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vigtigste – om vores egen misundelse. Men det må være en følelse, som vi er kendt med, for vi ser den ofte

brugt som et kraftfuldt våben mod andre. Den bruges i stort omfang til at affærdig andres mening med, og den
ser ud til at lukke munden på dem. At man er misundelig, er et udsagn, det er utrolig svært at imødegå. For

misundelige må vi ikke være, det er tabubelagt og skamfuldt."

Birgit Peterssons bog "Misundelse" tager fat på et emne, vi sjældent taler om, men som de fleste af os – om vi
vil indrømme det for os selv eller ej – alle har oplevet. Hun fortæller ikke blot om de psykologiske
mekanismer, der fører til den uønskværdige følelse, men også hvordan medier og reklamer med vilje
fremprovokerer misundelse hos os til deres egne formål, ofte med uoverskuelige og ødelæggende

konsekvenser for individet.
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Folkesundhed på Københavns Universitet. Hun har i en mange år besvaret spørgsmål om kvinders sundhed i

ALT for damerne og har desuden udgivet en lang række bøger om emnet.
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misundelige må vi ikke være, det er tabubelagt og skamfuldt."
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taler om, men som de fleste af os – om vi vil indrømme det for os
selv eller ej – alle har oplevet. Hun fortæller ikke blot om de

psykologiske mekanismer, der fører til den uønskværdige følelse,
men også hvordan medier og reklamer med vilje fremprovokerer
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