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RETSSOCIOLOGI  
 
»Vi er ved at æde, drikke, ryge og inaktivere os ihjel. Vi belaster sundhedsvæsenet med 
sygdomme, der helt kunne undgås. Stort sygefravær og talrige førtidspensioner svækker 
arbejdsstyrken. Vor livsstil gør ondt på nationaløkonomien. Men hvis danskerne skal være 
sunde, er der behov for et paradigmeskift. Det første skridt er at gøre op med den grund-
læggende forestilling om, at forebyggelse kun handler om at fortælle danskerne, at de hver 
for sig må tage sig sammen og vælge en sundere livsstil. ... Udviklingen taler sit tydelige 
sprog. Den isolerede livsstilsbetragtning må sparkes til hjørne. 
 
Kost, Rygning, Alkohol og Motion B >KRAM= B er de fire faktorer, der har ansvaret for 
40 procent af al alvorlig sygdom og tidlig død i dagens Danmark. Hvis udviklingen 
fortsætter har WHO beregnet, at dårlig livsstil vil være ansvarlig for 70 procent af al 
sygdom i år 2020. En person, der spiser grønt, dyrker motion, drikker mådeholdent og 
ikke ryger, vil i gennemsnit leve 14 år længere end en person, der har en dårlig livsstil, 
hvad angår KRAM. Og der er vel at mærke tale om mindst 14 år mere uden sygdom. 
Rygning, drikkeri, manglende motion og forkert kost slår mindst 50 gange så mange 
mennesker ihjel som trafikken. Men hvad skal der til for at knække udviklingen? Hvad 
virker? Og hvad virker ikke? Historisk set er det ganske klart, hvilke typer af forebyggel-
sestiltag der virker. I tidligere tider døde vi af infektioner. Koleraen slog tusinder ihjel i 
1800-tallet. Sygdommen ramte i princippet alle, men samtidens statistikere kunne dog 
konstatere, at især folk fra bag- og sidehuse, og frem for alt folk, der boede i kældre, i 
kviste og på lofter, blev ofre for smitten. Koleraen blev først og fremmest bekæmpet med 
kloakering og andre hygiejniske foranstaltninger.« 
 
Citat fra artiklen “Med lov skal sundhed fremmes” af Bente Klarlund Pedersen, Politiken 
22. april 2008. 
 
 
Der tales i disse år meget om problemerne ved de livsstilsbetingede sygdomme, der er 
forårsaget af bl.a. dårlige kostvaner, manglende motion, tobak og alkohol. Diskuter 
med udgangspunkt i citatet og med inddragelse af retssociologisk teori og empiri: 
 
1) Nogle barrierer for at løse problemerne angående de livsstilsbetingede sygdomme 

gennem en offentlig indsats. 
 
2) Forskellige reguleringsformers egnethed til at bidrage til at løse disse problemer. 
 


