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Abstract
The number of overweight and obese people has risen tremendously over the past decades. Whereas
30,9% of the Danish population had a BMI above 25 in 1987 in 2013 it was true for 47,4 % .
Paradoxically there has never been more information about healthy food available to the public and
in 2013 a new set of Official Dietary Advice Guidelines were published by Veterinary and Food
Administration.

A vast number of the obese citizens belong to less resourceful population groups. The aim of this
thesis is to investigate why the dietary advice fail to reach this particular group.

The use of discourse analysis, narrative analysis and identity theory on a section of a data corpus,
collected doing semi-structures interviews with 11 members of the target group, allow the thesis to
elaborate on how the self-narratives and identity construction of the informants affect how they,
and hence the target group, perceive and react to the way the dietary guidelines are presented to
them.

The study has been an eye-opener in terms of how deeply rooted in our identities something as
mundane as what we eat are. Conclusively, the analysis shows that in order to get the target group
to change their eating habits in a healthier direction, one must apply completely different
communicative approaches than what has been done so far, and the study concludes that much more
research is needed in the field.
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Indledning

Til fødevareagenda 2014 udtalte Souschef i Fødevarestyrelsens Ernæringskontor Bente
Stærk, at det gik fremad med danskernes madvaner, madkultur og almene sundhed: Ifølge
Stærk laver danskerne mere mad hjemme i køkkenet, end de lande vi normalt
sammenligner os med. Over 90% af danskerne kender til Fødevarestyrelsens
mærkningsordninger som nøglehulsmærket og fuldkornsmærket. Madkulturen og den
sunde livsstil har således godt fat i danskerne, mener hun. I efteråret 2013 kom der
desuden nye officielle kostråd, der "kort, præcist og positivt kan fortælle forbrugeren,
hvordan man kan leve sundt i hverdagen". Ifølge fødevarestyrelsen så går det godt!

Men der er noget, der skurrer. For antallet af overvægtige og svært overvægtige er ifølge
Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed ((Illeman Christensen et al. 2012,
2014) steget fra 30,9% i 1987 til 47,4 % i 2013 - en stigning på 53,4%. Isolerer man de
svært overvægtige, er stigningen på hele 151,8%. Overvægt er som bekendt nært knyttet
til hvad og hvor meget, vi spiser, så det er muligt, at mange danskere, som Stærk siger,
laver masser af måltider i hjemmet, men spørgsmålet, der melder sig, er: hvilken mad og
i hvilke mængder? Og det er muligt, at de fleste kender fødevarestyrelsens
mærkningsordninger, retter de sig også efter dem?

Der tales meget om skævvridning af sundheden i Danmark, og statistikken viser da også,
at hvor 35,9% af akademikerne i 2013 var overvægtige, så gjaldt det for hele 60.9% af de
ufaglærte. (Illeman Christensen et al. 2014) Denne skævvridning går igen, når det gælder
kostmønster: I 2013 havde 24,8% af de ufaglærte et usundt kostmønster, mens det samme
var tilfældet for 4,6% af akademikerne (Ibid.). Alle disse tal fra Sundhedsstyrelsen bygger
på selvrapportering, så problemet er øjensynligt større, end det fremgår her, men alligevel
giver tallene en klar indikation af, at selvom usund kost og overvægt ikke udelukkende
er et problem for den laveste socialklasse, så er det her, de største udfordringer findes.

Det gør imidlertid ikke overvægt og usund levevis til et isoleret problem for de socialt
svage. Det er derimod et alvorligt problem, der går på tværs af socialgrupper, og som
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vedrører hele samfundet: Det, vi spiser, handler nemlig ikke kun om over- vs.
normalvægt, men også om muligheder i eget liv. Avisoverskrifter som " De fede er svage,
dumme, fattige og dyre for samfundet" (Elmelund 2012) og "Flertal mener, at fede selv
skal betale for behandling" (Sørensen 2014) taler deres tydelige sprog: I samfundet ses
en stigende stigmatisering af overvægtige, og overvægt signalerer mangel på kontrol og
er derfor socialt ekskluderende. Undersøgelser viser, at det at være overvægtig i sig selv
fører til gennemgående lavere social status, end det er tilfældet for normalvægtige,
uafhængigt af hvilken socialklasse man ellers er født ind i. (Baker & Sørensen 2011:196200).

Konsekvenserne af overvægt er altså omfattende og alvorlige. Frede Bräuner, konsulent
og formand for Landsforeningen Mad & Læring påpeger en ond cirkel: "Fedme skaber
en under- og en overklasse - ikke omvendt. Folk er dårligt stillede, fordi de er fede.
Danskernes dårlige spisevaner bevirker, at vi svigter vores børn ernæringsmæssigt.
Mange børn er i dag fejlernæret, og når et barn er det, får det svært ved at koncentrere sig
og får indlæringsproblemer - både bogligt og socialt. Når man er svag begge steder, er
man en taber og bliver udstødt. Og er man først blevet fed, er det svært at komme ud af
det igen som voksen - og mange fastholdes således i en lav social klasse." (Bräuner i
Hundsbæk og Mørch 2002) Den største STIGNING i overvægt ses blandt de 16-44-årige,
og da det samtidig er i denne aldersgruppe, vi finder de fleste småbørnsforældre, er der
grund til bekymring: Usunde kostmønstre og overvægt går nemlig i arv (Lissau 1999).

Kære Kostråd. Jeg slår op
Vi har alle en række roller eller identiteter, som vi indtager i forskellige situationer i vores
tilværelse fx arbejdskollegaer, døtre, sportsudøvere, kærester, rengøringsassistenter,
festdeltagere, avislæsere, forbrugere osv. (Zimmerman 1998; 90ff; Antarki &
Widdicombe 1998; Gergen 2005, 2006). Nogle påtager sig et sæt identiteter og andre et
andet, en der er én rolle, vi alle har: Vi er alle spisere, for vi kan ikke leve uden mad.
Vores valg af mad er i høj grad betinget af hvilke diskurser, vi er en del af og hvilke
subjektpositioner, der er tilgængelige for os: Vi kan ikke lade os interpellere i en
subjektposition, vi ikke er blevet præsenteret for. Hvad, vi spiser, er altså nært forbundet
med vores identiteter.
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At spise handler ikke bare om mad, men også om vores forhold til fx nydelse, sundhed,
socialt samvær, familiaritet, minder, lyst, forbud, genkendelse, frustration. Der er således
en lang række diskurser, der knytter sig til det at spise, og som tilsammen udgør en
diskursorden. Denne er det nødvendigt at have indsigt i, når man vil kommunikere med
et gruppe, der indskriver sig i en anden diskurs end ens egen.

I efteråret 2013 kortlagde jeg en række kost- og sundhedsdiskurser i det offentlige rum
(se fig. 1) og sammenlignede disse med den diskurs, der dominerer Fødevarestyrelsens
officielle kostråd fra september 2013. Projektet, der fik navnet "Kære kostråd. Jeg slår
op!" (Nielsen 2013), udsprang af min undren over hvem, "De officielle kostråd" egentlig
er skrevet til? På Fødevarestyrelsens hjemmeside Altomkost.dk er svaret: "Hovedparten
af den danske befolkning", men jeg kunne jo konstatere, når jeg læste dem, at de med
deres ret ensidige sundheds- og kontroldiskurs i hvert fald ikke var skrevet til mig.

Jeg mødte faktisk sjældent nogen, der læste, endsige fulgte, de officielle kostråd, og jeg
besluttede, at jeg ville undersøge, hvor "de officielle kostråd" befandt sig sprogligt og
diskursivt i forhold til deres målgruppe. "Hovedparten af den danske befolkning" er jo en
ret substantiel målgruppe, og derfor besluttede jeg at undersøge hvilke kostdiskurser, der
fandtes blandt denne befolkning. Da det var vigtigt for mig at komme rundt i hele
diskursordenen, producerede jeg et "Kostdiskurskompas" (fig.1). Dette projekt kom til at
fungere som et pilotprojekt, der kunne hjælpe mig til at pejle ind på hvilke grupper, det
ville være interessant at se nærmere på i specialet.

Pilotprojektet viste klart, at hovedparten af den danske befolkning ikke ser "De officielle
kostråd" som noget, der er skrevet til, eller bare vedkommer, dem: Analyser af en lang
række tekster fra aviser, blade, blogs, hjemmesider, fb-grupper m.m. blotlagde, at langt
de fleste af dem, der har brug for at spise sundere, uagtet socialgruppe og køn, slet ikke
taler samme kost- og sundhedssprog som Fødevare- og Sundhedsstyrelsen. De er ude af
stand til at identificere sig både med det sprog, "De Officielle Kostråd" er skrevet i, og
med de spiseridentiteter eller subjektpositioner som kostrådene tilbyder.
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Figur 1 Kostdiskurskompas (Nielsen 2013)

Det viste sig, at det ikke kun er i de trykte kostvejledninger, kommunikationsfilmen
knækker. Når en psykisk syg, socialt udsat ung kvinde, uden madlavningskompetencer
og med meget svage boglige kundskaber, som en løsning på sin svære overvægt af sin
læge bliver henvist til opskrifter på Dim Sum på Diabetesforeningens hjemmeside, er det
et typisk eksempel på, at kostkommunikationen slår fejl flere steder i det officielle

7

Sul, sundhed og smørkage

Sundhedsdanmark. Når en socialrådgiverstuderende anbefaler en ung mor på
overførselsindkomst, hvis primære kost- og madlavningserfaringer består i produktion af
pulverkartoffelmos og besøg på McD, at "Implementere noget pastinak" i sin kost og
vælge Irmas færdigretter fra Hanegal, så er det tydeligt, at erfaringer, forudsætninger og
sprog omkring kost kan give meget store diskurssammenstød. Disse sammenstød er ikke
forbeholdt socialt udsatte grupper: Gastroseksuelle mænd, der har mantraet: "Når du
spiser smør, så husk at dække det til med et knasende lag havsalt", har mere end svært
ved at forlige sig med kostråd som: "Skrab brødet eller undlad helt at bruge fedtstof" og
"Spar på saltet".

"Mit sprogs grænser er min verdens grænser" sagde Wittgenstein. Hvis man ikke med
egne ord kan tale om noget, så har man også meget svært ved at handle på det. Hvis man
ikke mestrer sproget i Fødevarestyrelsens kampagnematerialer, så ændrer de med
sikkerhed ikke ens holdninger. Og hvis ikke man har sprog til at tale om sund mad og
sundhed, så kan man heller ikke ændre sine handlinger i praksis. Jeg valgte derfor, på
baggrund af findings fra pilotprojektet kombineret med Institut for folkesundheds
statistikker, at udvælge en respondentgruppe, der med stor sandsynlighed ikke deler
hverken sprog eller diskurs med Fødevarestyrelsen. Dette vil jeg redegøre yderligere for
i afsnittet om dataindsamlingsmetoder.

Kostkampagner & kommunikationsparadigmer
"Vi ændrer adfærd, når vi ændrer overbevisning". Sådan lyder et af hovedgrundlagene for
det, man indenfor patientcentreret medicin kalder "Den motiverende samtale" (Bøglund
2010:59) At få motiveret borgere til at ændre adfærd og fx spise sundere er en velkendt
udfordring. Det klassiske spørgsmål, som både offentlige og private fødevare- og
sundhedskommunikatører stiller sig selv, er: Hvordan når vi dem, der ikke vil nås?

Ovenstående spørgsmål skriver sig ind i en kampagneteoretisk tradition: Hvordan
designer man en kampagne, der når en særlig målgruppe? Sundhedsstyrelsens
kostkampagner er som udgangspunkt såkaldte kanyle-kampagner, men tanken om, at
modtageren mangler viden, og at problemet løser sig ved at "injicere" denne viden i
modtageren, er både ude af trit med forskningen (Halkier 2010: 176; Femø Nielsen 2014:
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128). Masser af undersøgelser viser, at indgroede vaner, sociale forhold, personlig smag,
tid, overskud og evner har langt mere indflydelse på, hvad folk spiser, end deres
eventuelle faktuelle viden om hvad der er sundt og usundt (se bl.a. Warde 1997, 2000;
Bisogni 2002; Halkier 2014; Bjerg & Tschentscher 2008; Smith og Holm 2010; Jensen
2003). For én ting er at se og læse fx de officielle kostråd, noget helt andet er at kunne
omsætte denne information i praksis i eget liv.

Når man vil kommunikere virkningsfuldt, er en grundlæggende overvejelse, hvilke
kommunikationsparadigmer, der skal dominere kommunikationen for at opnå det, man
som kommunikatør gerne vil (Femø Nielsen 2014: 37 ff.). Når vi taler sunde kostvaner,
giver det mening at antage, at målet med kommunikationen ikke bare er at informere,
men at ændre modtagers adfærd: Det hjælper ikke på ens sundhedstilstand at VIDE, at
broccoli er sundere end bolsjer, det ved nok langt størsteparten af befolkningen. Du skal
også nå dertil, at du KØBER broccolien og SPISER broccolien. Og måske endda LADER
VÆRE med at spise bolsjet. Tager man udgangspunkt i Femø Nielsens strategiske
kommunikationsmodel (fig. 2), bliver det tydeligt, at adfærdsændringer som minimum
må have "at gøre" som kommunikationsmål, og at sandsynligheden for, at
adfærdsændringer bliver noget permanent, er langt større, hvis modtageren "elsker/ejer"
ideen.

Adfærdsændringer fordrer involvering af modtageren, og det kræver dialog, forståelse for
modtagers problemstillinger og respekt for individets oplevelse af situationen (Femø
Nielsen 2014). Man må med andre ord ud og undersøge, hvad målgruppen oplever,
tænker, føler, præfererer, elsker og frygter, og hvordan den ser og italesætter sig selv,
samt hvilke identiteter medlemmerne af den gør, når det kommer til mad og spisning.
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Figur 2 Strategisk kommunikationsmodel (Femø Nielsen 2014)

Problemformulering, RQ og teoretisk-analytisk fokus
Dette speciales hovedformål er ikke at designe en ny kostkampagne. Det er derimod at
lave en avanceret målgruppeanalyse, der kan udgøre en del af det kampagneteoretiske
grundlag for en evt. kostkampagne rettet mod denne målgruppe. Undersøgelsen bygger
på kvalitative data og er et såkaldt eksemplarisk studie, der ekstrapolerer findings og
teorier fra nogle få repræsentanter over på en hel gruppe. (Skjold 2014; Garfinkel 1957).

For at indsamle kvalitative data om målgruppen indtog jeg rollen som mikroantropolog
og har, både før og under skriveprocessen, via etnografiske metoder som interviews og
contextual inquiries (Launsø et al. 2011; Neergaard 2007; Kvale og Brinkmann 2009;
Holtzblatt og Bayer 2015; Bayer og Holtzblatt 1998) indsamlet disse. Specialets første
del er således i høj grad empirisk. Spørgeguides og settings var designet og udvalgt, så
de på bedste vis indledningsvis kunne belyse følgende:


Hvilke diskurser indskriver informanten sig i, og hvilke
madrelaterede identiteter kan identificeres?
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Hvilke spiserrelaterede narrativer placerer informanten sig selv i,
og hvad fortæller det om dennes spiser- og
madhåndteringsidentiteter?



Hvilke helbredsmæssige konsekvenser har ovenstående for
informanten?

For at få svar på disse spørgsmål anvendte jeg både diskursanalyse (Fairclough 1989,
2003; Potter og Wetherell 1987; Laclau og Mouffe 1985; Jørgensen og Philips 1999) og
narrativanalyse (Ochs og Capps 2001; De Fina og Georgakopoulou 2012; Gergen 2005;
Greimas 1967) på det indsamlede datamateriale. Undervejs blev disse analyserer brugt
som grundlag for en identitetsteoretisk diskussion med afsæt i følgende spørgsmål:


Hvilken betydning har spiser- og madhåndteringsidentiteterne for informanternes
spisevaner? Herunder:


Hvad fortæller de identificerede identiteter om informantens selvopfattelse?



Hvilke spiseridentitetsmæssige konsekvenser har det for informanterne, når
det offentlige Kost- og Sundhedsdanmark tilbyder subjektpositioner, de ikke
kan interpellere sig i?



Hvordan kan narrativanalyse og identitetsteori bruges til at undersøge,
hvordan kommunikationen til målgruppen skal udformes?

Ovenstående forskningsspørgsmål udspringer af et ønske om at afdække, hvilken
betydning informanternes identitetsdannelse og narrativer har for, hvad de spiser, og
hvilke tilbud og strategier de skal tilbydes, hvis de skal til at spise noget andet, end det de
plejer. Denne viden ser jeg som essensen i det kampagneteoretiske fundament, og den er
specialets nøgleinteressepunkt. Derfor er kernen i specialet analysen og den teoretiske
diskussion, der tager afsæt i identitets- og narrativteori (Gergen 2005,2006, Zimmerman
1998, Antaki & Widdicombe 1998, Hall 1996; Bruner 1986; Althusser 1971; White
2006.). Udenom ligger den kampagneteoretiske ramme, som jeg kun i meget begrænset
omfang vil berøre, men som knytter sig til de forslag til forbedringer, jeg vil formulere
på baggrund af analyserne.
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Afslutningsvis har jeg på baggrund af analysen kort formuleret en række forslag til,
hvordan man kunne gribe kostkommunikationen til målgruppen an, samt præsenteret et
forslag til et projektdesign, der kunne løfte hele kostkommunikationsområdet markant og
være en del af løsningen, på det store problem fejl- og overernæring udgør både for den
enkelte og for samfundet.

Formålet med specialet er således at generere ny viden, der kan fungere som det
forskningsbaserede kampagneteoretiske grundlag for de kommunikationsdesign og
strategier, der helt konkret kan ændre den måde, både offentlige og private aktører
adresserer udsatte borgere på kost- og sundhedsområdet. Denne undersøgelses endemål
er altså at ændre nogle menneskers praksis, og som sådan indskriver specialets grundidé
sig i aktionsforskningstraditionen, der ”er en forskningstilgang, der sigter mod at skabe
konkrete ændringer i praksis og mod at undersøge, hvordan man kan skabe disse
ændringer" (Duus et al. 2012: 114). Selve forskningen i specialet lægger sig dog mellem
at være det, som Launsø et al betegner den forstående og den handlende forskningstype
med hovedvægt på den forstående (Launsø et al. 2011:23ff), idet hovedformålet er at
fremanalysere den forståelse for målgruppen, der kan bruges som afsæt til fremtidige
adfærdsregulerende tiltag.

Hvad man også kunne undersøge...
Inden jeg går videre med beskrivelsen af undersøgelsen, vil jeg kort berøre et række
forhold og problemstillinger, der omhandler samme problemfelt, men fra andre vinkler.

Bedrevidende overgreb eller kollektiv problemløsning?
Den første problemstilling består i den diskussion, der typisk dukker op, når der fx
kommer nye kostråd fra fødevarestyrelsen, eller der luftes tanker om nye politiske tiltag,
der fx via afgifter eller andre parametre skal regulere vores fødevareindtag i en sundere
retning: Skal staten overhovedet blande sig i, hvad borgerne spiser, hvis de ikke selv giver
udtryk for, at de ønsker at spise anderledes? Skal staten i stedet lade folk spise hvad de
vil i de mængder de vil uden at forsøge at intervenere? Er det overhovedet etisk og
moralsk forsvarligt, at staten blander sig i borgernes madvaner?
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Tanken med kostvejledning er, at staten via denne og evt. andre adfærdsregulerende tiltag
kan fremme sine borgeres sundhedstilstand og dermed både deres og egen trivsel og
produktivitet (Overgaard 2005:13). Ideologisk set er der meget forskellige holdninger til
denne type oplysning. Uanset de delte meninger er fakta, at staten hvert år bruger store
summer på at kostvejlede, og på den baggrund mener jeg, at man lige så godt kan
undersøge hvordan det kan gøres virkningsfuldt.

Hvad ved eksperterne - og hvem er de?
En ret dominerende holdning i den offentlige debat er, at politikere eller
”madakademikerne" ikke skal diktere, hvad vi skal spise. Ofte er argumentet, at der
mangler ernæringssagligt grundlag, for at anbefale som man gør. Og det rejser jo et andet
interessant spørgsmål: Véd eksperterne nok om, hvad der er sundt og usundt til, at det er
i orden, at fortælle andre hvad de skal log ikke skal spise? Heller ikke dette vil jeg
behandle indgående i dette speciale, for om Fødevareministeriets eksperter er dygtige nok
til at implementere ny viden fra førende forskning i anbefalingerne, er nemlig også en
selvstændig problematik, det ligeledes ville kræve et selvstændigt speciale eller fem på et
andet fakultet at behandle indgående.

I det hele taget har mange sundhedsorienterede mennesker en intens mistillid til statens
officielle kostanbefalinger, og Staten er jo ikke ene om at vejlede om sund kost. En hel
hærskare af ikke-statslige kosteksperter står nemlig parat med deres bud på den rigtige
kost, den ideelle løsning. Budskaber om sund kost er alle vegne: Man kan spise palæo,
caveman-diet, primal blueprint, eller man kan gå på juicefaste, spise raw vegan diet, 5:2
diet, LCHF, Verdens Bedste Kur 1.0 og 2.0 eller benytteTimeglasmodellen. Listen er
lang, og de fleste af disse sundhedseksperter er grundlæggende uenige i de
kostanbefalinger, som fødevarestyrelsen sender ud. Mange af forfatterne er desuden læger
eller diætister og har således principielt mindst lige så gode forudsætninger for at udtale
sig om kost og sundhed som fx Fødevarestyrelsen. Hvad sund kost overhovedet
indebærer, er der altså ingen universel konsensus omkring, men i specialet tager jeg
udgangspunkt i de officielle kostråd, da det er fødevarestyrelsens kommunikation, der er
udgangspunktet.
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Hvornår er man sund?
En tredje problemstilling handler om begrebet sundhed. For HVAD er sundhed
overhovedet? Denne problematik kunne snildt udgøre et selvstændigt speciale, for: Er
man fx sund, hvis man spiser et kilo grøntsager om dagen, men hader sin kost? Er man
sund, når man er kisteglad for alle sine måltider, men spiser godt med smør hver dag? Er
det sundt at spise mager ost, hvis man til hvert måltid savner den fede? Er det usundt at
veje 10 kilo for meget, hvis man spiser sunde fødevarer, og hvem bestemmer i øvrigt,
hvad "for meget" er? Hvor meget betyder ens psykiske velbefindende for sundheden, og
i hvilken grad kan man gøre vold på egne (mad)lyster for sundhedens skyld og stadig
opleve livs- og madglæde? Sundhed kan ikke defineres og afgrænses en gang for alle,
men må betydningsudfyldes gang på gang.

Hvem bestemmer hvad livskvalitet er?
Den fjerde problemstilling handler om sammenhængen mellem livskvalitet og mad: For
hvordan er koblingen mellem de to, og hvad afgør om den mad, man spiser bidrager til
livskvaliteten og ud fra hvilke parametre? Emnet er på dansk i de senere år blevet berørt
af bl.a. Kristensen og Jacobsen (2011), Tange Kristensen og Houlind Rasmussen (2012)
og Hillersdal (2014), men krydsfeltet mellem mad, nydelse og livskvalitet, især set i
forhold til fx overvægtsproblematikken, er et emne, der kunne belyses langt mere, og hvor
selv at skrabe i overfladen ville kræve endnu et selvstændigt speciale.

Alle ovenstående problemstillinger spiller på en eller anden måde ind i specialet, og jeg
mener, at alle fire, særligt i forlængelse af denne undersøgelses findings, burde belyses
langt mere. Der ville give et bedre og mere nuanceret billede af, hvad der går galt, og
hvordan det kunne gå godt, når det offentlige kostoplyser. En større viden på disse
områder ville spare mange offentlige kroner.
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Videnskabsteoretiske overvejelser

Pasta eller pastinak? Hvad vi skal spise til næste måltid, eller hvad vi skal servere for
vores børn, afhænger af, hvilken identitet vi ønsker at gøre. I dette kapitel vil jeg
indledningsvis kort opridse specialets videnskabsteoretiske fundament og herunder kort
introducere den identitetsforståelse, der danner grundlag for undersøgelserne. Jeg vil
dernæst præsentere de findings fra pilotprojektet "Kære kostråd. Jeg slår op!”, som jeg
har fundet relevante for specialet og derfor har benyttet til at udvælge
dataindsamlingsmetoder og informanter. Slutteligt vil jeg gennemgå og reflektere over
dataindsamlingsprocessen.

Videnskabsteoretisk ramme
Specialet skriver sig både teoretisk og metodisk ind i en socialkonstruktionistisk
videnskabsteoretisk ramme. Antagelsen, at de realiteter, vi som mennesker bevæger os i,
er socialt konstruerede, og at videnskabssociologien har denne sociale konstruktion som
sit analyseobjekt, blev introduceret i Bergers og Luckmanns The Social Construction of
Reality (1966). Jeg tager udgangspunkt i socialkonstruktionismen (herefter blot
konstruktionismen), som den blev formuleret af Berger og Luckmann og senere af Burr,
Gergen, Bruner m.fl. (Burr 1995; Gergen 2005, 2006; Bruner 1990; Jørgensen og Philips
2013), og sondrer i specialet klart mellem denne og socialkonstruktivismen, selvom de to
begreber mange steder enten forveksles eller bruges synonymt. Socialkonstruktivismen
tager, særligt indenfor psykologien, udgangspunkt i Piagets konstruktivistiske teori, der
adskiller sig markant fra konstruktionismen (Jørgensen og Philips 2013).

Mere konkret er mit udgangspunkt Gergens fortolkning af konstruktionismen, der lægger
stor vægt på sproget som både skaber af den virkelighed, vi bevæger os i, og nøgle til
forståelse af omverdenen. Desuden vægtes diskursen som pejlemærke for menneskelig
erkendelse. Stor vægt tillægges også individets br ug af narrativer til at skabe en kohærent
selv-beretning og sproget som identitetsskaber, og konstruktionismen trækker på den
måde i høj grad på den sene Wittgenstein (Gergen 2005, 2006; Wittgenstein 1953). Jeg
fortolker dog ikke konstruktionismen og Gergen derhen, at det sociale felt er helt frigjort
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fra regler og konventioner, men mener, at der i konkrete situationer kan eksistere ret
begrænsede rammer for hvilke identiteter og udsagn, der kan accepteres som
meningsfulde, og at disse rammer udgør en bestemt diskurs. Konstruktionismen og dens
udlægning af selvet som en fortælling, der bliver skabt og omskabt af de sociale
relationer, det indgår i, har selvsagt spillet et enorm rolle i socialpsykologiske discipliner
som fx narrativ terapi og postmoderne terapi (se fx Gergen 2005, White 2006), discipliner
jeg i vil trække på i mine analyser.

Grundlæggende konstruktionistisk identitetsforståelse
I konstruktionismen ses sproget som det værktøj, der skaber ændringerne i virkeligheden,
og som konsekvens heraf bliver selvet til via det sprog, det benytter, når det bringer sig i
relation med verden. Den konstruktionistiske indentitetsforståelse bygger således på, at
individets forståelsesramme og identitet bliver til og forandres i den daglige interaktion
med andre (Redman 2000; Hall 1996; Widdicombe 1998; De Fina og Georgakopoulou
2012; Gergen 2005, 2006).

Specialets identitetsforståelse blive behandlet meget tilbundsgående i teorikapitlet, men
når jeg har valgt at introducere den ganske kort her, er det fordi, den udgør det teoretiske
grundlag for mit metodevalg.

Den konstruktionistiske identitet er noget, individet gør, noget der er indlejret i sociale
aktiviteter, og ikke noget man "er" eller "har” (Widdicombe 1998, Antaki og Widdicombe
1998; Gergen 2005, 2006). Jeg vil indledningsvis pointere, at det identitetsbegreb, jeg
arbejder med, ikke kan sidestilles med det sociologiske rollebegreb som bl.a. Mead (Mead
1934) og særligt Goffman og repræsenter (Goffman 1959), der hævder, at vi, for at leve
op til sociale forventninger til hvordan man "gør" fx en god hustru, mor, præst osv., lærer
at

spille roller som

en skuespiller

på

et

teater.

Den

konstruktionistiske

identitetskonstruktion ses derimod som en proces, hvor selvet konstitueres gennem social
interaktion og via de sociale relationer, vi i forskellige kontekster indgår i og deltager i,
og denne individopfattelse har haft afgørende betydning for mit valg af
dataindsamlingsmetoder. Hvis man ser sproget og de lingvistiske og kommunikative
processer, som værende helt essentielle for identitetskonstitutionen, så må sproget være
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en nøglefaktor i denne proces (De Fina og Georgakopoulou 2012, Gergen 2005), og så
må et krav til mit datamateriale være, at det indeholder kvalitative data, der giver
mulighed for at benytte konstruktivistiske analysemetoder som diskursanalyse,
narrativanalyse og identitetsanalyse.

I konstruktionismen er fokus på om, hvornår og hvordan, forskellige identiteter bruges:
Vil man tildele skyld eller ansvar, forsvare sig eller retfærdiggøre handlinger eller
mobilisere andre identiteter? Alt efter hvordan de enkelte identiteter bliver gjort, får det
også forskellige konsekvenser for individets relation til andre (Widdicombe 1998).

Jeg lader specialets identitetsforståelse tage udgangspunkt i Zimmermans tredelte
identitetsbegreb (Zimmerman 1998). Zimmerman skelner mellem de diskursive (eller
interaktionelle), de situationelle og de transportable identiteter (fig.3). Hvorfor jeg finder
denne tredelte identitetsforståelse særlig brugbar, vil jeg uddybe i teorikapitlet. Lige her
vil jeg udelukkende præsentere de tre identiteter, så læseren er bekendt med dem.

Figur 3 Zimmermans identitetsniveauer (egen tilvirkning efter Zimmerman 1998)
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Informantudvælgelse og dataindsamlingsmetoder
Da jeg i efteråret 2013 mappede offentlige kostdiskurser (se fig. 1), var empirien
udelukkende skriftlige kilder som fx avisartikler fra landsdækkende aviser, hjemmesider,
blogs og tråde i lukkede fb-grupper om kost og sundhed. Denne type data fungerede rigtig
godt til projektet, fordi den, ud over et bredt overblik over de mest dominerende kost- og
sundhedsdiskurser, også gav et indblik i hvilke diskurser, der var underrepræsenterede i
den offentlige debat, og dermed gav indikationer på hvilke grupper, der er særligt svære
at få i tale omkring kost og sundhed.

I analysen identificerede jeg tre grupper, som, ud over at have det til fælles, at de
indskriver sig i diskurser, der er så godt som ikkeeksisterende i det offentlige rum, også
ligger meget langt fra fødevarestyrelsens sundheds- og kontroldiskurs. Det er de delvist
overlappende diskursfællesskaber "Vi-skal-jo-have-aftensmad", "Jeg-orker-ikke" og
"Ked-og-fed" (se fig. 1). Det er fra disse tre diskursfællesskaber, at jeg har bestræbt mig
på at udvælge mine informanter, fordi borgere i netop disse grupper, qua deres situation
og deres manglende diskursfællesskab med det officielle Sundhedsdanmark ville være ”i
stand til at generere tilstrækkelig information om det fænomen, der skal studeres"
(Neergaard 2010: 13), nemlig hvilke identiteter der findes hos de bortgere, det officielle
Sundhedsdanmark har meget svært ved at få i tale. Særligt blandt de to sidste grupper
kunne spores en markant overvægt af borgere fra de laveste socialklasser, og den viden
måtte jeg tage til efterretning, når jeg skulle opstille kriterier for, hvem mine informanter
skulle være.

Valg af informanter
Overvægt er en af de mest synlige konsekvenser af usunde kostvaner. Man kan imidlertid
ikke gå hen til tilfældige mennesker og sige: "Hey - du ser tyk ud! Er du ked af det? Orker
du ikke at gøre noget ved det? Så er du nok medlem af det diskursfællesskab jeg søger!"
Derfor måtte jeg i gang med processen at afgrænse min målgruppe yderligere og beslutte
hvordan, jeg ville lokalisere og kontakte dem.
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Det første redskab, jeg tog fat i, var Sundhedsstyrelsens statistikker over sygelighed,
overvægtige og usund kostmønster fordelt på en række parametre bl.a. alder, køn, og
uddannelse. I de metodiske overvejelser fra mit pilotprojekt havde jeg systematiseret
noget statistik med udgangspunkt i Sundhedsprofil2010 (Illeman Christensen et al. 2012)
og set på, hvor de største problemer med overvægt, sygdom og usundt kostmønster
fandtes. Følgende er et uddrag af ”Kære kostråd, Jeg slår op!"
Læser man i Sundhedsprofil2010 står det klart, at overvægt og sygdom har social slagside:
En stor gruppe bliver mere og mere overvægtige, (...) og langt de fleste af dem befinder sig i
sfi's socialgruppe 4 eller 5, eller de er helt uden for socialgruppeinddelingen.
Nogle faktorer, der har betydning for vores sociale position og dermed for vores sygelighed,
er vores uddannelseslængde, indkomst, beskæftigelse, boligforhold og etnicitet [også kaldet
den sociale gradient] og (...) jeg har valgt at se på sammenhængen sundhed, overvægt og
uddannelsesniveau og har udvalgt tre uddannelsesgrader, som jeg har kombineret med fem
undersøgte punkter:

Figur 4

Siden da er Sundhedsprofil 2013 (Illeman Christensen et al. 2014) kommet. Statikkerne
er ikke alle umiddelbart sammenlignelige, men jeg har plukket et udvalg, der giver en ide
om hvilken udvikling, der er sket, samt inddraget kønsfordeling (fig. 5).
Den mest interessante udvikling er efter min mening, at skævvridningen af overvægt
fordelt på uddannelsesbaggrund, og dermed implicit på socialklasser, er steget: Hvor
andelen af overvægtige akademikere i 2010 var 36,7%, er den i 2013 35,9%. Andelen af
overvægtige kortuddannede og ufaglærte er derimod steget med 1,9 procentpoint fra hhv.
52,5% og 59,0” til 54,4” og 60,9%. I samme periode er den samlede andel af overvægtige
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danskere steget fra 46,8% til 47,4%, og andelen af klinisk fede er da også steget hos
personer fra alle uddannelsesniveauer dog stadig med en skæv fordeling, hvor den
mindste stigning ses hos akademikerne og den største hos de ufaglærte (hhv. 2 og 0,8
procentpoint). Der er altså intet, der tyder på, at fedmeepidemien eller skævvridning af
sundheden er bremset op.

Figur 5 Statistik over kostvaner og overvægt efter udvalgte sociale gradienter (kilde: Sundhedsprofil2013)

Kønsfordeling
Det er tydeligt, at langt flere mænd end kvinder er overvægtige og spiser usundt. De er
også generelt mindre interesserede i at spise sundere, end kvinderne er det, og særligt
ufaglærte mænd betragtes gennem kost- og sundhedsfaglige briller ofte som "Dem der
ikke vil nås", nok ikke helt uden grund. Der har da også været tiltag henvendt direkte til
denne gruppe, senest kampagnen "Herrefedt!" hvor Fødevarestyrelsen i samarbejde med
kokken Klaus Holm havde udviklet en række opskrifter "til rigtige mænd". Nu er det bare
sådan, at rigtig mange mænd lever sammen med kvinder, der laver deres mad. Ligesom
mange kvinder lever sammen med mænd, der laver deres, og det forhold ønskede jeg at
indtænke i mit informantvalg. Da "De officielle kostråd" jo heller ikke er specifikt til
mænd, men til alle danskere, fravalgte jeg en ren mandeinformantgruppe til fordel for en,
der bestod af halvt mænd halvt kvinder.
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Aldersgrupper
Både blandt mænd og kvinder findes den største gruppe af overvægtige og klinisk fede i
aldersgruppen 55-74 (Illeman Kristensen et al. 2014). Der er flest normalvægtige blandt
de 15-24-årige, og derefter stiger vægten ellers stødt fra 25-74. De to aldersgrupper, hvor
andelen af overvægtige er steget mest fra 1987-2010, er imidlertid de unge mellem 16-24
og de 25-44-årige (Illeman Christensen et al. 2012: 199). Vil man gøre noget for at stoppe
væksten, er det altså et godt sted at begynde. Selvom "De officielle kostråd” henvender
til "Hovedparten af den danske befolkning", kan de, med deres fokus på planlægning af
indkøb og sunde måltider, hjemmebag og hjerte-karsygdomme, nok ikke siges at være
skrevet eksplicit med de 16-24-årige i tanke. Derimod kunne man forestille sig, at mange
af de intenderede modtagere befinder sig blandt de 25-44-årige. Derfor har jeg på
baggrund af alle ovenstående overvejelser udvalgt ufaglærte eller erhvervsuddannede
informanter af begge køn blandt voksne i alderen 22-49 år, idet jeg vurderede, at de 22årige typisk er flyttet hjemmefra og har en eller anden form for husholdning.

Der er, ud over de allerede nævnte parametre, både samfundsøkonomisk og menneskelig
ræson i dette: Får man vendt kost- og vægtkurven hos en 35-40-årig, taler vi om 25-30
gode år på arbejdsmarkedet, frem for 5-10 år afløst af offentlig forsørgelse, som fx
sygedagpenge eller i værste fald en alt for tidlig død, og dette gælder i endnu højere grad
for en på 22.

Desuden har mange i denne aldersgruppe hjemmeboende børn, og får man ændret
forældrenes kostvaner til det bedre, vil det smitte af på dem. Usunde kostmønstre og
overvægt går som sagt i arv (Lissau 1999): Om du bliver overvægtig som voksen,
afhænger i høj grad af, om du dine forældre var det, da du var barn. Så får man vendt de
dårlige kostmønstre hos de 25-49-årige, så er der altså mange fordele, herunder
muligheden for at bryde den onde cirkel, Frede Bräuner er citeret for i indledningen.

Yderligere parametre
Jeg kunne have indtænkt mange yderligere parametre i mit valg af informanter (se
Neergaard 2010:25 ff.). Da en del af interessefeltet i specialet er, hvordan man får
overvægtige mennesker til at spise sundere, var det oplagt, at informanterne skulle være
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det. Parametre som samlivsformer, erhvervsmæssig stilling og landsdel m.m. blev
fravalgt, ligesom jeg ikke stillede som krav, at informanterne havde børn.
Spørgsmålet om etnicitet som parameter, havde jeg ikke først overvejet, men det blev
aktuelt, da jeg skulle i gang med selve informantindsamlingsprocessen, som jeg beskriver
nedenfor. Jeg valgte udelukkende at bruge etnisk danske informanter, fordi både
flygtninge og indvandrere i både første, anden og tredje generation byder på nogle helt
særlige problemstillinger af kulturel og/eller religiøs karakter, som flere før mig har
adresseret (se fx Jensen og Halkier 2012), og som Sundhedsstyrelsen har udviklet særligt
materiale til (For en gennemgang se Sundhedsstyrelsen 2011). Jeg har nedenfor indsat en
boks med mine endelige krav til informanter (fig. 6)
Krav til informanter
22-49 år gammel
BMI> 25
Ufaglært eller erhvervsuddannet
Evt. ramt af livsstilssygdomme som type-2 diabetes, blodprop m.m.
Etnisk dansk
Figur 6

Yderligere teoretisk-metodiske overvejelser
Alle ovenstående valg byggede på en formodning om, at informanterne med stor
sandsynlighed ville befinde sig indenfor et af de tre kortlagte diskursfællesskaber, som
jeg valgte at tage udgangspunkt i. Jeg var dog klar over, at de samtidig ville repræsentere
en vis variation indenfor disse fællesskaber. Jeg havde som nævnt besluttet, at
undersøgelsen skulle være et såkaldt eksemplarisk studie, hvor findings og
analyseresultater fra næranalyse af en begrænset datamængde fra nogle udvalgte
repræsentanter ekstrapoleres over på en større gruppe. Den type undersøgelse åbner
nemlig mulighed for at gå analytisk i dybden med små mængder kvalitative data frem for
at se overfladisk på store mængder. På den anden side måtte jeg også have en vis
informantpulje at tage af for at sikre mig, at de problemstillinger jeg identificerede var af
nogenlunde generel karakter. Derfor valgte jeg at interviewe 11 informanter, fordelt på 5
mænd og 6 kvinder, og efterfølgende udvalgte jeg 4 af disse til også at deltage i en
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contextual inquiry. Det resulterede i et datakorpus på ca. 14 timers båndet interview og
tre sæt af noter til contextual inquiry, da den ene af mine udvalgte informanter i sidste
øjeblik valgte at trække sig fra undersøgelsen.

At finde en ufaglært mand med mave
Jeg har brugt flere metoder til konkret at finde mine 12 informanter. Dels har jeg benyttet
de ydre dele af mit netværk (Halkier 2002), dels har jeg på forskellige måder søgt udenfor
mit netværk. Mit første tiltag var at kontakte en række lokale industrivirksomheder og
høre, om jeg måtte sætte mig i deres kantine og tale med medarbejderne i frokostpausen
for derigennem at få kontakt med informanter. Jeg præsenterede projektet som en måde
for virksomhederne at udvise CSR og derigennem profilere sig, men fik desværre afslag.
Det

kan

hænge

sammen

med,

at

de

virksomheder,

jeg kontaktede,

var

produktionsvirksomheder af fødevarer, der langt fra kan betagnes som sunde.

Efterfølgende kontaktede jeg Arbejdsformidlingen i en række kommuner på Sydsjælland
og Lolland-Falster, men heller ikke her havde man interesse i at deltage. Endelig
kontaktede jeg VUC Storstrøm, og de ville gerne hjælpe. De lagde en reklame for
projektet på deres intranet og lod mig komme op på skolen, så jeg kunne få kontakt med
mulige respondenter. Det gav flere gode resultater. En anden metode jeg forsøgte var at
kontakte potentielle informanter via slankegrupper på fb. Dette opgav jeg imidlertid, idet
dem, jeg fik kontakt med, netop massivt italesatte deres forhold til mad og sundhed, og
jeg jo havde besluttet at gå efter repræsentanter fra grupper, der som udgangspunkt netop
ikke gjorde det.
Inkognito i Bilka
Endelig besluttede jeg mig helt lavpraktisk for at gå i Bilka og lede efter informanter dér.
Først overvejede jeg at stille mig op to dage i Bilka Ishøj og to dage i Næstved for på den
måde at få lidt geografisk spredning, så der var informanter både fra provinsen og fra
Københavns Vestegn. Men efter overvejelse gik det op for mig, at mange af de potentielle
informanter, som jeg ville møde i Ishøj, ville være af anden etnisk herkomst end dansk.
Derfor jeg valgte derfor, af grunde som tidligere er forklaret, at fokusere på Næstved
Storcenter. Dette gav en lille skævhed i informantgruppen, idet de fleste informanter i
projektet bor i provinsen. Alle informanter er fra Sjælland og øerne, ikke fordi det ikke
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kunne være relevant at have informanter fra andre dele af landet, men fordi det var det,
der rent praktisk var muligt for mig.

Når man skal stille sig op på et offentligt sted og henvende sig til overvægtige mennesker,
for at få dem til at bruge deres tid på at tale med dig, er der en del overvejelser, man må
gøre. Første overvejelse kan på, om det er grænseoverskridende for en selv at iføre sig
poset tøj og stille sig op udenfor Carl's Junior (Burgerkæden ud for Bilkas kasselinje i
Næstved Storcenter) og henvende sig til fremmede. For mig krævede det nogen
overvindelse at gemme mig mellem tilbudsmontrerne på torvet uden for Bilka og holde
øje med potentielle informanter. På den anden side havde jeg en teori om, at jeg på denne
måde ville kunne få kontakt med nogle mennesker, jeg ellers ikke ville vide hvordan, jeg
skulle få kontakt med, og jeg fik ret.

Der var også praktiske overvejelser: Hvornår er det bedst at stille sig op? Er det fx i
dagtimerne med en forventning om, at størsteparten af dem, der handler der, er uden for
arbejdsmarkedet? Eller er de bare på barsel eller skiftehold? Hvad tager man på? Hvad
tager man IKKE på? Hvad siger man til folk, når man henvender sig? Jeg valgte at stille
mig op en række hverdage fra ca. 10.30-14.00. I samråd med min vejleder købte jeg et
par joggingbukser, jeg kunne tage på. Kombinationen let høje hæle, joggingbukser, stor
sweater og læbestift skulle signalere imødekommenhed, at jeg hverken var for trendy
(ingen smarte sneakers), for frelst (ikke flade fodformede politikenlæsersko eller makeupfrit ansigt) eller for formel (joggingbukser i stedet for jeans eller fx habitbukser eller
nederdel).

Jeg henvendte mig til synligt overvægtige mennesker i området mellem kasserne i Bilka
og Carl's Junior med sætningen:

"Hej - må jeg forstyrre et øjeblik. Jeg leder nogen der normalt ikke bliver hørt så meget,
men som godt kunne tænke sig at fortæller hvad de tænker om fx mad, indkøb, de
officielle kostråd og om hvorvidt det er nemt at vælge sunde madvarer i supermarkedet"
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Jeg fik mange sjove reaktioner på det. Fx var der to unge mænd, der i befippelse gav sig
til at danse og mime, mens de flygtede, da jeg sagde ordene "Sunde madvarer"! Jeg har
nok fejlet mht. at tilbyde en attraktiv subjektposition til dem. Men andre var positivt
indstillede, og efter en uformel snak om fx fødevarepriser, børneinstitutionernes
kostpolitik, eller hvad folk end kom ind på, så fik jeg spurgt til deres alder og uddannelse,
og om jeg måtte komme hjem til dem og interviewe dem. Denne metode gav en håndfuld
gode, spændende informanter, som jeg ikke ville have mødt ellers, og selv de, der ikke
ønskede at deltage, fik jeg ofte en god snak med om mad, sundhed m.m. Det var alt i alt
en spændende og succesrig måde at finde informanter på. Det er dog en metode, der kan
kræver en del overvindelse, hvis man fx er meget introvert. Jeg vil indskyde, at den var
relativt tidskrævende og en smulegrænseoverskridende, i hvert fald for mig. Jeg lærte
også, at man skal sørge for med det samme at få tlf. og adresse på folk, samt lave en
håndfast aftale, for ellers løber det ud i sandet.

Jeg har nedenfor indsat et skema over alle mine informanter med alder, køn,
arbejdssituation, uddannelse og familieforhold.

Figur 7 oversigt over informanterne og deres personlige forhold
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Dataindsamlingsmetoder
Jeg har som nævnt primært benyttet to etnografiske metoder til dataindsamling: Interview
(Launsø et al. 2011; Kvale og Brinkman 2009) og Contextual Inquiry (Wixon et al 2002;
Holtzblatt og Beyer 2015; Beyer og Holtzblatt 1998). Kvalitative interviews er særligt
relevante når "Grænser mellem fænomenet, som forskeren ønsker at undersøge, og
omgivelserne er svære at trække." (Launsø et al. 2011: 133), og man kan roligt sige, at
det komplekse felt overvægt, spisning, sundhed og identitet lever op til denne beskrivelse.
For at sikre mig at mine data ville være egnede til de konstruktionistiske analyser, der var
bærende for projektet, måtte de indeholde thick desciptions (Ryle, G. 1949; Geertz 1973;
Lincoln og Guba 1985; Holloway 1997) De måtte altså give adgang til de kontekstuelle
detaljer og plottet i den enkeltes liv og samtidig give indsigt i de komplekse forståelseslag,
der strukturerer respondenternes sociale relationer. De måtte desuden indeholde
narrativer, der kunne bruges til at fremanalysere viden bl.a. om informanternes
selvopfattelse, subjektpositioner og agency.

Endelig måtte jeg sikre mig, at mine

spørgsmål gav stemme til informanterne og indkredsede den forstående forskningstypes
kernespørgsmål: "Hvilken mening tillægger X (kilden) et bestemt fænomen (Y) i hvilken
kontekst (Z)"? (Launsø et al. 2011:25).

Jeg lagde ud med de kvalitative interviews, idet de har fokus på "At få beskrevet og
forstået koblingen mellem personens udsagn og meninger og de materielle og/eller
immaterielle strukturer/betingelser, som disse udsagn og meninger er dannet indenfor."
(Launsø et al. 2011:134), og jeg havde på forhånd besluttet, at jeg ville interviewe
informanterne i deres hjem. Dels er det langt det mest bekvemme for informanterne ikke
at skulle rejse, og dels gav det mig mulighed for at se og opleve informanterne i deres
hverdag og få et indtryk af den kontekst, deres udsagn bliver til i. Derudover havde jeg
besluttet mig for at lade mig inspirere af fotoetnografien og tage billeder af
informanternes køleskabe og frysere. Jeg valgte samme påklædning til interviewene, som
jeg havde haft på i Bilka og lod det være helt op til informanterne, hvornår interviewet
skulle finde sted.

Jeg var klar over, at det kvalitative interview som dataindsamlingsmetode er meget
krævende: Det stiller store krav til forskerens evne til at skabe en tryg og uformel

26

Sul, sundhed og smørkage

atmosfære, hvor informanten får så høj grad af tillid til intervieweren, at han eller hun
oplever frit at kunne udtrykke sig. Der er stor forskel på at interviewe en direktør for et
IT--firma (noget jeg havde prøvet) og at interviewe en arbejdsløs, ufaglært mor med fire
bør under otte år om hendes oplevelse af egne spisevaner (noget jeg endnu ikke havde
prøvet). Det er vigtigt, at man som forsker er i stand til at træde tilbage og give plads til
at lade informanten være eksperten, og at man viser empati, respekt og åbenhed. Hvis
man fx er en meget ekstrovert person, så må man derfor sørge for at holde sig selv i
baggrunden og give plads. Hvor vellykket interviewet bliver, afhænger i høj grad af om
forskeren evner at træde et skidt tilbage og give "empowerment" til informanten (Launsø
et at. 2011). Derfor øvede jeg mig på venner og familie, så jeg i interviewsituationen ikke
ville begå de mest oplagte fejl.

Når man interviewer mennesker om meget personlige og følsomme emner, og
overvægtige menneskers forhold til mad, sundhed og kostråd ER et meget personligt og
følsomt emne, så har jeg erfaret, at det er en fordel at give af sig selv. Man kan fortælle
lidt om hvem man er, hvad man kan lide, hvornår man sidst polerede et glas Nutella
indefra, eller hvor ofte ens børn spiser bacon. Jeg gjorde også noget ud af at spørge ind
til informanterne om andre emner end lige mad, fx familieforhold og hobbyer, og jeg
spiste og drak altid, hvad jeg blev tilbudt, uanset om det var tynd te eller pebernødder.
Hvis man som interviewer fremstår som et ægte og fejlbarligt menneske, så er det lettere
for informanten at åbne sig og gøre det samme. Men det er en balancegang: Hvis man
taler for meget om jeg selv og sine præferencer, ender man med at "forurene" interviewet
ved at farve informanten i en bestemt retning. Alene interviewsituationen forurener data
i en eller anden grad. Disse problematikker vil jeg ikke uddybe yderligere her, men blot
henvise til at de er indgående behandlet i litteraturen (se fx De Fina og Perino 2011 og
Kvale og Brinkmann 2009).

Spørgeguides
Mine interviews kan karakteriseres som semi-strukturerede, idet spørgeguiden fungerede
som en ramme og en tjekliste over emner, men ikke udstak nogen særlig måde emnerne
skulle

behandles

på.

Semi-strukturerede

interviews

er

en

meget

udbredt

dataindsamlingsmetode både indenfor diskurspsykologien og narrativanalysen. Min
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guide blev ændret lidt undervejs, efterhånden som jeg blev klogere på hvilke spørgsmål,
der fungerede godt, hvilke der ikke fungerede, og hvilke jeg oplevede, at jeg manglede,
når jeg sad i interviewsituationen.

Det giver sig selv, at de formuleringer, man bruger i ethvert interview, befinder sig
indenfor en bestemt diskurs: Uanset hvor neutralt man forsøger at formulere sine
spørgsmål, vil man som forsker altid ved sit ordvalg og sin blotte tilstedeværelse påvirke,
hvad respondenten siger (Launsø et al 2011; Jørgensen og Philips 1999). Dette forsøgte
jeg at tage højde for i min udarbejdelse af spørgeskemaet ved bevidst at veksle mellem
forskellige diskurser, efterhånden som interviewet skred frem: Fra mit pilotprojekt vidste
jeg, at mange associerede ordet mad, med det man spiser og ordet kost med noget
fremmedgjort og professionelt. Det modsætningsforhold ønskede jeg at få yderligere
belyst i mine interviews. Så jeg byggede guiden op over to kernespørgsmål, der de facto
endte med at dele den i to dele: en "mad og nydelsesdel" og en "kost- og sundhedsdel".
Mit første spørgsmål var: "Hvad er det første, du tænker på, når jeg siger ordet "MAD"?"
Efter ca. 25-40 minutter stillede jeg spørgsmålet: Hvad er det første, du tænker på, når jeg
siger ordene "KOST" og "FØDEVARE"?" Først derefter præsenterede jeg det materiale,
som jeg ønskede at se og høre informanternes reaktion på, nemlig "De officielle kostråd"
og et eksempel på en dags måltider fra ”Ugeplan – sådan laver du sundere mad med
kostrådene" fra altomkost.dk (bilag 1). Jeg har vedlagt den sidste spørgeguide som bilag
(bilag 2), den er ikke renskrevet eller ændret, men fremstår som det arbejdspapir, den
fungerede som. Jeg har nedenfor indsat en oversigt over de underemner, interviewet var
bygget op omkring (fig. 8)
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Figur 8 Oversigt over spørgeguidens underemner

Jeg havde i interviewguiden bestræbt mig på indledningsvis at bruge et sprog og en
diskurs, der lå så tæt på den, jeg i betragtning af udvælgelseskriterierne og særligt på
baggrund af pilotprojektet måtte gå ud fra, at informanterne indskrev sig i. Undervejs i
min interviewrække måtte jeg dog selvsagt rette til, for en ting er, hvad man som forsker
forestiller sig, når man skal møde folk, noget helt andet er som bekendt virkeligheden.
For det viste sig jo, at selvom mine informanter på papiret burde være temmelig ens, idet
de grundlæggende kom fra samme segment: lavtuddannede, overvægtige, etnisk danske
voksne med usunde madvaner, så var det langt fra en uniform skare, der mødte mig, når
jeg dukkede op med min iPad, mine joggingbukser og min spørgeguide. Som vi kommer
til at se i den indledende analyse, så kan ufaglærte chauffører sagtens røre deres egen
bearnaise og vælge økologisk piskefløde, og kontorassistenten kan være i stand til at
spotte præcis hvor mange kostfibre, der gemmer sig i en tallerken mad.
Contextual Inquiry - hvorfor vælger du den?
Jeg gennemførte alle interviews i løbet af november måned og gik omgående i gang med
at gennemlytte og analysere dem, for at se hvad jeg skulle lægge vægt på at undersøge i
min contextual inquiry (CI). Jeg kunne allerede ved første gennemlytning indse, at alene
datamængden fra interviewene var ret overvældende for et projekt af denne størrelse, og
jeg besluttede derfor at udvælge fire informanter, der repræsenterede fire interessante
problemstillinger og fokusere på CI med dem. Jeg havde oprindeligt arbejdet med to

29

Sul, sundhed og smørkage

mulige forum for CI: Enten en aften hvor jeg var med til madlavning hjemme i
informanternes eget køkkenet eller en tur ud og handle dagligvarer.

Jeg besluttede mig for indkøbssituationen, for det var nemlig tydeligt, at det i de fleste
tilfælde var i supermarkedet, eller hjemme på køkkenbordet når indkøbslisten blev
skrevet, at beslutningen om, hvad der skulle serveres, blev taget: Bliver der købt Snickers,
bliver de også spist, bliver der købt gulerødder, så bliver de nogen gange spist. Bliver der
IKKE købt gulerødder, så bliver de med garanti ikke spist. At få indblik i hvad der er
afgørende for hvilke fødevarer, der kommer ind i hjemmet, synes jeg var meget
væsentligt, og samtidig tænkte jeg, at en indkøbssituation ville være en god anledning til
evt. at tale om, hvad der gjorde, at et produkt blev valgt til/fra osv.

Jeg havde først tænkt mig at foretage mine CI i begyndelsen af december, men da jeg var
interesseret i at se, hvad informanterne gjorde til hverdag, og ikke når de købte ind til
decembers hygge og julefrokosterne, så udsatte jeg IC'erne til et stykke efter jul, hvor
både juleræset og en evt. pludselig nytårsforsætsopblomstring af sundhedsintentioner
med rimelig sandsynlighed ville være ovre.

CI er et virkelig fint redskab til at undersøge, hvad mennesker rent faktisk gør - og hvorfor
de gør det, og er den dataindsamlingsmetode, der oftest bruges når der skal laves
contextual design eller brugerdrevet innovation. Når man udfører CI må ens tilgang derfor
være nysgerrig og nytænkende snarere end vurderende. (Se bl.a. Holtzblatt og Beyer
2015; Beyer og Holztblatt 1998; Wixon et al. 2002). Det er en meget virkningsfuld
metode, fordi forskeren er til stede i en konkret situation i informantens hverdagspraksis:
Der er fx stor forskel på at få beskrevet, hvad et menneske foretager sig - og rent faktisk
se det: Pludselig opdager man, at vedkommende gør ting, han eller hun slet ikke har tænkt
over at beskrive, fx fordi det er selvindlysende for vedkommende selv, eller fordi det er
så indgroet en vane at vedkommende måske slet ikke selv bemærker det. CI giver også
mulighed for at spørge ind til de konkrete handlinger og valg og giver et forholdsvis
realistisk billede af en situation, samtidig med at der åbnes op for dialog, og jeg oplevede
virkelig interessante ting om hvilke mekanismer, der styrer fx valg og prioriteringer, når
jeg stod sammen med mine informanter ved kølemontren eller grøntafdelingen.
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En vigtig pointe, når man vil benytte CI, er at være bevidst om, men ikke agere på, egne
forforståelse. Det er vigtigt på forhånd at have tanke for hvilke dele af sin
problemformulering, man ønsker belyst, så man undervejs sørger for at stille gode,
relevante spørgsmål til det, informanten foretager sig (uden at forstyrre), men samtidig
være åben og nysgerrig og observere hvad der sker, og hvad der ikke sker. Det er en god
ide undervejs at tage noter og billeder. Som det er tilfældet i forbindelse med det
kvalitative interview, er det vigtigt at være respektfuld, at skabe en tillidszone og at være
åben for helt nye forslag.

I fig. 9 ses en oversigt over de informanter, jeg udvalgte til CI. Informant D1 og D2 blev
valgt, fordi jeg meget hurtigt besluttede, at D2 skulle være en af mine analysepersoner og
havde sagt interessante ting om deres indkøbsvaner. De sprang dog fra projektet af
personlige årsager lige inden CI, der derfor ikke kunne gennemføres. E blev valgt, fordi
det i interviewet kom frem, at hendes forhold til mad nærmede sig en spiseforstyrrelse,
og hun var meget kontrollerende i forhold til de daglige indkøb. F blev valgt, fordi hun
nyligt var blevet diagnosticeret med type-2 diabetes og derfor på kort tid havde måttet
omtænke hvad og hvordan, hun handlede. H er med, fordi hun var meget vidende og kost
og sundhed og samtidig meget skeptisk over for de officielle kostråd. Hun havde fortalt,
hvordan hun nød at stå i køen med en "sund kurv", og at hun valgte den længste kø, fordi
hun oplevede det som spændende, hvad de andre købte. Samtidig indrømmede hun, at
hun ofte måtte smide de sunde madvarer, som hun havde købt ud, fordi hun bl.a. pga.
psykisk sygdom ikke magtede at tilberede og spise dem.

Jeg havde valgt at vinkle min CI-spørgeguide, så den havde et vist fokus på sundhed, og
på hvordan fx omgivelserne i supermarkedet eller andre typer/pakninger af varer ville
kunne understøtte sundere valg, men var samtidig bevidst om at guiden mest skulle
fungere som en stikordsguide/huskeliste, der skulle minde mig om fokus, og ikke en
klassisk spørgeguide. Guiden er vedlagt som bilag 3.
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For at undgå fejl - og overfortolkninger brugte jeg nogen tid med hver respondent både
under og efter indkøbet på at tale med dem og sikre mig, at de observationer, jeg havde
gjort mig, og de forståelser, jeg havde fået, stemte overens med deres oplevelser.

Figur 9 CI informantoversigt
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Teorier og analysemetoder
Du bli'r, hvad du spiser!

Sådan har der i mange år stået øverst på Forbrugerstyrelsens plakat, som de fleste nok har
set enten i skolen, hos tandplejen, i lægens venteværelse. Tanken bag plakaten er lidt
forenklet, at børn og unge skal vælge rugbrød frem for slikkepinde for at få deres kroppe
til at vokse og blive sunde og raske. Men udsagnet er også gyldigt på et helt andet plan:
Hvad vi spiser, og hvad vi IKKE spiser, er nemlig en vigtig faktor, der er med til at
definere, hvem vi er, hvilken historie vi fortæller om os selv, og dermed også hvilken
identitet vi gør. Vi identificerer os nemlig i høj grad med det, vi lægger i indkøbskurven,
det vi tager ud af køleskabet og i sidste ende det, vi putter i munden, og madvalg og
spisning har stor symbolsk værdi (Warde 1997; Wathne 2011; Kristensen og Rasmussen
2012; Lupton 1996; Bisogni et al 2002; Bjerg & Tschentscher 2008; Bouwman 2009;
Kniazeva og Ventakesh (2007); Jensen 2012; Tange Kristensen 2012).

Mad som kulturbærende symbol
Der er lavet mange studier af fødevarers eller måltiders symbolværdi, fx viser et studie af
det klassiske amerikanske thanskgivingmåltid, at Jell-o symboliserer tradition og
familiesammenhold, mens rodfrugterne indikerer tilknytning til det traditionelle uramerikaske landsbrugssamfund (Vallendorf og Arnauld i Kniazeva og Ventakesh 2007).
En analyse af fx den traditionelle danske julemiddag ville sandsynligvis også kunne
påvise stærke symbolværdier knyttet til de serverede fødeemner: Tænk bare på, hvordan
valget mellem and, gås og flæskesteg kan bringe familier på skilsmissens rand. Også
madens herkomst er væsentlig: Hjemmelavet mad symboliserer noget helt andet end takeaway, eller som min svigerfar altid sagde, når der var købepizza på bordet: "Det dér er
der vist ingen grund til at bede over". Mad handler altså om alt mulig andet end at få os
fra stadiet sulten til stadiet mæt: Vi kan bruge madens symbolværdi til at vise vores
omgivelser og os selv, hvem vi er, og hvor vi hører til.
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Mad som social markør
Mange undersøgelser viser en klar sammenhæng mellem spisevaner og socialt
tilhørsforhold, og fra flere undersøgelser ved man, at mennesker fra højere sociale lag fx
er mere tilbøjelige til at følge officielle næringsanbefalinger og generelt spiser lettere
mindre og lettere måltider end de, der kommer fra lavere socialklasser (O'Dohoty Jensen
2012). Det er da også med udgangspunkt i SFI's socialklasseopdeling og
Sundhedsstyrelsens statistikker over sammenhængen mellem uddannelsesgrad og
overvægt, at deltagerne i denne undersøgelse er udvalgt. Men det senmoderne samfunds
udvanding af traditioner, familiebunde værdier og traditionelle klassetilhørsforhold
(Giddens 1991, Gergen 2005), har i nogen grad gjort op med den klassiske forestilling
om, hvem der spiser hvad. Få turde nok i dag at bygge direkte oven på Bourdieus teorier
om felt, kapital og habitus og med værdikort i hånd inddele danskerne i fire farver med
fire forskellige, meget specifikke måltids- og kostpræferencer, som Henrik Dahl gjorde i
1997 (Dahl 1997). Særligt i de større byer har den samtidige generelle nedbrydning af
klassiske sociale strukturer kombineret med en opståen af en lang række subkulturer eller
moderne tribes (Maffesoli 1996) bidraget til madens funktion som identitetsmarkør. Men
også i mindre byer og i landdistrikter, hvor mere traditionsbundne værdier har større
indflydelse på den enkeltes liv end i storbyen, fungerer maden i stigende grad som en del
af det refleksive projekt, selvet i en senmoderne optik betragtes som (Giddens 1996).

Mad som identitetsmarkør
Mad har gennem de sidste år fyldt uhyre meget i vores samfund: I september 2013 var
der 166 madprogrammer om ugen på danske kanaler, og det er stadig vanskeligt at tænde
for TV'et uden at støde ind i en bagedyst. Madblogs popper op dagligt i kølvandet på de
mange madprogrammer. Mad fylder i ugeblade og aviser, hvor mange Michelin-stjerner,
de danske toprestauranter har fået ved den årlige uddeling, er blevet forsidestof, og
Fødevareminister Dan Jørgensen har siden sin tiltræden italesat og problematiseret de
danske spisevaner, nedsat måltidsudvalg og tænketanke og kåret nationalretter. Spørger
man den lokale boghandler, hvad der sælger bedst er svaret "Krimier og kogebøger". Det
er derfor ikke mærkeligt, at maden i endnu højere grad end tidligere bruges som
identitetsskaber og markør af hvilket fællesskab, eller neo-tribe, man tilhører eller
bestemt IKKE tilhører: Den Gastroseksuelle mand ville dø af skam, hvis han blev spottet
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på Joe and the Juice, ligesom 2100-Speltmoren hellere vil have en rodbehandling uden
bedøvelse, end hun vil ses offentligt med en pose kanelgifler fra Pågen, for disse
handlinger ville ikke være forenelige med det refleksive projekt selvet er blevet. At købe
økologisk mælk kan være decideret pinligt og nærme sig kætteri for et medlem af "Jeg
gider ikke" gruppen, ligesom det at spise en laksebøf kan være helt identitetsknusende for
en Raw-veganer.

Specialet tager således afsæt i den præmis, at mad er identitetsskabende, og at man, hvis
man vil ændre et menneskes spisevaner, må tage højde for, at man samtidig piller ved
noget så fundamentalt som vedkommendes identitet, gruppetilhørsforhold og dermed
også livshistorie. For vores identiteter skabes af de narrativer vi fortæller, og de roller vi
udfylder, og de dannes via de diskurser, vi interpellerer os i, og de tilhørsforhold vi
oplever. (Gergen 2005, 2006; Bruner 1990; White 2008; Jensen 2003; Capps og Ochs
2001).

At jeg i specialet valgte at trække på en kombination de to konstruktionistiske
analysemetoder diskursanalyse og narrativanalyse, er en konsekvens af ovenstående.
Men det er i høj grad også en konsekvens af pilotprojektet, hvor jeg i mine diskursanalyser
af mere personlige tekster fra fx fb tydeligt kunne se koblingen mellem maden,
selvfortællingen og identiteten.

Jeg vil i det nedenstående gøre rede for mine teoretiske og analysemetodiske overvejelser
og valg. Først vil jeg kort gøre rede for hvilken diskursanalytiske tilgang, jeg benytter,
derefter vil jeg redegøre for specialets narrativopfattelse, -definition og analyseredskaber, og endelig vil jeg uddybe hvilke identitetsteoretiske tilgange og
analysemetoder jeg vil benytte.

Diskurs som ramme og ressource
Diskursanalysen indlejrer sig i selve den konstruktionistiske verdensopfattelse: Sproget
som (med)skaber af den diskursivt konstruerede sociale verden. Med Foucaults ord består
diskursen "af et begrænset antal ytringer, som man kan definere mulighedsbetingelserne
for (Foucault 1992:117 i: Jørgensen og Philips 2013). Diskurs bliver her i specialet
defineret som en bestemt måde at tale om og anskue verden på: Diskursen sætter regler
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for, hvad der giver mening at sige - eller hvad der overhovedet kan siges, hvad der er
sandt, og hvad der er falsk i en given social ramme.

Der eksisterer en lang række tilgange til diskursanalyse, og i det følgende vil jeg kort
positionere mig i forhold til et udvalg af disse tilgange. Undervejs vil jeg opridse
specialets diskursopfattelse og analyseredskaber.

Diskursanalysen skal her have fokus på identitetskonstruktion. Derfor vælger jeg at
blande elementer fra Faircloughs kritiske diskursanalyse (Fairclough 1989, 1992, 2003;
Chouliaraki & Fairclough 1999) med Potter og Wetherells diskurspsykologi, der særligt
beskæftiger sig med identitetskonstruktion og -forhandling (Potter og Wetherall 1987,
Wetherall og Potter 1992).

Faircloughs kritiske diskursanalyse
Vil man undersøge, hvordan udsagn trækker på og (re)producerer diskurser, og hvordan
ordforråd, interaktionskontrol, transitivitet, modalitet, grammatik tilsammen er afgørende
for konstruktionen og forhandlingen af identitet, giver Faircloughs kritiske diskursanalyse
efter min mening de bedste analyseredskaber. Jeg benytter Faircloughs "kritiske
sprogstudie" (chritical language study eller CLS) som i 1989 blev præsenteret i Language
and Power, og som blev videreudviklet med TODA (textually-oriented discourse
analysis) i bl.a. Discourse and Social Change (1992), fordi jeg finder hans særligt
tekstnære tilgang, med dens afsæt i socio-lingvistikken, Hallidays funktionelle lingvistik
og pragmatikken, virkelig brugbar.

Jeg vil ikke tage afsæt i Faircloughs tredelte diskursbegreb, hvor enhver kommunikativ
begivenhed ses som tredimensionel og bestående af teksten, den diskursive praksis og
den sociale praksis. Årsagen er, at jeg ikke, som Fairclough, skelner skarpt mellem
diskursive og ikke-diskursive praksisser. Jeg mener ikke, at det er praktisk muligt altid at
trække en skarp grænse mellem de to, ligesom jeg ikke mener, at Fairclough selv gør det
i egne analyser. Dermed ikke sagt at ALLE fænomener udelukkende er diskursive i
forstanden ikke-materielle: Der findes både smørkage, fitnesscentre og vegansk pålæg.
Jeg mener derimod, i tråd med Potter og Wetherell (Wetherell og Potter 1992), at
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fænomener bliver meningsfulde gennem de forskellige diskurser: I en nydelsesdiskurs
kan smørkage være den ultimative selvforkælelse og en kilde til livskvalitet og velvære,
mens den i en sundhedsdiskurs fx kan være en fjende, et "syndigt objekt" eller simpelthen
umoralsk. Ellers er den bare en smørkage.

Der er ud over CLS og TODA en række nyttige begreber, som jeg låner fra Fairclough,
og som jeg i det følgende vil gennemgå. Det første er diskursorden, som med Jørgensens
og Philips ord betegner "et afgrænset antal diskurser, der kæmper om samme terræn", og
som hos Fairclough ofte er institutionelt forankret. Jeg vil dog bruge det i en bredere
forstand om den samling af mulige diskurser, der kæmper om et givent domæne, og jeg
benytter udtrykket, når jeg vil tale om summen af de diskurser, som fx bruges indenfor et
socialt domæne eller i en given institution. Kostdiskurskompasset (fig. 1) er et eksempel
på en diskursorden.

To andre begreber jeg låner fra Fairclough er intertekstualitet og interdiskursivitet, som
han bruger til at påvise forandring i diskurser. Han skelner mellem manifest
intertekstualitet, hvor en tekst åbenlyst trækker på en anden tekst og dermed som oftest
udtrykker ringe grad af forandring, og interdiskursivitet, hvor diskursordenen, bliver
struktureret og restruktureret af de diskursive praksisser og derigennem forandres.
(Fairclough 1992). I sin fortolkning af og arbejde med intertekstualitet trækker Fairclough
eksplicit på Bakthin, men jeg vil tilslutte mig Winther Jørgensen og Philips, og påstå, at
han både i sit intertekstualitetsbegreb, og i sin tilgang til individet som på en gang
"sprogets herre og slave" læner sig op af Barthes (Barthes 1982), omend han ikke selv
eksplicit italesætter denne inspiration. Faircloughs udgangspunkt var en interesse for
magt, ideologi og politik (Fairclough 2001), og hans diskursanalytiske tilgang trækker i
høj grad på Foucaults diskursbegreb, med afsæt i hans teorier om magt som "produktivt
netværk" og mulighedsbetingelse og det decentrerede subjekt (Foucault 1972, 1977).

Selve kampen om betydningsdannelse i diskurserne kan beskrives og analyseres ved
hjælpe af begreberne hegemoni og antagonisme. Hegemonibegrebet hos såvel Laclau og
Mouffe, som hos Fairclough trækker på Gramscis hegemonibegreb (Gramsci 1971), der
kan beskrives som"(...) begrebet for den herskende konsensus i samfundet, for så vidt den
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tilslører folks virkelige interesser”, mens antagonisme beskriver den konflikt der opstår,
når to eller flere diskurser kæmper om hegemoni.

Diskurspsykologi
Potter og Wetherell kombinerer i deres bog Discourse and Social Psychology (1987)
diskursanalysen og socialpsykologien. På dansk kaldes denne tilgang oftest
diskurspsykologi

(Jørgensen

og

Philips

1999),

og

som

Gergen

trækker

diskurspsykologien på den sene Wittgenstein, idet påstande om psykologiske tilstande
ses som sociale aktiviteter frem for som udtryk for en dybere "essens". Hvem vi er, er
således ikke givent, men hænger sammen med, hvad vi gør i verden: Det vi siger definerer
os som individer eller subjekter, og ifølge Potter og Wetherell bruger individet eller
subjektet de forskellige tilgængelige diskurser (af dem kaldet kaldet intrepretive
repertoirer) til at skabe eller fremstille sig selv i verden og derigennem konstruere ikke
bare sin identitet, men også meningsfulde versioner af den sociale verden (Potter og
Wetherell 1987). Individet er altså ikke, som hos Foucault konstitueret af diskurserne,
men er derimod i stand til at bruge dem som ressourcer i deres identitetsarbejde. Samtidig
anerkender Potter og Wetherell også, at individet langtfra altid gør dette bevidst, men
derimod ofte ubevidst trækker på og underlægger sig en række diskursive rammer og
sociale normer, der opretholder en bestemt type samfund (Potter og Wetherell 1987:108).

Som Fairclough betragter diskurspsykologien således diskursen som på en gang
konstituerende og konstitueret, og der åbnes derigennem op for et dialektisk syn på
individet og diskursen: På den ene side bruger individet diskursen til at skabe sin identitet,
på den anden side eksisterer diskurser, der tilbyder subjektpositioner, som individet via
sit sprogbrug, med et udtryk lånt fra Althusser, kan lade sig interpellere i. Jeg antager
selvsagt ikke, som Althusser gjorde, at én ideologi styrer al diskurs, ligesom jeg ikke
mener, at individet altid og automatisk bliver et ideologisk subjekt uden egen agens i det
øjeblik, det lader sig interpellere i en diskurs (Althusser 1971). Jeg antager derimod, at
individet har mulighed for at fortolke eller afkode et budskab og dermed gøre modstand
mod gældende normer og have agency i de betydnings- og diskursproducerende
processer. Ikke desto mindre sker interpellation af subjekter dagligt: Når vi går i Brugsen
og køber fair-trade kaffe frem for konventionel, når vi læser Information i stedet for
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Jyllandsposten, når vi spiser svinekød frem for tofu, så lader vi os - mere eller mindre
bevidst - interpellere i forskellige diskurser, og derigennem påtager vi os forskellige
identiteter.

Hvad er en narrativ?
"A spoken or written account of connected events". Sådan definerer Oxford Dictionaries

narrativen - eller historien, fortællingen, beretningen. De Fina og Georgakopoulou
skelner mellem to måder at definere narrativen på, nemlig som en teksttype eller som
funktion, epistemologi og metode (De Fina og Georgakopoulou 2012, min oversættelse).
Den første tilgang bygger på klassisk narratologi og beskæftiger sig i høj grad med den
strukturelle definition af narrativen. Den anden, som er den, jeg vil benytte her i specialet,
har fokus på, hvordan individet bruger narrativen: til at give mening til oplevede
begivenheder, til huske og organisere oplevelser, til at skabe orden i det kaossummen af
menneskelige oplevelser udgør og til at positionere sig selv i forhold til omverdnen.
Denne tilgang til narrativen har vundet mere og mere frem siden 1980'erne ses hos bl.a.
(Bruner 1986, 1990 og MacIntyre 1981).

Bruner ser narrativen som en sproghandling, "hvis intention det er at igangsætte og guide
en søgen efter betydninger i et spektrum af mulige betydninger" (Bruner 1986:25), og
fortællingen må derfor besidde tre diskursive funktioner, der gør det muligt for
modtageren af en historie at bruge sin forestillingsevne til at lægge betydning i narrativen.
Ifølge Bruner fungerer narrativen som betydningsformidler via

1. presuppositioner, der skaber implicitte betydninger
2. subjektificeringer, idet historien præsenteres gennem en fortællers øjne
3. flere perspektiver, der til stadighed er åbne

Ifølge Bruner er det at høre og fortælle historier så grundlæggende for mennesket, at han
ligefrem foreslår, at der eksisterer en genetisk trang til at forstå gennem narrativen
(Bruner 1986). Så langt vil jeg ikke gå, men sikkert er det, at vi alle fortæller historier:
Historier om vores barndoms somre, om hvordan onkel Tage drak sig fuld til
familiefesten og IGEN måtte hældes i en taxi hjem, historier om morgenmaden på
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arbejdet eller bare om, at vi kom for sent til bussen. Fælles for alle disse historier er, at
de tjener som diskursive ressourcer, vi bruge til at identificere os både i forhold til os selv,
i forhold til andre og i forhold til de øvrige diskurser vi møder: Når jeg fortæller, hvordan
onkel Tage måtte køres hjem, fortæller jeg samtidig, at JEG ikke måtte køres hjem, men
var i stand til at drikke med moderation og derfor implicit har mere selvdisciplin, og en
bedre, mere socialt acceptabel, alkoholkultur end Tage. Jeg fortæller også, at det i
sammenhængen og blandt de øvrige tilstedeværende var socialt og moralsk uacceptabelt
at drikke sig så fuld (ellers var onkel Tage jo bare blevet til festen!), og at jeg selv hørte
til det flertal, der havde vedtaget denne - muligvis uudtalte - konsensus. Således er det
tydeligt, at de roller, vi tildeler os selv og andre i vores narrativer, siger noget om hvordan
vi ser os selv, eller gerne vil se os selv, i forhold til vores omgivelser: Det er i relationerne
vi skaber dem vi er, men det er i ofte narrativens form vi skaber vores relationer med
hinanden, når vi indsætter os selv og andre i forskellige roller i vores selv-beretninger.

Jeg vil i det følgende gennemgå den teoretiske baggrund for ovenstående forståelse af
sammenhængen mellem diskurs, narrativ og identitet. Det vil jeg gøre ved kort at
positionere og uddybe specialets narrativdefinition med vægt på det personlige narrativ
eller selv-beretningen (Gergen 2005) og narrativen som ressource. Til sidst vil jeg
præsentere de redskaber, som jeg har brugt i analysen af narrativerne fra datamaterialet

Selv-beretning
For at udvælge og efterfølgende analysere personlige narrativer eller selv-beretninger i
datamaterialet er det nødvendigt først at kort at definere: Hvad udgør en personlig
narrativ? Der ligger implicitte personlige narrativer i mange almindelige ytringer: Når
man fx siger: "Jeg ved, hvordan det er at...", så ligger der bag dette udsagn en historie:
Jeg har prøvet det her, jeg har en erfaring, jeg har en historie, der gør, at jeg ved hvordan,
det er. Man kunne således argumentere for, at en minimal selv-beretning, kunne være
"Jeg ved, hvordan det er at... ” Imidlertid giver denne sætning ikke adgang til SELVE
narrativen, men udelukkende et indblik i, at vores erfaringer er baseret på hændelser, vi
selv tænker på som narrativer. Så definitionen på en minimal selv-beretning må indeholde
nok elementer til, at man kan genkende den i forhold til andre genrer.
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Labovs tekniske definition
Der er gennem de sidste 40-50 år gjort en række forsøg på at definere den prototypiske
personlige minimalfortælling. Jeg vil kort opridse to tilgange, der har haft stor
indflydelse, nemlig Labovs (Labov og Waletzky 1967) og Capps' og Ochs' (Capps og
Ochs 2001, 1997), for at give et billede af hvor den narrativdefinition, jeg vil arbejde med,
lægger sig i feltet. Labov og Waletzky argumenterer i deres banebrydende artikel,
"Narrative analysis: Oral versions of personal experience" for, at den simpleste og mest
fundamentale narrativstruktur findes i de "mundtlige gengivelser af personlige
oplevelser" (Labov og Waletzky 1967:12, min oversættelse), og sætter derigennem spot
på narrativen som personlig beretning og ikke blot som litterær genre. De arbejder med
en funktionel definition af narrativen: Den har et semantisk og et syntaktisk niveau, og
"kravene til begge niveauer skal være opfyldt, før en sekvens kan bære titlen "en
narrativ."” (Møller 1993:94).

I deres optik er narrativens mindste basisenhed sætningen, og en minimalnarrativ består
af to sætninger, der semantisk, syntaktisk og kronologisk er organiseret på en måde, så
de danner en sammenhængende historie. "Pigen faldt og manden samlede hende op" er et
eksempel på en Labovsk minimalnarrativ, og kendetegnende ved de to sætninger er, at
der ikke kan byttes om på rækkefølgen af dem, uden det også ændrer narrativens forløb.
Labov arbejdede også med bl.a. med reportability (fortælleværdighed - at narrativen
indeholder noget mærkeligt, usædvanligt eller farligt) og credibility (troværdighed - der
skal ses som et kompliment til fortælleværdigheden), (Møller 1993; Labov et al 1968).

Labovs og Waletzkys artikel og Labovs efterfølgende arbejder initierede en bølge af
interesse for det personlige narrativ. Jeg vurderer dog, at Labovs tekniske definition, der
lægger stor vægt på narrativens kronologiske og sekventielle opbygning, har sine
begrænsninger i forhold til den type narrativer, som jeg i mit speciale vil arbejde med.

Capps og Ochs dimensionelle definition
Ochs og Capps udgav i 2001 Living Narrative, hvor de introducerede en dimensionel
tilgang til narrativen, der gjorde op med bl.a. Labov. De fem dimensioner, de arbejder
med, er tellership, tellability, embeddedness, linearity og moral stance. Særligt termen
tellability er interessant, fordi Capps og Ochs gør op med Labovs ide om, at en narrativs
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fortælleværdighed er afhængig af, hvor sensationel, usædvanlig eller farlig den
genfortalte begivenhed er. De mener derimod, at tellability hænger sammen med hvor
vigtig begivenheden er for fortælleren og dennes samtalepartner: Jo vigtigere
begivenhederne er for fortæller og modtager - jo højere tellability. Det betyder dog ikke,
at narrativer med lav tellability ikke kan være fængende: En dygtig fortæller kan med sine
retoriske evner give en ret prosaisk begivenhed de kvaliteter, der normalt forbindes med
høj tellability fx ved at relatere den til noget i tilhørerens liv eller ved at perspektivere den
til noget aktuelt (Capps og Ochs 2001:34). Man kan således sige, at tellability er noget
situationelt.

Capps og Ochs beskæftiger sig også med, hvordan vi bliver fortællere, og hvordan
narrativer spiller en aktiv rolle i socialiseringsprocesser. Endelig beskæftiger de sig med
synsvinkel: Den personlige narrativ er en teori om virkeligheden, som den tager sig ud
fra fortællerens synsvinkel og ikke en afspejling eller en en-til-en gengivelse af
virkeligheden. Capps and Ochs beskæftiger sig således med forholdet mellem selvet,
erfaringen og fortællingen.

Selv-beretning som social fremstilling og fælles anskuelse
Den narrativdefinition, jeg imidlertid vil trække mest eksplicit på, er Kenneth Gergens,
som også Capps og Ochs i nogen grad trækker på. I 1993 definerede Gergen og Gergen,
deres brug af ordet selv-beretning, således: "We employ the term "self-narrative" to refer
to the individual's account of the relationship among self-relevant events across time."
De anslår formålet med selv-beretningen som individets forsøg på at etablere kohærente
sammenhænge mellem livsbegivenheder (Gergen og Gergen 1993). Gergen mener ikke,
at der findes en eviggyldig opskrift på det gode narrativ: Hvad der udgør den gode
beretning, er kulturelt og historisk bestemt. Han anbefaler derfor, at man undersøger de
aktuelle narrative konventioner, fordi det er dem, vi bruger til at strukturere vores selvfortællinger med og dermed også dem, der er med til at sætte grænserne for vores selvidentitet. Som Gergen udtrykker det, så skubber man, i takt med at man opnår forståelse
for, hvordan beretningerne bliver struktureret i kulturen, til siderne i identitetens hylster,
og "opdager, hvor grænserne går for med sine handlinger at identificere sig som et
menneske med et godt omdømme" (Gergen 2005:271).
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Figur 10 Gergens kriterier for en forståelig beretning (egen tilvirkning efter Gergen 2005)

Gergen har, på baggrund af undersøgelser af en lang række bud på narrativdefinitioner
indenfor litteraturen, semiotikken, historiografien og socialvidenskaben (herunder
Labov) ud fra et konstruktionistisk synspunkt, formuleret 6 kriterier, som han i særlig
grad ser som centrale, hvis en beretning skal være meningsfuld i samtidig vestlige kultur
(Gergen 2005). Det er disse kriterier (fig. 10), som jeg vil bruge i min definition af
selvfortællingerne i datamaterialet.
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Langt fra alle beretninger indeholder alle kriterier, og de indeholder dem i varierende
grad. En ultrakort narrativ indeholder ikke nødvendigvis stabile identiteter: Fortæller man
om bussen, der kørte for næsen af en, kan buschaufføren få rollen som "skurk" fordi han
ikke ventede. Men da han kun optræder denne ene gang, siger beretningen ikke noget om
hvordan han er over tid, og det er heller ikke relevant. Kommer en narrativ midt i en
samtale, kan overgangen være meget diffus, ligesom tavshed nogle gange kan være eneste
demarkationstegn, når en beretning slutter.

Når jeg her i specialet arbejder med narrativer, så benytter jeg mig af Gergens ret
minimalistiske definition på et personligt narrativ eller en selv-beretning: "(...) et individs
redegørelse for relationerne mellem de begivenheder, som har været relevante for selvet
gennem tiden" Jeg ser ALLE de narrativer, som mine informanter fortæller som selvberetninger, også selvom de måske ikke direkte handler om dem selv. Fortællingen om,
hvor dårlig moster Gerda er til at lave pizza, eller hvor meget veninderne smugspiser,
handler måske ikke på overfladen om informanten. Men jeg vil, som også Capps og Ochs
gør det (Capps og Ochs 2001:19, 45-54), argumentere for, at de moralske vurdering, der
ligger i historien, viser noget om informanten selv og om hvordan, de gerne selv vil
fremstå.

Metoder til narrativ analyse
Narrativen, herunder det personlige narrativ, kan anskues som en særlig diskurs, og til at
analysere narrativerne vil jeg derfor benytte diskursanalyse, som jeg definerede den
tidligere. Men som Rosenwald og Ochberg (1992) pointerer, kan narrativen noget helt
særligt: " Hvordan personer fortæller deres historie - hvad de lægger vægt på, og hvad
de udelader, deres position som helt eller offer, den forbindelse historien skaber mellem
fortæller og tilhørere - alt dette former, hvad enkeltpersoner kan fremsætte af påstande
om deres egen liv. En personlig historie er ikke blot en måde, hvorpå man kan fortælle
andre (eller sig selv) om sit liv; den er et middel, man bruger til at udforme sin identitet
med" (citeret efter Gergen 2005). Den diskurs, der udgøres af det personlige narrativ, er
samtidig det stof, identiteten bygges af: Hvilke roller man giver sig selv og andre, hvad
der fremhæves eller skjules, fortæller meget både om den person, der fortæller
beretningen, og om den person, det fortælles til: Vi ønsker alle af fremstå positive i vores
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samtalepartners øjne, og derfor vil en beretning som udgangspunkt være farvet af, hvem
modtageren er. Det gør imidlertid efter min mening ikke beretningen mindre interessant:
Den fortæller nemlig stadig hvilken identitet, fortælleren ønsker at gøre overfor
modtageren.

Til at analysere selv-beretningerne vil jeg bruge flere redskaber. Først og fremmest
Greimas aktantmodel (fig. 11) (Greimas 1974), og i det omfang det giver mening, vil jeg
også

bruge

Gergens

beretningsformer,

eller

plotmodeller

(Gergen

2005).

Aktantmodellen, der bygger på Propps studier i russiske folkeeventyr, bruges ofte til
analyser af litterære genrer som eventyr, men jeg mener, at den er mindst lige så velegnet,
eller måske i virkeligheden mere velegnet, til at analysere personlige narrativer med
henblik på at afdække de identitetsstrukturerende elementer i beretningen.

Figur 11 Greimas aktantmodel

Jeg vil ikke bruge plads på yderligere at præsentere modellen her, men gør det efterhånden
som jeg bruger den i de konkrete analyser.

Gergen har set på variationer i den narrative form og er ud fra den betragtning, at en
histories mål som udgangspunkt er værdiladet, kommet frem til, at "alle plots kan
omformes til en lineær form ud fra hvordan deres værdiladning ændrer sig over tid"
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(Gergen 2005:227). Han har på den baggrund isoleret tre narrativer, som han betegner
som "rudimentære": Den stabile beretning (fig. 12), den nedadgående beretning (fig. 3),
den opadstigende beretning (fig. 14), der kan plottes ind i et vurderende rum. En stabil
beretning kan være i den positive eller negative del af det vurderende rum. Disse
rudimentære beretningstyper danner så grundlag for en potentielt uendelig række
variationer af mere komplekse beretninger, der kombinerer træk fra de tre, fx "Den
heroiske saga" (fig. 15).

Figur 12

Figur 13

Figur 14

Figur 15

Valg og fravalg
I et datakorpus som det jeg har her, ville det give mening at benytte fx grounded theory
til at organisere og kode mine data (Straus og Corbin 2008; Glaser og Strauss 2008). Det
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har jeg også både overvejet og haft lyst til, og jeg er ikke i tvivl om, at det ville resultere
i mange brugbare pointer og findings. Då mit fokus i dette speciale imidlertid er
næranalysen, har jeg på grund af pladsmangel fravalgt at benytte grounded theory.

Identitet og selvopfattelse
Den konstruktionistiske opfattelse af selvet eller identiteten er som nævnt
antiessentialistisk. Da man ikke kan tale diskurser og narrativer uden også at berøre
identiteten, er specialets identitetssyn allerede løseligt defineret i de foregående afsnit.
Jeg vil i det følgende uddybe dette identitetssyn og indkredse den identitetsopfattelse, der
har ligget til grund for specialets analyser. Jeg har kort i indledningen opridset den
senmoderne opfattelse af selvidentiteten som refleksivt projekt (Giddens 1996:14) og
noget mere indgående behandlet Gergens relationelle opfattelse af identiteten.
Selvopfattelse er ifølge ham "en drøftelse af selvet - en handling i sprog, som er
tilgængelig i den offentlige sfære" (Gergen 2005), og selvet bliver således til "en
beretning, der bliver forståelig i de igangværende relationer." (Ibid.). Hvor Giddens'
selvidentitet er refleksiv og går ud på at sætte individet "i stand til at udvikle en indre
autencitet", er selvet hos Gergens relationelt: Det er i relationerne til andre, med diskursen
som ressource, at man udformer sine identiteter (Gergen 2005:225,240). Der er hos
Gergen ingen kerne af selv, intet autentisk indre, selvet, og derigennem også identiteten,
er via diskurser og narrativer socialt konstrueret, og det er den identitetsopfattelse, jeg
tager udgangspunkt i. Jeg vil dog, med afsæt i Halls definition af identitet (Hall 1996),
dykke lidt dybere ned i, hvordan diskursen og narrativen bidrager til identitetsdannelsen.

Halls opfattelse af identitet beskrives i "Who Needs Identity"(Hall 1996) på følgende
måde:

I use 'identity' to refer to the meeting point, the point of suture, between on
one hand The discourses and practices which attempt to 'interpellate', to speak
to us or to hail us into place as the social subjects of particular discourses, and
on the other hand, the processes which produce subjectivities, which construct
us as subjects which can be 'spoken'
(Hall 1996)
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Identiteter er i Halls definition "punkter af midlertidig tilknytning til subjektpositioner
som diskursive praksisser konstruerer til os" (Hall 1996; min oversættelse). For at denne
tilknytning skal lykkes, må subjektet ikke bare prajes af en subjektposition, det må også
investere i positionen og knyttes til den via en artikulation. Identiteter er altså resultatet
af vellykkede artikulationer eller vedhæftninger af subjektet i den diskursive strøm.
Identiteter konstrueres altså ikke udenfor, men i diskursen, og derfor er de, ifølge Hall,
også produkter af specifikke historiske og institutionelle rammer, der findes indenfor de
specifikke diskursive praksisser.

En vigtig pointe hos Hall er, som hos Laclau og Mouffe, at identiteterne bliver til via
forskelle: Kun i relationen til den Anden, til det, der IKKE er, kan identiteten konstrueres.
Det er altså "(...) på grund af deres evne til at ekskludere, udelade, udelukke, gøre svag"
(Hall 1996:17, min oversættelse), at identiteterne kan fungere som identifikationspunkter.
En given identitet eksisterer i kraft af sin ekskludering af det, den ikke er, og er således
altid konstrueret inden for et magt- og eksklusionsspil (Se også Derrida 1990: 33 i Hall
1996: 18).

Som nævnt opererer jeg med tre identitetsniveauer: det diskursive, det situationelle og det
transportable. Når jeg i det følgende undersøger identiteter hos mine informanter, vil det
som oftest være de situationelle identiteter, jeg ser på: Når man om subjekt lader sig
interpellere i forskellige diskurser, er det ofte på dette niveau interpellationen sker: Det
er typisk ikke den transportable identitet, der ændres (man holder ikke pludselig op med
at være hvid middelklassekvinde i 40'erne eller indisk mand med type 2 -diabetes),
ligesom ændringer i de diskursive identiteter ikke nødvendigvis forudsætter interpellation
i en subjektposition (Skiftet fra taler til lytter sker fx typisk mange gange i løbet af en
samtale og er ikke resultatet af en diskursiv formation). De situationelle identiteter er
derimod åbne og foranderlige, og vi skifter typisk mellem dem mange gange i løbet af en
dag, alt efter hvem vi er sammen med, hvad vi foretager os, og hvilken kontekst vi
befinder os i: De er med andre ord relationelle og i stadig forandring.
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Indledende analyse

Diskursanalyse og narrativanalyse er jo særligt velegnede til at gå i dybden med mindre
tekstmængder frem for mere overfladisk at bruges på store datakorpus. Det giver sig selv,
at et datakorpus på 14 timers samtale ikke kan analyseres fuldstændigt med to så
tilbundsgående analysemetoder i den begrænsede sammenhæng, som et speciale udgør.
Det vidste jeg fra begyndelsen, og det var også derfor, jeg besluttede, at specialet skulle
læne sig op ad såkaldt "eksemplarisk forskning" (Skjold 2014; Garfinkel 1967), der
kendetegnes ved et grundigt studie af en relativt lille gruppe mennesker eller data, og hvis
analyseresultater ekstrapoleres ud på en større gruppe.

Jeg ønskede dog ikke kun at interviewe en eller to personer, hvilket ville have været
konsekvensen, hvis jeg skulle gå all in på metoden på den begrænsede plads, jeg har til
rådighed her, men jeg ønskede at samle nok data ind til at give mig et billede af, om der
var problematikker, der gik igen, fællestræk osv. Jeg har derfor først set på, hvad mine
11 respondenter havde til fælles, hvor de skilte sig ud fra hinanden, og om jeg kunne
analysere mig frem til nogle årsager til dette. Efterfølgende har jeg to informanter, der må
anses som repræsentative for en større gruppe, og næranalyseret et udsnit af deres udsagn.

For at sikre mig at det data, jeg udvalgte, var egnet til at besvare mine
forskningsspørgsmål, måtte jeg inden gennemlytningen beslutte nogle sorteringskriterier.
Jeg valgte derfor inden gennemlytning at udarbejde en matrix på baggrund af findings fra
pilotprojektet. Jeg identificerede to dominerende videns/handlingsmønstre omkring kost
og sundhed, som jeg kunne se gå igen hos de grupper, som jeg forventede at finde
medlemmer fra i mine nye data, og indsatte dem i følgende matrix (fig. 16):
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Figur 16

Desuden indsatte jeg i matrixen en tredje gruppe, x: Den indeholder dem, som
Fødevarestyrelsen ideelt set ønsker som modtagere af deres kost- og sundhedsbudskaber.
Matrixen fungerede som et pejlemærke for mig i gennemlytningen af materialet: Kunne
jeg identificere informanten som tilhørende en af disse tre grupper? Hvis ikke, hvilken
videns/handlens-paradigme befandt de sig så i? Hvilke årsager til det brugte
viden/handlemønster kunne jeg identificere? Det var med denne tilgang, jeg første gang
gennemlyttede datamaterialet. Jeg har ikke transskriberet interviewene, men udarbejdede
i første gennemlytning en emneoversigt i noteform med tid. Jeg har vedlagt et eksempel
på noter fra første gennemlytning som bilag 4.

50

Sul, sundhed og smørkage

Jeg noterede mig særligt, hvad informanterne sagde om HVAD og HVOR MEGET, de
vidste om mad og sundhed, hvor de havde deres viden fra, i hvor høj grad de rent faktisk
levede efter det, de vidste, og hvad de fandt let/svært at gøre i den forbindelse.
Jeg kom frem til, at kun 5 af mine 11 respondenter på tidspunktet for interviewet klart
faldt inden for gruppe 1 eller 2. Fire faldt markant udenfor, og to var meget svære at
placere. Udenfor var to kvinder, der viste sig at være "Serial Dieters" (Nielsen 2013), som
jeg herefter vil kalde gruppe 3, samt to mandlige respondenter, der begge er meget glade
for mad, og som i realiteten hører til "Ædedolkene" (Nielsen 2013), som her er gruppe 4.
Endelig var der de to svært placerbare: Begge lå de i et overlap mellem gruppe 2 og
gruppe x. Det drejer sig om A1, der i løbet af sit liv havde været gruppe 1, gruppe 4 og
gruppe 3 og nu befandt sig i grænselandet mellem gruppe 2 og x, men som jeg endte med
at placere i 2, og F, der i løbet af det sidste år var gået fra 1 til 2 og på tidspunktet for
interviewet lå i et grænseområde mellem 2 og x, men som er endt i x, fordi hun i
forbindelse med den efterfølgende contextual inquiry bedst passede ind der.

I konstruktionistisk optik er identiteter flydende, og derfor bør tilhørsforholdet til sådan
en gruppe eller diskurs teoretisk set ikke være noget permanent: Et subjekt har en hel
række identiteter alt efter hvilke relationer, det indgår i, og identiteterne forandres og
defineres i forhold til disse relationer. Dette bekræftede interviewene til fulde: Alle
informanter havde skiftet gruppe eller havde bevæget sig inden for sin gruppe i løbet af
deres tilværelse. Jeg har derfor placeret dem der, hvor de bedst passede ind på det
tidspunkt, jeg interviewede dem, og jeg har udvalgt en række citater, der underbygger mit
valg. Jeg har som bilag vedlagt et skema (bilag 5), som kort præsenterer de fem grupper
og de informanter, der befandt sig i dem på tidspunktet for interviewet.

At sætte noget så komplekst som mennesker i skema på den måde, som jeg gør her, er
selvsagt vanskeligt: Hvor den enkelte placeres, beror på min analyse og fortolkning og
dermed på en subjektiv vurdering fra min side. Andre vurderingskriterier havde givet
andre resultater. Der er også problemet med selve grupperingerne: Hvornår har man
"ingen eller meget lidt viden" og i forhold til hvem? Hvornår falder en person "ud af
bunden" på gruppe 2 og ned i gruppe 1 - eller omvendt? Hvornår handler en person så
meget på sin viden, at jeg vurderer, at vedkommende hører til i gruppe x? Er det når
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vedkommende træffer sunde valg i 70% af tilfældene? Eller 80%? Det er et skøn fra min
side. Her har jeg vurderet og forholdt mig til det, informanterne har fortalt mig i
interviewene i kombination med det, jeg har kunnet se, når jeg sad i deres køkken, det jeg
fik serveret, og de billeder jeg tog af indholdet af deres køkkenskab, køleskab eller fryser.

Det er interessant, at der blandt mine få informanter, der er udvalgt efter nogle relativt
snævre socioøkonomiske kriterier, er så stor en spredning med hensyn til hvilke
kostdiskurser, de bevæger sig i. At man er ufaglært mand i 40'erne, er ikke ensbetydende
med, at man lever af junkfood eller medisterpølse: Man kan sagtens lave hummersalat og
købe økogrønt i stedet. At man er psykotisk og førtidspensionist, er ikke ensbetydende
med, at man mangler viden om sundhed, kost og essentielle olier i avocado, men man kan
have svært ved at leve efter det. At man er ufaglært mor til tre, på overførselsindkomst,
og har en hel familie, der er type-2 diabetikere, er ikke ensbetydende med, at man ikke
kan lave en seriøst kostomlægning og skifte lasagnepladerne ud med aubergine. Klassisk
segmentering kan altså ikke bare benyttes, når det drejer sig om kostadfærd.

Tid som faktor og livsbegivenheder som årsagskræft
Tiden, og den information vi bliver præsenteret for undervejs, har en indlysende
indvirkning på vore valg og handlemønstre: Som små børn har vi fx begrænset viden om
kost: Vi lærer først hen ad vejen, at broccoli er sundere en Oreos, selvom de sidste smager
bedst. Vi forventer ikke, at en treårig af sig selv skal vælge broccoli frem for Oreos, for
en treårig vil typisk vælge det, der giver størst umiddelbar nydelse. At vælge det
fornuftige over det nydelsesfylde lærer man først senere, og da er det et rationalt valg.
Det, der i denne sammenhæng er interessant, er: Hvad får os til at tage dette valg?

Interviewene påviste i hvor høj grad, informanterne hoppede fra den ene til den anden
gruppe og nogle gange tilbage igen. Serial Dieters er jo fx en gruppe, hvis
hovedkendetegn netop er en adfærd, der svinger mellem gruppe 2, og noget vi kunne
kalde "sund kost som livsstil", og som trækker på de diskurser, der befinder sig i nederste
venstre askese-hjørne af kostdiskurskompasset (Fig. 1).
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Jeg har gennemlyttet interviewene for, hvad det er, der får informanterne til at ændre
adfærd og dermed også gruppe, både med hensyn til at indhente viden og med hensyn til
at handle på den viden, de har. Ikke overraskende handler det ofte om livsbegivenheder
af en vis størrelse: At få børn, at få konstateret en alvorlig sygdom, at skifte skole eller
arbejde, at blive skilt osv. Det drejer sig med andre ord om de begivenheder, som Gergen
i sine narrative kriterier ser som "årsagskræfter": Begivenheder der ansporer forandringer
i identiteten (Gergen 2005). Jeg har nedenfor indsat en udvidet udgave af min oprindelige
matrix, der indeholder de forskellige grupper, som jeg har identificeret blandt
informanterne, og også tager høje for de faktorer, der ansporer forandring i form af akser
for hhv. tid og livsbegivenheder (fig. 17).

Figur 17
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Analysestrategier og valg af analyseobjekter
For at trække mest muligt på den eksemplariske forskning har jeg udvalgt to af de 11
informanter, som jeg vil analysere nærmere på: D2 fra Gruppe 1 og G fra gruppe x. Det
har været et svært valg, for alle interviews ville kunne tilvejebringe værdifuld
information. Når jeg har valgt, som jeg har, skyldes det, at jeg oprindelig havde regnet
med at finde primært informanter i gruppe 1 og 2. Jeg fik ret med hensyn til 2, men tog
fejl med hensyn til 1. Dette styrker imidlertid den observation jeg gjorde i forbindelse
med pilotprojektet, nemlig at rigtig, rigtig mange godt ved, hvad der skal til for at spise
sundt, men mangler de værktøjer, der skal til for også at gøre det. På den anden side
fortæller det også noget om, at jeg ikke rigtig har fået fat i informanter fra den gruppe,
der er allersværest at få i tale om sund mad, nemlig de meget ressourcesvage med næsten
ingen viden: Kun én informant kom i denne gruppe, og denne informant lå endda i toppen
af gruppen på grænsen til eller i overlap med bunden af gruppe 2.

Alle mine informanter har også børn, og at få børn bringer automatisk mennesker i
kontakt med det officielle Sundhedsdanmark i form af besøg hos jordemor og af
sundhedsplejerske med en efterfølgende regn af pjecer, brochurer og hjemmesider om
sund kost. Det passer jo meget godt med min matrix: jo kortere tid du har levet og jo færre
livsbegivenheder du har været ude for - jo længere nede i højre hjørne befinder du dig!
Jeg syntes, at det ville være spændende at undersøge, hvorfor D1 er forblevet i gruppe 1.

Den anden informant, jeg har udvalgt, er den eneste, der befandt sig i gruppe x, og da hun
har taget en hurtig rejse fra gruppe 1 til 2 og videre til gruppe x, synes jeg, at det ville
være meget spændende at se på.

Formålet med denne undersøgelse er som nævnt at finde ud af, hvad der kan få en række
personer til at bevæge sig fra A til B. Derfor har jeg i de to næranalyser af de udvalgte
informanter konkret lagt vægt på følgende:
 Hvilke madrelaterede identiteter har informanterne, hvordan konstrueres og
konstitueres de sprogligt?
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 Hvilke spiserrelaterede narrativer fortæller informanterne om sig selv, og hvile
roller tildeler de sig selv og andre i disse narrativer
 Hvilke punkter eller begivenheder i deres selv-beretninger fungerer som
årsagskræfter, der potentielt kan ændre deres identitet?

Undervejs har jeg brugt de fremanalyserede erkendelser som grundlag for en
identitetsteoretisk diskussion med afsæt i følgende spørgsmål:


Hvilken betydning har spiser- og madhåndteringsidentiteterne for informanternes
handlinger?



Hvad fortæller de identificerede identiteter om informantens selvopfattelse?



Hvilke identitetsmæssige konsekvenser har det for informanterne, når det offentlige
Kost- og Sundhedsdanmark tilbyder subjektpositioner, de ikke kan interpellere sig
i?

Kort om transskriptionerne i analyserne
De uddrag, jeg i det følgende transskriberer for at analysere dem, er ikke transskriberet
efter nogen særlig standard, da jeg ikke vurderer, at det er nødvendigt for den type analyse
jeg vil lave. Transskriptioner kan aldrig være en nøjagtig gengivelse af det talte ord, der
vil altid være et element af fortolkning i en transskription. Jeg har her lagt vægt på
læsbarhed og staver derfor de fleste ord helt ud, også selvom de ikke udtales sådan på
lydoptagelsen, men fx snuppes ender m.m. Undtagelsen fra dette er "faste" afsnupninger
som fx "ik' os'" eller ”fand’me”. Samtidig har jeg bestræbt mig for at gengive det sagte så
nøjagtigt som muligt. Jeg har valgt ortografisk at markere nogle få ting i
transskriptionerne: (...) viser, at noget er udeladt, - viser tøven, selvrettelser, afbrydelser,
gentagelser, [ ] viser overlappende tale, KAPITÆLER viser høj stemmeføring, mens
kursiv viser, at der er lagt tryk på et ord for at understrege. (Se i øvrigt Jørgensen og
Philips 2013 i forhold til transskribering i forbindelse med diskursanalyse og Capps og
Ochs 1995:27 i forbindelse med transskribering til narrativanalyse).

Jeg har valgt at lade transskriberede uddrag under 12 linjer stå i teksten, mens de på over
12 linjer er lagt ved som bilag.
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Dorte - når vi får lasagne så tømmer de tallerkenen
Jeg fik kontakt med informant D2 (herefter kaldet Dorte) uden for Bilka i Næstved
Storcenter, da hun var på indkøb med sin mand D1 (herefter kaldet Finn). Dorte er 28,
mor til 4 børn mellem 2 og 8 år, ufaglært og på kontanthjælp. Hun er svært overvægtig
og bor i en lille landsby på Midtsjælland. Dorte er valgt ud til næranalyse, fordi hun er
den eneste af mine informanter, der befinder sig i gruppe 1. Da Dorte har nogen viden om
sund kost, befinder hun sig i øverste halvdel af gruppen.

Både Dorte og Finn var med til interviewet, men det er i denne analyse Dortes
identitetsarbejde, jeg vil have mest fokus på. Dorte lægger ud med at sætte et label, eller
identitetskonklusion (White 2006), på sig selv, nemlig "kræsen": Hun kan bedst lide
"frikadeller og bøf og flæskesteg og oksesteg... det er mere sådan traditionel mad (...) det
er noget man kender, råvarer man kender det har man altid har fået". I fordums tid kunne
"kræsen" have positive konnotationer, som når den lille Hr. Schwann i Matador betjener
Korsbæks kræsne damer. Når det kommer til mad i år 2015, har ordet "kræsen" derimod
en negativ konnotation, og Dorte åbner altså interviewet med en negativ
identitetskonklusion, der i løbet af interviewet viser sig at have en ret varig karakter. Som
White påpeger, kan den type konklusioner opleves som meget handlingslammende i
forhold til et menneskes liv, fordi de i den enkeltes bevidsthed har status af sandhed
(White 2006:176-77). Som vi skal se i denne analyse, passer det udmærket på Dorte, der
påbegynder sin fortælling om sig selv som spiser fra dette udgangspunkt.

Jeg vil i analysen undersøge to af Dortes situationelle identiteter nemlig mor og spiser.
Jeg vil undersøge, hvilke selv-beretninger Dorte bruger til at understøtte sine identiteter,
og jeg vil via dem kortlægge, hvilke strategier hun bruger for at opnå disse. Jeg vil
undervejs se på, hvordan Dorte konstruerer identiteterne rent sprogligt, og på hvilke
diskurser Dorte trækker på og lader sig interpellere i for at gøre disse identiteter på en for
hende meningsfuld måde. Jeg vil desuden kort se på, hvad Dorte mener om mad, kost og
sundhedskommunikation, og hvilken effekt det har på hendes handlinger og hendes
identitetsarbejde. Jeg vil desuden både undervejs og afslutningsvis diskutere, hvilken
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betydning Dortes selv-beretninger og situationelle identiteter har, for de valg hun tager,
den måde hun handler på, og de strategier hun vælger.

Den gode mor
De fleste kan blive enige om, at en del af identiteten ”god mor” er at sørge for, at ens børn
får noget ordentligt at spise. Spørgsmålet er nu bare, hvad "ordentligt" er?

Det er en debat, der har fyldt en del i mediebilledet de sidste år: Er den gode "mad-mor"
en, der a la "Madbanditten" og Ninka Bernadette-Mauritzen har fokus på "naturlige"
råvarer og minutiøst monitorerer sine børns spisevaner og udelukker sukker og hvidt mel
fra deres kost? Eller giver det potentielle ortorektikere, og er den gode mor derimod Mette
Blomsterberg, der har sine unger med i køkkenet og giver dem et "naturligt" og afslappet
forhold til sukker og nydelse. Det gives der ikke et entydigt svar på, men identiteten "god
mor" er i hvert fald for de fleste mødre en meget attraktiv identitet, og i den det offentliges
sundhedsdiskurs er der ikke tvivl om, at "ordentlig" mad er lig med sund mad, a la det der
præsenteres i de officielle kostråd.

Dorte arbejde på at være en god mor. Jeg vil argumentere for, at især på kost- og
sundhedsområdet er "god mor"-identiteten faktisk hendes dominerende identitet og
dermed også hendes hovedprojekt. Det bygger jeg på summen af hendes udtalelser i
interviewet. Dorte taler ikke på noget tidspunkt om sig selv og sit eget helbred i forhold
til kost, men hun taler meget om sine børn og deres behov og ønsker og om sin rolle i
forhold til dem, og det de spiser. Jeg har nedenfor indsat en række citater fra interviewet,
der belyser dette, og flere af citaterne vil jeg efterfølgende analysere nærmere:

Om hvad Dorte tænker når jeg siger" mad":
i vores hverdag der skal det sådan være hurtigt overstået for vi har sultne børn

Om hvorfor det er vigtigt at børnene får noget sundt:
(...)når vores børn kommer hjem så er de sultne (..) og det er næsten uanset
hvad tid på dagen vi henter dem ik os' om vi henter dem tidligt eller om vi
henter dem sent så skal de bare have mad (...) altså vi har en dreng der bliver
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seks år han spiser fire rundtenommer rugbrød i børnehaven ik’ (...) så - det
betyder bare noget her - mad (...) og altså det er jo ikke fordi de er overvægtige
på den måde vel - der kigger Finn og jeg tit på os selv og siger de skal fand'me
ha det bedre end vi fik det (...) der er jo ikke lyst brød i madpakken

Om at familien er begyndt at drikke saft igen:
altså - jeg kan os godt forstå vores børn ik’ fordi - i børnehaven der bliver de
fodret med - med vand - til frokost og igen til eftermiddag ik’ os så - ehm det er jo klart at de heller ikke gider drikke vand når de kommer hjem ik' så
der bliver det sådan lidt i dag tager vi måske mælk - jamen jeg vil gerne have
saftevand - så tager vi lidt saftevand.

Om hvornår aftensmaden har været en succes:
det er hæ når det - når vores børn tømmer tallerkenen altså - fordi så har de
været sulte og de har - sådan - kunne lide det der var - på tallerkenen og
selvom vi også ved at de kunne li det andet - men det er når de tømmer
tallerkenen - og det er sådan som når vi får lasagne eller sådan noget, så
tømmer de tallerkenen

Som det fremgår af ovenstående, så indeholder Dortes god-mor-beretning træk fra to
modstridende tilgange til børn og mad, der trækker på to forskellige diskurser, der også
kan findes i hver side af kostdiskurskompasset (fig. 1): Dels den kontroltabs- og
manglende sundhedsdiskurs, som hun kender fra sin opvækst, og som hun har været
interpelleret i hele liv, og dels den kontrol- og sundhedsdiskurs hun efter at have fået børn
prøver at nærme sig. Det sidste handler om, at hendes projekt "god mor" kræver det, hvis
hendes børn skal "ha det bedre end vi fik det", og det identitetsarbejde er således et aktivt
valg. For Dorte indeholder identiteten "god mor" elementer fra begge diskurser, og hun
arbejder til stadighed på at afbalancere og forene dem, hvilket har illustreret i fig. 18
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Den "sunde" mor, der
sørger for at børnene spiser
sundt, er normalvægtige, får
frugt og grønt hver dag og
får bedre betingelser for
normalvægt end hun selv
har haft
+kontrol + sundhed

Den "usunde" mor, der
giver dem hvad de godt
kan lide, sørger for, at ikke
skal vente på maden, synes
de skal have noget
"ekstra", og lader dem
spise og drikker det de har
lyst til.
- kontrol - sundhed

Den gode mor,
Dortes projekt, der søger
at forene begge
diskurser.
Middel: Sunde og glade
børn
Balance
Figur 18

De to øverste diskurser kæmper om hegemoni i den diskursorden, der udgøres af Dortes
god-mor-identitet. Jeg vil i det følgende se nærmere på, hvordan dette kommer til udtryk,
og diskutere, hvilken betydning det har for Dortes handlinger. Hos den "Den usunde
mor", som Dorte er vokset op med, bliver der ikke skelet til hverken sundhed eller
kalorier. I Dortes barndomshjem blev der serveret tung mad med fløde og frikadeller i
dobbelt størrelse på en pande, der sejlede i smør. Dortes mor er også meget overvægtig,
så Dorte har ikke nogen forælder at spejle sin ”sund-mor"-identitet i, og derfor kan den
være meget udfordrende for hende at gøre.

Jeg vil i det følgende se på, hvordan Dorte balancerer identiteterne, og jeg vil lægge ud
med at se på, hvordan hun reagerede, da hun fik en pjece om kostpolitik med hjem, da
hendes børn begyndte i børnehave. Udskiften er vedlagt som bilag 6.
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Inden børnene kom i børnehave, havde Dorte nogle klare ideer om, hvad en madpakke
bestod af: Det var noget med "små youghurter" og rosiner og müslibarer, for det fik hun
selv med som barn. Nu bliver hendes identitet som god mor udfordret: Der kommer en
offentlig myndighed og fortæller hende, hvad hun må og ikke må give sine børn med i
madpakken. Dorte bliver faktisk lidt vred, hun synes, det er "for meget", at "de skal
bestemme". Dorte remser op for mig alt det, man ifølge pjecen IKKE så give sit barn med,
og hun nævner ikke, om der i pjecen var forslag til, hvad man KUNNE give med. Uanset,
så er det de negerende budskaber, der har sat sig fast, og selvom Dorte efterlever
kostpolitikken og giver sit barn sund og acceptabel mad med i madpakken, fordi hun ved,
at hendes sund-mor-identitet står på spil, så er pjecens forbud og dens formidling af dem
er med til at forme en os-dem dikotomi hos Dorte, der ikke er fremmende for
kommunikationen. Dorte har da også et lille oprør: En halv figenstang bliver brugt til at
markere, at hendes børn "skal have lov til at have lidt ekstra", og på den måde gør hun
også sin usund-mor-identitet, der er mere kendt og tryg for hende, og søger derigennem
balance

Jeg har sat Dortes lille selv-beretning i aktantmodellen, fordi jeg gerne vil undersøge,
hvad det er for et identitetsarbejde, hun gør her. At bruge Greimas model er ikke eksakt
videnskab: Hvem, man giver de forskellige aktantroller, vil altid komme an på en vis
grad af fortolkning. At finde subjekt (Dorte), modtager (Dorte) og objekt (god mor) var
ikke vanskeligt. Men resten bød faktisk på en udfordring: For er det den "sunde" del af
Dortes god-mor-identitet, som er målet eller objektet eller er det den "usunde" del? Det
var ikke ligetil, og derfor producerede jeg to versioner af aktantmodellen:

60

Sul, sundhed og smørkage

At sammenligne disse to modeller gør det meget klart for os, hvilken identitetskonflikt
Dorte står i: Skal hun opfatte sig selv som en god mor efter de normer, hun er vokset op
med, og som er dybt forankrede i hende, eller skal hun stræbe efter at leve op til
samfundets definition på en god mor, som den bliver præsenteret for hende via offentlig
sundhedskommunikation, men som hun har svært ved at identificere sig med? Alt efter
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hvilken diskurs hun navigerer efter, og hvilken situationel identitet hun påtager sig, så
bliver modstander, hjælper og giver byttet rundt, og hun må vælge: Skal hun arbejde på
at opnå sin egen accept og derigennem blive giveren i sin selv-beretning med retten til at
tildele sig selv identiteten som god mor, eller skal hun arbejde på at opnå det officielle
Sundhedsdanmarks accept og lade det tildele hende god-mor-identiteten? Som Dortes
verden ser ud pt., så er sidste valg omfattet af meget store konsekvenser for hendes
identitetsarbejde og den historie, hun fortæller om sig selv. Det vil jeg belyse yderligere
i næste analyse.

Det er når de tømmer tallerkenen
Der kan være mange forskellige kriterier for, om et aftensmåltid i en børnefamilie er en
succes: At alle er glade, at maden er varm, at maden er sund, at der er noget på bordet alle
kan lide, at alle spiser noget af alt, der står på bordet osv. Et sådant succeskriterium
kommer til at fungere som et mål, som noget vi stræber efter at opnå. Derfor vælger jeg i
løbet af interviewet at spørge Dorte om, hvornår aftensmaden har været en succes:

Det er hæ når det - når vores børn tømmer tallerkenen altså - fordi så har de
været sulte og de har - sådan - kunne lide det der var - på tallerkenen og
selvom vi også ved at de kunne li det andet - men det er når de tømmer
tallerkenen - og det er sådan som når vi får lasagne eller sådan noget, så
tømmer de tallerkenen

Dorte nævner ét kriterium, og hun gentager det tre gange: At børnene "tømmer tallerken".
I Dortes optik er en god mor en, der sørger for, at maden smager så godt og falder så
meget i børnenes smag, at de "tømmer tallerkenen". Denne ytring kom til at stå meget
stærkt for mig, fordi den fortæller noget helt fundamentalt om, hvad der går galt, når det
offentlige kommunikerer sundhed til borgerne: Det kan ikke nytte at bede folk om at gøre
noget, der er i modstrid med eller ødelægger en identitet, der er vigtig for dem og deres
selv-beretning og så regne med, at de uden videre gør, som de får besked på. Dorte ved i
det store hele godt, hvad der anses som sundt, selvom hun ikke har stærke fornemmelser
for, hvorfor det er sådan, eller hvordan man gør det. Men hvis hun skal servere den sunde,
grønt- og fiskefyldte, fremmede mad for sine børn, så skal hun lade sig interpellere i en
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sundhedsdiskurs, der fordrer en situationel identitet, som er i konflikt med den stærkeste
identitet Dorte har: Den gode mor, der laver mad, der får børnene til at tømme tallerkenen.
Hendes mål med måltidet vil være i fare, og derigennem også hendes god-mor-identitet.

Skal Dorte ændre familiens spisevaner i en sundere retning, så forudsætter det, at hun
samtidig selv ønsker at arbejde meget intenst med sin backstage mor-identitet. Bliver hun
ikke præsenteret for en subjektposition, som hun kan se sig selv i, og som tager højde for
hendes nuværende identitet og den balance, hun forsøger at opretholde, så er projektet
dømt til at mislykkes. Mødes Dorte af en frelst og sundhedsfikseret Fødevarestyrelse, så
er hendes eneste forsvar for egen afbalancerede mor-identitet at ignorere deres råd. Det
kan godt være, at den mad, børnene får med i børnehaven (frontstage), lever op til nogle
sundhedskriterier udstukket af det offentlige, men derhjemme (backstage) er det Dortes
egen opfattelse af, hvad en god mor er og dermed selve hendes identitet, der er
bestemmende for familiens kost.

Det kan jeg ikke spise
Dem mad, vi spiste i vores barndom, får vi ofte et helt særligt had- eller kærlighedsforhold
til. Dorte spiser i dag i store træk det samme, som hun spiste som barn, det er trygt for
hende, men det har også konsekvenser: Hun er stærkt overvægtig og spiser hverken frugt,
grønt eller fuldkorn og næsten ingen fisk, kendes kost består af pasta, kartofler, ris,
tarteletter og kød, som oftest med pulversauce. For Dorte er mad lig typen af kød
(frikadeller, medister, culotte), typen af stivelse (pasta, ris, spaghetti kartofler) eller selve
retten (lasagne, mørbradgryde), men aldrig med frugt eller grønt.

Dorte kender faktisk de officielle kostråd, og selvom det er lidt uklart for hende med
kulhydrater, og hvad man skal spise mest af, så har hun trods alt så meget viden, at hun
befinder sig i toppen af gruppe 1 og er i stand til at sørge for gulerødder, peberfrugt,
rugbrød og frugt til sine børn. Men hvorfor spiser Dorte så selv så usundt? Dorte lagde jo
ud med at sætte mærkatet "kræsen" på sig selv. Det uddrag, jeg vil analysere i det
følgende, er essentielt for et uddybende svar på det spørgsmål og for en afklaring af
Dortes situationelle spiseridentitet. Det er taget i forbindelse med, at jeg (in) spørger ind
til hvilket kostråd, der er det sværeste at efterleve, Kostrådene ligger på bordet foran
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informanterne. Jeg har vedlagt udskriften som bilag 7. Jeg vil først lave en diskursanalyse
af teksten for at undersøge Dortes diskursive identitetsarbejde, og efterfølgende vil jeg
sætte beretningen ind i Gergens plotmodel. ,

I forhold til at sige noget om et subjekts identitetsarbejde er det ofte givtigt at se på
modalitet og transitivitet: Dorte lægger først blødt ud med udtryk som " jeg spiser ikke så
meget fisk" og " det bryder mig ikke om". Begge udsagnsord står i præsens, hvilket
indikerer kategorisk modalitet, men affiniteten sænkes ved brug af forbehold "ikke så
meget" og det høflige "bryder ikke om" frem for fx "kan ikke lide".

Hurtigt forøges dog affiniteten af Dortes udsagn: Al den mad, hun taler om, bliver delt
op i to kategorier: Det hun KAN spise, og det hun ikke KAN spise. Hun bruger i løbet af
tre et halvt minut modalverbet "kan" i præsens, om hvad hun spiser, 11 gange, hvilket
indikerer kategorisk modalitet. Dorte spiser ikke grøntsager, siger hun, eller dvs. hun
KAN spise rå gulerødder, agurk og majs med smør. Alt det andet grønt KAN hun ikke
spise, fordi hun 'ikke bryder sig om' det. Ved at bruge "kan" og ikke fx "vil" fralægger
Dorte sig rent sprogligt sin agens: Det er jo ikke, fordi hun ikke gerne vil spise sundt, men
det er ikke en mulighed for hende, for hun KAN ikke.

Sprogligt bliver Dorte således uden skyld i sin egen usunde levevis. Hun fralægger sig
ansvaret for eget helbred ved påtage sig en identitet som, "den er ikke kan". Hun
konstruerer en for hende meningsfuld udgave af verden, hvor hendes egne
valgmuligheder er begrænsede, og hendes vilje er hæmmet. Dorte trækker i den
forbindelse på en række diskursive og sociale normer, som hun har med fra sin opvækst
og sine øvrige relationer ("jeg ha - vi har heller aldrig selv fået det ret meget [grønt] som
børn derhjemme - og så er det er svært lige pludselig som voksen og skal til at vænne sig
til at spise noget som du aldrig har fået"). Men først og fremmest indskriver Dorte sig i
en diskurs, der handler om, at "man ikke behøver gøre noget man ikke bryder sig om", og
som er blevet en del af Dortes selv-beretning og situationelle identitet. Træk fra denne
diskurs går igen hos informanterne A2, B, C, E, G og I. Identitetsteoretisk er det imidlertid
problematisk, fordi denne identitet sammen med den negative identitetskonklusion
kommer til at lamme Dortes handlekraft og fastholder hende i et ret negativt selvbillede.
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Selvom uddraget måske ikke er er prototypen på en klassisk litterært narrativ, så opfylder
det, Dorte og Finn lidt fragmenteret fortæller, faktisk Gergens betingelser for selvberetningen: "(...) et individs redegørelse for relationerne mellem de begivenheder, som
har været relevante for selvet gennem tiden". Samler man brudstykkerne, kunne det lyde
sådan her:

Som barn spiste Dorte ikke grøntsager, for de blev ikke serveret i hendes
barndomshjem. Som voksen og gravid får hun af sin mand serveret "broccoli
og bønner ”. Han indrømmer selv, at "det var helt vildt", og altså ikke noget
han havde gjort hele sit liv, men noget der kan ses som en effekt af en
livsbegivenhed eller "årsagskræfter", nemlig parforhold og graviditet. Dorte
kan ikke lide grøntsagerne og vi ved ikke om hun spiser dem, men da første
barn fødes, da er der mange grøntsager i maden, især i den lilles, som Dorte
tilbereder. Da de næste børn bliver født (endnu en livsbegivenhed), så falder
overskuddet, grøntsagerne udfases af de voksnes kost, og Dorte koger
nu ”kartofler og gulerødder til de små, men jeg kogte ikke lige en ekstra
portion så der var til os andre vel". Nu, 8 år efter første barns fødsel får
børnene "et par hundrede gram frugt og grønt om dagen”, mens de voksne
ikke får ret meget.

Da narrativen ikke er fortalt som en sammenhængende beretning, men er en, som jeg har
stykket sammen af fragmenter, indeholder den selvsagt ikke fx demarkationstegn, men
derimod andre af Gergens kriterier for den forståelige beretning, nemlig
kausalsammenhæng og årsagskræfter som forklaring af identiteternes forandring. Sætter
man beretningen ind i en af Gergens plotmodeller, vil den se om som fig. 19, og så bliver
det tydeligt, at livsbegivenheder og tid har en enorm indvirkning på hvordan Dorthe
handler.
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Figur 19

Dortes beretning er statisk gennem barndom og ungdom, stærk stigende omkring
tidspunktet for indgåelse i parforhold og første graviditet, toppende, da den ældste var
lille, og så relativt hurtigt nedad efterhånden, som de tre andre børn kom. Beretningen
støtter ubetinget den konstruktionistiske individforståelse: Subjektet påtager sig
vekslende identiteter, her spiseridentitet, der er afhængige af hvilke relationer, det indgår
i, hvilke livsbegivenheder det gennemgår, og hvilke narrativer det fortæller sig selv og
andre. I selv-beretninger er store livsbegivenheder, som at flytte hjemmefra, blive gift, få
børn, skifte job m.m. nemlig årsagskræfter, og ifølge Gergens beretningskriterier er
årsagskræfter det eneste, der meningsfuldt kan retfærdiggøre, at et individ ændrer sin
identitet og giver sin selv-beretning en ny retning. Dette er jo essentiel viden, hvis man
skal hjælpe mennesker til at spise sundere: Hvis man sætter ind med hjælp og støtte, der
hvor årsagskræfterne er til stede, så rammer man samtidig folk der, hvor de er allermest
motiverede for at ændre handlemønster, hvor det er legitimt for dem, og hvor de måske
allerede er i gang selv.

Jeg vil påstå, at der kunne være gjort mange ting for at undgå den nedgang, vi ser i Dortes
beretning. Var Dorte blevet tilbudt hjælp i form af en for hende relevant og attraktiv
subjektposition i en narrativ, som hun kunne se sig selv i, så havde det måske været muligt
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at hjælpe hende til at holde fast i de ændringer, hun rent faktisk foretog i forbindelse med,
at hun fik sit første barn. Det fremgår jo tydeligt af beretningen, at ønsket om at spise
sundere og give sit barn sund mad var til stede omkring tiden for barnets fødsel. Forslag
til hvordan man kunne have støttet Dorte, vil jeg vende tilbage med senere.

Mad vs. kost
Som nævnt i metodekapitlet var min interviewguide opdelt i to dele: Den første halvdel
kredsede om "mad", mens den anden undersøgte, hvad informanterne mente om "kost".
Årsagen var, at jeg fra pilotprojektet havde klare indikationer af, at ordene "mad" og
"kost" i de flestes bevidsthed befinder sig i to helt forskellige diskurser.

Da jeg i begyndelsen af interviewet spørger ind til mad, og om hvad Dorte kan lide at
spise, er svaret

frikadeller og bøf og flæskesteg og oksesteg - det er mere sådan - traditionel
mad (...) det er noget man kender råvarer man kender det har man altid fået
god mad er (...) en weekend og så noget og lige laver en oksesteg - sån' - en
culottesteg - hva' de hedder

Disse svar er kendetegnet af to ting: 1. mad er lig med kød og 2. mad er lig med noget
man kender. Da jeg ca. halvvejs inde i interviewet spørger til kost begynder Finn at tale
om "grøntsager og gulerødder" og slankekur. I den forbindelse kommer følgende
ordveksling om ordet "kost", som jeg vil se nærmere på:
Fi:

eh i hverdagen ik så er det bare mad man -

Do:

men - men - det er altså det er jo maden ik' os' men - når men nu skal du lige på
slankekur nå ja men så skal jeg jo os' lægge min kost om men man tænker jo ikke over at
det faktisk også er ens mad

In:

nej så det er simpelthen ikke den samme ting eller hvad

Do:

jo i princippet er det jo den samme ting men man tænker det ikke sådan i hovedet der er
det jo delt op
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For Finn og Dorte er mad og kost ikke det samme: Kost er noget, man taler om, når man
skal på ”slankekur”, et ord der i sig selv konnoterer noget negativt og indeholder ideen
om noget ubehageligt, asketisk og tidsbegrænset. Dorte siger meget rammende at "oppe
i hovedet er det jo delt op". Kost befinder sig ét sted hendes bevidsthed, og det er ikke i
nærheden af der, hvor maden er. Hun ved det god i princippet, men kan ikke sætte de to
ting sammen. Den relation, hun via fx de officielle kostråd kommer til at indgå i med
fødevarestyrelsen, bekræfter hendes identitet som, "En der spiser mad og som derfor ikke
behøver forholde sig til alt det med kost", og hun kan derfor med sindsro navigere udenom
hele kost – og sundhedsproblematikken i sin hverdagspraksis.

Dette uddrag fortæller noget fundamentalt om konsekvensen af måden, Danmark fra
offentlig side kommunikerer om sund mad: Hver gang ordet "kost" bliver brugt i stedet
for ordet mad, så ekskludes en hel befolkningsgruppe, nemlig alle dem, der som Dorte, i
praksis ikke forbinder de to ting med hinanden. Finn og Dortes udtalelser understøtter
min finding fra pilotprojektet, nemlig at den kliniske sundheds- og kontroldiskurs, som
fødevarestyrelsen benytter i sin kommunikation, i praksis ekskluderer de mennesker, der
har mest brug for at ændre handlemåde, nemlig dem der befinder sig længst væk fra denne
diskurs. Sundhedsdiskursen kan ikke tilbyde Dorte, og i realiteten heller ikke Finn, en
attraktiv subjektposition at handle ud fra. Diskurssammenstødet er for massivt.

Lægger man til det, den konflikt Dorte oplever mellem "sund" og "usund" mor, så giver
det god mening for Dorte simpelthen at ignorere al kostkommunikation fra det offentlige.
Den er enten identitetstruende eller uforståeligt.

Om at bryde sig om
Vi så tidligere, hvordan Dorte bruger "ikke at bryde sig om" som argument for, at hun
ikke at behøve at gøre et eller andet, fx at spise grøntsager. Normalt har voksne ikke carte
blanche til at undlade at gøre noget, fordi de ikke bryder sig om det, og spørgsmålet er,
hvorfor Dorte i denne sammenhæng anser det for og sprogligt konstruerer det som en
umulighed at spise noget, hun ikke bryder sig om. Det er jo indlysende, at Dorte på andre
områder nødvendigvis må gøre noget, hun ikke bryder sig om. Det kunne handle om, at
hvor konsekvenserne af ikke at vaske tøj kommer relativt hurtig (i løbet af en uge eller
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to vil de fleste mennesker være løbet tør for tøj eller være begyndt at lugte meget dårligt),
så kommer konsekvenserne af ikke at spise sund mad langsommere og mere snigende
Sundhedseffekten af at spise grønt kommer først efter noget tid, ligesom sygdommene og
ulemperne ved en usund kost typisk kommer langsomt og næsten umærkeligt: Du tager
jo ikke pludselig 10-15 kg på i løbet af en eftermiddag, det er en gradvis proces. Derfor
bliver den lettere at ignorere.

Når Dorte ikke formår at komme ud af sin veletablerede mad-komfortzone, så kan det
altså handle om manglende umiddelbar konsekvens, men så enkelt er det næppe: Der er
masser af mennesker, der oplever voldsomme konsekvenser af deres handlinger (fx mister
fingre eller tæer pga. ubehandlet type-2-diabetes), og som alligevel ikke formår at ændre
dem. For Dorte kan det være kombinationen af komfortzonen og det faktum, at hun slet
ikke associerer, det hun spiser med sit eget helbred, for til dagligt spiser hun jo bare mad
og tænker ikke over at "kost (...) faktisk også er ens mad", det er, som hun siger, " delt
op" inde i hovedet. I virkeligheden lever hun måske ubevidst efter den klassiske
humoristiske undskyldning for det ekstra stykke kage: "Det feder først i morgen - og der
er vi ikke hjemme". Den pragmatiske analyse af Dortes ytringer tyder på, at det faktisk er
den logik, hun arbejder ud fra. Jeg vil senere komme med forslag til hvordan denne
problematik kan adresseres.

Der er imidlertid andre områder, hvor Dorte har en solid og uoverskridelig komfortzone.
Dorte bliver ved med at tale om, at mad ikke må tage mere end 20 minutter at lave, fordi
hun har så sultne børn, når hun kommer hjem. Problematikken indrammes i følgende citat
hvor Dorte bliver præsenteret for et billede af ren ret mad fra Fødevarestyrelsens
hjemmeside (fig. 18):

jeg - jeg ville bare tabe - med det hele - tabe mit hoved nærmest det - mine
børn er sultne og - jeg ville skulle gå i gang lang tid før de kom hjem for
eksempel eller et eller andet ik' os

For Dorte er retten på billedet helt uoverskuelig: Hun "ville tabe sit hoved nærmest'. Igen
bliver 'de sultne børn' Dortes argument for, hvorfor der ikke er tid til at lave sundere
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aftensmad. Men her ytrer Dorte endnu et argument for, hvorfor den type mad ikke kan
lade sig gøre: "jeg ville skulle gå i gang lang tid før de kom hjem". Her er vi meget lang
fra den kategoriske modalitet: Brugen af modalverbet "ville" i præteritum + "skulle" i
infinitiv signalerer noget hypotetisk, en betinget virkelighed, men den del af sætningen,
der burde vise, hvad der betinger denne virkelighed, mangler helt. Desuden tøver Dorte
fem gange i løbet af den relativt korte sætningen, noget der også indikerer lav modalitet:
Dortes tilslutning til det koncept, hun bliver præsenteret for, er i bund. Dorte tror ikke
selv på, at det er en reel mulighed for hende "at gå i gang med at lave mad før børnene
kommer hjem".

Figur 20 Billede fra altomkost.dk

Der kan siges meget om ovenstående, og jeg vil uddrage et par pointer. Det er for mange
ikke en mulighed at gå i gang med madlavningen før børnene kommer hjem: Er du på
arbejde fra 8-16, henter børn 16:45 og ankommer til Rema 17:10, så er det ikke en reel
mulighed, med mindre du meget spelt-gourmet-overskuds-agtig sætter noget
langtidsbraisseret over kl. 6:45 inden du vækker børnene. Sidstnævnte diskurs befinder
Dorte sig ikke i. Dorte har i perioder arbejdet som pædagogmedhjælper på deltid og da
fik hun sent fri: Dorte er altså ikke vant til at gå i gang med madlavning tidligt. Lige nu
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går Dorte hjemme, hun er på kontant og kunne i princippet sagtens nå at forberede maden,
inden børnene bliver hentet, men det er tydeligt, at den mulighed aldrig har slået hende:
Selve konceptet er helt hypotetisk for hende, og det er desuden ude af hendes
komfortzone. Samtidig er der også noget med Dortes evner i et køkken: Dorte lave mest
"medisterpølser og frikadeller og sauce og kartofler", nogen hendes mand kalder "enkel
mad ". Dorte har altså et selvbillede som en, der ikke har ret store evner i et køkken og
den ret, hun ser på billedet, forbinder hun ikke med "enkel mad". For Dorte er det helt
uoverskueligt. Bedre for Dortes selvbillede bliver det ikke, da Finn forsøger at forklare
hende, at "det tager kun 20 min at lave sådan en tallerken". Det fremgår faktisk i løbet at
interviewet, at Finns gentagne kommentarer om Dortes manglende evner er med til at
konstituere hendes jeg-kan-ikke-identitet, og det er ødelæggende for Dortes
selvopfattelse.

Identiteten som god "sund" mor bliver her udfordret af to af Dortes andre situationelle
identiteter: "En, der ikke kan lave kompliceret mad", og ”En, der ikke går i gang med
maden, før børnene er hjemme". Desuden clasher den med Dortes komfortzone: Hvis man
ikke behøver spise noget, man ikke bryder sig om, så behøver man heller ikke begynde
på maden, som man måske egentlig ikke bryder sig så meget om at lave (det er mest Finn
der laver mad) før i sidste sekund. Og når man når dertil, jamen så skal det gå hurtigt, for
ellers er det synd for de sultne børn.

Der findes flere måder at angribe denne problematik på, som jeg vil vende tilbage til i
slutningen af specialet.

Spontanitet, indkøbslister og nuggets
Det sidste uddrag siger noget om hvilke udfordringer, der er i forbindelse med at få
handlet og lavet mad til familien. Klippet er fra en snak om hvem, der køber ind (det gør
de oftest sammen), og om hvorvidt der bliver skrevet indkøbslister (det gør der ikke):

Do:

tit og mange gange går vi ned og ser hvad der er

Fi:

der mangler vi lige lidt struktur på det der - altså det er meget sådan - det er meget - lidt
- lidt

spontant en gang i mellem - os at eehh - så har vi lige haft lidt travlt alle
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sammen og nå ja for fa’en - os' aftensmad - hvad gør vi i dag - så kan det godt

blive

nuggets og pomfritter en - eller to gange om ugen
Do:

ja (0.4) det' ik' så ↑tit...
(pause)

Fi:

men det er sådan lidt eehh - jamen os lidt når man har en travl hverdag og det også skal
passe

sammen med fritidsinteresser og...

Der sker flere interessante ting her: Dorte siger, at de går ned og ser, hvad der er, og hun
siger det konstaterende: De har tidligere fortalt, at prisen er en afgørende faktor med fire
børn og lav indkomst, og at de derfor går efter dagens tilbud. Finn har imidlertid trang til
at forklare eller undskylde: De mangler lidt struktur, forklarer han, så derfor bliver det
lidt spontant. At "mangle struktur" konnoterer almindeligvis noget negativt, for struktur
er noget, som ordentlige, effektive mennesker har, ikke noget de mangler, mens at være
"spontan" konnoterer noget positivt, for så er man dynamisk og spændende. Desuden er
der en god forklaring på den manglende struktur, nemlig travlhed. Der gøres således et
stort arbejde fra Finns side for at fremstå positivt før næste ytring, nemlig at "så kan det
godt blive nuggets og fritter en - eller to gange om ugen". Dette indikerer, at Finn godt er
klar over, at det i en sundhedssammenhæng ikke er attraktivt. Det er imidlertid Dortes
efterfølgende bemærkning: "ja det er ikke så tit", som jeg har transskriberet med
intonation og pause i 1/10 sekunder i (), der er det mest interessante, for i hendes mangel
på intonation eller tryk for at understrege ligger en blåstempling af den måde at spise på:
Nuggets og fritter er ok at servere, når vi nu ikke får det så tit, hvilken i denne
sammenhæng er 1-2 gange om ugen.

Den holdning til fastfood kan man vælge at se på som noget problematisk. Men man kan
også vælge at se på den som en mulighed. Det vil jeg vende tilbage til i kap i de sidste
kapitler.

Det er superinteressant, at Dorte, modsat Finn, ikke bruger energi på hverken
undskyldninger eller forklaringer. Dorte ligger ret stabilt i overlappet mellem "ked og
fed"- og "Jeg orker ikke"-diskurserne i Kostdiskurskompasset (fig. 1). Alligevel har
familiens kostvaner rykket sig en smule over årene: Hvor de før spiste meget "hurtigmad"
i form af pulverkartoffelmos og lasagne fra pakke, så laver Finn nu ofte kødsaucen fra
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bunden og køber lasagnepladerne separat, mens Dorte laver rigtig kartoffelmos. Hvor
meget, det batter på sundhedsfronten, er imidlertid svært at sige noget entydigt om.

Dortes mad-beretning og spiseridentiteter
Hvilke konsekvenser har de identiteter, vi har identificeret hos Dorte for de valg, hun
tager i forbindelse med mad og spisning? Som nævnt går Dortes egen
identitetskonklusion "kræsen" ind og fastholder hendes liv i en bestemt position, der
understøtter hendes spiseridentitet som, "en der ikke kan" og derfor ikke har agens i
forhold til egne sunde kostvaner. Dorte ved godt, at hun ideelt set burde spise sundere og
veje mindre, men hendes situationelle spiseridentiteter forhindrer hende i at gøre det, og
de diskurser, hun lader sig interpellere i, fx "mad og kost er ikke det samme" og "jeg
behøver ikke foretage mig noget jeg ikke bryder mig om", er yderligere med til at
fastholde Dorte i sit usunde spisemønster. Det er også tydeligt, at den kostvejledning, hun
frem til nu har modtaget fra det offentlige, ikke har haft den store indvirkning på hendes
egen spiseridentitet: Dorte spiser præcis som hun plejer. Sætter vi Dortes samlede madberetning ind i Gergens plotmodel, vil det være en næsten stabil beretning, der kun går
en smule op i forbindelse med første barns fødsel og så ned igen.

Figur 21

Dortes relativt stabile beretning indikerer umiddelbart, at hun er næsten statisk:
Tilsyneladende bevæger hun sig ikke i en sundere retning. Men zoomer man ud og ser på
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Dortes liv i et større perspektiv, så ser det anderledes ud: Dorte giver nemlig sine børn
langt sundere mad, end hun fik, da hun selv var lille. Dorte rykker sig altså – men i
generationsperspektiv. Man kan sige, at Dorte har en madhåndteringsidentitet, der klart
adskiller sig fra hendes spiseridentitet. Det, vi kunne kalde Dortes familiemad-saga, ser
langt mere dynamisk ud:

Figur 22

Dorte oplever at lykkes et stykke en ad vejen med at give sine børn sund mad. Selvom
det kommer frem, at der ryger en del fastfood, hvidt brød og saftevand igennem, så
kommer der også sunde ting på bordet: grøntsagsstave og rugbrød. Måske vil hendes børn
på sigt bryde den negative sociale arv omkring overvægt og usund kost. Dorte formår at
få sin god-mor-identitet balanceret med en madhåndteringsidentitet på en måde, så hun, i
hvert fald når det gælder hendes børn, på nogle områder kan interpellere sig i dele af det
offentliges sundhedsdiskurs.

Når det kommer til Dorte selv, så har det offentlige Sundhedsdanmark ikke har noget
attraktiv subjektposition at tilbyde. Sprogligt har Dorte fralagt sig ansvaret for eget
helbred, og de subjektpositioner, hun bliver tilbudt af det offentlige, kan hun slet ikke se
sig selv i. Konsekvensen bliver, at Dorte fortsætter sine usunde spisevaner, tilsyneladende
uden at reflektere nævneværdigt over det. Man kan spørge, om ikke man kunne have
udnyttet den livsbegivenhed, der ændrede Dortes spisevaner midlertidigt til at hjælpe
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hende med mere stabile sunde kostvaner, i betragtning af, at sådanne årsagskræfter, rent
narrativteoretisk, er individets eneste meningsfulde mulighed for at ændre markant på
sine identiteter. Jeg vil senere komme ind på, hvad man yderligere kunne undersøge, hvad
man konkret kunne gøre, og hvad man kunne lade sig inspirere af.

Fie - tallene som motivation

Den anden informant, hvis udsagn bliver analyseret, er informant F, herefter kaldet Fie.
Fie er 27 år og er samboende med sin kæreste, der er far til de to yngste af Fies tre børn,
der er i alderen 6 måneder til 6 år. Fie bor i en lejlighed i en mindre provinsby på Sjælland,
hun er ufaglært, men har i flere omgange gået på AVU på VUC, hvor jeg fik kontakt til
hende. Fie er svært overvægtig, og under sin sidste graviditet fik hun konstateret type-2
diabetes, som hun nu kæmper for at regulere med kost og motion. Fie har en stor familie,
der alle uden undtagelse er overvægtige, og de fleste i hendes familie lider af type-2
diabetes, bl.a. fem af hendes fars syv søskende

Hvor Dortes personlige mad-beretning var tæt på statisk, så er Fies klart opadgående. Fie
har indenfor det sidste år oplevet flere livsbegivenheder, der har kunnet fungere som
årsagskræfter i hendes selv-beretning, og de har hjulpet hende til at konstruere en helt ny
identitet for dig selv. Det er den identitetskonstruktion og de narrativer, der har muliggjort
den, jeg vil undersøge her, og undervejs vil jeg diskutere hvad for nogle
identitetsteoretiske slutninger, der kan drages på den baggrund.

Som Dorte har Fie rødder i en meget traditionel kostdiskurs. Hendes mor lavede og laver
meget fed og tung mad: "den gode gamle danske mad (...) frikadeller osv.", flæskesteg,
oksesteg og masser af margarine, og først da Fie blev større, kom fx. lasagne og pizza til.
Fie spiser ret traditionelle retter til hverdag, og som Dorte benævner hun dem med typen
af kød eller typen middagsret: kødsauce, koteletter, bøf, frikadeller, boller i karry. Modsat
Dorte kan Fie dog godt lide at "prøve noget andet - noget forskelligt", når det kommer til
mad, og ser hun noget eksotisk, som kænguru eller struds, prøver hun det. Dorte laver
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anderledes mand end sin mor: Der er ikke så meget fedt i, for hun kan ikke længere tåle
det, efter hun er begyndt at lægge sin kost om, og hun tager eksplicit afstand til morens
tunge, fede mad: "det har hun fået for meget af".

Det edderma'me ulækkert
Jeg vil indledningsvis analysere en passage, der handler om, da Fie fik konstateret først
graviditetssukkersyge og senere type-2 diabetes, noget der for hende har været en
identitetsændrende årsagskraft. Hun var på det tidspunkt gravid med tredje barn, og man
overflyttede hvert andet af hendes jordmoderbesøg til Rigshospitalet, hvor Fie fik kontakt
til en diætist, som hjalp hende med en kostplan og noget information om hvor meget
kulhydrat, der er i forskellige fødevarer. Jeg har vedlagt Fies fortælling om mødet med
diætisten som bilag 8.

Det har tydeligvis gjort et stort indtryk på Fie at møde diætisten og blive præsenteret for
de redskaber, der skal hjælpe hende til at kontrollere sin diabetes. Hun "tænkte virkelig
meget over det" med hvor mange kulhydrater, der var i tingene, og det, at hun bruger
udtryk som "ulækkert" og "edderma'me klamt" om ting, hun før spiste med glæde,
signalerer, at hun har rykket sig både diskursivt og identitetsmæssigt. Hvor de før "godt
kunne lide pizza", får de det nu "måske en gang om måneden" - med tryk på en, og hvor
Fie inden sin diagnose spiste chips, slik og fastfood ad libitum, og fra barndomshjemmet
havde været vant til ”kæmpe stor slikskuffe man lige kunne gå ned og ta", så lægger hun
nu sprogligt tydelig afstand til denne måde at spise på.

Fie undrer sig og reflekterer over hvor "skræmmende", det egentlig er, "at man ikke har
tænkt mere over tingene", før sygdommen rammer, og hun konstruerer dermed en
identitet, der klart lægger afstand til hendes gamle "spiser-jeg". Retrospektivt mener hun
ikke, at det burde "hænge sådan sammen", og hun lægger afstand til denne mangel på
omtanke ved at bruge "man" i stedet for "jeg", som hun ellers gjorde i de første ytringer i
uddraget. Fie har i forbindelse med sin diagnose taget et sundhedsmæssigt kvantespring,
og selvom der er langt igen, så har hun fået et projekt, som hun gentagne gange
understreger i interviewet: Hun vil være normalvægtig og sygdomsfri. Hvor Dortes mad-
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og sundhedsidentitet var centreret om hendes situationelle identitet som mor, så er det
som spiser, at Fie efterstræber sit mål.

Da jeg eksplicit spørger ind til, hvad det var, der havde fået hende til at tænke over, hvad
hun spiste, svarer hun "tallene", dvs. de tal der viser hendes blodsukkerniveau på
blodsukkermåleren. De er en daglig reminder: "altså bare det 2-cifrede tal - det kunne jeg
simpelthen ikke". Alene tanken om, at blodsukkeret er over 9.9, kan altså få Fie til at
udelade at spise noget, hun ved er dårligt for hende. Nu på en gang glæder hun sig til og
at frygter for jul og fødselsdage, for der vil hun gerne spise som de andre og tage en halv
bolle eller en tynd skive kage, men hun kan næsten ikke få sig selv til at måle blodsukker
bagefter.

Det er interessant, at det netop er tallene på blodsukkermåleren, Fie peger på som årsag
til sin nye livsstil. Men måske det ikke er så mærkeligt: At gøre noget nyt en gang er let
nok, hvis man har tagen et beslutning. At begynde på en slankekur og tage sig sammen
og spise en sund morgenmad mandag morgen er ikke nødvendigvis svært. Det svære
kommer, når man skal gentage den nye handling igen og igen. Hvis det var let, ville ingen
jo være overvægtige, så ville slankekuren virke en gang for alle, og sådan er det som
bekendt ikke. Vanens magt er stor, og det giver mening i identitetsteoretisk perspektiv,
for de ting vi siger, og de handlinger vi gør, er jo vores vaner, og på den måde bliver de
på en gang konstituerende for og konstitueret af vores identiteter. At ændre en vane er
med andre ord at omkonstruere sine identiteter, og det kan være skræmmende, svært eller
ligefrem grænseoverskridende.

Set fra et konstruktivistisk narrativteoretisk synspunkt er årsagen til dette, at vi i vores
samfund foretrækker kausale beretninger med stabile identiteter: I vestlig optik har en
velformet beretning ikke en hovedperson, der uden videre er skurk i den ene halvdel af
beretningen og helt i den anden. Med mindre der indføres en årsagskraft, der kan føre til
forandringen i individet, så forventes man at være, den man er (Gergen 2005). Fie har sin
årsagskraft i form af sin diagnose, og at Fie dag efter dag må se på og forholde sig til
tallene, er med til at holde hende på rette spor, det har nemlig givet hende selv et så stort
personligt ønske om at opnå noget (lavt blodsukker), at hun har været villig til at ændre
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på sine handlinger, og derigennem på sin situationelle spiseridentitet, for at opnå det.
Hvordan man kan bruge denne viden i forhold til forbedring af kostkommunikationen, vil
jeg vende tilbage til.

Forhindringer og håndteringsstrategier
Da Fie fik konstateret diabetes første gang, troede hospitalet, at der var tale om
graviditetssukkersyge. Da Fie havde født, blev hun derfor sendt hjem med besked om, at
hun nu var rask. På det tidspunkt havde hun i flere måneder spist meget restriktivt, gået
til ugentlige kontroller m.m. I udskriften i bilag 9 fortæller Fie om, hvad der skete, da hun
blev udskrevet fra hospitalet efter fødslen.

Fie havde i samarbejde med diætisten tabt 7 kilo under den sidste del af sin graviditet, og
hun ved at kosten virker. Alligevel faler hun tilbage til de gamle vaner, så snart hun
kommer hjem, og i uddraget ser vi tydeligt, hvor svært det er for Fie at holde fast i den
nye spiseridentitet, der havde været under opbygning: Hun italesætter faktisk eksplicit de
to situationelle identiteter, selvom hun selvsagt ikke bruger ordet, med sætningen: "-" ej
jeg skulle bare måske en lille smule tilbage til mit - mit før-diabetes -". Her ser man
tydeligt hendes længsel efter "sit gamle jeg" eller spiseridentitet, der er lettere og mere
kendt og tryggere for hende at gøre. Hvor Fies nye spiseridentitet kan nøjes med et stykke
mørk chokolade, gælder det ikke den gamle: Det første, Fie gør, da hun kommer inden
for døren fra hospitalet, er at spise en plade marabou. Ikke et stykke, ikke en række, men
en plade, for Fie er vandt til, at usunde ting spises i hele poser/pakker: en pose chips, en
pose slik og så videre. Hun ved, at det var "noget af det dummeste jeg nogensinde har
gjort", og hun understreger, at hun ville ønske, at hun havde fortsat med den sunde kost.
Men trangen til og savet af marabou er overvældende, og uden tallet på
blodsukkermåleren som motivation falder hun tilbage i de gamle vaner, for det daglige
incitament er jo væk.

Det interessante er, at Fie udmærket ved, at den måde at spise på er dårlig for hende. For
da jeg i anden forbindelse spørger ind til, om der er mad, der gør hende glad eller trist, så
svarer hun til det sidste:
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jo måske bagefter (...) det er jo al det der - chokolade og alt det der ik os (...)
for eksempel før i tiden med den der pose chips nå nu er den tom - det var
faktisk ik særlig godt (...) men det er først bagefter

Fie ved, at hun bliver ked af det, når hun har spist noget usundt, og hun "ærgrer" sig da
også over sit tilbagefald, hun "skulle (...) jo bare have fortsat (...) med det samme". Da
hun kort tid efter får konstateret type-2 diabetes, er hun parat til at komme op på hesten
igen.

Diskursivt konstruerer Fie i ovenstående klip sig selv, som en der har stærk agens. Hvor
hun i forrige uddrag tre gange bruger ”man" som subjekt i sætninger, der omhandler den
gang, hvor hun ikke tænkte over tingene, så tager hun her meget eksplicit ansvar for sine
handlinger ved konsekvent at bruge "jeg" som subjekt, også der hvor det, hun fortæller,
er potentielt ødelæggende for hendes nye spiseridentitet og ikke konstruerer en attraktiv
position. Fie fralægger sig ikke ansvar for sine handlinger, og derfor er det måske også
nemmere for hende at ændre dem. Hvor Dorte sprogligt konstruerede sig selv som en, der
"ikke kan", så konstruerer Fie sig som en, "der gør". Konsekvensen af dette bliver
selvsagt, at de subjektpositioner, som fx en kostkampagne eller andre tiltag skal tilbyde
hhv. Fie og Dorte, ikke skal være de samme. Hvad et individ anser for at være en attraktiv
subjektposition, varierer jo selvsagt alt efter, hvad vedkommende anser for værende en
attraktiv identitet, og her ligger Fie og Dorte ikke pt. på linje.

TO STYKKER RUGBRØD
Der gik ikke længe fra Fie kom hjem fra hospitalet, til det viste sig ikke at være
graviditets- men type-2 diabetes. Fordi Fie ikke længere var gravid, var hun ude af det
system, hun havde været i med diætistsamtaler og kontrol. Hvordan det går, fortæller Fie
en lille historie om, der er vedlagt som bilag 10.

Hvor hun havde været meget glad for og tryg ved sin diætist på "riget", så er hendes møde
med egen læge mindre vellykket. Jeg vil argumentere for, at det faktisk er et klassisk
eksempel på, hvordan det offentlige ikke skal møde en ung overvægtig mor med type-2diabetes, nemlig med en "du kan og skal være som mig, så bliver det hele bedre"-attitude.
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Når man som læge sidder og anbefaler egen kost til et menneske, der vejer det dobbelte
af en selv, og hvis livssituation er helt forskellig fra ens egen, kunne man mistænke, at
det i højere grad er en attraktiv subjektposition som "slank, sund og forbilledlig", end det
er patientens helbred og velbefindende, der har førsteprioritet. Fie oplever, at lægen
faktisk bruger Fies overvægt og sygdom til at fremhæve egen fortræffelighed, under
påskud af at ville hjælpe. Det er langt fra det, Fie har brug for i denne situation. Dertil
kommer, at hendes egen læge og hendes tidligere diætist modsiger hinanden, og det
forvirrer Fie, der ville ønske, at de bare kunne holde sig til at "sige en ting". Der er gode
chancer for, at lægen faktisk har ret i, at Fie, nu hun ikke længere er gravid, ikke skal/må
spise sammen mængde som under sin graviditet. Det får lægen bare ikke forklaret, for
det, Fie opfatter som kritik og autoritær doceren, kommer til at fungere som en
kommunikations- og tillidsbarriere mellem lægen og Fie.

Fie afskriver sin læge som hjælper i sin beretning, men da hun er ret determineret på at
blive rask, særligt fordi hun har familiemedlemmer, der er blevet invalide og fx har fået
amputeret kropsdele, fordi de ikke har fået reguleret deres diabetes i tide, giver hun dog
ikke op. Hun finder sin app frem og går på diabetesforeningens hjemmeside, og hun
skifter pastapladerne ud med aubergine og squash og pomfritterne ud med ovnbagt
pastinak og gulerod. Hun bager fedtfri bananpandekager og prøver at holde sit blodsukker
nede. Fie trækker nu interdiskursivt på en række sundhedsdiskurser, som hun bruger til
at konstruere en ny identitet. Skal man indsætte perioden i Fies liv fra diagnosen og frem
til interviewtidspunktet i en plotmodel, vil det se ud som i fig. 23

Figur 23
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Ros og anerkendelse
Der er en ting, som Fies møde med lægen og Dortes møde med børnehavepædagogerne
og deres pjece har til fælles: I begge tilfælde forsømmer de offentlige sundhedsformidlere
at rose for de fremskridt, informanterne har gjort. Tager man i betragtning, at Dorte aldrig
selv som barn fik grønt, frugt eller fuldkorn med i madkassen, så er det da imponerende,
at det lykkes for hende med hendes egne børn, og det burde man både anerkende og rose
hende for. At Fie trods massiv social arv i form af dårlige kostvaner og overvægt formår
at følge diætistens råd og tabe 7 kilo under en graviditet og efterfølgende gør hvad der pt.
står i hendes magt for at håndtere sin sygdom, burde anerkendes og værdsættes. Det sker
imidlertid ikke: I begge tilfælde oplever informanterne, at det er manglerne, der påpeges,
og fokus er på kritik af uhensigtsmæssige handlemåder eller manglende viden frem for
på ros for opnåede fremskridt. Fie går fra lægen overbevist om, at denne er uprofessionel
og anser hende for forkert, overvægtig og misinformeret, og det er nok ikke det bedste
grundlag for en konstruktivt samarbejde om Fies helbredssituation. Meget forskning
peger på, at anerkendelse og ros er stærke virkemidler til at motivere og få individer til at
gøre deres bedste, når det drejer sig om livsstilsændringer (se fx Bøglund 2010), men det
udnytter de repræsentanter for den offentlige sundhedsdiskurs, som Fie og Dorte har
mødt, på ingen måde. Sætter man Fies beretning ind i aktantmodellen, ser det sådan her
ud:

Figur 24
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I et tilfælde som Fies, hvor en ung mor tydeligt søger hjælp og støtte til en
livsstilsændring, der vil spare samfundet mange, mange penge på langt sigt, kunne man
forvente at finde en sundhedsfaglig person i hjælperrollen. Som det ser ud lige nu, har Fie
imidlertid sat denne person i modstanderrollen i sit projekt, sammen med de dårlige
madvaner, hun har med fra sin barndom. Fie ser sig er selv ansvarlig for sit projekt:
Hendes egen handlekraft indtager rollen som hjælper (sammen med den gamle diætist),
og Fie ved, at hun er den eneste, der kan give sig selv et godt helbred ved at ændre sin
adfærd.

Hjælp i tide
Fie er ked af, at det først er nu, hvor hun HAR udviklet diabetes, at hun bliver tilbudt
hjælp med sin vægt og sin kost. Inden Fie kom til diætisten, var hun en klar gruppe 1:
Hendes viden om sundkost og kostråd begrænsede sig til, 'lidt man havde hørt rundt
omkring', og selvom hun fx godt vidste, at en hel pose chips er skidt, så havde hun ikke
en klar ide om hvad eller hvor meget, man skal spise for at holde sig sund og rask. Hun
har aldrig lært det nogen steder. Som Fie siger:

kunne jeg jo godt have tænkt mig for 5-6 år siden da jeg ventede (ældste
barn) at måske de havde hjulpet mig lidt mere (...) for der tog jeg 26 kilo på
(...) der kunne jeg nok godt have haft brugt

Fie bekræfter her, hvad al forskning viser, og hvad vi også så hos Dorte og Finn, nemlig
at livsbegivenheder som graviditet og fødsel er meget motiverende for livsstilsændringer.
Havde Fie boet i Hvidovre eller på Amager, så var hun blevet tilbudt et vægttabsforløb
med tilknyttet diætist allerede ved første barn. Nu bor hun i Vandkantsdanmark og bliver
først tilbudt hjælp, i hvert fald i en form som hun kan genkende som hjælp, når skaden er
sket.

Skralderidentitet og egenforståelse
Fie er en af de informanter, jeg udvalgte til CI, og der går næsten tre måneder fra
interviewet i november, til jeg mødes med Fie i ALDI i februar. Da vi går ind i butikken,
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trækker hun mig til side og hvisker til mig, at der er noget, hun skal fortælle: Hun er holdt
op med at købe grøntsager, og hun køber heller ikke så meget kød og brød, for hun er
begyndt at skralde, og det sparer familien for mange, mange penge hver måned. De får
også langt flere grøntsager end før, for "nu er de jo gratis". Efter en tur rundt i butikken
hvor Fie køber lightsaftevand og et par andre småting, men meget lidt ferskvarer, så
kommer vi til grøntafdelingen, hvor Fie begynder at fortælle, hvilke grøntsager og frugter,
der mest bliver kasseret. Hun taler begejstret og viser mig de grøntsager, som hun har lært
at kende nu, hvor hun får dem gratis, fx fennikel, jordskok og ingefær. Hun siger, at de
aldrig har spist så sundt som nu, og at hun, fordi varerne bare er der, er begyndt at
eksperimentere: Den anden dag havde hun lavet fennikelsalat med appelsindressing, og
det var hun vild med.

Fie taler også om økologi og prioritering. Hun peger på økovarerene og siger, at dem går
hun forbi, fordi det er der ikke penge til. Men det ærgrer hende, for som hun siger: Hvis
det er rigtigt, at øko er sundt, og at alt det andet er sprøjtet med gift, hvorfor går man så
ikke ind fra Statens side og støtter det, så alle får råd til det? Så ville alle jo spise meget
sundere. Jeg har nedenfor indsat en plotmodel, der viser Fies diabetesberetning fra
sygdommen blev konstateret, til jeg møder hende i februar 15 måneder senere. Her ser vi
tydeligt, at Fie er på rette vej.

Figur 25

83

Sul, sundhed og smørkage

Fie skralder ikke kun til sig selv: Hun tager alt, der kan bruges, og så kører hun ud og
afleverer det til de mennesker, hun kender, der har brug for det. Den situationelle identitet
som hjælper er ikke ny hos Fie: Hun fortalte under interviewet om, hvordan hun ofte
inviterede mindre heldigt stillede naboer eller bekendte på mad, når de, sidst på måneden,
ikke selv havde mere. Fie lyser tydeligt, når hun taler om sit skralderi, og det at tage sagen
i egen hånd og skaffe gratis grønt giver hende tydeligvis en for hende attraktiv ”Robin
Hood-identitet”, der igen giver hende energi til også at holde fast i ændringerne i egen
kost.

Øjnene der ser
Jeg vil afslutningsvis gerne reflektere over de roller, vi ser hinanden i. Set på afstand er
Fie nok det, der må betegnes som ressourcesvag: Hun er udenfor arbejdsmarkedet. Hun
er uden uddannelse, for hver gang hun skal afslutte noget på VUC, så skal hun på barsel.
Hun er ung mor. Hun er overvægtig og har type-2 diabetes. Hun bor i et socialt
boligbyggeri i Vandkantsdanmark og har et lavt månedligt rådighedsbeløb. Hendes
ældste søn er i gang med en udredning i skolen, fordi han ifølge lærerne ikke kan følge
med i dansk og matematik.

I egen optik har Fie en masse ressourcer: Hun har taget sin søn hjem fra skole i forbindelse
med udredningen, og så vil hun udnytte de måneder, han skal være hjemme, til at lære
ham at lave sund mad, ved at lade ham være med til om formiddagen at forberede
aftensmaden. Hun inviterer mindre heldigt stillede til at spise med, selvom familiens
økonomi er så stram, at hun har et vist beløb med ud at handle og på sin mobil regner
hver enkelt vare sammen for ikke at stå i kassen og mangle penge. Hun rejser rundt i sin
gamle bil for at aflevere gratis mad til dem, der ikke har.

Man kunne forestille sig, at hvis man sammenlignede en beretning AF Fie med en
beretning OM Fie fortalt af fx hendes læge, så ville rollerne være fordelt meget forskelligt.
Kunne man forestille sig, at man kunne udnytte Fies ressourcer på en mere konstruktiv
måde?
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Afsluttende refleksion
Jeg har efter mange overvejelser valgt at placere Fie i gruppe x. Årsagen til, at hun er der,
er, at hun faktisk handler, på det hun ved. Fie ligger imidlertid helt i bunden af gruppe x,
for hendes viden er stadig begrænset, og langt fra alle hendes handlinger er
hensigtsmæssige. Fx spiser hun stadig meget store portioner og næsten ingen fisk, noget
der står i vejen for hendes projekt. Som det er nu, oplever Fie ikke at have fællesskab at
støtte sig til eller nogen sparringpartner, der han hjælpe hende videre. Fie er stadig meget
overvægtig, og spørgsmålet er, om hun i længden kan holde fast i sin nye
identitetskonstruktion og udvikle sin nye sunde spiseridentitet uden at indgå i relationer,
der støtter hende i dette projekt. Jeg vil i de næste kapitler komme ind på, hvad grunden
til, at Fie lige nu står temmelig alene med sit projekt, kunne være, ligesom jeg vil komme
med en række forslag til, hvad man kunne gøre for at hjælpe Fie og andre i hendes
situation med deres projekt.
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Analysekonklusioner og erkendelser

I det følgende vil jeg opsummere hvile nye erkendelser, der er fremkommet under
analysen og diskussionen, efterfølgende vil jeg kort diskutere, hvordan de valgte teorier
og metoder har fungeret, og endelig vil jeg perspektivere dette til Fødevarestyrelsens
kampagner.

Dorte og Fie vil gerne nås!
I indledningen nævnte jeg det klassiske kostkommunikatørdilemma: Hvordan når vi dem,
der ikke vil nås? Dorte og Fie er netop to af de borgere, det ikke er lykkedes
Fødevarestyrelsen at få i tale, og i hvert fald Dorte lever umiddelbart op til definitionen
på en borger, der ikke vil nås: Hun navigerer behændigt udenom alle offentligt funderede
forslag til en sundere livsstil.

Alligevel vil jeg med afsæt i analysen påstå, at hun faktisk gerne VIL nås, for hun er reelt
meget ked af sin overvægt: Hvis hun mente, at det var ok at se ud, som hun gør, ville hun
jo ikke sige, at hendes børn skal "ha det bedre end vi fik det", når talen falder på sundhed
og vægt. Dorte vil faktisk gerne selv leve sundere, men hun magter det bare ikke på egen
hånd, og hun har endnu til gode at blive mødt af det offentlige Sundhedsdanmark på en
måde, der motiverer hende. På den baggrund kan man sige, at det at være overvægtig,
leve usundt og sidde alle gode råd overhørig ikke er ensbetydende med, at man ikke
ØNSKER et sundere liv. Det kan simpelthen bare betyde, at man endnu ikke er blevet
mødt på en måde, der gør det trygt for en at påbegynde konstruktionen af en ny, sundere
identitet.

Fie opfatter sig selv som en, der gerne vil nås, og hun ytrer hun gentagne gange, at hun
ville ønske, at hun havde fået information om og hjælp til sundere kostvaner noget før.
Man kan selvfølgelig argumentere for, at denne information hele tiden har været frit
tilgængelig for Fie, hun kunne bare have opsøgt den på nettet, hos lægen m.m. Men Fie
kommer ikke fra en baggrund, hvor man søger efter kostråd på nettet eller går til lægen
og beder om henvisning til en diætist, det er ikke muligheder, hun nogen sinde har tænkt
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over. Da Fie endelig efter sin diagnose taler med sin læge om, hvordan hun kommer ned
i vægt og får sin diabetes under kontrol, så går kommunikationen galt: Uanset, at Fie
opfatter sig selv som top-motiveret, er det ikke nødvendigvis det billede, lægen sidder
tilbage med, for Fie lytter jo ikke til, hvad lægen siger. Den type diskurs- og
identitetssammenstød kan opstå, hvis forventningerne til, hvordan en offentlig
hjælperrolle skal udfyldes, ikke deles af de involverede parter, og konsekvensen for Fie
er, at hun pt. står alene med sit projekt.

Når maden bliver identitetstruende
Den vigtigste pointe fra analyserne er efter min mening hvor identitetstruende, det kan
opleves at skulle ændre spisevaner. For Dorte var det så skræmmende og
grænseoverskridende, at hun ikke en gang kunne tale om det som en mulighed. For Fie
var det også vanskeligt, og selvom jeg mødte hende på et tidspunkt, hvor hun var meget
motiveret, så kunne hun berette om længslen efter at være og gøre den, hun var før hun
blev syg. Hvis ikke man i kommunikationen anerkender og adresserer denne problematik,
så er risikoen for, at folk enten falder tilbage i deres gamle vaner eller simpelthen bliver
ved med at gøre, som de plejer, overhængende.

Årsagskræfter og identitetskonstruktion
En anden vigtig erkendelse er, at hvis man skal hjælpe et individ til at ændre sin
handlemåde, så fordrer det tilstedeværelsen af en årsagskraft i vedkommendes
selvberetning: Individet kan ikke uden videre og uden grund pludselig ændre vaner, for
vaner består af handlinger, som igen er med til at konstruere identiteterne, og et krav til
den meningsfulde selvberetning er tilstedeværelsen af en stabil identitet. Derfor er der
brug for livsbegivenheder, der kan fungere som årsagskræfter og legitimere en ny
identitetskonstruktion.

Dette betyder rent praktisk, at man som hjælper skal udnytte de livsforandrende
begivenheder, et menneske kommer igennem, til der at sætte ind med vejledning og støtte.
I de to analyser var disse livsbegivenhederne at blive forældre og at få en alvorlig
diagnose, men i teorien vil begivenheder, som fx at flytte hjemmefra eller begynde på en
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uddannelse også kunne fungere som årsagskræfter, der kunne åbne op for konstruktioner
af nye, sundere identiteter.

Sænk ambitionsniveauet
Jeg mener, man kan uddrage af analysen, at de sundhedsprofessionelle, der er i en
hjælperrolle, uanset om det er Fødevarestyrelsen, lægen eller diætisten, kunne have gavn
af at tænke sund mad på nye måder. Det vil jeg kort argumentere for her: Der er en generel
opfattelse i vores samfund, men særligt blandt kartoffelrække- og speltsegmentet, som
mange af de mad og sundhedsprofessionelle selv tilhører, at fastfood, take-away og
færdigretter m.m. ikke er "ordentlig" eller rigtig mad. Denne opfattelse reproduceres fx
på fødevarestyrelsens hjemmeside altomkost.dk, hvor der lægges meget vægt på
hjemmelavet mad. Det samme er tilfældet i den offentlige debat: Danskerne har lige fået
nationalret og måltidsråd, men de sidste er der efter min mening yderligere med til at
lægge pres på særligt de udsatte familier med deres krav om, at måltidet skal være
hjemmelavet, bæredygtigt osv.

De fleste af mine informanter tog sprogligt afstand fra fastfood og færdigretter og
vurderede hjemmelavet mad langt højere, men når det kom til hverdagspraksis, så viste
det sig, at hurtige løsninger blev taget i brug flere gange om ugen. Denne viden burde
man tage konsekvensen af, for hvorfor skal det egentlig være sådan? Overklassen har jo
for længst legitimeret deres fastfood: Ingen ser ned på er salat fra Meyers Deli, en
greenkeepermenu fra Sticks’n’Sushi eller Room Service fra CoFoCo. Anderledes er det,
når løsningen er en Dürum og en gang fritter fra provinsbyens pizzeria eller en færdigret
fra ALDI, det er "dårlig mad". Jeg mener, at der kunne være store fordele i at gøre op med
denne stigmatisering og tilbyde målgruppen sundere alternativer på en måde, der gør
denne løsning til en del af en attraktiv subjektposition, ikke kun for spelt- og cafe lattesegmentet, men også for børnefamilien i Nakskov. Det vil jeg vende tilbage til i næste
kapitel.

En banal, men stærk erkendelse er, at det er bydende nødvendigt at henvende sig til
målgruppen i et sprog, de deler. Det nytter simpelthen ikke at tale om kost, hvis det
billede, som billede modtageren får ind på nethinden, er af noget, man fejer med. Taler
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afsender hen over hovedet på sin modtager, indikerer det mangel på respekt, og
modtageren vil enten blive sat i forlegenhed, blive vred eller ganske enkelt ikke opdage,
at det er vedkommende, der bliver talt til.

En sidste erkendelse, som jeg ikke blot har uddraget fra analyserne af Fie og Dorte, men
af gentagne gennemlytninger at hele datamaterialet, er, at klassisk segmentering ikke
fungerer, når det drejer sig om kostkommunikation. Blandt mine informanter mødte jeg
en ufaglært mand, der gennem et møde med en ex-svigerfar (årsagskraft) var gået fra at
være mad-analfabet til at spise økologisk og røre sin egen bearnaise, en anden der var
gået fra at spise gourmetmad til at varme frost-pizzaer og købe hotdogs på tanken, fordi
han var blevet skilt (endnu en årsagskraft), samt en ufaglært kvindelig førtidspensionist
der vidste alt om makronæringsstoffer, skillekost og fedtsyrer, men som ikke orkede at
lave mad.

Kort om anvendelse af teori og metode
At anvende diskursanalyse, narrativanalyse og identitetsteori på mine data var et valg, jeg
tog, fordi jeg ønskede at få nogle dybere indsigter i hvad for nogle identitetsrelaterede
mekanismer, der motiverer, fremmer eller blokerer individets følelser og handlinger i
dette tilfælde i forhold til mad, spisning og sundhed, samt hvilke narrativer de benytter i
den forbindelse. Det er selvsagt ikke en tilgang, der egner sig til alle datakorpus, men til
næranalyse af kvalitative data om meget personlige emner som dem jeg her har benyttet,
har det fungeret godt og givet indsigter, som minde dybdegående analyser ikke ville have
kunnet fremkomme med. Jeg mener faktisk, at de teorier og metoder jeg har benyttet,
sammen med antropologiske analysemetoder og mere klassiske socio-pragmatiske
analysemetoder, er dem, der egner sig bedst til at undersøge data indsamlet via
etnometodologiske dataindsamlingsmetoder, såfremt målet er dybere indsigt i individets
motiver, handlemønstre og selvforståelse.

Kostkampagner på godt og ondt
I dag er det Fødevarestyrelsen, der er ansvarlig for at formidle kost-oplysning til
danskerne, og den har videreført den måde, man fra statslig side igennem de sidste mange
år har gjort den slags på: Den har informeret faktuelt og uddybende med pjecer, guided
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borgernes forbrug ved hjælp af mærkningsordninger og lanceret offentlige kampagner.
Det meste af Fødevarestyrelsens kostkommunikation har et meget bredt sigte og forsøger
at nå så mange som muligt, og det lykkes godt: Fx kendte 96% af alle voksne danskere i
2014 Nøglehulsmærket (YouGov 2014), men en kendskabsmåling siger ikke noget om
en kampagnes effekt, og at kende til noget er, som vi har set i analyserne, ikke det samme
som at gøre brug af det. Det er da også kun ca. halvdelen (44-51%) af dem, der kender til
mærket, som bruger det, når de handler dagligvarer.

Fødevarestyrelsen når altså ud med sin viden til en del danskere. Der er ingen tvivl om,
at langt de fleste danskere kender De officielle kostråd, og mange har også læst dem. En
stor gruppe danskere spiser sundt, det er stadig over 50%, der er normalvægtige, og for
dem kan den information, Fødevarestyrelsen tilbyder, være nyttig.

Det problematiske med de traditionelle kostkampagner efter kanylemodellen er
imidlertid, at præmissen: "jo mere viden et individ har om sund kost, jo sundere spiser
vedkommende", i mange tilfælde er forkert. Som det er tilfældet for flere af mine
informanter, så kan man vide meget - eller alt - om sund kost og stadig handle stik modsat
den viden, fordi den ikke passer ind i den narrativ man konstruerer sin identitet igennem.
Vil man ændre folks handlemønster og hjælpe dem til i praksis at bryde deres dårlige
vaner, støtte dem, når de selv er allermest motiverede for at lægge deres usunde kost om
og anerkende dem for de fremskridt, de gør, så de kan blive endnu mere motiverede, så
kan man med fordel lave er den type analyser, som findes i dette speciale: De giver den
dybdegående viden om målgruppen og dens fortællinger, der er nødvendig for at målrette
både metode og budskab, i de tilfælde hvor ren information ikke er nok.

Fødevarestyrelsen indtager nok en statsautoriseret hjælperrolle, men ingen af mine
informanter opfattede den eksplicit som sådan: De kost- og sundhedsbudskaber
Fødevaretyrelsen formidlede, blev slet ikke afkodet som noget, der var henvendt til dem,
og jeg vil mene, at Fødevarestyrelsen som sådan har forfejlet at nå den gruppe mennesker,
der har allermest brug for vejledning, hjælp og støtte til en sundere kost, med sine
budskaber.
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Metoder som den, jeg benytter her, er ikke ukendt i det private erhvervsliv, der har stor
succes med netop avancerede målgruppeanalyser (Lind Hansen 2014). Man kan spørge,
hvorfor Fødevarestyrelsen ikke i højere grad gør brug af dem. Ét svar kunne være, at den
type undersøgelser er både dyre og besværlige. Avancerede målgruppeanalyser,
udvikling af materiale, der testes på målgruppen, evalueres og rettes til er meget
bekosteligt og yderst tidskrævende, og det er et politisk spørgsmål hvor mange midler,
der skal sættes af til den type aktiviteter. Spørgsmålet er imidlertid, om det ikke på sigt er
dyrere at lade 47,3% af danskerne spise sig til overvægt, sygdom og tidlig død?
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Forslag til forbedringer i kommunikationen

I det afsluttende kapitel vil jeg kort komme med en række forslag til hvilke
kommunikative og praktiske tiltag, det på baggrund af analyserne kunne give mening
umiddelbart at afprøve, og derefter vil jeg præsentere et projektdesign, der er blevet til på
baggrund af pilotprojektet og mit arbejde med specialet, og som vil kunne løfte hele
kostkommunikationsområdet.

Tilgang og sprog
Inden jeg kommer med konkrete forslag, vil jeg pointere vigtigheden af, at alle
sundhedsprofessionelle, som målgruppen møder i systemet, arbejder på at gøre to ting:

1. tal et sprog som målgruppen forstår.
2. vis respekt og forståelse for, at kostomlægning kan være både skræmmende,
grænseoverskridende og identitetstruende.

Hvis ikke de to grundlæggende ting er på plads, bliver al anden kommunikatin tilsvarende
vanskeligere.

Finske spædbørn og grøntkasser
I 1938 begyndte den finske regering at udlevere papkasser til gravide fra
lavindkomstfamilier. Årsagen var en meget høj spædbørnsdødelighed, og kassen
indeholdt alt, hvad man skulle bruge til en baby, herunder tøj og legetøj, samt en madras,
lagen, dyne og pude, så kassen kunne bruges som babyseng.

Effekten blev, at

spædbørnsdødeligheden styrtdykkede, og i 1949 blev tilbuddet udvidet til at gælde alle
gravide. I dag takker 95% af alle finske gravide ja tak til kassen, og nu som dengang er
betingelsen for at få kassen, at moderen går til lægen inden 4. graviditetsmåned.

Tiltaget kan ses som et tidligt eksempel på nudging (Thaler & Sunstein, 2009), og
ligesom det er tilfældet med hele konceptet kostkommunikation, kunne man med fordel
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diskutere det etisk forsvarlige i at benytte nudging, der ligger indenfor paternatistismen
og som sådan er blevet kritiseret for at være manipulerende. Men brugt rigtigt er formålet
med nudging ikke at manupulere, men en metode til at forbedre individets beslutninger
(Thaler og Sunstein 2009; Kahnemann 2013), og som jeg påviste i analyserne, så træffer
individer ofte dårlige beslutninger på trods af deres eksplicitte ønske om at handle
anderledes. Derfor vil flere af mine forslag tage afsæt i nudging, og flere vil faktisk være
inspireret af de finske babykasser.

Årsagskræfter og nye beretninger
Som nævnt i indledningen er det det involverende kommunikationsparadigme, der giver
mening, hvis målet er at ændre menneskers handlinger. De løsningsforslag, jeg ridser op
i det følgende, vil næsten alle befinde sig i dette paradigme. Alle skulle selvsagt designes
i samarbejde med målgruppen efter principperne for brugerdrevet innovation (Bødker og
Pekkola 2010; Buur og Mathews 2008) og Rapid Prototyping.

Alle forslagene er bekostelige. Det skal imidlertid holdes op imod samfundsudgifterne
til overvægt og livsstilsrelaterede sygdomme. I 2009 anslog teknologirådet at fedme
direkte kostede samfundet mellem 14 og 18 mia. årligt (Teknologirådet 2009).
Diabetesbehandling kostede i 2001 sygehusene 7 mia. og samfundet 86 mio. om dagen
(Green et al 2006a og 2006b), og siden da er antallet af type-2 diabetikere mere end
fordoblet, en udvikling der kunne forebygges med kost og motion.

Det offentlige i hjælperrollen ved livsbegivenheder
Nogle af de livsbegivenheder, analyserne pegede på, og som man allerede nu ved, er
stærkt motiverende for at ændre handlemønster, er graviditet og fødsel.
Der er allerede nu på fx Amager og Hvidovre virkelig gode tilbud til overvægtige gravide,
der bliver tilknyttet en diætist og, som Dorte, får hjælp til at tabe sig under deres
graviditet. Den type tilbud burde udvides til at gælde i alle kommuner, for at involvere
målgruppen på et tidspunkt i deres liv hvor de har en plausibel årsagskraft tilgængelig.

Støtten skulle imidlertid ikke stoppe, når mor og far stod hjemme i stuen med deres baby.
Sundhedsplejersken kommer allerede i hjemmet og giver meget nyttig information, pjecer
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om kost til små børn osv., og det er godt. Men kunne man forestille sig, at der blev gjort
endnu mere fx:


et madlavningskursus for mødre, der er på barsel og har et BMI på over 25. De
kunne mødes en eller to gange om ugen og sammen lære at lave bedre og sundere
mad i fællesskab og af gratis råvarer. Lokkemad kunne fx være en måltidskasse
til hele familien, som man fik med hjem, og som indeholdt alle råvarer til samme
retter som mødrene havde lavet til kurset.



grønt- og frugtkasser bragt til døren en gang om ugen begyndende på det
tidspunkt, hvor man deltager i kurset og frem til barnet begynder i skole

Der er mange årsagskræfter man kunne bruge som en anledning til at hjælpe
målgruppen med at spise sundt. Fx kunne man forestille sig, at unge, når de flyttede
hjemmefra, blev tilbudt:


tilknytning til et tilbud som fx NordeaFondens projekt Food Maker. Som
lokkemad til at deltage fik de unge fx en startpakke fra IKEA, så de kunne
fortsætte madlavningen derhjemme



tilbud om at blive tilknyttet andre typer af madlavningsfælleskaber i hvor gratis
opskrifter, råvarer og en kok blev stillet til rådighed

Madlavning og kostvejledning kunne også med fordel fylde mere i forbindelse med
påbegyndelse af en ungdomsuddannelse, hvor der fx kunne være


madlavningsaftner med gratis råvarer og kokkeinstruktion

Også en diagnose som fx ype-2 diabetes kunne udløse en mad-kursus med ligesindede:


Tilbud om at deltage i et "Low carb - low numbers"-kursus hvor man lærer at
lave mad, der stabiliserer blodsukkeret uden medicin.

Legalisering af færdigretten
Jeg ved fra interviewene, at mange forældre er tilbageholdende med at afprøve nye
færdigretter, fordi de er bange for, at børnene ikke vil spise dem, og derfor ofte ender i
usunde, men velkendte løsninger. Kunne man tilbyde måltider, der var så lette at lave
færdige selv, så sunde at de udgjorde et fornuftigt alternativ til de hjemmelavede retter,
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der fx er foreslået på altomkost.dk, og så billige, at de var en reel mulighed ikke kun for
spelt- og cafe latte-segmentet, men også for børnefamilien i Nakskov?

En mulig løsning kunne være, i samarbejde med fx KbhMadhus eller andre med erfaring
i at lave sund men velsmagende mad til børn, at udvikle en række sunde men prisbillige
convinience- eller færdigretter. Disse kunne fx blive introduceret i familierne ved hjælp
af gratis vareprøver direkte til børnene, uddelt via institution og skole. Er børnene
begejstrede for maden, vil forældrene være langt mere tilbøjelige til at vælge den. Denne
tilgang ville på en gang legitimere færdigmadsløsninger, lette presset på børnefamilierne
og øge folkesundheden.

Præsentation af forskningsprojekt
Problematikken omkring overvægt, usund kost og alle de konsekvenser, det har for de
mennesker, der lider under det, er ikke let løst. Som sagt var formålet med specialet at
generere ny viden, der kunne fungere som det forskningsbaserede kampagneteoretiske
grundlag for et kommunikationsdesign og en række strategier, der radikalt kan ændre
den måde, kost- og sundhedsaktører adresserer udsatte borgere og resultere i fremtidige
adfærdsregulerende tiltag.

Derfor har jeg, i samarbejde med Mie Femø Nielsen, Professor, ph.d. og Brian Due,
adjunkt, ph.d., samtidig med udarbejdelsen af dette speciale designet et
forskningsprojekt. Projektet har til formål at udvikle videre på findings fra pilotprojektet
og specialet og videreudvikle en helt ny måde at kommunikere kostråd og
sundhedsbudskaber til de børn, unge og forældre, der har allermest brug for det, på en
måde, som viser respekt for individet, for personlig smag og traditioner, og som
anvender det sprog, de selv bruger omkring mad og sundhed

Jeg har været ansvarlig for, på baggrund af undersøgelserne i pilotprojektet og specialet,
at udføre grundig research, afgrænse og definere projektets hovedidé og problemfelt,
udvælge målgrupper og informanttyper, designe segmenteringsværktøjer (på basis af
bl.a. fig. 16 og 17), opsætte målsætninger og aktivitetsplaner og udvælge
analysemetoder. Projektet har husningstilsagn hos INSS på KU, og der er ansøgt om
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forskningsmidler hos Trygfonden, hvor projektet er gået videre til anden runde og pt. er
i eksternt review. Forskningsprojektet er tiltænkt at løbe over tre år og tre måneder og
skal varetages af to ph.d.-studerende. Jeg vil præsentere en kort og komprimeret udgave
af projektet her:

Kartoffelrækker og roemarker
- Bedre kommunikation om sund mad til ressourcesvage børn og unge
Der findes hel gruppe danskere, der ikke rammes af fødevarestyrelsens kampagner om
sund kost. En stor gruppe af disse er socialt svage teenagere og unge forældre, der selv
lever usundt, og som giver deres uhensigtsmæssige kostvaner i arv til deres børn, med
fejlernæring og overvægt til følge, for børn spiserde fleste af deres måltider i hjemmet,
og det er mor og far, der serverer dem.

Derfor er det, særligt i lyset af den eksplosive stigning i antallet af overvægtige unge,
bydende nødvendigt at udvikle en helt ny måde at kommunikere kostråd og
sundhedsbudskaber til de børn, unge og forældre, der har allermest brug for det, på en
måde, som viser respekt for individet, for personlig smag og traditioner, og som
anvender det sprog, de selv bruger omkring mad og sundhed. Det er det, dette projekt
vil.

Projektet præsenterer state of art anvendt forskning ud fra en tværfaglig metodisk og
teoretisk tilgang til feltet, og med anvendelse af triangulering:

1. Analyse. Grundlæggende forståelse af de overvægtige, ressourcesvage børn og
voksne og de strukturer, de lever under, baseret på en bred vifte af
etnografiske metoder (observationer, interviews, video og billedmateriale,
feltanalyser, aktionsforskning, samt touchpointanalyser, der kortlægger
punkter i omgangen med mad.

2. Udvikling. Involvering af familierne og de unge i forhold til deres egen udvikling
af forslag til ny forbedret mad-praksis og relevante valgarkitekturer i
hverdagen baseret på aktionsforskningsmetodikken og udløberen i de
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brugerdrevne innovationsprincipper samt design thinking og i forhold til den
etnometodologiske tradition for breaching experiments

3. Implementering. En lang række konkrete initiativer bliver udviklet og
implementeret baseret på erkendelser fra analyse og udviklingsdelen. På
baggrund af en strategisk kommunikationsforståelse af målgruppen og baseret
på nudging-tankegange og gamification elementer bliver der udviklet konkrete
redskaber, initiativer og arrangementer, der kan etableres som varige nye
grundlag for forbedrede og mere retningsgivende valgarkitekturer.

Ofte handler usunde madvaner om manglende grundlæggende madlavningskompetencer, manglende viden om hvor og hvordan man køber og håndterer mad,
manglende begrebsverden og sprog omkring mad og sundhed, og manglende overskud til
at forholde sig til noget af det. Her er det bydende nødvendigt først grundigt at sætte sig
ind i hvilke faktorer, der forhindrer den enkelte i at spise sundere, og bagefter designe
kommunikationen, så den hjælper sin modtager til at overvinde disse faktorer. Det er
netop det, vores projekt gør.

Hvad vil vi undersøge - felt og metode
Vi vil i dette projekt via etnometodologiske dataindsamlingsmetoder som interviews,
observationer, contextual inquiry, videodagbog og fokusgrupper indsamle viden om,
hvordan børn, unge og deres forældre taler om, opfatter og vægter sundhed, nydelse, mad
og livskvalitet. For at få et billede af, hvordan, i hvilket sprog og via hvilke kanaler, det
vil være muligt at ikke bare at oplyse om, men reelt ændre praksis omkring maden, der
serveres, vil vi analysere disse data ved hjælp af antropologisk analyse, diskursanalyse,
narrativanalyse, socio-pragmatisk sproganalyse.

Herefter tager udviklingsdelen af projektet over. I forlængelse af ovenstående analyser
vil vi ved brug af bl.a. Grounded Theory og brugerdreven innovation udvikle et helt nyt
kommunikationsparadigme, der indeholder konkrete strategier, redskaber og koncepter,
som i praksis kan ændre målgruppens madvaner i en sundere retning. Disse
kommunikationsstrategier vil i løbet af projektet blive afprøvet i praksis, og disse
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prøveforløb vil blive analyseret og yderligere forbedret, for i sidste ende at kunne bruges
til på landsplan at forbedre børn og unges madvaner.

Valg af informanter og målgrupper
Vi udvælger vores informanter blandt ufaglærte og erhvervsuddannede børnefamilier i
randområderne, fx Lolland-Falster, Sønderjylland og Vestjylland. Qua vores findings i
pilotprojekterne vælger vi en anden, mere nuanceret segmentering end fx udelukkende
socialklasse, uddannelse eller familiesituation, nemlig folks handlinger og praksis i
forhold til deres viden.

Formidlingsplan
Vi har planlagt to kampagner, to udviklingsworkshops og to aktivitetsprogrammer.

Kampagne 1 henvender sig til politikere og andre beslutningstagere, debattører og
meningsdannere fra 2100 Spelt. Målet er dels at gøre opmærksom på graden af den skæve
sundhedsproblematik, dels at skabe debat om det problematiske i at den offentlige
sundheds- og fødevarekommunikation rammer forbi de grupper, der har allermest brug
for livsstilsændringer og sundere kost.

Kampagne 2 henvender sig til projektets hovedmålgruppe, socialt svage, overvægtige
eller fejlernærede børn og unge, samt børnefamilier med overvægtige forældre/børn. Da
hele projektet netop handler om at undersøge, hvordan denne kommunikation kan blive
vellykket, ved vi endnu ikke, hvilke strategier vi vil benytte, men vil vi inkludere moderne
medier og nudgingstrategier

Aktivitetsprogram 1 foregår i en integreret institution på Lolland og udformes på
baggrund af Workshop 1. Formålet er at nå de yngste børn og give dem konkret erfaring
med god og sund mad. Børnene, der deltager i dette aktivitetsprogram, vil over en periode
blive klædt på til at turde smage nye ting og til at kunne gå hjem og lave helt enkle retter,
så de kan medskabe en ændret madkultur hos forældre og større søskende.
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Aktivitetsprogram 2 foregår på VUC på Lolland og udformes på baggrund af Workshop
2. Formålet er at give ressourcesvage og social udsatte unge og unge voksne helt basale
madlavnings-færdigheder og erfaring med, at mad på samme tid kan smage godt, være
sundt og let at lave.

Der findes desuden en publikationsplan

99

Sul, sundhed og smørkage

Konklusion
Formår de offentlige kostkampagner at ændre adfærden hos dem, der har mest brug for
det? Går man ind på den præmis, at de, der har mest brug for kostvejledning, er de
overvægtig og dem med livsstilssygdomme og usunde kostvaner, så må svaret blive et
nej.

Men hvorfor er det sådan?

Tager man udgangspunkt i de to repræsentanter for målgruppen, hvis udsagn om mad,
kost, spisevaner og sundhed blev underlagt analyse, er svaret kort, at den nuværende
offentlige kost- og sundhedskommunikation i udgangspunktet forfejler at tilbyde en
attraktiv og meningsfuld subjektposition til målgruppen. Den sundhedsdiskurs, som fx de
officielle kostråd trækker på, er så langt fra modtagernes egen diskurs, at den er potentielt
ødelæggende for deres meningsfulde identitetsarbejder, og resultatet bliver, at
målgruppen lukker af.

At kommunikere på en måde til et givent segment kan umiddelbart give mening, og ved
første øjekast havde de to analyserede informanter meget til fælles: De var begge kvinder
sidst i 20'erne, ufaglærte, overvægtige, havde børn, boede i provisen på Sjælland og var
vokset op med kød, sauce og kartofler. Deres madrelaterede identiteter var imidlertid vidt
forskellige, og det fordrer forskellige kommunikative strategier og tilgange: Hvor Dortes
situationelle spiseridentitet var bundet op på en meget statisk beretning, der fastholdt
hende i nogle meget usunde madvaner og ydermere var separeret fra i hvert fald en af
hendes madhåndteringsidentiteter, nemlig den der sørgede for sundere mad til hendes
børn, så var Fies spiseridentitet ved at blive rekonstrueret i en meget dynamisk narrativ,
der

understøttede

en

identitetsudvikling

mod

sundere

spiser-

og

madhåndteringsidentiteter.

Begge havde gennem livet mødt en lang række andre kost-diskursen end den, de begge
var vokset op med, uden at det havde ændrede noget i deres egne madvaner. Nu havde
Fie imidlertid på grund af en livsbegivenhed og en årsagskraft, der igangsatte og
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legitimerede en identitetsudvikling hos hende, ladet sig interpellere i en ny
subjektposition, som hun anså som attraktiv: Hun var blevet "en, der gerne vil spise sig
sund og rask", og hun havde mødt en repræsentant for det offentlige Sundhedsdanmark,
nemlig diætisten på Riget, der havde formået at tilbyde hende denne nye attraktive
identitet. For Dorte havde det imidlertid ikke været muligt at finde en attraktiv
subjektsposition i en kostdiskurs uden for hendes egen velkendte, som hun kunne
interpellere sig i eller trække på.

Det fremgår tydeligt, at informanternes spiseridentiteter, og de narrativer de konstrueres
og konstitueres i, har massiv betydning for informanternes madvaner, for de er simpelthen
bestemmende for, hvad informanterne ser som en mulighed at spise. Identiteterne
afspejler også informanternes selvopfattelse: Hvor Dorte så sig selv som en, der "ikke
kunne", og også sprogligt reproducerede denne selvopfattelsen, så var Fies selvbillede
anderledes: Hun så sig selv som en, der både "kunne" og "ville", og hun tildelte sprogligt
og diskursivt sig selv den agens, der muliggjorde hendes ændrede madvaner.

Det er nok svært at overvurdere de konsekvenser, det har for målgruppens
spiseridentiteter, når den offentlige kostvejledning helt forfejler at tilbyde attraktive
subjektpositioner til dem. I yderste konsekvens kan kommunikationen, som det var
tilfældet med Dorte, være så identitetstruende, at modtager ikke føler at vedkommende
har andet valg end at blokere for den.

For Fie havde det i mange år konkret den konsekvens, at hun spiste sig til en meget stor
overvægt og type-2-diabetes, før nogen tilbød hende en for hende meningsfuld
subjektposition i en mere sundhedsorienteres kostdiskurs. Hun må dog til stadighed
kæmpe og arbejde med sig selv for at forblive interpelleret i den, for fristelsen til at
geninterpellere sig i den gamle diskurs og vende tilbage til sin gamle mere velkendte og
gennemprøvede spiseridentitet er hele tiden til stede.

For Dorte var konsekvensen, at hun i det store og hele befandt sig i en subjektposition
indlejret i den diskurs, hun hele sit liv havde været en af med massiv overvægt og meget
usunde kostvaner til følge.
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Anvendelsen af narrativanalyse og identitetsteori på datamaterialet har bibragt værdifulde
erkendelser omkring både hvornår og hvordan, man skal kostkommunikere for at nå den
gruppe, der ofte beregnes som "dem der ikke vil nås". Man skal kommunikere
respektfuldt og i en diskurs og et sprog, som modtageren forstår, og man kan med fordel
gøre det, når modtageren oplever en livsbegivenhed, der åbner op for nye mulige
identitetskonstruktioner. Vigtigere endnu har disse tilgange afsløret, at påstanden om, at
denne gruppe ikke vil nås, ikke er rigtig, i hvert fald ikke i de analyserede informanter
tilfælde: De ville faktisk gerne nås, og de ville gerne være slanke og sunde, der var bare
ikke nogen, der havde formået at kommunikere budskabet til dem på rigtige måde i tide.

Undersøgelsen har været en øjenåbner i forhold til, hvor dybt forankrede i vores
identiteter noget så hverdagsagtigt og banalt, som det vi spiser, egentlig er. Den har
samtidig bekræftet mine findings fra pilotprojektet, nemlig at de, der har allermest brug
for råd og vejledning omkring sund kost, slet ikke er i nærheden af at blive påvirket af de
kostkampagner,

som

fødevarestyrelsen

udsender.

Der

skal

helt

anderledes

handlingsregulerende og involverende kommunikationsstrategier i brug, og der er et stort
behov for yderligere forskning på området.
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Bilag 2 Sidste spørgeguide

Interviewguide:
Interviewer: Introducer dig selv, introducer kort projekt, anonymitet. Forklar: Dette tager ca en
time, hvad vi skal tale om:
Vi du først introducere dig selv: navn alder, familieforhold m.m.
Mad og nydelse
Hvad tænker du som det første når jeg siger mad?
Hvad kan du bedst lide at spise? Hvad er din yndlingsmad - og hvorfor?
Hvad er god mad for dig? Hvorfor? 5* hvorfor?
Hvad er dårlig mad? Hvorfor?
Kan du fortælle mig om en gang hvor du fik serveret noget rigtig god mad? hvad fik du? Hvem
spiste du det sammen med?
Hvem kan du lide at spise sammen med? Hvorfor?
Spiser du nogensinde alene? Spiser du anderledes der, end hvis du er sammen med nogen?
Hvornår nyder du din mad mest?
Hvilken mad gør dig glad?
Hvilken sammenhæng er der mellem mad og livsglæde for dig? Kan du fortælle mig om en
madoplevelse der gav dig livsglæde?
Er der noget mad der gør dig trisk? KAn du fortælle om en gang hvor du faktisk blev KED af at
spise noget? Hvad skete der?
Hvad kan du lide at drikke til din mad?

Mad, minder, barndom.
Kan du fortælle mig om hvad I spiste hjemme hos jer da du var barn?
Hvad spiste I i hverdagen? Hvad gjorde i fx fredage eller lørdag aften?
Kan du fortælle mig om en rigtig god madoplevelse fra din barndom? Hvilke måltider betød noget
særligt?
Ved du om din mor tænkte over sund mad? Var det noget I talte om?
Hvad betød mad i din barndom? Da du var teenager? Nu?
Når du ser andre spise - tænker du så over hvad de spiser? Undrer du dig?
Mad, madlavning og indkøb:
Hvem køber ind hjemme hos jer?
Hvis respondenten:
- skriver du indkøbsliste?
- Hvad tænke du over når du skrive indkøbsliste?
Hvis Ikke: Har du indflydelse på hvad der bliver købt: Hvordan?
Hvem laver mad hjemme hos jer?
Hvor mange gange om ugen får du hjemmelavet mad?
Hvornår er mad hjemmelavet?
Må man bruge: dåser? Pulver? Færdig grønt? Nuggets?
Hvornår holder mad op med at være hjemmelavet?
Frost?
Take-away?
De der menuer man fx kan købe i fx Rema og Brugsen hvor alt er pakket og samlet på forhånd bruger du dem ? Hvorfor hvorfor ikke?
H
Mad og sundhed:
Hvad tænker du når jeg siger ordene KOST og FØDEVARE?
Hvad er sund mad for dig?
Hvilken mad spiser du når du gerne vil gøre noget godt for dig selv?
Kan sund mad godt være lækker mad?
Kan du fortælle mig om engang hvor du spiste noget mad du normalt ikke ville spise? Hvor du fx
fik serveret noget særlig sundt, du fx ikke kunne lide?
ER der dage du spiser sundere end andre? Hvorfor?
Kan du fortælle mig hvordan du griber en "sund" dag an - i forhold til en usund dag?

Sundhedsstyrelsen, kampagner og mad:
Hvor får du din viden om sundhed og kost fra?
Hvor søger du inspiration? Nettet? Blade? Lægen?
Hvem har du tillid til?
Nu vil jeg gerne vise dig nogle billeder:
Hvad tænker du når du ser Plakaten her? Er der noget du ikke vidste i forvejen?
Hvad betyder det for dig at blive præsenteret for den - føler du trang til at ændre noget ved dine
egne madvaner??
Hvad tænker du når du ser de her billeder? Får du lyst til at lave den mad? Spise dem mad?
Jeg vil gerne bede dig om at læse det her: Vil det få dig til at ændre hvordan du spiser? Hvorfor*5
Hvor ville du gerne have gode råd og hjælp til en sundere kost?

Bilag 3
Contextual Inquiry: På shoppingtur med informanterne:
Spørgeguiden er tænkt som en note-to-self, ikke som en facitliste eller rækkefølge. ideen med
contextual inquiry er jo netop at spørge ind til det informanten gør eller siger - ikke at have en
masse spørgsmål parat.
Der er er dog visse emner jeg gerne VIL berøre mens vi handler - derfor spørgeguiden.
Spørgeguide:
Hvis jeg kan komme til at spørge til sundhed: Så spørg: Hvad er sundhed for dig...
Hvorfor vælger du at handle ind hvor du gør?
Hvad er din favoritbutik til madindkøb?
Kan du lide at købe mad?
Hvorfor? /Hvorfor Ikke?
Hvad ville gøre det nemmere/sjovere at handle?
Hvad ville gøre det nemmere at vælge sunde madvarer?
Beskriv det ideelle supermarked for mig...

Ideer til spørgsmål undervejs:
Hvorfor vælger du den /dem?
Var der noget du hellere villa have haft?
Hvad savner du?

Bilag 4
Eksempel på oversigtsnoter over interview med D1 og D2
Hvad er det første I tænker på når jeg sider ordet mad: (1:00)
D1: (laang pause) Veltilberedt, hygge selskabeligt, snakke, samlet, brugt tid på det, jagt, natur
D2: jaa.. (laang pause- tøven jeg spørger ind igen) det er nok bare... I vores hverdag, hurtigt overstået,
sultne børn.
Hvad kan I bedst lide at spise, din yndlingsret D2:
D2: ikke vildt, men frikadeller, bøf, flæskesteg, oksesteg, traditionel mad.
D1: Dansk landkøkken, medisterpølse
Hvorfor (2:50)
D2: Noget jeg kender, råvarer man kender, det har man altid fået, skeptisk overfor nye varer som vildt.
Altid sådan lidt kræsen.
D1: Som børnene - også kræsne som mor
D1: kan lide: født på landet m grise: de råvarer man havde svinekød, koteletter, frikadeller, ænder og
kylling. Slagtede selv, fest.
Hvorfor er du særlig glad for netop den mad: (4:30)
D1: vænnet til fra barn med smagsløgene. Hurtigt - derudaf. Søger nu inspiration til vildt - men familien vil
ikke, kan ikke udfordre sig selv som han egentlig gerne ville. Har gået på jagt i 10 år
Hvad gør i med alt det vildt? (5:00)
D2: Vi koger supper på fasanerne, laver "TARTELETTER". Rådyr kan vi godt spise, men fugle, fasaner - ikke
god til - det bliver som gryderet. Børnene kan godt lide det. Det er mest mig...
D1: Det faste udbud i supermarkedet er jo koteletter og fars - det er det tilgængelige til billige penge.
Køber ikke udskæringer til 500 - det er tilbuddene vi går efter.
Hvad er GOD MAD (6:50)
D2: en weekend hvor man laver en oksesteg, Culottesteg,
D1: Smagen, en frisk smag, god mad. Ikke tørt rugbrød, saftigt med smagsnuancer, afvekslende
Du taler om weekenden - hænger god mad sammen med at det er hjemmelavet? (7.40)
D2: JA, ikke sådan en færdigret der - gider ikke nej...
D1: det er tit mig der laver maden når det er fra bunden af. Koger suppe fra bunden på høne m.m..
D1: laver mest mad. Mere flow, krydderier D2 laver "enkle retter"
D2: frikadeller, sauce og kartofler, medister.
Du talte om weekend og culottesteg - hvorfor er det god mad? (8:45)
D2: Man skal ikke stresse for at få maden færdig, man kan hygge med det - børnene skal ikke i bad og op
næste morgen, der er tid til at slappe af.
Hvad er DÅRLIG MAD? (9:20)
D1: Færdigretter! Industrialiseret mad, man køber og bare ned i en gryde. Det er ikke det samme.
Frysepizza fra supermarkedet er det mest kedelige man kan få.

Bilag 5
Informantskema 5 grupper

Gruppe

Karaktaristika/præsentation af informanter og eks. på udtalelser

1: Lille viden

Ingen eller meget lidt viden, begrænset ressource eller handlen:
Denne gruppe har vage ideer om hvad der er sundt: De ved at frugt og grønt er noget
man burde man spise - men ikke hvorfor, eller hvad det gør. De har MEGET svært ved
at se en sammenhæng mellem evt. kostråd - og egen mad. Succeskriterierne for
aftensmaden er typisk, at alle kan lide den, at der er rigeligt af den og at den er varm.
Mad må ikke tage tid her: fx er 30 min helt uoverskueligt lang tid at bruge på
aftensmad. Mad er hjemmelavet når det er lavet i hjemmet, inkl. pulversauce, frosne
fritter og nuggets, så længe det er varmet i egen ovn. Denne gruppe har ofte meget
små evner i et køkken.
D2. 28-årig mor til 4 børn under 8 år. Ufaglært og på kontanthjælp. Svært
overvægtig og bor i en lille landsby:
"Jeg spiser heller ikke grøntsager. Jeg er kræsen. ik' os? Men vi har heller aldrig fået
det som børn derhjemme - så er det nok svært at begynde som voksen. Og så er det
nok noget med smagen og konsistensen"
Om børnenes forbrug af saft: " Jeg kan også godt forstå vores børn ik'? For de bliver jo
fodret med vand ovre i børnehaven både til frokost og omeftermiddagen. Så kan man
jo godt forstå de ikke gider drikke det når de kommer hjem ik'?"
Svar på: Hvornår har i fået god aftensmad? " Det er når vores børn tømmer
tallerkenerne - for så har de været sulte og kunne lide det der var på tallerkenen...det
er når de tømmer tallerkenen. det er når vi får lasagne fx, så tømmer de tallerkenen."
Om hvor lang tid aftensmaden må tage at lave: "Det kan godt være folk siger ahm det
tar kun en hal time, men en hal time det er også måske 10 minutter for lang tid
(...)fordi når vores børn kommer hjem så er de sultne."

2 .Moderat viden

Moderat viden, ingen eller meget begrænset handlen
Denne gruppe ved en del om ernæring og kender fx de fleste principper i de officielle
kostanbefalinger, mest basisting gennem folkeskole/medier/børnenes institutioner. De
kan genkende de officielle kostråd og også gengive dem: De kan bare ikke koble denne
viden sammen med deres egen tilværelse. De ved fx godt man skal spise frugt og grønt
og skifte hvid brød ud med grovbrød, de får det bare ikke gjort.
D1. Mand 32 år, arbejdsløs industritekniker, går på jagt, fire børn, bor på landet,
svært overvægtig fra barnsben, lider af morbus crohn:
Præsenteret for kostrådene: "alligevel så har man faktisk vidst det som barn: Salt
skulle man ikke have for meget af og sukkeret skulle man også passe på..."
"Omlægning til fuldkort er svært... det kører lidt på rutinen..."
"Altså tit, så er det lige ned og se hvad der er af billige tilbud... det mangler vi lige lidt
struktur på det der, så har vi lige haft lidt travlt alle sammen og så - nåhr ja for fa'en AFTENSMAD - hvad gør vi i dag. Og så kan det godt blive nuggets og pomfritter en - to
gange om ugen"
I. Mand 34 år, fraskilt, overvægtig, bor pt. hos sine forældre, boligsøgende, forsøger

at få samvær med sine børn op at køre. Har gået til diætisk og tabt 10 kilo.
"Jeg spiser ikke så sundt som jeg burde og som jeg gerne ville... jeg ville gerne gå mere
op i sundhed, men det er sgu bare nemmere det andet og det smager bedre."
Om hvorvidt han i perioder spiser efter de sunde regler kan kender: "Ja nogle gange
slår det mig - så skal jeg af med maven så spiser jeg sundt. Men det er for nemt at
lade vær, det er for nemt at køre ind på en tankstation og købe en stor hotdog eller
noget chokolade eller et eller andet. Det er alt forfor besværligt - i gåseøjne - at lave
det sunde mad hele tiden"
Om færdige salater på fx på tanken: "NEJ... det er selvfølgelig nemt. Jeg har SET dem.
Men det er aldrig sådan rigtig - faldet mig ind. Så køber jeg hellere en sandwich"
A1. GB- opereret mand på 41, hvis forældre var gennem en grim skilsmisse da han
var 10 og hvor alle tre børn efterfølgende blev svært overvægtige:
Man "Bli'r sur og ked af det lige så snart man snakker om det (mad og overvægt) fordi
det et eller andet sted kommer til at handle om følelser. Det er ikke KUN mad.
Selvfølgelig er det madrelateret, det er slik og chips og alt muligt andet, så selvfølgelig
er det noget du stopper i hovedet... men det har bare været utroligt svært at snakke
om fordi det et eller andet sted er blevet forbundet med noget andet. Måske faktisk
de ting der ikke er blevet snakket om."
"Man fandt en anden måde at lukke det der ude på - man fandt en GLÆDE i mad - eller
måske bare en måde at spekulere på noget andet"
Om sine teenageår: "Vi skulle smage alt hvad der var på bordet"
A2. Overvægtig kvinde 41 år, mor til tre børn under 10, gift med A1, der er meget
overvægtig og har fået GB.
"I hverdagene, når man har været oppe inden en vis herre får sko på (...) så bliver
måltiderne bare nogen gange sådan et eller andet - vi skal bare have et eller andet at
spise, næsten lige meget hvad det er for at man ka... dejse om i sofaen"
Om de officielle kostråd: "Vi ved det jo godt - problem... problematikken er jo bare at
får det ført ud i livet. man ved det jo godt, man ved godt man burde spise de og drikke
det (...) det er jo vaner, det er ikke så nemt"
C. Overvægtig kvinde 29, barsel, mor til 3, bygningsmaler.
Om hendes første tanke når hun hører ordet "mad": "Kaos, jeg skal nå at lave det
inden børn og alting sådan lige øh..så det er lidt stresset når vi laver mad her om
aftenen for jeg harv tre børn der er meget morsyge og de vil gerne være med og de får
også lov til at være med, men det er svært når den lille er 8 måneder og han skal være
på armen ik' (...) så for det meste er det manden"
Om maden i barndomshjemmet: "Da jeg var lille da lavede han (far) sauce til alt, da
var jeg simpelthen fan af bearnaisesauce (...) Øhhh...Jeg tror at øøhh vi fik hvad jeg
pegede på (...) jeg spiste bare kartofler og bearnaisesauce"
Om prisen på sund mad: "Vi spiser to agurker om dagen og sådan en af de der
pebermix, der er tre i og de bliver spist hver dag og jeg skær dem alle sammen ud i de
der stænger og det i sig selve er bare 20 kroner... hver dag. (...) Og det er bare
grøntsager.."
3: Serial dieters

Moderat stor til stor viden, vekslende handlemønster.
De fleste i denne gruppe ved stort set alt om mad, kalorier og ernæring. De har ofte

gået til dietist i flere omgange og/eller har læst en hel række af boger om sundkost,
kure, livsstilsændringer osv. De har perioder hvor de spiser sundt men enten rykker det
ikke, ofte fordi de ikke formår at holde det hele dagen eller ogsåtaber de sig, men
tager hurtigt de 5-10-20 tabte kilo på igen. Er de kvinder, har de typisk prøvet ca. alle
diæter der har været på markedet. Er de mænd, kender de til at sulte sig og overspise
på skift og har typisk prøvet "mandekure" som Dukan eller Atrins. Ofte kan de se på en
tallerken og beregne kalorieindholdet, og ved hvad der er i 1 spsk skyr eller 100 gram
kylling. De planlægger deres kost - og bruger netop dette ord, når de beskriver deres
spiseridentitet.
I denne gruppe er en del, der ikke har tillid til kostrådene, men til diætister eller andre
eksperter.
H. Psykisk ustabil, fraskilt kvinde på 47 med type-2 diabetes. Førtidspensionist
grundet gentagne psykoser og depressioner:
"Hvis jeg blev lidt mere stabil og sov bedre og fik den der "NU er det bare nu" så ville
jeg måske godt kunne det (holde de sunde kostvaner) ..men jeg ved ikke om jeg ville
kunne holde det hele tiden... måske ville jeg ind imellem synde bevidst for ikke og - og
ryge tilbage alligevel..."
Om at "Synde" med mad: "Jeg hader det virkelig - jeg føler hele tiden at der ikke er
noget der lykkes for mig... Det er nok noget af det der kan gøre mig ked af det faktisk"

4. Ædedolke

E. Mor til to små børn, 29 år, er for nyligt behandlet for en fødselsdepression,
overvægtig siden 10. klasse, arbejder på kontor og har gået til diætist i over 12 år:
Om sit psykologforløb i forbindelse med depressionen: "Jeg startede jo til psykolog...jeg
tog faktisk fortsat på... da lærte jeg nok bare... øhm, at sætte pris på de positive ting i
mit liv, for alt gik op i min vægt, altså det der med at jeg ikke ville noget, at jeg ikke
ville deltage i nogle ting..ville ikke ud, alt skulle foregå herhjemme"
"Jeg havde lige inden sommerferien - da ramte jeg at jeg havde tabt 10 kilo.... Så gik
det så galt i sommer ferien, så havde jeg INGEN kontrol over hvad jeg spiste, og efter
sommerferien gik det helt galt.... og pludselig havde jeg taget 7 kilo på. Men jeg VED jo
hvad der skal til - jeg skal bare tage mig sammen"
Om at købe 10 hele kasser Rittersport i Tyskland: "Vi havde så mange plader
Rittersport, at hvis jeg spiste to om dagen så var det lige før at [mandens navn] ikke
lagde mærke til det altså.. det var først når vi til sidst ikke havde mere pålægchokolade
tilbage og han kunne se hvordan det svandt og jeg så sagde "det er fordi jeg har haft
mødregruppe i dag - de har virkelig spist meget" altså begyndte jeg at lyve omkring
hvor det var blevet af ikke... åh, saå så så noen mængder har vi ikke mere"
Relativt stor viden og ret bevidst handlen - men bevidst stik imod sundheds og
kostråd.
Denne gruppe består af overvægtige mænd, der ikke synes, at rigtige mand vejer
under 100! De er meget vidende om madlavning (og lægger sig tæt op ad
diskursfællesskebet ædedolke i kostdiskurskompasset), og ved godt i teorien hvad der
er sundt og usundt, men har ikke rigtig tillid til det eksperterne.. De laver hjemmerørt
bearnaise og køber øko-gårdmælk, spiser ENORME mængder og vil ikke gå på
kompromis med smagen. Vægt, madlavning og identitet hænger eksplicit sammen vægttab er lig identitetstab, for man skal jo ikke væren en skravlet kostfornægter.
B. Overvægtig ufaglært mand på 45, har for nyligt haft en blodprop, stillesiddende

arbejde og ingen motion
" Uha jeg elsker mad, det er fantastisk, lave mad, købe mad (...) Det er en hobby"
"Man gik da en gang i skole - der var den der madpyramide"
"De der forskere der... hvis man har det godt - så spiser man godt (...) jeg tror ikke
rigtig de kan find ud af det de der"
"Hvis man ser en eller anden stor bil og man ser indkøbsvognen køre ud af lidl og man
ser ned i vognen og den er fuld af discountvarer (...) så tænker man "Hvad gik der lige
galt her""
G: Mand 44, overvægtig, kok og caterer, 4 børn, underviser desuden anbragte børn i
madlavning og hygiejne.
"[mad] er en vigtig ting for familielivet...det er faktisk undskyldningen for at stoppe op
(...) min familiemiddag starter om mandagen, selvom det først er om fredagen det
forløber, for det er der hvor jeg tager nogle stykker kød op af fryseren og lægger i
bunden af køleskabet og så om onsdagen der åbner jeg de her pakker og dufter (...) og
så dufter jeg på krydderurter og så sker... altså mad er en vigtig ting for at stoppe op"
Om hvad der er dårlig mad: "Dårlig mad - der er 80% af det der er oppe i butikkerne
Det fordi (...)det er blevet for industrialiseret sådan så...mad for 80% af Danmarks
befolkning er noget der skal overstås, noget der skal afvikles, vi har en travl hverdag vi
skal hjem vi skal hente unger de skal i bad og ordne lektier og have mad og puttes(...)
jeg kan godt forstå at folk tyr til færdigretter og til hurtige nemme ting. Men det er
fordi de tænker ejjj ooh det tar ALT for lang tid det andet"
Om at spise grønt i hverdagen: "Jeg kan...men det er sgu ikke altid jeg gør det (...) jeg
tror det er tankemæssigt "Det her er også meget nemmere" eller det her har jeg også
fortjent" .. Karen Wolfs risflager med chokolade dem har jeg da også fortjent eller det
der lede studenterbrød..."
x. tilstrækkelig
viden og handlen

Denne gruppe er en "idealgruppe" forstået sådan , at her de borgere, der på baggrund
af viden handler sundhedsmæssigt fornuftigt med hensyn til deres spisevaner befinde
sig. Forudsætningen for at være i denne gruppe burede egentlig være at du er sund og
normalvægtig
(A1) befinder sig på grænsen mellem 2 og x
G: 27-årig svært overvægtig kvinde, ufaglært, tre børn. Fik konstateret type-2
diabetes under sin graviditet året før interview'et, har efterfølgende gået til diætisk
på Rigshospitalet.
Hvad er det første du tænker på når jeg sider mad: "Min lasagne simpelthen. Jeg
ELSKER min lasagne. Altså jeg laber kødsauce og så putter jeg gulerødder og... øh hvad
hedder det... spinat i...og så bruger jeg jo ikke pastaplader men enten auberginer eller
squash... du kan godt høre vi får den tit ikke os'? og jeg elsker den."
"Det var faktisk der under hvor jeg var hos øh.. hvad hedder det (...) diætist ude på
riget hvor hun faktisk viste mig en apps hvor man få faktisk øh hvor mange kulhydrater
der er i de forskellige ting ik' os'? Øh og der tænkte jeg virkelig meget over det og hvor
var det ulækkert nogen af de ting (...) nu kan vi godt li pizza herhjemme ik? Men nu er
måske en gang om måneden vi får fastfood, men det er også det (...) var det 150
kulhydrater der var i en pizza fra pizzariaret. Det eddermame klamt. Det er jo faktisk et
helt måltid på en hel dag"
Om de officielle kostråd: "Man ved jo faktisk de fleste af tingene - men jeg tror bare

ikke man har tænkt så meget over det desværre..."
Om hvorfor hele hendes familie er svært overvægtige og har diabetes 2: "Jeg tror der
mangler noget vejledning noget rigtig meget...og en der gider sparke bagpå... men nu
bor han (meget overvægtig fætter der ikke vil testes for diabetes 2) så også alene ik os'
- så jeg tror han mangler den der..."

Bilag 6

Do:

ja vi har sådan en folder - nu kan jeg ikke lige huske - vi fik da de startede

In:

ja

Do:

der fik vi sådan en omkring deres kostpolitik - eh hvad de måtte have med og hvad de ikke måtte
have med i madpakken ik' - så alt sådan noget som der små youghurter altså petit danoneyoughurt
eller hvad de hedder ik - danone - det må de ikke have med i madpakken heller ikke have müslibar
med i madpakken åh rosiner der må de kun have en lille æske rosiner er det en gang om ugen eller
sådan altså - og det er virkelig sådan...

In:

hvad tænker i om det - at i får sådan nogle brochurer stukket ud - eller pjecer eller hvad sådan noget
hedder

Do:

altså lige da jeg fik den eh - da jeg fik den tænkte jeg ej det simpelthen for meget at de skal
bestemme hvad jeg skal komme i mit barns madpakke - men jeg kan jo også godt se det i længden
altså mit barn er tilfreds med den mad den - de får med ik' - men - altså en gang imellem så kommer
vi lige en halv figenstang i madpakken eller et eller andet - fordi at - de skal have lov til at - have lidt
ekstra ik'

Bilag 7
In:

hvad for noget synes i er det sværeste
(Pause 9.9 sekunder)

Do:

altså jeg spiser ikke så meget fisk

In:

nej
(pause)

Do:

hm

Fi:

omlægning til fuldkorn - fuldkornene den er - ææh - ligger altså grøntsagerne den har man - jo sådan
- det er jo egentlig ikke så svært at komme til det vel - men det sådan lidt - (suk) det kører lidt på
rutinen

In:

hvorfor er det at de er svære at få ind

Do:

altså jeg - jeg har svært ved at spise fisk fordi jeg bryder mig ikke rigtig om det sådan - det skal være
lavet på bestemte måder før jeg spiser det - altså sådan noget som tunmousse og så noget det kan
jeg sagtens spise og fiskefilet det kan jeg også sagtens spise - øhm - men får jeg sådan noget torsk og
laks og sådan noget - det kan jeg ikke spise

Fi:

torsk
(pause)

Fi:

nå - ok

Fi:

ja spis mere fisk det ville vi gerne altså børnene ville være vilde med det ik og - øh - ff frugten og
grøntsagerne det ville de jo også gerne ik - det burde man jo - det er nok bare lige øh -

Do:

frugt og grøntsager det spiser de jo - altså - selvfølgelig spiser de ikke - hvad siger der 6 stykker om
dagen

In:

nej det er også til voksne jo trods alt (...)

Do:

men de spiser - hvad spiser de
(pause)

Fi:

de spiser et par hundrede gram frugt og grønt om dagen i hvert fald

In:

hvorfor er den svær - siger jeg sådan - eh jeg kan høre i siger det der med grøntsager det ved vi godt
og sådan noget hvorfor er det svært at få det ind i hverdagen

Do:

jeg spiser heller ikke [grøntsager vel - det er det med at jeg er kræsen ik os - ]

Fi:

[(latter

]

In:

[aah

Do:

[jeg ved ikke hvorfor men - ] jeg ha - vi har heller aldrig selv fået det ret meget
som børen derhjemme - og så er det er svært lige pludselig som voksen og skal til at vænne sig til at
spise noget som du aldrig har fået ik'

In:

ja

Do:

em - og der er det måske også det der med - med smagen eller konsistensen af det jeg ikke rigtig
bryder mig om ik' - jeg kan godt spise en rå gulerod det kan jeg sagtens spise

In:

ja

Do:

men jeg kan ikke spise en kogt fordi den bryder jeg mig ikke særlig meget om

In:

nej

Do:

jeg kan godt spise - de der majs på dåse og så noget jeg kan også godt spise majs som er kogt som du
selv kommer salt og smør på ik'

In:

ja, ja

Do:

det kan jeg også godt spise men ærter og sådan nogen det bryder jeg mig ikke om

Fi:

LÆG DIG (til hunden)

Do:

jeg kan også godt spise agurk og så noget men - nej - da - ja - det kan jeg bare ikke

In:

nej

Fi:

det svært det døde - m - vi havde det faktisk sådan da vi - startede med at være sammen da (de
ældste barn) han var lille da var det var det - wok med broccoli og [- bønner og ]

Do:

[ ja det bryder jeg mig heller ikke om]

Fi:

det var jo helt vidt

In:

hm hm

Do:

med vores første barn der var der maget grøntsager i maden

In:

hm hm

Do:

men og sådan ik - men da vi så begyndte at få de andre da - tabte vi ligesom lidt det der med grøntsager og -sådan noget ik

Fi:

der skete et eller andet - da vi blev forældre i hvert fald at man ikke lige fik - vi fik det i hvert fald ikke
lige med

Do:

der var alligevel måske ikke det samme overskud til det og alligevel var det - jeg kogte jo altid
kartofler og gulerødder til (ældste søn) og - eller det har jeg altid selv gjort

In:

hm

Do:

kogt kartofter og gulerødder til de små ik men jeg kogte ikke lige en ekstra portion så der var til os
andre vel -

In:

hm

Do:

det gjorde jeg ikke

Bilag 8
Fi:

en diætisk (...) ude på riget

In:

ja

Fi:

åh - hvor hun faktisk øh viste mig en apps hvor man kan få faktisk med - hvor mange eh kulhydrater der er i de forskellige ting ik os' -

In:

ja

Fi:

øh - og da tænkte jeg virkelig meget over det

In:

ja

In:

og - hvor var det ulækkert nogle af de ting

In:

hvad overraskede dig?

Fi:

faktisk okay nu kunne vi fx godt lide pizza inden ik os - nu er det måske en gang om måneden
- at vi får fastfood - men det er også det men bare det at var det det var 150 kulhydrater
der er i en pizza bare fra - pizzeriaet det' edderma'me klamt - det jo - det jo faktisk et helt øh
- måltid på en hel dag jo - så det syns - det syns jeg faktisk var lidt skræmmende ik os - hvis
man kan sige det sådan - at man ikke har tænkt mere over tingene - før man faktisk først får
konstateret et eller andet altså det burde ikke hænge sådan sammen vel

Bilag 9
Fi:

og så ja ved jeg da godt altså det var da nok noget af det dummeste jeg nogensinde har gjort derefter jeg så havde fået ham ik os' - ej jeg skulle bare måske en lille smule tilbage til mit - mit førdiabetes - men det skulle jeg jo aldrig nogen sinde have haft gjort jeg skulle jo bare ha fortsat jo [som jeg hele tiden]

In:

[hvad skete der

Fi:

nej men em - det første jeg gjorde - da jeg kom hjem - da jeg spiste jeg en plade marabou - ahmen
det havde jeg så lige savnet den der - i stedet for den der billige undskyld - mørke - chokolade der
med - sådan ulækker eftersmag ik' os' altså (pause) øhm - jamen jeg tror bare jeg havde savnet den
der marabou - jeg skulle bare lige - [åh
]

In:

]

[det var] simpelthen - det var godt

Fi:

jamen det var det - men alligevel var det jo ikke når man kigger på det - så skulle jeg jo bare have
fortsat - med - med den samme - øh - kost ik' os'

iN:

smagte den der marabou så så godt som du forestillede dig

Fi:

ja - og måske lidt bedre tror jeg - altså

(...)
Fi:

men det ærgrer mig - at jeg ikke bare - kørte det efter ik' os'

In:

er du så kommet ind på sporet igen

Fi:

ja - så småt

Bilag 10

Fi:

nu - nu kan jeg så sammenligne med hende heroppe - nu går jeg ikke - til noget diætist som jeg
gjorde - øh - der på Riget og - ahmen- hold da op hvor meget jeg faktisk fik serveret faktisk derude
((på riget)) det var helt utroligt

in:

ja

Fi:

ehm - så kommer jeg op til hende - så siger hun så nå hvad har du fået til morgenmad ahmen jeg har
fået to stykker rugbrød

in:

ja

Fi:

TO STYKKER RUGBRØD sagde hun så ah hun havde altså kun fået en halv bolle - det var altså nok for
hende så det skulle jeg også ned på - på et stykke rugbrød ja men nu er jeg så også meget større end
du er du er altså kun et lille nips men så fortalte hun også bagefter og hun også fik noget klokken ni oppe hos lægerne - ja så er det klart at du kan nøjes med en halv bolle fordi så kan det være du skal
have mere mad om en time ik os - øhm det syns jeg det - og alle de ting jeg nu havde fået at vide ude
på riget

In:

ja

Fi:

øhm det skulle jeg slet ikke og det var fuldstændig forkert og jeg ved ikke hvad

In:

hvad synes hun var forkert din læ - egen læge

Fi:

ja men - sådan som jeg har fået at vide med kulhydrater

In:

ja

Fi:

jeg skulle have - 30 kulhydrater om morgenen

In:

ja

Fi:

og 40 både til frokost og til - aftensmad

In:

ok

Fi:

og øh 20 kulhydrater i mellemmåltiderne

In:

ja

Fi:

ej det var skulle jeg ik' og det var alt for meget og jeg måtte kun ha 20 kulhydrater om morgenen og så 30 både morgen og aften og - kun 10 kulhydrater i mellemmåltiderne - det bare sådan - men jeg
faktisk jeg bare holder mig til dem inde på riget - for der er de ligesom specialister i det end hvad hun
er
(...)

Fi:

hvad skal man holde sig til kan de ikke bare sige en ting og så er det sådan det er men det er det
bare ik'

