale relationer overskygger det rationelle. Deltagerne bruger desuden 

”skriftestolen” til at fremstille sig selv på en attraktiv måde, og deres fokus er måske mere på 

selvfremstillingen end reel refleksion. Tilstedeværelsen af magtteknologier i Stop før 5 og 

Sommer i Sunny Beach skal i sidste ende lede til selvteknologier hos målgruppen. I Stop før 

5-kampagnen er målet at opnå en selvledelse hos de unge, så de ikke drikker mere end fem 

genstande på en aften, men af nærværende årsager skaber Sommer i Sunny Beach markant 

bedre rammer for en selvledelse, som opretholder eller skaber incitament for at drikke meget.  

 

I sidste del af analysen så vi, hvordan målgruppen kan inddeles på forskellige måder, og hvad 

det betyder for modtagelsen af budskaberne i Stop før 5 og Sommer i Sunny Beach. Med 

Bourdieus analysebegreber identificerede vi Sommer i Sunny Beach som et udtryk for dårlig 

smag, der knytter sig til en lav position i det sociale rum. Denne opfattelse af programmet og 

den livsstil, som programmet promoverer, kan dog ikke uden videre overføres til den danske 

ungdom, fordi det at drikke alkohol giver symbolsk kapital. Det brede flertal af danske unge 

drikker over de anbefalede genstandsgrænser, men man kan skelne mellem de 

forsigtige/afholdende, de mainstream (unge) og modkulturen. De unge fra modkulturen 

drikker uden bekymringer og kan på mange måder sammenholdes med hovedpersonerne i 

Sommer i Sunny Beach og de seere, der ser hovedpersonerne som rollemodeller. Det er oftest 

modkulturen, der får taletid i reality-programmer på tv, og derfor stræber dele af de 

mainstreamunge efter netop modkulturen. Mediernes store fokus på unge, som drikker meget 

uden bekymring for konsekvenserne, betyder at Sundhedsstyrelsens kampagner er en vigtig 

modpol til programmer som Sommer i Sunny Beach.  

 

Efter analysen diskuterede vi hovedresultatet i specialet, dets teoretiske og metodiske 

begrænsninger samt måder at bruge den nye viden på til inspiration for Sundhedsstyrelsen. 

Som konklusionen afspejler, så er lighederne mellem Stop før 5 og Sommer i Sunny Beach 

mange. På baggrund af Sepstrups kampagnedefinition og analysens fund diskuterede vi derfor 

de detaljer, som adskiller Sommer i Sunny Beach fra at være en kampagne. Detaljen er 
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kampagnens formål. Selvom det ikke er reality-programmets formål, så udbreder Sommer i 

Sunny Beach en række normer omkring alkohol på samme måde som en kampagnen. Det er 

dog ikke et reelt formål, og det adskiller reality-programmet fra at være en kampagne. 

Diskussionen viser også, hvordan Sommer i Sunny Beach indgår som element i en 

kommerciel kampagne for CULT, der har et kommercielt formål om at sælge flere alkohol- 

og energiprodukter. CULT har interesse i at udbrede normen om, at ’alkohol er sjovt’ gennem 

Sommer i Sunny Beach. Det gør, at Sommer i Sunny Beach udgrænser budskabet om at 

stoppe før fem og promoverer salg af CULTs produkter, på samme måde som hvis det var en 

direkte reklame eller kampagne for alkohol. Sommer i Sunny Beach kan på langt de fleste 

områder kategoriseres som en direkte kampagne, som udbreder normen ’alkohol er sjovt’ i et 

modsvar til det formål Stop før 5 tjener. Derfor kan man diskutere, hvor afgørende formålet 

er, når man skal definere, hvad en kampagne egentlig er, og hvor grænsen går i forhold til den 

reality-genre, Sommer i Sunny Beach tilhører. 

 

Denne viden i specialet er skabt på baggrund af en analyse, som tager sit udgangspunkt i en 

case, der er baseret på én enkelt kampagne og ét enkelt reality-program. Derfor diskuterede vi 

ligheder og forskelle mellem specialets case og andre reality-programmer, som kan 

sandsynliggøre den analytiske generaliserbarhed i specialets viden og dermed udvide 

resultatets brugbarhed. Da vi kan sandsynliggøre, at både andre afsnit af Sommer i Sunny 

Beach og andre reality-programmer om ’de vilde unge’ indeholder de samme 

påvirkningsstrategier, appelformer, magt- og selvteknologier som specialets case, gælder 

resultatet med en rimelig sikkerhed også andre programmer. Vi kan med udgangspunkt i dette 

speciale antage, at reality-programmer som Paradise Hotel, Kongerne af Marielyst og Fristet 

udbreder de samme normer om, at alkohol er sjovt. Med det udgangspunkt kæmper Stop før 5 

ikke kun mod Sommer i Sunny Beach, men også mod en række andre programmer, som 

udgrænser kampagnens budskaber. Programmernes brug af kampagnelignende virkemidler 

betyder desuden, at programmerne også udbreder andre normer, og det er ikke kun den unge 

målgruppes alkoholvaner, der bliver påvirket. Programmerne indeholder normer og adfærd, 

som fremmer groft sprogbrug, mobning og en fri seksuel adfærd, og dermed er det ikke kun 

alkoholkampagner, men også anti mobbe-kampagner, der kan antages at møde modstand i 

reality-programmerne, som generelt skubber grænser og normer i en mere ekstrem retning. Vi 

sandsynliggør således i vores diskussion, at vores analyseresultater også kan være brugbare i 

forhold til andre typer af reality-programmer og andre typer af kampagner. 
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Valget af Foucault som den primære teoretiker i specialet har givet os blik for den magt og 

styring, der er tilstede i både kampagnen og reality-programmet. Vi har diskuteret valget, 

fordi det begrænser specialets mulighed for at undersøge de unges modstand mod magt og 

styring, da det ikke er en del af Foucaults ambition. Derfor har specialet kun i et begrænset 

omfang beskæftiget sig med, hvordan de unge forholder sig til kommunikationen. Vi kan ikke 

sige meget om, hvordan kommunikationen reelt påvirker de unges forhold til alkohol, men vi 

har diskuteret, hvordan forskellige grupper af unge samt begrebet om smag kan nuancere 

specialets resultat, da modtagelsen af kommunikationen om alkohol er forskellig. Valget af 

Foucault har også begrænset os fra at diskutere om magten er god eller dårlig for samfund og 

borger, da Foucault ikke forholder sig normativt til magt. Med Foucaults teori har vi haft 

fokus på at synliggøre, hvordan magten er tilstede i kampagnen og reality-programmet, og 

ikke hvad vi eller andre skal mene om denne magt og påvirkning. Det skyldes, at vi har 

fokuseret på at synliggøre magten et overraskende sted i samfundet, og det mener vi er 

lykkedes med synliggørelsen af  magt i et reality-program.  

	  

Afslutningsvis gav vi vores bud på, hvordan vores analyseresultater kan benyttes af 

Sundhedsstyrelsen i det videre kampagnearbejde. Vi har udarbejdet to overordnede 

anbefalinger, som går på at genoverveje kampagnens målgruppe og ændre kampagnens form 

eller enkelte kampagneelementer. Stop før 5 er målrettet 16-20 årige, og denne målgruppe har 

allerede vaner og erfaringer, der forbinder venskaber, fællesskab, fester og kærester med 

alkohol. De vaner og erfaringer er svære at ændre med udgangspunkt i en kampagne, og som 

specialet konkluderer, bliver vanerne og erfaringer underbygget af reality-genren. Vi har at 

gøre med en målgruppe, der grundlæggende ikke ønsker at ændre alkoholvaner, og den 

udfordring bliver ikke nemmere at håndtere i et mediebillede, som rummer Sommer i Sunny 

Beach og andre programmer om ’de vilde unge’. Vi foreslår derfor, at man forsøger sig med 

kommunikation til en lidt yngre målgruppe på 13-15 år, som endnu ikke har faste vaner i 

forhold til fester og alkohol, og som i mindre grad ser reality-programmer som Sommer i 

Sunny Beach. Aktuel forskning viser en tendens til, at den yngre målgruppe allerede nu 

udskyder alkoholdebuten, ligesom det er blevet mere acceptabelt at sige fra og gå op i andre 

ting. Den udvikling foreslår vi, at man støtter op om via en kampagne. De unge, der endnu 

ikke er vant til at drikke hver weekend og som står over for valget om at begynde at drikke, 

kan formodes at være mere modtagelige overfor en kampagne, som har lært af erfaringerne 

med Stop før 5. Anbefalingen betyder ikke, at man skal opgive at kommunikere til de 16-20 
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årige, men tænke nyt i kommunikationen til denne målgruppe, som lader til at reagerer 

uhensigtsmæssigt på direkte og tydelige adfærdsdirektiver i kampagner. 

 

Derfor bygger den anden anbefaling på specialets viden om, at normer kan udbredes inden for 

reality-programmers rammer. Det har giver os inspiration til at udfordre kampagneformatet 

helt grundlæggende og opfodre Sundhedsstyrelsen til at gøre det samme. Udadtil skal en 

sundhedskampagne ikke nødvendigvis have et klart og tydeligt formål og adfærdsdirektiv for 

at sikre, at målgruppen bliver påvirket. Normer, som udbredes gennem brug af 

underholdning, rollemodeller og fællesskaber som i Sommer i Sunny Beach, kan tænkes at 

virke stærkere, fordi målgruppen ikke afviser budskaberne som en moraliserende løftet 

pegefinger. En måde at udnytte dette på er at bruge kendte rollemodeller, der er kommet langt 

indenfor deres felt, til at fortælle historien om de fordele og fællesskaber, der er forbundet 

med at stoppe før fem. Fokus skal ikke kun være på fravalget af alkohol, men generelt på 

hvad disse rollemodeller har opnået med viljen til at præstere, hvilket ofte kræver en 

mådeholden omgang med alkohol. Som eksempel på en mulig rollemodel kan nævnes 

håndboldspilleren Mikkel Hansen, der prioriterede sin sport højt allerede i ungdomsårene og 

nu er blevet verdens bedste. Det fokus taler til den fascination mange unge har af 

berømtheder, og det ville give muligheden for at kommunikere mere målgruppespecifikt i 

forhold til smag, da rollemodeller kan udskiftes, så de rammer både sportsinteresserede, 

politisk engagerede osv. Deciderede underholdningsprogrammer som Luksusfælden er et 

andet eksempel på, hvordan et kampagneelement kan kommunikere og facilitere redskaber, 

der skal føre til en ændret adfærd. 

 

Vi har set, hvordan Sommer i Sunny Beach på mange måder kommunikerer som en 

kampagne, og hvordan programmets modstridende budskaber minimerer Stop før 5’s effekt. 

Reality-programmet indeholder modsvar på påvirkningsstrategierne i Stop før 5 og knytter an 

til de samme begrebsnetværk på en måde, som er mere relevant for den unge målgruppe. 

Generelt lykkes Sommer i Sunny Beach bedre med at kommunikere til den unge målgruppe, 

skønt nogen kigger med for at grine af deltagerne og andre fascineres. På den måde bliver 

kampagnens effekt påvirket af reality-programmet, og denne viden og forståelse kan inspirere 

til nye og forhåbentlig bedre kampagner og til videre forskning indenfor dette speciales 

område.	  
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6.	  Perspektivering	  

I perspektiveringen vil vi sætte fokus de undersøgelser, vi mener er mest relevante i 

forlængelse af specialets konklusion, og vi vil rette opmærksomheden mod de 

samfundsmæssige konsekvenser det kan have, at normer fra reality-programmer bliver 

udbredt blandt de unge. 

 

Der er behov for at tænke nyt, når Sundhedsstyrelsen laver alkoholkampagner til unge, og 

derfor er det oplagt at forsætte arbejdet, hvor dette speciale har markeret sin begrænsning. Det 

er oplagt at arbejde videre med, hvordan sundhedskampagner generelt og alkoholkampagner 

specifikt kan lade sig inspirere af reality-genren, og konkret udformes på baggrund af den 

viden vi har skabt, og den diskussion vi har indledt. Vi har et vist belæg for at formode, at 

andre reality-programmer kommunikerer på samme måde som en kampagne, ligesom det er 

tilfældet med Sommer i Sunny Beach. Der er forskelle fra program til program, og de 

forskelle vil være interessante at undersøge, men grundantagelsen om, at reality-programmer 

virker som kampagner, er efter vores overbevisning betydningsfuld at få afklaret endeligt. Det 

er interessant at skabe mere sikker viden, som be- eller afkræfter vores konklusion, og det er 

interessant, hvad disse kampagner betyder for de hundredetusinder af danskere, som følger 

programmerne hjemme i sofaen. 

 

De såkaldte castere, som udvælger deltagere til programmerne, har bemærket, hvordan de nye 

potentielle deltagere bliver mere og mere bevidste om, hvad der virker i 

udvælgelsesprocessen, og hvordan man skal agere i reality-programmerne for at være 

interessant og lave godt tv (Elisa Lykke, caster (Generation Reality DR2)). Siden reality-

programmerne begyndte at rulle over de danske skærme i slutningen af 1990’erne, er der 

kommet et stigende fokus på, at man som deltager skal skille sig ud for at være interessant. 

Det ekstreme, grænseoverskridende og den anderledes opførsel er i centrum, fordi det giver 

flere minutter på sendefladen for den enkelte deltager, og det lokker seerne til at følge med. 

Der hersker en norm om, at man som deltager skal skille sig ud for enhver pris, og det er 

interessant i et samfundsmæssigt perspektiv. 

 

I specialet viste vi, hvordan en kampagne som Stop før 5 prøver at rette befolkningen ind efter 

nogle givne sundhedsmæssige, biopolitiske normer om at drikke mindre. Man kan sige, at 

”reality-kampagner” som Sommer i Sunny Beach og lignende programmer helt overordnet 
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retter seerne ind i forhold til en norm om, at alle skal skille sig ud, råbe højt og overskride 

grænser. Anne-Marie Dahl, der er fremtidsforsker, siger blandt andet om reality-

programmerne, at de mange unge deltagere har behov for at blive kendt i offentligheden, fordi 

de har et behov for at skille sig ud. Vi lever i en meget individualistisk tid, hvor traditionerne 

er brudt op, og der er få faste pladser som tidligere tiders ’smed’, ’husmor’ eller ’direktør’, og 

derfor er det op til individet at tegne et billede af sig selv, og de unge vil gerne have at det 

bliver et spændende billede (Generation Reality DR2). På den måde bliver det positivt at 

skille sig ud, også selvom det er negativt i forhold til mere klassiske almene normer om at 

drikke med omtanke, lade være med at mobbe, tale pænt osv. Det vigtigste er at blive set og 

hørt, og er antagelsen om programmernes kampagnetræk korrekte, så trækker programmerne 

generelt i en retning, hvor normen ikke er at passe ind og være som de andre, men at skille sig 

ud – også selvom alle andre gør det samme. Det konstante ønske om at skille sig ud fører til at 

adfærden i programmerne – og måske også ude i virkeligheden – bliver mere og mere 

ekstrem, og vores grænser for, hvad man kan tillade sig, bliver rykket. 

 

Ifølge Svend Mørch, psykolog og ungdomsforsker, kan udviklingen inden for reality-tv 

betyde, at unge ikke vil tage en uddannelse eller dygtiggøre sig, fordi man alligevel ikke skal 

kunne noget for at blive kendt. Reality-programmerne går ud på at vinde det spil, der nu 

engang spilles, og derudover går det for deltagerne ud på at blive et ansigt, som 

forbipasserende bemærker på Strøget i København. Det bliver de ved at skille sig ud med den 

egenskab Svend Mørch beskriver som ”ikke at kunne noget”. Et godt eksempel er Amalie 

Szigethy, der blev kendt for sine sprogblomster i Paradise Hotel og nu lever af at deltage i 

andre reality-programmer og optræde som gæstebartender på diskoteker. Svend Mørch mener, 

at samfundet gør en masse for at fremme unges uddannelse og muligheder, mens medierne 

nærmest gør det modsatte ved at udbrede en norm om, at de unge kan drømme sig til succes 

og en status som kendt. Medierne er optaget af underholdning og ikke af de unges liv 

(Generation Reality DR2). 

 

Men er det mediernes opgave at opdrage de unge, så de får et liv, hvor de bliver kendt for 

faktisk at kunne noget? De unge vælger selv at deltage i reality-programmerne, de er over 18 

år og dermed myndige, og de er selv ansvarlige for, hvad de siger og gør i programmerne, 

hvor de ikke bliver tvunget til noget. Alle os, der sidder i de danske hjem og følger med i et af 

de underholdende reality-programmer, hvorfor bliver vi ved med at kigge med? Mange 

forarges over, griner af eller identificerer sig med deltagerne. Alle seerne har dog det til 
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fælles, at vi iagttager de normer om ekstrem adfærd, der vises. Det er en diskussion og en 

undersøgelse i sig selv værd at se nærmere på, hvordan det påvirker forskellige segmenter, 

hvad mediernes ansvar er, og om seerne også har et ansvar med den stiltiende accept. Er 

reality-programmernes indflydelse positiv eller negativ, og hvilken skade gør det store fokus 

på alkohol, sex og selvfremstilling for de kommende generationer?  
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