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Indledning 

 

1. Indledning 

Dette speciale er resultatet af en række på hinanden følgende spørgsmål og erkendelser, som kom til 

mig i de indledende faser af mit specialeprojekt. 

Jeg påbegyndte min specialeproces i forsommeren 2020 med intentionen om at studere, 

hvordan danske småbørnsforældre forholdte sig til børnevaccination. Jeg blev inspireret til at 

undersøge dette emne, fordi jeg havde bidt mærke i den offentlige vaccinationsdebat, der udspillede 

sig på tværs af nyhedsmedier, underholdningsmedier og sociale medier, og som oftest indeholdte en 

omfattende kritik af ’vaccineskeptiske’ forældre, foranlediget af frygt for voksende epidemier af 

børnesygdomme. Jeg oplevede, at denne debat var yderst polariseret og fordomsfuld samt, at der fra 

begge sider generelt manglede forståelse for personer, som ikke havde samme holdning til 

vaccination som én selv. På baggrund af debatten havde jeg fået det indtryk, at vaccineskepsis var et 

voksende fænomen i Danmark. Vaccineskeptikere, ofte omtalt som ’vaccinemodstandere’, 

’vaccinekonspirationstænkere’ eller ’anti-vaxxers’, fremstod som værende grundlæggende 

problematiske for folkesundheden. 

Allerede i opstartsfasen af det feltarbejde, som danner fundament for dette speciale, stod 

det imidlertid klart, at vaccinationstilslutningen i Danmark er generelt høj og ovenikøbet voksende. 

Langt størstedelen af de danske forældre lader uden tøven deres børn vaccinere i overensstemmelse 

med det danske børnevaccinationsprogram. Der er således ikke noget statistisk belæg for at tro, at 

vaccineskepsis er et fremvoksende problem. Dette vækkede en ny undren hos mig: Hvorfor er 

vaccinationstilslutningen så høj i Danmark, og hvordan kan det være, at der til trods for dette, er så 

meget fokus på den lille minoritet af forældre, der fravælger vaccination? 

 Med dette i baghovedet, arrangerede jeg et møde med to af mine nyligt fundne 

forældreinformanter, Sille og Andrea, som havde forskellige holdninger til børnevaccination. Sille 

og Andrea kendte ikke hinanden på forhånd, men var begge villige til at mødes med mig en tirsdag 

formiddag i slutningen af juni, i et mødelokale jeg havde lånt til lejligheden, beliggende i centrum af 

Aarhus. Her snakkede vi om børnevaccination og forældreskab i det hele taget.  

Sille havde stor tiltro til børnevaccinationsprogrammet og fulgte det ufortrødent. 

Andrea havde modsat fået lavet et alternativt vaccinationsprogram, hvor vaccinerne blev givet lidt 

senere end foreskrevet, og hun havde desuden fravalgt nogle vacciner, som hun ikke betragtede som 

nødvendige. Til trods for denne forskellighed, var ingen af dem yderligtgående i deres holdninger, de 
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forsøgte ikke at overbevise hinanden om, at de selv vidste bedre, og de lod til at respektere hinandens 

valg. Det var selv sagt en helt anden oplevelse at tale med disse to, end at følge 

børnevaccinationsdebatten gennem medierne. For til trods for, at de ikke var helt enige angående 

børnevaccination, var der mange andre aspekter af deres respektive forældreskab, hvor de havde den 

samme holdning eller konstruktivt kunne dele erfaringer. Når alt kom til alt, var beslutningen om 

børnevaccination blot endnu én af mange beslutninger, som forældre må træffe på vegne af deres 

børn med håbet om, at de tager det rigtige valg og giver deres børn de bedst mulige forudsætninger 

til trods for, at de umuligt kan vide, hvad fremtiden bringer. 

Ovenpå dette møde indså jeg, at for at forstå vaccinationstilslutningen blandt danske 

forældre- både tilvalg og fravalg af børnevaccination- måtte jeg først forstå nutidens forældreskab. 

Denne indsigt blev grundlæggende for resten af mit specialeprojekt.  

1.1 Specialets formål 

Med afsæt i den indsigt at vaccineskepsis ikke er et udbredt problem i Danmark, er formålet med 

dette speciale at undersøge forældres tilslutning til det danske børnevaccinationsprogram. Dertil 

undersøger jeg nogle centrale tendenser, der omgiver og former forældrenes tilslutning. Specifikt 

fokuserer jeg på den tillidsnormer, der præger statens forvaltning af børnevaccinationsprogrammet 

og på det forældreskabsparadigme, som er dominerende blandt nutidens forældre. Begge dele 

påvirker hvordan forældre træffer beslutningen om, hvorvidt deres børn skal vaccineres. Jeg arbejder 

ud fra den hypotese, at det er nødvendigt at have kendskab til de handlingsrationaler, der påvirker 

nutidens danske forældreskaber, for til fulde at forstå forældres holdninger til og erfaringer med 

børnevaccination. 

Udgangspunktet for specialet er udvalgte forældres personlige fortællinger om 

børnevaccination. Det er deres partikulære oplevelser, attituder og perspektiver, der danner 

fundament for min indgang til den offentlige vaccinationsdebat. Disse forældre eksemplificerer 

”normale” danske forældre og repræsenterer således den danske majoritet.  Dette er et perspektiv, der 

ofte bliver overset i studier af børnevaccination, men jeg er overbevist om, at det kan bidrage med 

vigtige indsigter til debatten, ikke kun at undersøge hvordan vaccineskepsis dannes, men også hvad 

der fordrer vaccinetiltro. Særligt i den danske kontekst, hvor den generelle tilslutning og opbakning 

til børnevaccinationsprogrammet er høj. 
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Genstandsfeltet for dette speciale er det danske børnevaccinationsprogram- med 

undtagelse af HPV-vaccinen. Jeg har lavet denne afgrænsning, fordi denne vaccine gives, når et barn 

er 12 år gammelt og selv kan have en vis indflydelse på, hvorvidt han eller hun ønsker at modtage 

vaccinen. Mit fokus her er forældrenes beslutningsprocesser; hvordan de træffer dette valg på vegne 

af deres børn. I denne kontekst er HPV-vaccinen mindre relevant. 

En kort begrebsafklaring er nødvendig. Forældre der ikke har fuldt tillid til 

børnevaccinationsprogrammet, og som derfor ikke lader deres børn følge programmet, bliver i flæng 

omtalt som vaccinemodstandere, vaccinekonspirationstænkere eller anti-vaxxers. Jeg har valgt at 

bruge ’vaccineskeptiker’ som en samlet betegnelse. Dette gør jeg ud fra den overbevisning, at 

betegnelsen skeptiker bedst dækker over det brede spænd af handlinger og holdninger, der omfattes 

af denne kategori; lige fra forsigtig anfægtelse, der kan få forældre til at vente med nogle af 

vaccinerne, til decideret aversion, der kan foranledige forældre til helt at nægte at lade deres børn 

vaccinere. Antonymt bruger jeg betegnelsen ’vaccinetroende’ om de forældre, der har tiltro til 

børnevaccinationsprogrammet og derfor lader deres børn vaccinere i fuld overensstemmelse hermed. 

1.2 Det danske børnevaccinationsprogram- en biopolitisk intervention 

Vaccinationsteknologien bliver ofte betragtet som én af de vigtigste helbredsfremmende 

interventioner, der nogensinde har eksisteret, og systematisk massevaccination er på tværs af verden 

et afgørende præventionsmiddel imod potentielt farlige udbrud af infektionssygdomme. Ifølge WHO 

er vaccination således én af grundpillerne i sikringen af den globale folkesundhed (World Health 

Organization, 2021). 

 Det skal forstås, at etablerede vaccinationsprogrammer, som for eksempel det danske 

børnevaccinationsprogram, er til for at fremme befolkningens samlede helbred, og ikke kun for at 

beskytte det enkelte individ. Det er afgørende for sådanne vaccinationsprogrammers succes, at 

tilslutningen er høj nok til, at der opnås ’flokimmunitet’. Flokimmunitet opnås, når tilstrækkeligt 

mange personer er immune overfor en given sygdom, således at denne ikke længere kan spredes i 

“flokken”. De få individer, der ikke er immune overfor den pågældende sygdom, bliver beskyttet af 

de immuniserede individer, som stopper smittespredningen, inden de sårbare individer bliver 

inficerede. Der er ingen fast grænse for, hvor stor vaccinationstilslutningen skal være, før 

flokimmunitet opnås. Det afhænger af den pågældende sygdom; hvordan og i hvor høj grad 

sygdommen smitter. Flokimmunitet er en vigtig præventiv foranstaltning, idet der kan være flere 
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gode grunde til, at individer ikke er immuniserede. Dette gør sig også gældende i et land som 

Danmark, hvor hele befolkningen har adgang til vaccinationer. I sjældne tilfælde virker en vaccine 

ikke efter hensigten, hvorved den vaccinerede ikke opnår immunitet. Nogle individer kan ikke tåle 

vaccinerne. Små børn som endnu ikke har nået den alder, hvor vaccinerne gives, er også udsatte. Og 

endeligt er der individer, som bevidst eller ubevidst ikke har modtaget vaccinationerne- for eksempel 

fordi forældrene har fravalgt dette (Statens Serum Institut, 2018a, 2018b). 

Det danske børnevaccinationsprogram skal således betragtes som et ’biopolitisk’ tiltag, 

jævnfør den begrebsafklaring som Michel Foucault udlægger i “The History of Sexuality Volume 1: 

An Introduction” (1978). Foucault ser grundlæggende relationen mellem stat og borger som en 

magtrelation, og han opfatter ’biomagt’ som den dominerende form for social kontrol i Vesten i dag. 

Biomagt har til formål at administrere og regulere biologisk liv gennem positiv indflydelse. Det er en 

produktiv form for magt, der tilskynder, ansporer, overvåger, regulerer og optimerer, frem for at 

straffe, tvinge og underkue. Biomagt er til stede overalt i samfundet og iboende i enhver social 

relation eller institution. Biomagt er delvist optaget af disciplinering og optimering af det enkelte 

biologiske individ og delvist optaget af regulering af befolkningsgruppen som helhed. Sidstnævnte 

omfatter administreringen af de basale biologiske processer, der influerer liv; herunder fødsel, 

dødelighed og sundhed. Regulering af befolkningsgruppen sker gennem en række interventioner, der 

går under fællesbetegnelsen biopolitik (Foucault, 1978, pp. 136-139). 

Børnevaccinationsprogrammet er et eksempel på en sådan biopolitisk intervention, som har til formål 

at sikre befolkningens samlede helbred, ved at skabe flokimmunitet. 

1.3 Antropologiske studier af børnevaccination 

Forældres villighed til at tilslutte sig etablerede børnevaccinationsprogrammer er et komplekst emne, 

og studiet heraf transcenderer mange forskellige videnskabelige discipliner heriblandt medicin, 

epidemiologi, folkesundhedsvidenskab, sociologi, og ikke mindst antropologi. Med mit speciale 

ønsker jeg at bidrage til denne eksisterende litteratur. I dette afsnit søger jeg at give et overblik over 

de signifikante litterære bidrag, som jeg forholder mig til med dette speciale.  

Vaccineskepsis er et globalt fænomen. Med et ønske om at afdække variationer og 

ligheder mellem forskellige lokale udfoldelser af vaccineskepsis, har antropologerne Melissa Leach 

og James Fairhead lavet et komparativt og tværkulturelt studie af fænomenet i henholdsvis England 

og Vestafrika (2007). På baggrund af to kollaborative og tværfaglige forskningsprojekter undersøger 
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de adskillige aspekter af lokale børnevaccinationsdebatter; blandt andet kropslige-, videnskabelige-, 

politiske-, teknologiske og folkesundhedsmæssige dimensioner. De argumenterer for, at 

sundhedsprofessionelle og politiske beslutningstagere ikke må afskrive eller negligere 

vaccineskepsis, men at de i stedet skal forholde sig til disse mange dimensioner, hvis de ønsker at 

forstå og bekæmpe lokal vaccineskepsis. Deres studie resulterede i bogen: “Vaccine Anxiety” 

(vaccinenervøsitet). Nervøsitet skal både forstås som usikkerhed og bekymring, men også i en mere 

positiv fortolkning som en iver efter at gøre noget eller udrette noget (Leach & Fairhead, 2007, p. 3).  

 Debatten om vaccineskepsis er særligt udbredt i Amerika, hvorfor mange studier af 

fænomenet er baseret på etnografisk feltarbejde der. 

Sociolog Jennifer A. Reich studerede vaccineskepsis i Amerika i mere end 10 år (2016). Hun 

undersøgte fortrinsvis fænomenet fra vaccineskeptiske forældres perspektiv; hun inkluderede både 

forældre, der helt havde fravalgt vacciner, og forældre der blot havde fravalgt enkelte vacciner. Hun 

supplerede dette perspektiv ved også at kigge på hvordan politiske beslutningstagere, 

vaccineproducenter og sundhedsvæsnet oplevede vaccineskepsis. Hendes studie er baseret på 

interviews og i et begrænset omfang også deltagerobservation. Med sit studie søgte hun at bygge bro 

mellem disse mange forskellige perspektiver på vaccineskepsis og give en bedre forståelse for, 

hvordan mennesker tilgår vaccination og forstår de involverede risici, fordele og forpligtigelser.  

Antropolog Elisa J. Sobo studerede vaccineskepsis blandt forældre, hvis børn var 

tilknyttet en privat Rudolf Steiner-skole i Californien (2015). Udgangspunktet for dette studie var en 

statistisk opgørelse, som indikerede, at der i Amerika var en markant overrepræsentation af 

uvaccinerede børn på sådanne skoler. Efter af have bekræftet denne statistiske tendens, ved hjælp af 

offentligt tilgængelige optegnelser, undersøgte Sobo, hvordan det sociale miljø på den udvalgte skole 

kultiverede vaccineskepsis. På baggrund af en blanding af fokusgruppeinterviews, individuelle 

interviews og spørgeskemaundersøgelser fandt Sobo, at sociale relationer og –mekanismer, i det 

givne fællesskab, var med til at fastholder kulturelle normer, hvilket var afgørende for kultiveringen 

af vaccineskepsis. 

Antropolog Sharon R. Kaufman undersøgte vaccineskepsis i relation til en stigning i 

diagnosticeringen af autisme i Amerika (2010). Hendes undersøgelse tog afsæt i en voksende 

mistanke om og frygt for, at autisme var relateret til børnevaccination. På baggrund af interviews med 

22 forældre, hvoraf 11 havde børn med autisme og 11 havde børn uden, viste hun, hvordan forældre 

navigerede imellem en overvældende mængde af forskellige påståede sandheder, samt hvordan de 

håndterede den derpå følgende uvished og vurderede risici involveret med deres beslutning.  
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 I Danmark har antropologen Beth Elverdam ligeledes studeret børnevaccination, men 

ulig de førnævnte studier, som alle tager udgangspunkt i varierede former for vaccineskepsis, 

undersøger Elverdam vaccinetiltro (Elverdam, 2011). Specifikt studerer hun situationen, hvor barnet 

bliver vaccineret, og hun fokuserer på hvordan konsultationen omkring børnevaccination afviger fra 

andre dagligdagskonsultationer hos danske praktiserende læger. Studiet var baseret på observationer 

af 288 konsultationer samt de praktiserende lægers egne betragtninger angående disse konsultationer. 

Hun fandt, at både forældre og praktiserende læger tilgår selve vaccinationen med en vis ambivalens. 

De er enige om vaccinernes gavnlige effekt, og dog er der noget foruroligende og ubehageligt ved 

selve injektionen, som i situationen gør barnet ondt.  

Elverdam skriver, at socialvidenskaber primært beskæftiger sig med de forældre, der 

fravælger vaccination, hvorimod den majoritet, der følger børnevaccinationsprogrammerne, ofte 

bliver overset (Elverdam, 2011, p. 341). Ligesom Elverdam ønsker jeg at bryde med denne tradition, 

hvorfor jeg tager mit udgangspunkt i de vaccinetiltroende forældre. Jeg er overbevist om, at denne 

tilgang kan bidrage med nye og vigtige perspektiver på emnet.  

Alle disse studier af børnevaccination har til fælles, at de konstaterer, at vaccineskepsis, 

i sine mange afskygninger, ikke er funderet i manglende information eller generel uvidenhed og, at 

mere eller bedre oplysning derfor ikke alene kan nedbryde vaccineskepsis. De laver denne pointe for 

at modbevise en udbredt og vedholdende misforståelse om, at vaccineskeptikere ganske simpelt ikke 

kender til eller ikke forstår den videnskab, som vaccinationsteknologien bygger på, eller at de ikke, 

til fulde, har begreb om de statistiske risici forbundet med at fravælge vaccination (Leach & Fairhead, 

2007, p. 4; Sobo, 2015, p. 382).  

Denne misforståelse bunder i et udbredt adfærdsrationale om, at mennesker er 

grundlæggende rationelle og logisk handlende. Sharon J. Hepburn skrev i 1986, at ideen om det 

rationelle menneske var almindeligt anerkendt indenfor biomedicin. I den forbindelse forstås 

rationalet således, at mennesket motiveret og målrettet forfølger et godt helbred og generel sundhed, 

er bevidst om, hvad der konstituerer sundhed, prompte konsulterer det etablerede sundhedsvæsen i 

tilfælde af sygdom, og følgende, efterlever de angivne anbefalinger og retningslinjer til punkt og 

prikke (Hepburn, 1988, pp. 66-67). Ideen om det rationelle menneske antager, at beslutninger og 

handlinger udelukkende er baseret på almengyldig fornuft, hvorfor et individs handlinger kan 

forudsiges, på baggrund af de informationer som det handlende individ agerer ud fra. Hvis blot man 

har den ”korrekte” viden, vil man også handle ”korrekt” (Sobo, 2015, p. 382). Det følger, at 
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irrationelle handlinger skyldes utilstrækkelig viden eller information, og jævnfør det biomedicinske 

paradigme, er det irrationelt ikke at lade sine børn vaccinere.  

Socialvidenskabelige studier af vaccineskepsis har altså konstateret, at mennesket i 

denne kontekst ikke handler rationelt i den ovenstående forstand. De pointerer, at andre faktorer end 

blot viden, påvirker forældres holdning til vaccination: for eksempel overbebyrdelse af påståede 

sandheder, uvished og risikovurdering, politik samt sociale mekanismer og –relationer, der 

reproducerer normer. I dette lys vil jeg argumentere for, at man skal forstå forældres tilgang til 

vaccination i lyset af pragmatisme i stedet for rationalisme. Dette er således udgangspunktet for 

specialets analytiske ramme. 

1.4 Analytisk ramme 

I dette afsnit vil jeg præsentere den overordnede analytiske ramme for specialet. Jeg vil redegøre for 

de vigtigste gennemgående teoretiske begreber, samt kort præsentere hvordan jeg har til hensigt at 

anvende dem i relation til det empiriske materiale. 

1.4.1 Pragmatisme 

Jeg er særligt inspireret af Susan R. Whytes pragmatismebegreb, sådan som hun fremlægger dette i 

bogen “Questioning Misfortune”. Hun bruger ’pragmatisme’ til at forstå, hvordan Nyole-folket i det 

østlige Uganda håndterer usikkerhed og ulykke (Whyte, 1997).  

Pragmatisme var oprindeligt en filosofisk retning, der gik ud på at forstå ting og 

fænomener i forhold til deres konsekvenser (Whyte, 2004, p. 47). Whytes brug af pragmatisme er 

udtryk for et brud med den daværende dominerende antropologiske teoriramme. De gamle, klassiske 

antropologer beskæftigede sig primært med at studere ritualer, symboler og kosmologier, og de var 

interesserede i den bagvedliggende logik, der var at finde. Mennesket regnedes for at være logisk 

tænkende og rationelt handlende, jævnfør definition i det forrige afsnit. Men i slutningen af 70’erne 

og op igennem 80’erne vendte antropologien sig væk fra studiet af rationalitet til fordel for et større 

fokus på det praktiske. Man begyndte i stedet at studere de konkrete problemer, som folk kunne stå 

overfor, og deres praktiske håndtering af disse (Whyte, 2004, pp. 42-44). Samtidig indså man, at 
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mennesker ikke altid handlede logisk og rationelt (Whyte, 2004, p. 48). Pragmatisme kunne i stedet 

med fordel anvendes til at forstå denne form for praktisk problemløsning. 

Pragmatisme skal forstås i forhold til ’usikkerhed’. Ifølge Whyte er usikkerhed og 

tilfældigheder grundlæggende præmisser for menneskelig eksistens. Ikke mindst når det kommer til 

uforudsete problemer, som for eksempel sygdom eller ulykke, hvor løsningen på problemet ikke er 

umiddelbart synligt. Usikkerhed og ulykke kræver løsningsorienteret handling (Whyte, 1997, pp. 18-

19). Den pragmatiske tilgang til usikkerhed og ulykke er afsøgende, afprøvende og konstant 

evaluerende. Hvis en given handling ikke medfører det tiltænkte resultat, må man revurdere og prøve 

igen med en anden potentiel løsning. Man går forsøgsvist frem. Målet er ikke nødvendigvis at 

overkomme usikkerheden ved at opnå ultimativ vished, men at håndtere usikkerheden på en måde, 

så den er til at leve med (Whyte, 1997, p. 224).  

Whyte er blandt andet optaget af, hvordan handlende individer forstår deres 

handlingsrum i situationer præget af usikkerhed og uvished. Hun beskriver at Nyole-folket italesætter 

deres pragmatiske handlinger i en ’konjunktivisk modus’. Denne betegnelse skal forstås i relation til 

den grammatiske betydning af ordet konjunktivisk. Dette er en klasse af verber, der bruges til at 

udtrykke ønsker, håb, potentiale, tvivl, forestillinger om fremtiden, eller hypotetiske udfald. Deres 

brug af denne modus er altså udtryk for, at de forholder sig håbefulde i den givne handlingssituation; 

at de ønsker og efterstræber, at en given handling giver et positivt resultat, men at de samtidig 

anerkender, at dette måske ikke er tilfældet, og at de ikke kan kende handlingens udfald på forhånd. 

Whyte skriver, at konjunktivisk modus ikke kun skal forstås som et særligt sprogbrug, men også som 

en attitude, der informerer individers respons i situationer præget af usikkerhed, men hvor handling 

alligevel er påkrævet (Whyte, 1997, p. 24).  

Som nævnt anerkender pragmatismen, at menneskelig handling ikke alene bestemmes 

af den viden et givent individ har i en handlingssituation. Tværtimod er der et væld af ’sociale 

ressourcer’, som alle påvirker et individs handlinger. Den pragmatiske handling skal derfor forstås 

indenfor den givne situation og sociale kontekst. Sociale ressourcer skal forstås som input, midler, 

krafter, influerende mekanismer eller lignende magtfaktorer, som i en given situation er til rådighed, 

kan udnyttes og som påvirker handling. Eksempler på sociale ressourcer er for eksempel personlig 

historie og erfaring, sociale relationer, kulturelle og personlige værdier eller videns-systemer. Det 

sociale fællesskab er med til at determinere, hvilke sociale ressourcer har mest indflydelse i en given 

situation (Whyte, 2004, p. 48).  
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I min analyse bruger jeg grundlæggende pragmatisme på to måder. Jeg forholder mig 

til pragmatisme som et generelt adfærdsrationale: en måde at forstå menneskers ageren i verden på. I 

denne kontekst skal pragmatisme forstås i relation til adfærdsrationalet om det rationelle menneske.  

Mennesker handler ikke altid rationelt, men ofte mere pragmatisk. Jeg har brug for dette perspektiv, 

fordi meget af den offentlige debat omkring børnevaccination er præget af tanken om det rationelle 

menneske der, som en selvfølge, vil lade sit barn vaccinere, hvis blot hun er tilstrækkeligt informeret 

omkring vaccinens gavnlige virkning og risici ved ikke at vaccinere. Samtidig bruger jeg 

pragmatisme til at forstå mine informanters handlinger og beslutninger, både i deres generelle 

forældreskab og i den konkrete situation, hvor de beslutter, hvorvidt deres børn skal vaccineres eller 

ej. Jeg analyserer, hvordan de håndterer små og store problemstillinger, og jeg forstår deres 

handlinger som pragmatiske. Ved at gøre brug af pragmatisme som forståelsesramme anerkender jeg 

de mange forskellige ’sociale ressourcer’, der blandt andet påvirker beslutningen omkring 

vaccination.  

Selvom jeg allerede har stadfæstet, at pragmatisme set i relation til rationalisme bygger 

på den grundlæggende indsigt, at viden ikke er den eneste faktor, der afgør handlinger, så skal faktuel 

viden anerkendes som én af de mange sociale ressourcer, der påvirker handlings- og 

beslutningsprocesser. Særligt har ’autoritær viden’ en betydelig indvirkning. I forældrenes beslutning 

om hvorvidt deres barn skal vaccineres, er det oftest biomedicinsk viden, der har størst indflydelse, 

idet dette er den autoritære viden indenfor det etablerede sundhedsvæsen i Danmark. I sit studie af to 

udvalgte fødselsforberedende kurser i Italien, tager Suzanne K. Ketler netop udgangspunkt i den 

biomedicinske videns bestandige position som autoritær viden, i relation til graviditet, fødsel og 

småbørnsomsorg (2000). Oprindeligt var det Brigitte Jordan, der introducerede konceptet i sin bog: 

”Birth in four Cultures”. På baggrund af Jordans definition skriver Ketler, at der indenfor et givent 

domæne kan være flere videns-systemer, men som regel vil der være konsensus om, at én eller flere 

af disse har større betydning. Enten fordi det forekommer at indeholde bedre forklaringsmodeller, 

eller fordi det associeres med en stærkere magtbase. Autoritær viden er det videns-system, der får 

størst betydning, og af flest bliver anset for at være mest rigtigt (Ketler, 2000, p. 139). Sådanne socialt 

vedtagne sandheder er vanskelige at bestride, fordi de er normative og derfor dagligt bliver 

reproduceret, for eksempel når borgere og sundhedsfagligt personale handler i overensstemmelse med 

de vedtagne sandheder; når forældre lader deres børn vaccinere, alene af den grund at dette er den 

biomedicinske anbefaling. Ketler undersøgte de sociale processer, der legitimerer nogle videns-

systemer og afviser andre, og hun fandt frem til, at selvom biomedicinsk viden har en stærk 
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dominerende position, kan den blive udfordret af og endog komme til at sameksistere med andre 

videns-systemer (Ketler, 2000, p. 152). Denne pointe vender jeg særligt tilbage i slutningen af 

specialet, hvor jeg undersøger, hvordan forældre besidder en iboende autoritet, hvilke i visse 

situationer kan skabe friktioner. 

1.4.2 Normer 

Ovenfor skrev jeg, at normative sandheder er særligt magtfulde og svære at affærdige. I dette afsnit 

vil jeg yderligere redegøre for, hvad der forstås ved ’norm’ og, hvor betydningsfulde og 

adfærdskontrollerende sociale normer kan være. Til dette gør jeg brug af Richard Jenkins 

begrebsafklaring (Jenkins, 1998). 

’Norm’ er et diffust begreb, der kan have mange betydninger. Det kan referere til den 

normale tilstand, status quo, udgangspunktet. Men det kan også referere til en idealtilstand, sådan 

som tingene bør være, den moralske aspiration. Ifølge Richard Jenkins findes der grundlæggende tre 

former for normer, som er teoretisk distinkte, men som i praksis er viklet ind i hinanden: 

identitetsnormer, moralitetsnormer og statistiske normer. 

Identitetsnormer knytter sig til, hvordan et individ, der tilhører en social gruppe, kan forventes at 

handle, endsige bør handle, for at kunne gøre krav på at tilhøre gruppen. I denne kontekst er norm 

knyttet til forudsigelig adfærd. 

Moralitetsnormer er funderet i distinktionen mellem god og dårlig adfærd eller handling. Denne norm 

handler således om, hvad der bør være. Det er en idealistisk norm.  

Statistiske normer er tilknyttet hyppighed. En statistisk norm er det der er mest almindeligt 

forekommende (Jenkins, 1998, pp. 137-138). I den følgende analyse vil jeg vise, hvordan sådanne 

sociale normer har stor betydning og enorm adfærdsregulerende effekt i forbindelse med både 

børnevaccination og forældreskab generelt. 

Normer besidder en stærk iboende social magt, fordi de inspirerer konformitet. Ifølge 

socialpsykologi er der to forhold, der gør, at normer fordrer konformitet: ønsket om at være ”korrekt” 

og ønsket om at blive set på med velvilje af andre. Begge dele knytter sig til behovet for at høre til i 

en social kontekst. Socialpsykologer har ligeledes foreslået, at der er en sandsynlig sammenhæng 

mellem usikkerhed og konformitet. I en social situation hvor en aktør ikke ved, hvordan han eller hun 

skal agere, er de omkringværende aktørers adfærd toneangivende og signalerer den korrekte 
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handlemåde. I tvivlssituationer er den sociale norm således den standard, de fleste typisk falder 

tilbage på (Jenkins, 1998, pp. 142-143). 

 Jenkins pointerer, at normer er socialt konstruerede. Ligeledes er grænsen mellem, hvad 

der betragtes som normalt, og hvad der betragtes som afvigende fra normen, social konstruerede 

(Jenkins, 1998, p. 138).  

Identitetsklassifikationer som ’normal’ og ’afviger’ er socialkonstruktivistiske, men det 

gør dem ikke mindre virkelige eller betydningsfulde. Ifølge Ian Hacking kan en handling ikke være 

fundamental normal eller afvigende, dette er blot betegnelser, der pålægges givne handlinger. Norm 

og afvigelse er således kontekstuelt afhængige betegnelser; hvad der er en norm det ene sted, er ikke 

nødvendigvis en norm det andet sted (Hacking, 2004, p. 296). Ikke desto mindre vil sådanne 

klassifikationer oftest påvirke individer, der bliver klassificeret (Hacking, 2004, p. 279). I særlig grad 

når individer bliver klassificeret som afvigere, fordi dette i sagens natur positionerer individet som 

en outsider; én der ikke tilhører norm-gruppen. Douglas Raybeck har skrevet om klassificeringen af 

afvigere. Han skelner mellem ’hårde afvigelser’ og ’bløde afvigelser’ (Raybeck, 1991). Han 

konstaterer, at afvigelse er et spektrum; en handling kan blive set som værende mere eller mindre 

afvigende. For at simplificere det fokuserer han dog på de to poler; hårde og bløde afvigelser. Bløde 

afvigelser bryder med sociale og kulturelle normer, men uden at true den sociale orden, hvorimod 

hårde afvigelser truer den sociale orden. Hårde afvigelser vil blive mødt af mere alvorlige sanktioner, 

fordi resten af samfundet er tilsvarende mere interesseret i at tilrette den afvigende adfærd, som de 

kan opleve som hindrende for deres egne handlingsmuligheder (Raybeck, 1991, p. 54). Jeg vil senere 

vise, hvordan særligt forældre, der afviger fra vaccinationsnormerne, bliver portrætteret som 

grundlæggende problematiske og følgeligt møder alvorlige sociale sanktioner. 

1.5 Specialets opbygning 

Resten af specialet er opbygget således, at kapitel 2 omhandler mit projektdesign. Heri gør jeg rede 

for det feltarbejde, der danner fundament for dette speciale. Jeg præsenterer mine metodiske tilgange, 

afgrænser felten, præsenterer mine hovedinformanter og redegør for de etiske overvejelser, jeg har 

haft undervejs. Desuden vil jeg, inspireret af Marianne Gullestad, diskutere hvilken betydning det har 

haft for mit projekt, at jeg har studeret majoritetsgruppen, frem for den marginaliserede minoritet, 

som oftest er genstandsfelt for antropologiske studier. 
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Kapitel 3 tager et institutionelt perspektiv på det danske børnevaccinationsprogram. 

Med afsæt i politologisk litteratur påviser jeg, at der er en dominerende tillidsnorm i Danmark, der 

kommer til udtryk i forbindelse med børnevaccination, ved forældrenes udprægede tillid til de 

institutioner og mennesker der administrerer børnevaccinationsprogrammet. Denne tillidsnorm er 

fundamental for måden, hvorpå børnevaccinationsprogrammet bliver forvaltet til daglig. I slutningen 

af dette kapitel uddyber jeg, hvilken betydning det har, at både tillid og vaccination er sociale normer. 

Ikke mindst undersøger jeg, hvilke konsekvenser det har at afvige fra disse normer. 

Kapitel 4 omhandler det generelle forældreskab og ’det nye børnesyn’, som jeg 

argumenterer for, er det dominerende forældreskabsparadigme i dagens Danmark. Jeg udfolder, hvad 

der forstås ved det nye børnesyn. Blandt andet uddyber jeg, hvordan det nye børnesyn er funderet i 

et pragmatisk handlingsrationale. Størstedelen af kapitlet omhandler to af mine informanter, Ane og 

Malene. Jeg udfolder deres respektive forældreskaber og viser, hvorledes det nye børnesyn på 

forskellig vis kommer til udtryk i disse kontekster. 

I kapitel 5 vender jeg tilbage til Andrea og Sille. Jeg viser, hvordan de også tilskriver 

sig det nye børnesyn og har en grundlæggende pragmatisk tilgang til forældreskabet. Særligt vil jeg 

undersøge, hvorledes deres respektive beslutninger angående vaccination er funderet i et pragmatisk 

handlingsrationale. Til sidst undersøger jeg, hvordan der er nogle fundamentale uforeneligheder 

mellem de rationaler, der ligger til grund for børnevaccinationsprogrammet og de rationaler, der 

danner fundament for det nye børnesyn. Under visse omstændigheder kan dette åbne et 

mulighedsrum, hvor der er potentiale for pragmatisk og logisk vaccineskepsis. 
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2. Projektdesign 

Metodologi og specialets forudsætninger 

I dette kapitel redegør jeg for de metodologiske forudsætninger, der har ligget til grund for specialet; 

både de muligheder og begrænsninger jeg har sat for mig selv, og dem som omstændighederne har 

budt mig. I den nævnte rækkefølge indeholder kapitlet: en redegørelse for det felt jeg har arbejdet 

indenfor, en præsentation af mine informanter og deres indflydelse på specialets udformning, en 

beskrivelse af de metodiske valg jeg har truffet undervejs samt de bagvedliggende overvejelser, og 

sidst men ikke mindst en fremlæggelse af de etiske kontemplationer, jeg har haft undervejs i 

processen.  

Men først vil jeg i det herpå følgende afsnit gerne slå fast, at dette ikke er et studie af en marginaliseret 

minoritet, sådan som det oftest er tilfældet med antropologiske studier, men at mit primære 

genstandsfelt i stedet er majoriteten- den store mængde af danske forældre, hvis børn enten helt eller 

delvist bliver vaccineret.  

2.1 Et studie af majoriteten 

Den norske antropolog Marianne Gullestad er én af de få, som rutinemæssigt studerer 

samfundsmajoriteter. I sin bog: “The Art of Social Relations” skriver hun, at det ikke længere er 

holdbart for antropologer kun at interessere sig for minoritetsspørgsmål. Blandt andet fordi det ofte 

er majoritetsgruppens holdninger og handlinger, der sætter vigtige parametre for minoriteternes 

muligheder. Ikke mindst er det majoriteten, der definerer normer og afvigelse. Men desforuden 

opfordrer hun til at betragte majoritetsgrupper i sig selv som værdige genstandsfelter for 

antropologiske studier. Følgelig har Gullestad lavet adskillige studier af ’almindelige’ og ’normale’ 

Nordmænd (Gullestad, 1992, p. 2). 

Det er med hende som inspiration, at jeg har sat mig for at studere forældre fra den 

danske normbefolkning. Hermed mener jeg, at mine forældreinformanter tilhører den 

socioøkonomiske middelklasse eller højere middelklasse. De er alle etnisk danske og indgår i 
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heteroseksuelle, etnisk homogene parforhold. De har alle en kernefamilie. De har alle mellemlange 

eller lange videregående uddannelser. På mange måder eksemplificerer de den normale danske borger 

indenfor deres generation; mine informanter er mellem 27 og 36 år. I deres tilgang til 

børnevaccination tilslutter størstedelen af mine informanter sig ligeledes normen, idet deres børn er 

vaccineret i overensstemmelse med børnevaccinationsprogrammet. Men for til fulde at forstå denne 

norm har jeg fundet det nødvendigt også at beskæftige mig med afvigelserne, hvorfor to af mine 

informanter har børn, der kun er delvist vaccineret. De skal således betragtes som vaccineskeptikere, 

jævnfør den begrebsforklaring jeg præsenterede i specialets indledning.  

Til trods for at jeg studerer forældre, der eksemplificerer den normale borger og det 

normale forældreskab, har jeg ikke til hensigt at lave et studie, der er repræsentativt for den brede 

danske befolkning. Jeg kan ikke udtale mig generelt om den danske befolkning, på baggrund af det 

empiriske materiale, jeg har indsamlet blandt mine forældreinformanter. Dette er først og fremmest 

et partikulært og situeret studie, hvorved jeg kun kan gøre rede for, hvordan sociale normer (og i 

mindre grad afvigelser) kommer til udtryk hos mine informanter. 

 Ikke alene studerer Gullestad samfundets majoritetsgrupper, hun studerer sit eget 

samfunds majoritetsgrupper. Hun skriver, at man som indfødt antropolog må stræbe efter en vis 

analytisk distance, for at overkomme sin naturlige blindhed overfor det, der er familiært og ofte tages 

for givet. Men samtidig påpeger hun, at det er en grundlæggende forkert antagelse, at mennesker, der 

bor langt væk, nødvendigvis er mere fremmede, end dem der er en del af det samme nationalsamfund 

(Gullestad, 1992, pp. 28-29). I mit feltarbejde har jeg selv bevæget mig mellem at være insider og 

outsider i forhold til mine informanter. Ligesom de fleste af mine informanter er jeg en kvinde, jeg 

er sidst i 20’erne, jeg er heteroseksuel, jeg er etnisk dansker, jeg er ved at tage en lang videregående 

uddannelse, og jeg bor i Aarhus. Men jeg adskiller mig fra dem på det afgørende punkt, at jeg endnu 

ikke har børn, og der er derfor mange facetter af forældreskabet, som jeg ikke personligt har kendskab 

til. I denne kontekst har jeg oplevet min position, som delvis insider og delvis outsider, som en fordel. 

Mit indgående kendskab til det danske samfund og mange af mine informanters livsbetingelser har 

gjort det nemmere at sætte sig ind i deres forudsætninger, men samtidig har jeg som en outsider til 

forældreskabet og til børnevaccinationsprogrammet ikke haft den blindhed, som Gullestad 

italesætter.  

 Ligesom Gullestad bruger jeg pronomenet ”dem” og ikke ”os” når jeg taler om 

danskere, i forsøget på at opnå den nødvendige analytiske distance (Gullestad, 1992, p. 32).  
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2.2 Felt og informanter 

Fysisk er mit felt koncentreret omkring Aarhus, idet mine forældreinformanter alle er bosat i eller 

omkring Aarhus. Jeg rekrutterede størstedelen af mine forældreinformanter gennem én Facebook-

gruppe, som var målrettet nye eller nært forestående forældre fra Aarhus og omegn. Én 

forældreinformant fik jeg kontakt til gennem en fælles bekendt. I begyndelse havde jeg ambitioner 

om at interviewe både mødre og fædre, men i realiteten fandt jeg kun kvinder, som havde lyst til at 

deltage i mit projekt. Jeg traf tidligt en beslutning om ikke at lede yderligere efter fædre, der ville 

deltage. Denne beslutning legitimeres ved, at antropologiske og sociologiske studier af 

vaccineskepsis, i overvejende grad fokuserer på mødrenes perspektiv (Kaufman, 2010; Leach & 

Fairhead, 2007; Reich, 2016; Sobo, 2015). Dette er i anerkendelse af, at det ofte, omend ikke altid, er 

mødrene der træffer beslutninger vedrørende børnenes sundhed og helbred (Reich, 2016, p. 18).  

Jeg har i alt interviewet 9 mødre; nogle af dem kun én gang. Det til trods har de alle 

bidraget med uundværlige perspektiver på og indsigt i forældreskab og børnevaccination, hvilket har 

præget den samlede analyse. Fire af mødrene- Sille, Andrea, Ane og Malene- mødtes jeg med flere 

gange, og de indtog positionen som hovedinformanter. Disse kommer til at få en fremtrædende rolle 

i dette speciale, og jeg vil således løbende præsentere dem i flere detaljer.  

Desforuden har jeg, i løbet af mit feltarbejde, interviewet Helle, som er 

sundhedsplejerske i en vestjysk kommune og Sara, som er praktiserende læge med egen praksis i 

hjertet af Aarhus. I deres professionelle virke repræsenterer Helle og Sara, på hver sin måde, det 

danske sundhedsvæsen, omend de kun udtaler sig for egen regning, og i øvrigt ikke kan stilles til 

ansvar for sundhedsvæsnet generelt.  

Jeg har brugt en stor del af mit feltarbejde på at følge vaccinationsdebatter og 

forældreskabstendenser gennem digitale medier; både underholdningsmedier, nyhedsmedier og 

sociale medier, hvorfor disse digitale lokationer også skal betragtes som en del af felten. Inklusionen 

af dette var en praktisk metodologisk beslutning, som jeg vi uddybe i det herpå følgende afsnit 

omkring projektdesign.  

Undervejs i mit feltarbejde, har jeg skullet forholde mig til, at mine informanter har 

udvist en para-etnografisk bevidsthed og nysgerrighed omkring både børnevaccination og 

forældreskab i det hele taget. De fleste havde på forhånd reflekteret over mange aspekter af deres 

forældreskab, herunder deres beslutninger vedrørende børnevaccination, og mit projekt gav dem 

yderligere anledning til kritisk refleksion. Desuden forholdte de sig kritisk til mit projekt: de ønskede 
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at kende mine egne holdninger, formålet med projektet og mine foreløbige analytiske indsigter. Alle 

disse faktorer har utvivlsomt påvirket vores interaktion og deres fortællinger. I anerkendelse af at 

mine informanter er analytiske og indsigtsfulde mennesker, som for de flestes vedkommende har et 

grundlæggende kendskab til antropologiske metoder og analyser, har jeg i overvejende grad betragtet 

mine informanter som kollaboratører eller samtalepartnere (oversat fra interlocutor) (Holmes & 

Marcus, 2008, pp. 82-83). 

2.3 Metodiske overvejelser 

Det feltarbejde der ligger til grund for dette speciale, forløb over 4,5 måneder fra starten af juni til 

midten af oktober 2020.  Få måneder før jeg indledte feltarbejdet, bevirkede COVID-19-pandemien, 

at store dele af Danmark i praksis blev lukket ned, og at de fleste sociale aktiviteter og 

sammenkomster midlertidigt ophørte. Dette havde i sagens natur stor indflydelse på den praktiske 

udførelse af mit feltarbejde. 

 Først og fremmest begrænsede det mine muligheder for deltagerobservation, idet min 

adgang til sociale aktiviteter for forældre og småbørn blev stærkt begrænset; mange af disse 

arrangementer blev helt aflyst. Mine muligheder for at få praktisk erfaring med den institutionelle 

side af forældreskab og børnevaccination, for eksempel ved at følge sundhedsplejersker eller 

praktiserende læger i deres daglige praksis, svandt også ind. Endeligt var der flere af mine informanter 

der, af forskellige COVID-19-relaterede årsager, tøvede med at mødes ansigt-til-ansigt. Derfor kom 

min primære kilde til empirisk data til at bestå af interviews, som om nødvendigt kunne gennemføres 

ved hjælp af en online platform. Jeg lavede mindst ét semistruktureret interview på minimum 1 time 

med hver informant. Mine fire hovedinformanter interviewede jeg af flere omgange. Desuden besøgte 

jeg dem i deres hjem, mødte deres børn og i nogle tilfælde også deres partnere. På min foranledning 

sendte både Ane og Sille indimellem billeder fra deres dagligdag, med tilhørende korte beskrivelser. 

Disse bidrog til at give mig et yderligere indblik i deres familieliv. Desuden fik jeg lov at følge med 

Sille, da hendes søn skulle vaccineres for anden gang. Yderligere fysisk deltagerobservation var ikke 

muligt under de givne omstændigheder.  

 Som nævnt kompenserede jeg for den manglende deltagerobservation, ved at udvide 

mit felt til også at omfatte digitale medier. Denne beslutning traf jeg i første omgang, fordi jeg så det 

som en oplagt mulighed for at få et yderligere indblik i børnevaccinationsdebatter og 

forældreskabstendenser. Men derudover stod det mig hurtigt klart, at mine informanter flittigt brugte 
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diverse sociale medier som kilde til inspiration eller information, hvorfor jeg fandt det vigtigt også at 

undersøge denne indflydelse. Blandt andet lyttede jeg til podcasts, så dokumentarer, læste 

blogindlæg, orienterede mig på diverse relevante hjemmesider samt fulgte udvalgte Instagram-

profiler og Facebookgrupper. Jeg fulgte først og fremmest mine informanters anvisninger og opsøgte 

medier, som de havde nævnt for mig. Meget af den data jeg indsamlede på denne måde, kan jeg ikke 

referere direkte til i dette speciale, da jeg ikke har fået tilladelse fra de personer, som det tilhører. Det 

er private personoplysning, på trods af at det er offentligt tilgængeligt. Men det har bidraget til min 

samlede forståelse for feltet og i særdeleshed givet mig en grundlæggende indsigt, som jeg har kunnet 

benytte til at målrette mine interviews. 

 Derudover begyndte jeg mit feltarbejde ved at lave en systematisk afsøgning af danske 

nyhedsmediers omtale af børnevaccination siden 2000. Dette gav mig et indledende indblik i den 

offentlige vaccinationsdebat i denne periode. 

2.4 Studentermedhjælper 

Sideløbende med feltarbejdet blev jeg ansat som studentermedhjælper i opstarts- og 

dataindsamlingsfaserne af et antropologisk og lingvistisk forskningsprojekt, der på baggrund af 

interviews med forældre fra Danmark, Brasilien, Italien og Armenien søgte at opnå et mere nuanceret 

indblik i forældres oplevelser med og holdninger til vaccination. Genstandsfeltet for undersøgelsen 

var primært børnevaccination, men vi berørte også den højaktuelle COVID-19-pandemi. 

Forskningsprojektet havde titlen: “Vaccination: for, imod og midt imellem. Et tværlingvistisk og 

tværkulturelt kvalitativt interviewstudie af diskursmønstre” (AU ID: 1841). 

Mine arbejdsopgaver bestod blandt andet i at bidrage til formuleringen af vores 

rekrutteringsspørgeskema, hjælpe med distribueringen af dette, medvirke til formuleringen af en 

overordnet interviewguide, udvælge og kontakte de 10 danske interview-kandidater, foretage 

interviews af disse og slutteligt transskribere mine afholdte interviews. 

Min involvering med dette forskningsprojekt gav mig en bredere og dybere indsigt i 

børnevaccinationsdebatten i Danmark. De 10 interviews, med særligt udvalgte forældre, bidrog til 

min forståelse for variationen af holdninger og rationaler på området. Disse interviewkandidater blev 

først og fremmest udvalgt på baggrund af deres meget forskelligartede holdninger til vaccination, 

men derudover var vi også bevidste om at sikre stor variation i faktorer som alder, socioøkonomisk 

klasse, familiekonstellationer og køn. Den data jeg indsamlede på vegne af forskningsprojektet 
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tilhører ikke mig, og jeg kan således ikke referere direkte til den i dette speciale. Ikke desto mindre 

er min grundlæggende viden om forældreskab og børnevaccination delvist funderet i mit arbejde for 

dette forskningsprojekt. 

2.5 Et konfliktfyldt felt- etikske overvejelser 

I løbet af mit feltarbejde og den derpå følgende skriveproces har jeg været yderst bevidst om, at 

vaccination er et særdeles konfliktfyldt debatemne, som er præget af stereotype forestillinger, 

fordomme og fordømmelse. Ligeledes er der mange, der har meget faste og ufravigelige holdninger 

til børneopdragelse og forældreskab. Børnevaccination og forældreskab, i det hele taget, vedrører 

små børn, der i sagens natur er sårbare, og som ikke kan tage vare på sig selv eller udtrykke deres 

egne holdninger. Dette bidrager til, at eventuelle konflikter hurtigt kan eskalere. Jeg har ønsket at 

forholde mig neutralt til disse emner og, at mine informanter skulle opleve mig som oprigtigt 

nysgerrig og fordomsfri, uanset deres holdninger til børnevaccination eller tilgange til forældreskab. 

Ikke mindst fordi dette naturligvis har været afgørende for deres evne og lyst til at være åbne og 

ærlige overfor mig. Det har ikke været mit mål, og er ikke mit ønske at fordømme nogens holdninger 

eller beslutninger, men derimod at nuancere, uddybe og forhåbentlig skabe forståelse. 

I portrætteringen af mine informanter ønsker jeg ikke at fremstille nogen som stereotype 

repræsentanter eller talsmænd for en særlig holdning til børnevaccination eller forældreskab. Jeg 

håber, at det i stedet er lykkedes mig at skildre dem som de ægte, komplekse og facetterede mennesker 

de er. Er det tilfældet, at dette ikke er læserens oplevelse, er det alene min fejl. 

I dette speciale beskæftiger jeg mig blandt andet med mine informanters 

helbredsoplysninger, ligesom jeg ovenfor forholder mig til etnisk oprindelse og seksuel orientering i 

relation til mine informanters konformitet med den danske normbefolkning. Disse oplysninger er 

kategoriseret som følsomme eller særlige personoplysninger, og de skal som sådan behandles særligt 

varsomt og påpasseligt (Aarhus Universitet, 2021). Jeg er derfor specielt opmærksom på at 

anonymisere mine informanter. Alle angivne navne er pseudonymer, og jeg har ændret eller helt 

udeladt informationer, der kunne kompromittere mine informanters anonymitet. 
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3. Tesen om tillid 

I dette kapitel tager jeg et institutionelt perspektiv på børnevaccination og børnevaccinations-

programmet og undersøger disse fænomener på samfundsniveau. Jeg tager udgangspunkt i eksempler 

fra den offentlige vaccinationsdebat, udtalelser fra Statens Serum Institut og mine egne interviews 

med en praktiserende læge og en sundhedsplejerske, som på hver deres måde repræsenterer det 

etablerede sundhedsvæsen. Fra dette perspektiv vil jeg undersøge, hvilken betydning det har for 

vaccinationstilslutningen, at det i Danmark er en social norm at have tillid til hinanden såvel som til 

offentlige institutioner. 

Jeg starter kapitlet med at præsentere det danske børnevaccinationsprogram, som et 

produkt af velfærdsstaten. Ved at gøre brug af statistiske opgørelser fra Statens Serum Institut viser 

jeg, at det er normen, at danske børn bliver vaccineret i overensstemmelse med 

børnevaccinationsprogrammet. Dernæst forholder jeg mig til, at der i Danmark er en udbredt 

antagelse om, at den danske befolkning er enormt tillidsfuld og tilsvarende troværdig, og at dette er 

en unik kvalitet ved den danske kontekst. Ved hjælp af udvalgt politologisk litteratur viser jeg, hvad 

denne antagelse bunder i, og hvad det i øvrigt vil sige at være et tillidsfuldt folkefærd. På baggrund 

heraf argumenterer jeg for, at tillid er en social norm i Danmark- hermed mener jeg, at de fleste 

danskere har grundlæggende tillid til hinandens intentioner og troværdighed. Denne tillid omfatter 

også offentlige institutioner; sundhedsvæsnet er det centrale eksempel herpå. 

Dernæst dykker jeg yderligere ned, i hvilken betydning denne tillidsnorm har for det danske 

børnevaccinationsprogram. Jeg kommer med konkrete eksempler på, hvordan tillidsnormen er en 

integreret del af børnevaccinationsprogrammets fundament. 

Endelig undersøger jeg, hvordan sociale normer som ovenstående virker adfærdsregulerende, og 

hvilke konsekvenser det medfører at bryde sådanne normer. Til dette gør jeg brug af udvalgte 

anekdoter fra danske underholdningsmedier, hvor vaccineskeptiske forældre bliver omtalt på en 

udpræget negativ facon. Jeg argumenterer således for, at sociale normer som tillid og 

børnevaccination reproducerer sig selv.  
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3.1 Det Danske Børnevaccinationsprogram 

Det danske børnevaccinationsprogram er et tilbud om gratis vaccination imod en række udvalgte 

infektionssygdomme. Som navnet antyder er programmet målrettet børn, som vurderes at være 

særligt sårbare overfor de udvalgte sygdomme. 

Børnevaccinationsprogrammet blev indført i 1951. Dengang udgjordes det af vaccinationer imod 

difteri, stivkrampe, kopper og tuberkulose (Statens Serum Institut, 2021c). Siden er vaccinerne imod 

kopper og tuberkulose blevet taget ud af programmet; kopper blev erklæret udryddet på verdensplan 

i 1980, og tuberkulose regnes for at være så sjælden i Danmark, at det ikke længere er nødvendigt at 

vaccinere systematisk. Til gengæld er andre vacciner kommet til, således programmet i dag 

indeholder vacciner imod 10 forskellige sygdomme, som alle gives når barnet er imellem 3 måneder 

og 12 år (Statens Serum Institut, 2018a, 2019a). 

 

Figur 1: Det Danske Børnevaccinationsprogram, anno 2021 

 

Børnevaccinationsprogrammet bliver administreret af Statens Serum Institut (SSI), der 

blandt andet har som formål at forebygge og bekæmpe smitsomme sygdomme i den danske 

befolkning; børnevaccinationsprogrammet, sammen med de øvrige nationale 

Vaccine Beskytter mod følgende sygdomme Gives ved følgende alder

DiTeKiPolHib
Difteri, stivkrampe, kighoste, polio og 

hib-infektion
3 mdr.

PCV Pneumokoksygdom 3 mdr.

DiTeKiPolHib
Difteri, stivkrampe, kighoste, polio og 

hib-infektion
5 mdr.

PCV Pneumokoksygdom 5 mdr.

DiTeKiPolHib
Difteri, stivkrampe, kighoste, polio og 

hib-infektion
12 mdr.

PCV Pneumokoksygdom 12 mdr.

MFR 1 Mæslinger, fåresyge og røde hunde 15 mdr.

MFR 2 Mæslinger, fåresyge og røde hunde 4 år

DiTeKiPol Difteri, stivkrampe, kighoste og polio 5 år

HPV 1 HPV-infektion 12 år

HPV 2 HPV-infektion 12 år og 5 mdr.
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vaccinationsprogrammer, er nogle af de vigtigste initiativer i denne mission. Blandt andet står SSI 

for at sikre forsyningen af vacciner til børnevaccinationsprogrammet, overvåge vaccinations-

tilslutningen, og sende påmindelsesbreve angående børnevaccinationer ud til forældre (Statens Serum 

Institut, 2019b, 2020b, 2021a).  

Det er Sundhedsstyrelsen (SST) der sammensætter børnevaccinationsprogrammet og beslutter om 

nye vacciner skal indlemmes i programmet. Dette gøres ud fra 6 kriterier: (1) den pågældende sygdom 

skal være tilstrækkelig alvorlig og hyppig, (2) man skal have erfaring med vaccinens effekt og 

bivirkninger blandt børn, (3) den gavnlige effekt af vaccinen skal overstige risikoen ved eventuelle 

bivirkninger, (4) vaccinen skal være acceptabel for forældrene, (5) vaccinen skal kunne indgå i 

børnevaccinationsprogrammet uden at have en negativ effekt på de andre vacciner og (6) indførelsen 

af vaccinen skal være samfundsøkonomisk rimelig (Sundhedsstyrelsen, 2019).  

Både SSI og SST hører ind under Sundhedsministeriet, hvorfor børnevaccinations-

programmet er et statsligt anliggende. Det er et produkt af den egalitære velfærdsstat, som 

kendetegner Danmark. Indlejret i velfærdsstaten er en reciprok social kontrakt mellem staten og 

borgerne. Danske borgere betaler én af de højeste indkomstskatter i verden, og til gengæld har de fri 

adgang til offentlige institutioner; for eksempel det etablerede sundhedsvæsen og herunder 

børnevaccinationsprogrammet (Offersen, Vedsted, & Andersen, 2017, pp. 6-7). 

Velfærdsstaten er funderet i den stærke sociale sammenhængskraft, der er at finde i Danmark. Social 

sammenhængskraft defineres som befolkningens tro på, at de er en del af et moralsk fællesskab, der 

deler normen, at man ikke snyder hinanden (Larsen, 2013, p. 11). Idet fri adgang til offentlige goder 

som børnevaccinationsprogrammet er en udgift for samfundet som helhed, nødvendiggør 

velfærdsstaten en sådan følelse af fællesskab og samhørighed, samt en grundlæggende tro på, at alle 

bidrager med det de kan, og kun kræver det de har behov for. Relationen mellem borger og samfund 

er således en gensidig moralsk relation, som bygger på en balance mellem rettigheder og ansvar 

(Offersen et al., 2017, p. 8). Alle danske borgere har fri adgang til børnevaccinationsprogrammet, og 

til gengæld forventes det, at de tager imod tilbuddet og på den måde bidrager til at sikre befolkningen 

samlede helbred. For selvom børnevaccinationsprogrammet nok gavner det enkelte immuniserede 

individ, er det eksplicitte mål at sikre befolkningshelbredet. Derfor bliver 

børnevaccinationsprogrammets succes vurderet på baggrund af, hvor stor vaccinationstilslutning er 

(Statens Serum Institut, 2018a). 
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3.1.1 Vaccinationstilslutning 

I Danmark er der generel opbakning til børnevaccinationsprogrammet og langt de fleste danske børn 

bliver således vaccineret efter forskrifterne. SSI offentliggør løbende statistiske opgørelser over 

vaccinationstilslutningen i Danmark. Tilslutningen til hver enkelt vaccine måles pr årgang, således at 

opgørelsen viser, hvor mange procent af børnene født et givent år, der har modtaget den pågældende 

vaccine. 

Herunder har jeg samlet og illustreret de statistiske opgørelser for børn født i perioden 

2000-2019. Grafen viser udviklingen i vaccinationstilslutningen for disse årgange. 

 

 

Figur 2: Tilslutningen til det danske børnevaccinationsprogram, pr d. 17/02/2021 

Grafen viser, at der er en generelt høj og gradvist stigende tilslutning til vaccinerne i 

børnevaccinationsprogrammet. PCV-vaccinerne blev indlemmet i børnevaccinationsprogrammet i 

2007, således at årgang 2006 var den første, der blev tilbudt vaccinen. Tilslutningen steg hurtigt til 

samme niveau som de andre vacciner.  

Grafen viser et lille dyk i tilslutningen til MRF 2- vaccinen og et anseligt dyk i tilslutningen til 

DiTeKiPol-vaccinen hos årgang 2015, hvorefter disse vacciner forsvinder fra illustrationen. Dette 

skyldes, at de pågældende vacciner gives, når barnet er henholdsvis 4 og 5 år. Årgang 2015 blev 
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således først tilbudt de pågældende vacciner i løbet af 2019 og 2020. Det kan derfor med rimelighed 

antages, at en stor del af de uvaccinerede børn, blot ikke havde nået at få vaccinerne, da opgørelsen 

blev lavet, men at de modtog vaccinerne sidenhen. 

Det fremgår af ovenstående, at det er normen at børn bliver vaccineret i Danmark, om 

end et lille mindretal til stadighed er uvaccinerede. 

To separate danske studier fra henholdsvis 2017 og 2020 har dog påvist, at 

vaccinationstilslutningen højst sandsynligt er højere end den statistiske opgørelse antyder, idet 

administrative fejl gør, at en lille andel vaccinerede børn bliver fejlregistrerede som uvaccinerede 

(Holt, Mygind, & Bro, 2017; Voss, Helmuth, Suppli, & Valentiner-Branth, 2020). 

Vacciner, der gives i udlandet, fremgår heller ikke af statistikken. SSI estimerer, at 5-6% af de ikke-

registrerede vacciner er blevet givet i udlandet (Statens Serum Institut, 2019d). 

SSI antager, at de resterende manglende eller forsinkede vacciner i langt de fleste tilfælde blot 

skyldes, at forældrene har glemt at få barnet vaccineret (Statens Serum Institut, 2019b). 

Der er således meget få børn der, med fuldt overlæg, ikke bliver vaccineret i overensstemmelse med 

børnevaccinationsprogrammet; det er i overvældende grad normen at lade sine børn vaccinere i 

Danmark. 

SSI har erklæret børnevaccinationsprogrammet for en succes. Gennem mange år har 

der været en generel høj vaccinationstilslutning, hvilket har bevirket, at flere sygdomme, som før 

hyppigt forekom blandt børn, i dag er sjældne eller i enkelte tilfælde helt udryddede i Danmark 

(Statens Serum Institut, 2018a).  

Der hersker en bred antagelse om, at kilden til denne succes er et højt niveau af tillid 

hos den brede danske befolkning. I løbet af dette kapitel vil jeg vise, hvordan 

sundhedsmyndighederne, såvel som det politiske bagland, ofte tager denne tillid for givet, og følgeligt 

delvist har funderet børnevaccinationsprogrammet derpå. Nyhedsmedierne støtter den politiske 

agenda med børnevaccinationsprogrammet, og er således med til at reproducere og forstærke denne 

antagelse, i deres dækning af den offentlige vaccinationsdebat. Men inden jeg yderligere udfolder 

dette, vil jeg først redegøre for, hvorfra antagelsen om at danskere er særdeles tillidsfulde kommer. 

Jeg vil ydermere udlægge, hvordan ’tillid’ skal forstås fra et teoretisk perspektiv. 
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3.2 Et teoretisk perspektiv på tillid 

 

Indenfor politologisk litteratur er der bred enighed om, at den danske befolkning generelt nyder godt 

af et næsten enestående højt niveau af social tillid. Hermed menes det, at danskere uden at have et 

forudgående kendskab til hinanden, i overvejende grad stoler på hinanden, stoler på hinandens gode 

intentioner og har tillid til, at man er fælles om normen, at man ikke snyder hinanden (Larsen, 2013; 

Putnam, 2000; G. L. H. Svendsen, Svendsen, & Graeff, 2012; G. T. Svendsen, 2018; Sønderskov & 

Dinesen, 2014). 

Denne form for social tillid bliver oftest målt med spørgsmålet: “Generally speaking, 

would you say that most people can be trusted – or – that you can’t be too careful in dealing with 

people?” Mængden af tillid udtrykkes som andelen af respondenter, der har svaret, at man generelt 

godt kan stole på andre mennesker. 

Denne måde at måle tillid på er mangelfuld. Først og fremmest er det et relativt åbent spørgsmål, og 

respondenterne har givetvis forskellige forudsætninger for at svare. Dernæst er tillid, som det vil blive 

tydeligt i dette kapitel, i praksis et yderst komplekst koncept med flere forskellige betydninger, som 

ikke alle bliver omfattet af ovenstående spørgsmål. Til sidst er det vanskeligt at sætte en præcis 

kvantitativ værdi på et diffust koncept som tillid. Ikke desto mindre er det med ovenstående spørgsmål 

muligt at danne sig et rimeligt indtryk af niveauet af social tillid i en befolkning. Særligt hvis det 

bruges komparativt.  

Spørgsmålet blev for første gang brugt i 1959 og er siden blevet anvendt på tværs af mange forskellige 

lande. Derfor er det muligt at sammenligne niveau af tillid på tværs af forskellige befolkninger samt 

at følge udviklingen over tid. På baggrund heraf kan det påvises, at den danske befolkning, sammen 

med de øvrige skandinaviske lande, har et usædvanligt højt niveau af tillid, og at mængden af tilliden 

ovenikøbet er vokset. Det er bemærkelsesværdigt, at mængden af tillid over samme periode er faldet 

i lande som USA og Storbritannien (Larsen, 2013, pp. 11-12). 

Faldet i social tillid i USA er omdrejningspunktet for Robert D. Putnams bog: “Bowling 

Alone: The collapse and revival of American community” (2000). Han skriver blandt andet, at denne 

tilbagegang har haft en negativ indflydelse på social sammenhængskraft og civilt engagement i USA. 

Putnams udlægning af social tillid er siden blevet vidt udbredt og citeres ofte i senere studier af tillid. 

Ifølge Putnam er social tillid en vigtig ressource for et samfund. Social tillid i et samfund er en 

forudsætning for generaliseret reciprocitet: den fælles forståelse, at man godt kan gøre en person en 

tjeneste med visheden om, at en anden person vil gøre én en tilsvarende tjeneste på et senere tidspunkt 
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(Putnam, 2000, p. 134). Dette sænker dagligdagens transaktionsomkostninger. Det vil sige, at det i et 

tillidsfuldt og troværdigt samfund er hurtigere og nemmere at interagere med andre mennesker, fordi 

man ikke skal bruge tid og energi på at frygte, at man bliver snydt, eftertjekke om andre lever op til 

deres løfter, eller betvivle andres motiver. Et troværdigt samfund er derfor mere effektivt.  

 

Honesty and trust lubricates the inevitable frictions of social life  

(Putnam, 2000, p. 135) 

 

Putnam pointerer, at tillid ikke er noget værd uden troværdighed (Putnam, 2000, p. 136). Tillid er 

således et gensidigt foretagende. Der er en social kontrakt indlejret i social tillid, som påkræver, at 

man lever op til den tillid, der bliver udvist; at man gør sig fortjent dertil. I den forstand er der også 

et moralsk aspekt af social tillid- tillid forpligtiger. 

Christian Albrekt Larsen er dansk sociolog og politolog, og han har skrevet bogen: “The 

Rise and Fall of Social Cohesion: The construction and deconstruction of social trust in the US, UK, 

Sweden, and Denmark” (2013). Han skriver ligeledes om social tillid, men med et større fokus på 

den danske kontekst. Ligesom Putnam pointerer han, at tillid er en enorm vigtig social ressource, ikke 

mindst fordi tillid både fordrer og bliver reproduceret af social sammenhængskraft: troen på at man 

er en del af et moralsk fællesskab. Igen fremhæves den moralske komponent af social tillid. I en tid 

hvor mange borgere og politikkere, ifølge Larsen, føler at deres samfund langsomt falder fra 

hinanden, er tillid således uvurderlig (Larsen, 2013, pp. 5-6). Dette ikke mindst i et samfund som 

Danmark, hvor de fleste borgere konstant interagerer med ukendte fremmede, hvis integritet eller 

ekspertise man er afhængig af. Buschauffører, politifolk, bankrådgivere og sundhedsfagligt personale 

er blot få eksempler på fagpersoner, som danske borgere daglig er i kontakt med, og som man 

nødvendigvis må have tillid til kan udføre deres erhverv med den fornødne ekspertise (Larsen, 2013, 

pp. 10-11). 

Andetsteds er det blevet påvist, at et højt niveau af tillid i et samfund leder til økonomisk vækst og 

lav korruption. Borgere med meget tillid bidrager mere til samfundet: for eksempel gennem betaling 

af skat, miljøbevidst adfærd, frivilligt arbejde, og ikke mindst viljen til at lade sig vaccinere (G. L. H. 

Svendsen et al., 2012, p. 352; Sønderskov & Dinesen, 2014, p. 782). Tillid er med andre ord en 

forudsætning for et velfungerende samfund. 
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Putnam og Larsen skriver begge primært om social tillid. Putnam kalder det thin trust 

(Putnam, 2000, p. 136) og Larsen kalder det horisontal tillid (Larsen, 2013, p. 11), men de refererer 

begge til en form for generaliseret tillid mellem ukendte fremmede. Der er dog en vigtig teoretisk 

distinktion mellem forskellige former for tillid, som jeg gerne vil italesætte. Til dette gør jeg brug af 

Gert Tinggaard Svendsens definition, som han præsenterer i sin bog: “Trust” fra 2018. Foruden social 

tillid findes der også individuel tillid, som er tillid til en velkendt person. Denne form for tillid er 

forankret i erfaringsbaseret viden om en given persons troværdighed. Den sidste form for tillid er 

institutionel tillid, som Svendsen definerer som befolkningens tillid til staten, officielle myndigheder, 

organisationer og institutioner. Den institutionelle tillid vokser, når befolkningen oplever, at de 

offentlige institutioner er kompetente, retfærdige, gennemsigtige og troværdige (G. T. Svendsen, 

2018, pp. 13-14). I dette speciale vil jeg fokusere på social og institutionel tillid. Selvom disse tre 

former for tillid klart adskiller sig fra hinanden teoretisk, hænger de i praksis ofte sammen. Dette vil 

blive klart i det næste afsnit, hvori jeg viser, hvilken rolle tillid spiller i forbindelse med det danske 

børnevaccinationsprogram. Grænsen mellem de forskellige former for tillid er i realiteten ofte diffus 

og svær at fastsætte. Når jeg herefter bruger begrebet ’tillid’, skal det forstås som en samlet 

betegnelse, der afspejler, hvordan tillid generelt bliver italesat empirisk. Jeg vil tilsvarende bruge 

begreberne ’social tillid’ og ’institutionel tillid’, når jeg referer til den teoretiske forståelse.  

3.3 Tesen om tillid 

Ovenfor har jeg vist, hvordan der hersker en bred antagelse om, at danskere er særdeles tillidsfulde 

og tilsvarende troværdige. Med andre ord: I Danmark er det en social norm at have tillid til sine 

medborgere såvel som til de offentlige institutioner- også uden at have et forudgående kendskab til 

disse. Herefter kalder jeg dette for tillidsnormen.  

I mit feltarbejde fandt jeg, at denne tillidsnorm ofte blev italesat i forbindelse med 

børnevaccination. Mange af de mødre jeg interviewede, gav udtryk for at have stor tillid til 

sundhedsmyndighedernes ekspertise på det område. Under et interview udtalte én af mødrene:  

 

Marie: Jeg er meget pro vaccinationer, og har lidt den tilgang til det, at jeg ikke ved 

nok om det, til at jeg kan stille spørgsmålstegn ved det. Altså man må gå ud fra, at der 

er nogle mennesker, der til daglig arbejder med vaccinationsprogrammet, og som ved, 

hvad der er brug for, at man vaccinerer imod. Så min holdning er lidt, at jeg synes ikke, 
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man kan tillade sig at sætte spørgsmålstegn ved det, hvis man ikke selv har en viden, 

der kan måle sig med dem der laver programmet.  

 

Ida: Så I følger børnevaccinationsprogrammet? 

 

Marie: Ja ja, det gør vi. Jeg går faktisk bare ned til lægen, og så ved jeg ikke helt, hvad 

han bliver stukket med, men så bliver han skuttet i hvert lår, og så tænker jeg, at der er 

styr på det.  

 

Marie udtrykte her nogle holdninger, som jeg oplevede, at mange mødre delte. Hun 

havde tillid til sundhedsmyndighederne i en sådan grad, at hun ikke selv følte behov for at sætte sig 

ind i, hvad børnevaccinationsprogrammet indeholdt. Ydermere forventede hun, at andre forældre 

udviste den samme tillid.  

Det er min erfaring, at de fleste danskere grundlæggende har tillid til statens intention 

med børnevaccinationsprogrammet. Der er meget få danskere, der frygter, at staten har fordækte eller 

onde hensigter. De fleste danskere stoler også på, at de sundhedsfaglige eksperter, der administrerer 

og monitorerer børnevaccinationsprogrammet, er troværdige, og at de besidder den fornødne 

ekspertise. De stoler på vaccineteknologien, og på de systemer den danske stat har sat i værk for at 

kontrollere og regulere produktionen, distribueringen og brugen af vacciner. Endeligt har de fleste 

danskere tillid til, at deres medborgere beredvilligt lader deres børn vaccinere med de anbefalede 

vacciner- i alt fald indtil andet er bevist. På baggrund heraf er der, indenfor sundhedsvæsnet og i den 

offentlige vaccinationsdebat, en dominerende tese om, at den sociale og institutionelle tillid, som den 

generelle befolkning har, spiller en afgørende rolle for børnevaccinationsprogrammets succes og den 

fortsatte høje vaccinationstilslutning.  

Herpå følger tre eksempler på, hvordan denne tillid er indlejret i den institutionelle 

administrering af børnevaccinationsprogrammet. Dette i en sådan grad at social- og institutionel tillid 

i praksis er en integreret del af børnevaccinationsprogrammet. 

Først vil jeg gøre rede for, hvordan det danske børnevaccinationsprogram er funderet i 

statens og sundhedsmyndighedernes tillid til, at forældrene frivilligt vil lade deres børn vaccinere. 

Dette frivillighedsprincip er betinget af, at forældrene fortsat lever op til den tillid, der er blevet dem 

udvist. Hvis vaccinationstilslutningen falder, kan man fra politisk side indføre sanktioner overfor 

forældre, hvis børn ikke bliver vaccineret.  
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Dernæst vil jeg vise, at sundhedsvæsnet til daglig forlader sig på tillidsnormen og tager det for givet, 

at langt de fleste forældre ønsker, at deres børn bliver vaccineret. Ligeledes udviser sundhedsfagligt 

personale generelt et højt niveau af tillid til de sundhedsmyndigheder, som udstikker retningslinjerne 

for, hvordan de til daglig skal håndtere børnevaccination.  

Til sidst vil jeg uddybe, hvordan SSI søger at overbevise forældrene om, at de skal lade deres barn 

vaccinere ved at appellere til en følelse af social sammenhængskraft og gensidigt moralsk ansvar.  

3.3.1 Betinget tillid 

I Danmark er det frivillig, om man vil lade sit barn vaccinere, og der er ingen konsekvenser eller 

sanktioner for forældre, der fravælger at følge børnevaccinationsprogrammet. Dette er ikke tilfældet 

i alle lande. Nogle nævneværdige eksempler på lande der sanktionerer forældre, som fravælger 

børnevaccination, er Frankrig, Italien og USA. Den danske stat, og herunder diverse institutioner i 

sundhedsvæsnet, har umiddelbart tillid til, at forældre frivilligt vil lade deres børn vaccinere efter 

forskrifterne, hvorfor det ikke har været nødvendigt at gøre børnevaccination obligatorisk ved lov. 

Den stabilt høje vaccinationstilslutning vidner om, at forældrene i lang tid har levet op til den tillid, 

der er blevet dem udvist. Men skulle vaccinationstilslutningen falde til et niveau, hvor flokimmunitet 

ikke længere opnås, kan dette frivillighedsprincip omstødes. Reciprocitet er således altafgørende. I 

Danmark er det frivilligt, om man vil lade sit barn vaccinere, men kun så længe man fra politisk side 

har tillid til, at det bliver ved med at være normen, at danske børn bliver vaccineret. 

Politisk har det flere gange været diskuteret, om der er belæg for at gøre 

børnevaccination lovpligtigt. Oftest har debatten været foranlediget af voksende udbrud af mæslinger 

i Europa, som man har frygtet ville sprede sig til Danmark, hvor vaccinationstilslutningen ikke har 

været høj nok til at garantere flokimmunitet. 

I 2015 foreslog Thomas Søbirk Pedersen, professor i etik ved Roskilde Universitet, at 

børnevaccination skulle gøres lovpligtigt. Han mente, at fravalget af vaccination var en 

skadeshandling uanset forældrenes intention. Han lagde vægt på, at forældrenes fravalgt havde den 

mulige konsekvens, at andre børn kunne blive syge og i værste tilfælde dø. 

 

Vi skal bruge loven, når vi vil forsøge at forhindre, at nogle folk skader andre. Vi bruger 

jo loven til at indskrænke folks frihed, når der er tale om eksempelvis mord og voldtægt, 

eller når vi kører for stærkt i trafikken 
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(Mikkelsen, 2015b) 

I 2017 foreslog den daværende børneordfører for Liberal Alliance, Laura Lindahl, at 

børn der ikke var vaccinerede skulle fratages deres plads i offentlige daginstitutioner. Liberal Alliance 

var på daværende tidspunkt en del af regeringen, der i øvrigt bestod af Venstre og Det Konservativt 

Folkeparti. Forslaget var dog ikke koordineret med resten af regeringen. Lindahl mente, at det var 

dybt usolidarisk at fravælge børnevaccination. Hendes lovforslag bundede derfor i et ønske om at 

beskytte de andre børn i daginstitutionerne, som potentielt kunne være særligt sårbare eller på anden 

måde udsatte (N.a., 2017). En sådan sanktion ville gøre det vanskeligt, eller helt umuligt, for mange 

forældre at fravælge børnevaccination, selvom det principielt stadig ville være frivilligt, om man ville 

følge børnevaccinationsprogrammet eller ej. 

I 2019 blev der lavet et lignende borgerforslag om, at børn der ikke var fuldt vaccinerede 

skulle formenes adgang til offentligt daginstitutioner, med mindre der var en legitim helbredsmæssig 

årsag til, at de ikke var blevet vaccineret. Borgerforslaget var ligesom i 2017 motiveret af et ønske 

om at beskytte eventuelle udsatte børn, for hvem det kunne have alvorlige konsekvenser at blive 

smittet med eksempelvis mæslinger (Bruun, 2019b). 

På trods af at det således flere gange har været på tale at gøre børnevaccination 

obligatorisk, er dette til stadighed blevet afvist af et flertal i folketinget. Da Pedersen foreslog 

lovpligtig børnevaccination i 2015, bestod den danske regering af Socialdemokratiet og Radikale 

Venstre. Socialdemokratiets sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen udtalte, at han var enig 

i, at det var uansvarligt af forældre ikke at sikre, at deres børn blev vaccineret. Han mente dog ikke, 

at det var rigtigt at gøre børnevaccination lovpligtigt. Sundhedsordfører for Radikale Venstre Marlene 

Borst Hansen mente, at man i stedet skulle gøre en ekstra indsats for at overbevise eventuelt tvivlende 

forældre ved at blive bedre til at informere om risikoen ved ikke at vaccinere (Mikkelsen, 2015b).  

Heller ikke i 2017 støttede resten af regeringen op omkring Liberal Alliances forslag om at 

sanktionere fravalg af børnevaccination. Venstres sundhedsordfører Anni Mathiesen udtalte, at hun 

mente, at løsningen var mere og bedre oplysning. Selvom hun i første omgang afviste at indføre 

sådanne former for tvang, indrømmede hun, at det kunne blive nødvendigt i yderste tilfælde (Nielsen, 

2017). 

Da borgerforslaget blev fremført i begyndelsen af 2019, bestod regeringen fortsat af Venstre, Det 

Konservative Folkeparti og Liberal Alliance. På vegne af Liberal Alliance var Laura Lindahl klar til 

at støtte op omkring borgerforslaget, mens Venstres sundhedsordfører, Jane Heitmann, sympatiserede 
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med motivationen bag borgerforslaget. Hun kunne dog ikke udtale sig om, hvorvidt partiet var parat 

til at lovgive på område (Bruun, 2019a). 

I sidste ende blev borgerforslaget dog ikke til noget, og der er således fortsat ingen sanktioner imod 

forældre der fravælger børnevaccination.  

 Indtil videre har et politisk flertal fortsat tillid til, at et tilstrækkeligt antal forældre er 

villige til at lade deres børn vaccinere, således at målet om flokimmunitet bliver opnået. Men det er i 

høj grad en betinget tillid, der kan ophøre det øjeblik forældrene ikke handler som forventet. Det 

frivillighedsprincip, der danner fundament for børnevaccinationsprogrammet, er således udtryk for 

en stiltiende social kontrakt mellem stat og borger. I denne kontekst er social- og institutionel tillid 

viklet uløseligt sammen. 

 Dette eksempel understreger vigtigheden af reciprocitet i forbindelse med alle former 

for tillid. Tillid er afhængig af tilsvarende troværdighed, hvor troværdighed delvist forstås som 

forudsigelighed. I praksis er tillid således ikke en betingelsesløs og uforgængelig ressource, men 

relativt skrøbelig. Det er en social ressource, man bliver nødt til at værne om. Skulle det ske, at 

forældrene bryder den tillid, der er blevet dem udvist, virker det sandsynligt, at en form for 

sanktionering bliver indført. Risikoen er, at dette yderligere nedbryder tilliden mellem stat og borger. 

For tvang eller overdreven kontrol, for eksempel i form af sanktioner, nedbryder tilliden i et samfund. 

Ifølge Gert Tinggaard Svendsen eroderes social og institutionel tillid hurtigt, når en befolkning bliver 

behandlet som utroværdige. Jo mere kontrol der er tilstede i et samfund, jo mindre tillid vil der 

tilsvarende være; total kontrol er lig med ingen tillid (G. T. Svendsen, 2018, pp. 52-53). 

3.3.2 Tillid på flere niveauer 

I ovenstående afsnit nævnte jeg kort, at flere politikkere håbede, at sundhedsmyndighederne kunne 

øge vaccinationstilslutningen ved at blive bedre til at oplyse forældrene om fordelene ved vaccination. 

Med sådanne udtalelser reproducerer de formodningen om, at mennesker er grundlæggende rationelle 

og, at deres handlinger, frem for alt, er baseret på fornuft. De antager, at hvis blot forældrene ved nok 

om børnesygdomme og –vaccinationer, vil de handle logisk; det vil sige i overensstemmelse med det 

biomedicinske rationale, der dikterer, at de bør lade deres børn vaccinere. Men denne antagelse 

bestrides af adskillige studier af vaccineskepsis, der har konstateret, at vaccineskepsis ikke skyldes 

manglende viden eller indsigt. Ej heller er antagelsen forenelig med det forhold, at jeg i løbet af mit 

feltarbejde mødte mange mødre, som ufortrødent følger børnevaccinationsprogrammet, uden at have 
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nogen stor indsigt i hverken børnevaccinationsprogrammet eller de sygdomme det er målrettet. I 

stedet har de tillid til, at sundhedsmyndighederne besidder den fornødne viden. De udviser således et 

højt niveau af institutionel tillid.  

 I deres daglige praksis sætter sundhedsvæsnet sin lid til forældrenes institutionelle tillid, 

og de tager det som en selvfølge, at de fleste forældre er villige til at lade deres børn vaccinere alene 

på baggrund af, at dette er den officielle anbefaling. Følgelig modtager forældrene, som 

udgangspunkt, ikke andet information end en oversigt over vaccinerne i børnevaccinations-

programmet, og en plan for hvornår de skal gives. Dette blev tydeligt for mig, da jeg i løbet af mit 

feltarbejde interviewede henholdsvis Helle, som er sundhedsplejerske, og Sara, som er praktiserende 

læge.  

Helle fortalte mig, at det var en rutinemæssig del af hendes job at minde forældrene om 

kommende lægebesøg og vaccinationsdatoer. Langt de fleste børn, som Helle mødte som 

sundhedsplejerske, blev vaccineret i overensstemmelse med børnevaccinationsprogrammet, hvorfor 

hun som udgangspunkt ikke havde for vane at spørge ind til forældrenes intentioner på området, men 

blot tog det for givet, at de ønskede at deres barn blev vaccineret. 

Hun havde en folder: “Det Danske Børnevaccinationsprogram,” hvori forældrene kunne læse hvilke 

vacciner deres barn skulle have, men ellers informerede hun ikke yderligere om 

børnevaccinationsprogrammet, medmindre forældrene selv spurgte ind til emnet. Kun i de sjældne 

tilfælde hvor forældre gav udtryk for, at de ikke ønskede, at deres børn skulle vaccineres, 

ekspliciterede Helle, at hun ville anbefalede, at de fulgte børnevaccinationsprogrammet, og hun 

argumenterede for, hvorfor dette var den officielle anbefaling. 

Ligesom Helle oplevede Sara, at langt de fleste forældre hun mødte i sin praksis, gerne 

vil have deres barn vaccineret, og derfor tog hun det ofte som en selvfølge og en naturlighed, at dette 

var tilfældet. Hun stillede ikke spørgsmålstegn ved, om dette var tilfældet eller oplyste om, at det var 

muligt at vælge det fra. På vaccinationsdagen blev forældrene oplyst om, at barnet kunne udvikle 

feber i det første døgn efter vaccinen blev givet. Forældrene modtog ikke yderligere information, med 

mindre de selv efterspurgte det, eller gav udtryk for, at de ikke ønskede at følge 

børnevaccinationsprogrammet.  

Ikke kun forældrenes institutionelle tillid var afgørende for måden, hvorpå 

børnevaccinationsprogrammet blev administreret. Helle og Sara udviste selv en høj grad af 

institutionel tillid i deres daglige arbejde med børnevaccination. 
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Helle fortalte, at hun i de sjældne tilfælde, hvor hun mødte vaccineskeptiske forældre, 

ofte brugte lidt tid på at læse op på børnevaccinationsprogrammet, så hun følte sig bedre rustet til at 

argumentere overfor forældrene. I sit daglige virke satte hun derimod sin lid til de anvisninger og 

retningslinjer som sundhedsplejerskerne fik fra SST. Hun stolede på validiteten af disse, og havde 

derfor ikke behov for selv at opsøge yderligere viden omkring vaccineteknologi eller 

børnesygdomspatologi. Helle havde fuld tillid til børnevaccinationsprogrammet og var overbevist om 

fordelene ved at følge det. 

Sara italesatte sin egen institutionelle tillid som en nødvendighed. Som praktiserende 

læge skulle hun have indsigt i et enormt bredt vidensfelt, og det var ganske simpelt umuligt at have 

et indgående kendskab til hele vidensfeltet. Med hensyn til børnevaccinationsprogrammet, satte hun 

derfor sin lid til den rådgivning som SSI og SST gav. SSI udgav med jævne mellemrum et 

nyhedsbrev, hvori eventuelle ændringer i børnevaccinationsprogrammet blev annonceret. I Saras 

lægehus var der desforuden en sygeplejerske, som var vaccineansvarlig. Hun deltog blandt andet i 

kurser, der blev udbudt med henblik på at opdatere viden om vaccinationer hos sundhedsfagligt 

personale, og hun var ansvarlig for at købe vacciner hjem til lægehuset. Men i den daglige praksis 

fylder viden om vaccinationer ikke ret meget, for retningslinjerne er tydelige udstukket, og dem følger 

Sara og resten af hendes personale med god samvittighed. Da jeg spørger, om hun har fuld tillid til 

de anbefalinger, SSI kommer med, svarer hun:  

 

Det bliver vi nødt til at have! Vi bliver nødt til at følge de anbefalinger ret snorlige, 

ellers kan vi ikke navigere i det. 

 

Det danske børnevaccinationsprogram bygger således på flere lag af institutionel tillid, 

hvis tilstedeværelse i den daglige praksis bliver taget for givet. Dette skyldes først og fremmest, at 

det er veletableret, at både tillid og børnevaccination er stærke sociale normer i dagens Danmark, 

hvorfor det er både rimeligt og praktisk at antage, at de fleste forældre uden tøven er parate til at lade 

deres barn vaccinere. 

3.3.3 Én for alle og alle for én  

Til trods for at børnevaccinationsprogrammet anses for at være en succes, arbejder SSI kontinuerligt 

på at forbedre vaccinationstilslutningen. Ud fra en antagelse om, at langt de fleste manglende vacciner 



   Tesen om tillid 

 

 38 

blot skyldes en forglemmelse fra forældrenes side, søger SSI primært at øge vaccinationstilslutningen 

gennem påmindelsesordninger. 

Siden maj 2014 har SSI sendt påmindelser ud til forældre, hvis barn manglede én eller 

flere vacciner, når de nåede alderen 2, 6½ eller 14.  

I 2018 kom den daværende regering med et vaccinationsudspil, der havde til formål at styrke 

børnevaccinationsprogrammet. Dette skulle blandt andet gøres ved at sikre, at flere børn ville få de 

anbefalede vacciner. Titlen på udspillet var “En Endnu Stærkere Vaccinationsindsats: De mange skal 

beskytte de få” (Børne- og Socialministeriet & Sundheds- og Ældreministeriet, 2018). 

På foranledning af dette udspil blev påmindelsesordningen udvidet i august 2019. Siden da har 

forældre fået en påmindelse 14 dage før vaccinationstidspunktet og igen 1 måned efter 

vaccinationstidspunktet, hvis det endnu ikke er registreret, at barnet har modtaget den pågældende 

vaccine (Statens Serum Institut, 2019b, 2019c). 

I dette påmindelsesbrev lægges der vægt på, hvor vigtigt det er, at børn bliver vaccineret, idet det 

ikke kun beskytter det enkelte barn, men også børn der er for små til at blive vaccineret eller ikke kan 

tåle at blive vaccineret. Brevet informerer også om, at 9 ud af 10 børn i Danmark bliver vaccineret; 

det er normen at lade sit barn vaccinere (Statens Serum Institut, u.å.). 

SSI appellerer til en følelse af moralsk forpligtigelse overfor fællesskabet. Der skabes 

et narrativ om, at såfremt forældre lader deres barn vaccinere, kan de hjælpe med at beskytte andres 

børn ved at bidrage til opbygningen af flokimmunitet. Således hjælper de med at sikre samfundets 

fælles helbred. Dermed bliver børnevaccination, frem for alt, gjort til et moralsk foretagende og et 

spørgsmål om social tillid mellem danske forældre. Forældre, der lader deres børn vaccinere, må have 

tillid til, at andre forældre gør det samme, sådan at deres fælles mål om at beskytte samfundets udsatte 

individer bliver opnået. Forældre, hvis børn ikke kan tåle at blive vaccineret, eller hvis børn endnu 

ikke har nået vaccinationsalderen, må ligeledes stole på, at andre forældre følger 

børnevaccinationsprogrammet, så disse udsatte børn er sikrede. 

Det følger at forældre, der fravælger børnevaccination, ikke lever op til den tillid, der er blevet dem 

udvist og dermed heller ikke imødekommer deres moralske ansvar. 

Denne appel forlader sig på den følelse af social sammenhængskraft, som social tillid 

er tæt forbundet med. SSI sætter deres lid til, at danske forældre føler, at de er en del af et moralsk 

fællesskab og således har en moralsk forpligtigelse overfor hinanden. SSI fremstiller 

børnevaccinationsprogrammet som et fælles projekt og et fælles ansvar og opfordrer forældre til at 

lade deres børn vaccinere, ved at rammesætte det som et spørgsmål om moralsk forankret tillid. 
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3.4 Problematiske normbrydere 

Tillidsnormen er en integreret del af de statslige myndigheders og sundhedsvæsnets daglige 

forvaltning af børnevaccinationsprogrammet. Disse institutioner forventer og forlader sig på, at 

danske forældre har tillid til børnevaccinationsprogrammet og derfor frivilligt indvilger i at lade deres 

børn vaccinere. Tillidsnormen er både en statistisk norm, idet langt de fleste forældre som 

udgangspunkt har stor tillid til institutionerne omkring børnevaccinationsprogrammet, og en 

moralitetsnorm i den forstand, at børnevaccination i den offentlige debat bliver rammesat som et 

moralsk anliggende: gode og næstekærlige borgere, der ønsker at bidrage til folkesundheden og 

beskytte de udsatte individer, lader deres børn vaccinere. 

Jævnfør Jenkins vil sådanne normer inspirere konformitet og dermed styrke sig selv. 

Dette afspejles i måden, hvorpå sundhedsvæsnets personale tager for givet, at forældre gerne vil have 

deres børn vaccineret. Derfor stiller de ikke spørgsmålstegn ved denne beslutning, eller informerer 

om at det er muligt at fravælge vaccination. Ifølge Jenkins vil forældre, der tvivler eller er usikre, i 

sådanne situationer ofte falde tilbage på den sociale norm, de bliver mødt med og dermed lade deres 

børn vaccinere.  

Alle der afviger fra normen, det vil sige, alle som ikke lader sine børn vaccinere i 

komplet overensstemmelse med børnevaccinationsprogrammet, og som derved sætter 

spørgsmålstegn ved de omkringliggende institutioners autoritet og ekspertise, bliver kategoriseret 

som afvigere og som grundlæggende problematiske. Ifølge Raybecks distinktion imellem hårde og 

bløde afvigelser, skal vaccineskepsis betragtes som en hård afvigelse, idet det i den offentlige debat 

opleves og fremstilles som om, uvaccinerede børn truer folkesundheden. Det er således en afvigelse, 

der ikke kun påvirker afvigeren selv men samfundet rundt omkring. Et brud på den statistiske norm 

truer det fælles mål om at opnå beskyttelse gennem flokimmunitet, og et brud på moralitetsnormen 

strider imod den dominerede definition af, hvad der er rigtig og god adfærd. Derfor bliver 

vaccineskeptikere portrætteret som grundlæggende problematiske i den offentlige vaccinationsdebat. 

Dette narrativ om problematiske vaccineskeptiske forældre, bliver reproduceret i 

diverse underholdningsmedier, hvor vaccineskeptikere i udpræget grad bliver omtalt i yderst negative 

vendinger. Herpå følger to eksempler. 
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3.4.1 Kan man redde en konspirationstænker? 

“Mads og Monopolet1” var et radioprogram på P4, der i 2020 gennemsnitligt havde 1.162.000 lyttere 

hver uge, foruden dem der lyttede til podcasten (Mejborn, 2021). Radioprogrammet var konstrueret 

således, at lyttere kunne ringe eller skrive ind til programmet med diverse små og store dilemmaer 

fra deres liv. Hver lørdag blev tre kendte danskere inviteret til at sidde i ”monopolet” og diskutere de 

indsendte dilemmaer.  

Den 26. september 2020 skrev Helle ind til programmet med et dilemma. Hun var midt 

i 30’erne og hun havde en rigtig god veninde, som hun havde kendt siden hun var barn, og som betød 

utroligt meget for hende. Veninden havde imidlertid en mand, med hvem hun havde børn. Han var 

med tiden blevet mere og mere optaget af konspirationsteorier. Særligt fokuserede han på, at 

medicinalfirmaer blev betalt for at producere vacciner, som i virkeligheden gjorde befolkningen syge, 

for eksempel ved at fremprovokere kræft. Derfor var parrets børn ikke vaccinerede. Helle arbejdede 

til dagligt med medicin og vacciner, og hun syntes at argumenterne var helt absurde. Manden ville 

meget gerne diskutere emnet, men det havde hun ikke lyst til. Dette gik ud over hendes forhold til 

veninden, som med tiden: “stille og roligt er blevet lullet ind i troen på nogen af 

konspirationstankerne” (Mads & Monopolet, 2020, 00:27:55). Helle kunne ikke være i et venskab, 

hvor hun hele tiden skulle forsvare sit erhverv. Veninden blev samtidig mere og mere isoleret, måske 

fordi mange andre også havde svært ved at håndtere, at parrets teorier nærmest var blevet en religion. 

Dagens monopol bestod af journalist Kim Bildsøe Lassen, radiovært Huxi Bach og 

forfatter Leonora Christina Skov. Kim Bildsøe lagde ud med at bekræfte, at der var tale om 

konspirationstænkere. Personligt ville han ikke kunne være i sådan et venskab, og han foreslog derfor, 

at det måske var nødvendigt at droppe relationen. Huxi Bach var mere eller mindre af samme 

overbevisning. Han sagde, at nogle af de mennesker, der abonnerer på sådanne teorier, er så stålsatte 

i deres tro, at de har tendens til at være argumentresistente. Hermed mente han, at de ikke kunne tales 

til fornuft med logiske argumenter. Han pointerede, at det ville tage utroligt lang tid at redde veninden, 

men at ingen er fortabte. Leonora indskød, at problemet var, at hvis veninden var lullet ind i 

konspirationsteorierne, vil hun nok også gerne diskutere emnet, for sådanne konspirationstanker 

fylder ufatteligt meget. Det virker som hjernevask; alt kommer til at handle om netop det emne. Hun 

mente ikke, at venskabet kunne bestå, med mindre veninden indvilgede i ikke at tale om emnet. Kim 

 
1 Siden 2021 har radioprogrammet heddet Sara og Monopolet. 
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Bildsøe fulgte op med at sige, at man ikke kan være i sådan et venskab, hvis man hele tiden skal rodes 

ind i en samtale, hvor man føler sig klemt inde og utilpas. Han så ikke meget håb for relationen. 

3.4.2 ”At sådan nogen mennesker har frækheden til at forholde sig kritisk 

til vaccination…” 

“Her Går Det Godt” var en populær podcast, hvori tidligere radioværter fra P3, Peter Falktoft og 

Esben Bjerre Hansen, helt subjektiv diskuterede mere eller mindre vigtige nyheder fra hele verden. 

Ofte med en humoristisk vinkel der resulterede i, at deres holdninger fremstod lidt mere skarpe og 

unuancerede, end de måske i virkeligheden var. Under COVID-19-pandemien var vaccination og 

ikke mindst vaccineskepsis et hyppigt samtaleemne. Et eksempel herpå forekom i programmet den 

11. december 2020. 

  

Peter: Jeg kan læse mig til, at 8 ud af 10 danskere bare rigtig gerne vil vaccineres [imod 

corona]. 

  

 Esben: Jeg er én af de 8. 

 

Peter: Der er jeg også. Jeg har så lige et par ophedede ord til de sidste to. Fordi her i 

2020, efter århundredes vaccinationer og derved undgåelse af humanitære 

sygdomskatastrofer på kontinentet Europa, hvad er det så helt præcist, der berettiger 

de mennesker til pludseligt at forholde til skeptisk til en vaccine, der er blevet 

produceret af de klogeste mennesker i medicinens verden på rekordtid? 

(Her Går Det Godt, 2020, 00:22:50) 

 

Peter og Esben opfordrede alle, der ikke selv havde en ph.d. i vaccinationsteknologi, til bare at rette 

ind, når det kom til vacciner generelt. De syntes at det var ufatteligt, at dette ikke var en selvfølge for 

alle. Esben henviste til forældre, der fravalgte MFR-vaccinerne, fordi de mente, at deres børn ikke 

behøvede dem, når alle andre børn havde fået vaccinerne. Men han pointerede, at det jo var hele 

ideen, at alle skulle have dem, så mæslinger, røde hunde og andre børnesygdomme holdtes nede.  
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Peter: Lad være med at tro, at du er berettiget til at mene noget om noget, du ikke ved 

en fucking skid om. Så må du i det mindste bero dig på, hvad folk der ved noget om det 

siger. 

(Her Går Det Godt, 2020, 00:24:05) 

 

Peter fortsatte med at påpege, at store dele af den danske befolkning har livsstilssygdomme, der vidner 

om at befolkningen ikke kan tage vare på sit eget helbred. 50% af den danske befolkning er så 

overvægtige, at de risikerer at udvikle type-2 diabetes. Dertil kommer en stor mænge mennesker med 

rygerlunger, nedsat kredsløb eller hjertekarsygdomme, hvilket også alt sammen kan tilskrives dårlige 

valg igennem hele livet. Han gættede på, at der var et stor overlap mellem disse mennesker, og dem 

der havde frækheden til at forholde sig kritisk til vaccination. Esben og Peter foreslog, at det måske 

var på tide at indføre tvangsvaccination. Eller at man måske skulle sanktionere borgere, der fravælger 

vaccination, for eksempel ved at hæve deres indkomstskat eller fratage dem stemmeretten. 

3.5 Udstødt af flokken 

De to ovenstående eksempler fra de danske underholdningsmedier understrejer, hvorledes 

vaccineskeptikere bliver kategoriseret som afvigere, bliver portrætteret som problematiske og bliver 

stigmatiseret som underbegavede, virkelighedsfjerne mennesker, der ikke er modtagelige overfor 

sund fornuft. Lignende omtale af vaccineskeptiske forældre er udbredte; ikke blot i 

underholdningsmedierne, men også i nyhedsmedierne og på sociale medier. 

 Disse holdninger til vaccineskepsis, som bygger på stereotype forestillinger om, hvem 

der er skeptisk indstillet og hvorfor, afspejlede sig også hos mine informanter. To af mine 

forældreinformanter fortalte mig uafhængigt at hinanden om situationer, hvor vaccinetro forældre 

helt havde brudt kontakten til familier, hvis børn ikke var blevet vaccineret. Ifølge Raybeck er 

eksklusion fra socialt samvær en hyppig sanktion overfor personer, der bliver kategoriseret som 

afvigere (Raybeck, 1991, pp. 55, 56). 

Én af disse historier kom fra Karoline. Hun havde to drenge, hvoraf den ældste blev 

vaccineret ved 3 måneder og 5 måneder og den yngste blev vaccineret ved 3 måneder. Siden havde 

de ikke fulgt vaccinationsprogrammet, og Karoline ønskede ikke, at de skulle have yderligere 

vacciner. Hun fortalte: 
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Vi har et vennepar, som ikke vidste, at vores børn ikke var vaccinerede. Da de hørte 

det, reagerede de voldsomt og meget uforstående. De havde en lille datter, som ikke 

havde fået alle vaccinerne. De ringede til os og sagde, at vi ikke kunne mødes igen, 

inden deres datter var fuldt vaccineret. 

 

Den anden historie blev fortalt af Malene, hvis forældreskab jeg vil udfolde i det næste kapitel. For 

nu er det nok at pointere, at Malene havde stor vaccinetiltro og at hendes søn blev vaccineret i 

overensstemmelse med børnevaccinationsprogrammet. Malene fortalte at hendes søn på et tidspunkt 

havde en legekammerat, som hun pludseligt fandt ud af ikke var vaccineret. Ovenpå den opdagelse 

brød hun straks kontakten til legekammeratens familie. Det var ikke noget hun talte med forældrene 

om, eller som hun havde lyst til at spørge ind til. Hendes egen søn var allerede vaccineret, så det 

handlede egentligt ikke om, at hun frygtede, han skulle blive udsat for smitte. Det var i højere grad 

en principsag for hende. Hun så det som et udtryk for, at hun ganske simpelt ikke havde nok til fælles 

med denne familie. 

 I dette kapitel har jeg påvist, at vaccineskepsis og lav vaccinationstilslutning ikke er 

noget reelt problem i Danmark. Tværtimod har langt de fleste danske forældre stor tillid til de 

institutioner, der er ansvarlige for børnevaccinationsprogrammet og til vaccinationsteknologien i det 

hele taget, i en sådan grad at der er tale om en tillidsnorm. Denne tillidsnorm er så udpræget at den er 

blevet en integreret del af den daglige administrering af børnevaccinationsprogrammet. Det til trods, 

bliver de få tilbageværende vaccineskeptikere i høj grad stigmatiseret i den offentlige 

vaccinationsdebat. De bliver stemplet som problematiske afvigere, og i nogle tilfælde bliver de endda 

ekskluderet fra socialt samvær på baggrund af deres holdning til børnevaccination. Det danske 

børnevaccinationsprogram er således funderet på et rationale om, at man som forældre bør have 

komplet tillid til sundhedsvæsnet og til de andre institutioner, der omgiver 

børnevaccinationsprogrammet. Fra institutionel side vurderes det, at forældrene selv ikke har de 

fornødne kompetencer til at træffe vigtige beslutninger angående vaccination, endsige lyst til eller 

mulighed for at opnå disse kompetencer. Både de offentlige sundhedsinstitutioner og størstedelen af 

de danske forældre er derfor komfortable og trygge ved måden, hvorpå staten håndterer 

børnevaccination i Danmark. I mange øvrige aspekter af forældreskabet, er det imidlertid nogle helt 

andre handlingsrationaler der sættes i spil, hvilket vil blive gjort klart i det herpå følgende kapitel. 
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4. Det nye børnesyn og forældreeksperter 

I dette kapitel forlader jeg emnet børnevaccination for en stund, for i stedet at kigge nærmere på 

forældreskabet generelt. Jeg vil vise, hvordan visse nutidige tendenser indenfor forældreskab, til tider 

kan støde imod tillidsnormen og endda udfordre dennes autoritet. 

Disse forældreskabstendenser går under den samlede betegnelse ’det nye børnesyn’. 

Kapitlet starter med en kort udredning og begrebsafklaring af det nye børnesyn. Denne 

tendens skal betragtes som nutidens forældreskabsparadigme, idet det er en særlige måde, hvorpå 

man forstår sine børn og en specifik tilgang til forældreskab og børneopdragelse, som har erstattet 

det såkaldte ’gamle børnesyn’ og dertilhørende traditionelle opdragelsesmetoder. Efter 

begrebsafklaringen udvider jeg kort dette argument for et forældreskabsparadigme, ved at tage 

udgangspunkt i Thomas Kuhns paradigmebegreb, som det bliver præsenteret af Ian Hacking. 

Størstedelen af kapitlet omhandler imidlertid to mødres respektive oplevelser og 

erfaringer som forældre. Jeg vil præsentere Ane og Malene, der på hver sin måde er helt almindelige 

eksempler på middelklassemødre - i ordets mest positive forstand. Jeg vil vise, hvordan det nye 

børnesyn på mange forskellige mere eller mindre subtile måder, kommer til udtryk i deres 

forældreskaber. 

Selvom næsten alle de mødre, jeg mødte igennem mit feltarbejde, italesatte det nye 

børnesyn på den ene eller den anden måde, har jeg valgt at fokusere på Anes og Malenes erfaringer 

med dette forældreskabsparadigme. Det har jeg gjort, fordi de er særligt gode til at sætte ord på flere 

forskellige facetter af det nye børnesyn, og hvordan det helt konkret har påvirket dem og deres 

oplevelser af forældreskabet. Anes og Malenes forældreskaber fremstår således som partikulære 

eksempler på, hvordan det nye børnesyn kan udspille sig i praksis. 

4.1 Det nye børnesyn 

’Det nye børnesyn’ er en tendens og et produkt af tiden. Det er en ny måde at forstå børn på og en ny 

tilgang til forældreskabet, som er blomstret frem, siden nutidens nye forældre selv var børn. Én af 

grundstenene i det nye børnesyn er den forståelse, at forældre ikke længere har som formål at tilpasse 

og afrette deres børn, i forsøget på at fremelske det ’normale’ barn, som på bedst mulig vis kan 
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fungere som borger i et normativt samfund. I stedet er det målet at udvikle og støtte op omkring det 

individuelle barn, som har personlige behov, der skal tages hånd om. Forældreskabet skal derfor i 

langt højere grad end tidligere ske på barnets præmisser. Denne tendens kan således sammenlignes 

med den voksende bølge af ’personaliseret medicin’ (oversat fra personalized medicine), der for tiden 

ses i den biomedicinske verden, og som af nogen betragtes som fremtiden indenfor dette felt. 

Personaliseret medicin bygger på den filosofi, at det er patientens genetiske og miljømæssige 

disposition, der skal determinere både præventive og behandlende medicinske initiativer. Den 

biomedicinske behandling bliver således tilpasset den enkelte patient, ligesom forældreskabet 

tilpasses det enkelte barn (Risør, Waltorp, & Jensen, 2020, p. 10). 

I felten stødte jeg på det nye børnesyn mange forskellige steder og på mange forskellige 

måder. Jeg oplevede at fænomenet på én og samme tid var allestedsnærværende og dog 

uhåndgribeligt og svært at definere. I et forsøg på at lave én klar definition, som kan anvendes i den 

efterfølgende analyse af henholdsvis Anes og Malenes forældreskaber, tager jeg udgangspunkt i 

måden, hvorpå fænomenet optræder i kvasiteoretisk børneopdragelses- og forældreskabslitteratur. 

Jeg gør brug af den definition som optræder i Fie Hørbys bog “Drop Opdragelsen” fra 2019. 

Fie Hørby er psyko- og familieterapeut og medlem af Dansk Psykoterapiforening, 

hvilket er en garant for kvaliteten af hendes uddannelse. Hun er medstifter af Blackbird Institute, hvor 

hun også fungerer som uddannelsesdirektør. Blackbird Institute tilbyder uddannelser og kurser til 

forældre og diverse fagfolk, der arbejder med børn og familier. Instituttet uddanner blandt andet 

familierådgivere og psyko- og familieterapeuter. Både Blackbird Institute og Fie Hørby selv har en 

stor følgeskare på Instagram. Hun figurerer desuden i adskillige podcasts målrettet forældre, hvor hun 

i rollen som ekspert udtaler sig om diverse aspekter af børneudvikling, børneopdragelse, familieliv 

og forældreskab. Hun har således en bred berøringsflade og når ud til mange danske forældre, hvorfor 

hendes forståelse af det nye børnesyn er vidt udbredt.  

Som betegnelsen ’det nye børnesyn’ antyder, skal fænomenet forstås i relation til et 

’gammelt børnesyn’. Det gamle børnesyn opfatter barnet som “et stykke rå natur” (Hørby, 2019, p. 

6). Det er forældrenes opgave at give dette råmateriale en form; at socialisere barnet og lære det at 

fungere som et kompetent individ i et normaliseret samfund. Barnet skal læres at være socialt og at 

tilpasse sig resten af samfundet. Med det gamle børnesyn er man optaget af barnets handlinger frem 

for dets følelser. Når barnet ikke efterlever de opstillede krav og der opstår konflikt, vil man ofte 

bebrejde barnet. Relationen går således primært én vej; fra forældrene mod barnet. 
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Det gamle børnesyn danner fundament for den traditionelle opdragelsesmetode, som er 

disciplinerende, bebrejdende og kritiserende. 

Dengang nutidens forældre selv var børn, var det gamle børnesyn dominerende. Men 

siden da har der været forsket meget i børns psykiske og neurologiske udvikling, så forældre i dag, i 

langt højere grad, har adgang til viden omkring, hvad der skal til for at give barnet de bedste 

udviklingsbetingelser. 

Resultatet er det nye børnesyn. Med det nye børnesyn betragter man barnet som et 

kompetent individ fra staten. Fra fødslen har barnet evnen og viljen til at indgå i et meningsfyldt 

samvær med andre, og det er derfor ikke nødvendigt at lære barnet at være socialt. Det nye børnesyn 

dikterer at børn og voksne er ligeværdige, men ikke ligestillede. Forældrene har magten og således 

også ansvaret for relationen og for eventuelle konflikter der måtte opstå. Det er forældrenes ansvar at 

barnets grænser bliver behandlet med respekt og interesse. Forældrene skal lytte til barnet, men det 

betyder ikke at barnet altid skal have sin vilje. Det indebærer til gengæld at både barnets og 

forældrenes følelser, meninger og tanker anerkendes og respekteres. Det er forældrenes opgave at 

støtte barnet i at bevare sin integritet og individualitet. 

Forældreskabet betragtes grundlæggende som gensidigt. Det er et kontinuerligt samspil mellem barn 

og forælder, således at relationen går begge veje. 

Denne viden forpligter forældrene til også at gentænkte opdragelsesmetoder. Forældrene skal vejlede 

barnet, men samtidig give plads til, at barnet finder sin egen vej og har plads til at lære sig selv at 

kende. Forældrene bør fokusere på at skabe en tryg og kontaktfyldt relation til barnet, hvorved det 

kan udvikle en stærk og robust selvfølelse. Nysgerrighed er essentielt. Forældre kan ikke automatisk 

vide, hvor barnets grænser går, men skal være villige til at opdage dette undervejs i forældreskabet 

(Hørby, 2019). 

Betegnelsen ’det nye forældreskab’ dækker således over tre centrale aspekter af 

fænomenet. Ordet ’nye’ hentyder til, at dette børnesyn erstatter et anderledes og forældet børnesyn. 

Ordet ’børnesyn’ refererer til, at det er en særlig måde at forstå og tilgå børn på. Ordet ’det’ antyder, 

at dette er det dominerende børnesyn lige nu. 

Det nye børnesyn er en grundlæggende pragmatisk tilgang til forældreskabet, jævnfør 

Whytes forståelse af begrebet pragmatisme. Usikkerhed er en præmis, idet forældrene ikke på forhånd 

har kendskab til deres barns unikke natur, personlige grænser og individuelle behov. Derfor må de gå 

eksperimentelt til værks: løbende lære deres barn at kende og afstemme deres forældreskab og 

opdragelsesmetoder i henhold dertil. De må prøve sig frem, evaluere deres resultater løbende, og 
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genoverveje deres handlinger, hvis de ikke opnår de tiltænkte resultater. Dette er essensen af de 

pragmatiske handlingsrationale. I tillæg foregår forældrenes beslutningsprocesser ofte i en 

’konjunktivisk modus’. De er grundlæggende bevidste om, at de ikke kan vide, om den ene eller den 

anden beslutning er bedst, fordi de ikke kan kende de langsigtede konsekvenser. Det til trods bliver 

de nødt til at handle. Dette afføder, at forældrene ofte udviser den attitude, at de af nødvendighed må 

stole på, at deres forældreinstinkter guider dem i den rigtige retning. De håber og ønsker at dette er 

tilfældet, men er bevidste om, at det endnu kun er et potentiale og ikke en vished.  

Det nye børnesyn fordrer en ’forældreekspert’. Betegnelsen ’forældreekspert’ er 

tidligere blevet brugt indenfor medicinsk antropologi, til at beskrive hvordan forældre til syge eller 

handikappede børn bliver eksperter udi deres barns specifikke lidelse og de begrænsninger eller 

muligheder, der medfølger. Idet forældrene kender deres barns kapacitet og sygdomshistorie bedre 

en nogen anden, kommer de til at udfordre den autoritet som læger og andet sundhedsfagligt personale 

i udgangspunktet besidder (Einarsdóttir, 2009; Lawlor & Solomon, 2017; Trnka & McLauchlan, 

2012). På lignende vis kræver det nye børnesyn, at forældre bliver eksperter udi deres eget barn og 

dets behov og grænser. Der følger en anerkendelse af, at forældrene har en unik viden omkring deres 

individuelle barn, som ingen udefrakommende ekspert kan konkurrere med. Derfor tildeles 

forældrene også en helt særlig autoritet. Under særlige omstændigheder kan det nye børnesyn og den 

affødte forældreekspert således støde imod og udfordre biomedicinens position som autoritær viden. 

Senere i dette kapitel vil jeg uddybe hvordan det nye børnesyn kommer til udtryk i 

henholdsvis Anes og Malenes forældreskaber. Men først vil jeg fremføre et argument for, at det nye 

børnesyn skal betragtes som et paradigme, jævnfør Thomas S. Kuhns forståelse af begrebet. 

4.2 Argument for et paradigme 

Som beskrevet ovenfor er det nye børnesyn en særlig måde at forstå børn på og en særlig tilgang til 

forældreskabet. I tiden er det en dominerende tankegang, som er vidt udbredt blandt nutidens nye 

forældre. Dette børnesyn skal forstås som et forældreskabsparadigme. 

Ifølge Ian Hacking var det Thomas S. Kuhn, der tillagde begrebet ’paradigme’ den 

betydning, det har i dag, og som for alvor udbredte begrebet med bogen: “The Structure of Scientific 

Revolutions,” der oprindeligt blev udgivet i 1962 (Hacking, 2012, p. xvii). I jubilæums udgaven fra 

2012 skrev Hacking et indledende essay, hvori han kondenserede begreberne ’paradigme’ og 

’paradigmeskift’. Det er disse begrebsafklaringer jeg tager afsæt i.  
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Ifølge Hacking er et givent vidensfelt karakteriseret ved et specifikt paradigme, der 

legitimerer måden, hvorpå man tænker og arbejder indenfor det pågældende felt. Det er paradigmet, 

der forener og holder sammen på vidensfeltet, ved at determinere hvad der opfattes som legitim viden, 

metode eller problemstilling. Med tiden vil der naturligt opstå uregelmæssigheder, som ikke kan løses 

eller forklares med det gældende paradigme. Når der ophobes tilstrækkeligt mange af disse 

uregelmæssigheder, vil det fremprovokere en krise, som varer indtil revolutionære præstationer 

udvider og omdanner vidensfeltet, så det kan håndtere det, der før var uregelmæssigheder. Således 

erstattes det gamle paradigme med et ny. Dette er et paradigmeskift (Hacking, 2012, pp. xxiii-xxiv). 

Det nye paradigme er ikke mere rigtigt eller sandt end det gamle; et paradigmeskift skal ikke forstås 

som et evolutionært skridt på vejen mod den endegyldige sandhed. Derimod afføder paradigmeskiftet 

et anderledes verdensbillede. Det ændrer måden hvorpå det pågældende vidensfelt forstår og taler om 

verden (Hacking, 2012, p. xi og xxxiv).  

Det nye børnesyn er ligeledes en særlig måde at tænke og arbejde på, der for tiden 

karakteriserer det vidensfelt som forældreskabet udgør. Det nye børnesyn har erstattet det gamle 

børnesyn, som tidligere var det dominerende paradigme indenfor forældreskab. Siden nutidens 

forældre selv var børn, har nye videnskabelige indsigter revolutioneret vidensfeltet i en sådan grad, 

at det gamle paradigme ikke længere kan omfatte det, og derfor har det fremprovokeret et 

paradigmeskift. Paradigmeskiftet har medført, at forældre i dag har et helt nyt verdenssyn, som 

kommer til udtryk ved, at børn forstås markant anderledes end under det gamle paradigme. 

Det nye børnesyn er nutidens dominerende forældreskabsparadigme. 

4.3 Ane 

Første gang jeg mødte Ane, besøgte jeg hende og hendes familie i deres hjem i Tilst. Familien bestod 

af Ane, hendes mand Gustav og deres datter Anika, som var omkring 1 år, da jeg lærte dem at kende 

i juli 2020. Desuden havde familien en racekat ved navn Jensen. 

Ane voksede op i Vestjylland og boede desuden en årrække med sin familie i 

Sønderjylland, inden hun flyttede til Aarhus for at studere. Hun blev uddannet ved Aarhus Universitet 

på Institut for Pædagogik og Uddannelse. Efter endt uddannelse fik hun en stilling som videnskabelig 

assisten, hvilken hun bestred indtil hun gik på barsel med Anika. 

Da jeg lærte dem at kende, havde Ane og Gustav været sammen i over 10 år. Et par år 

forinden begyndte de at overveje at få børn. Anes kusine anbefalede i den sammenhæng, at de blev 
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gift, inden de fik deres første barn, så de kunne holde en stor bryllupsfest uden de komplikationer og 

begrænsninger, som et lille barn medfører. Så Ane og Gustav blev gift, og cirka et år senere fik de 

Anika. 

Da Ane blev gravid, boede hun og Gustav i en lejlighed i Aarhus C. Der var de glade 

for at bo, men det var ikke et videre børnevenligt hjem. Der var ofte fest i opgangen, som skabte en 

masse larm. Der var hverken vaskemaskine eller opvaskemaskine i lejligheden, så for at vaske tøj 

skulle man ned ad bagtrappen, og der var ingen garanti for, at vaskemaskinen var ledig, når man 

skulle bruge den. Desuden var der ingen elevator i bygningen. Derfor besluttede Ane og Gustav at 

flytte til Tilst, en forstad til Aarhus, hvor de kunne få en større og mere familievenlig lejlighed i en 

nybygget opgang. Det var her jeg mødte familien for første gang. Sidenhen har Ane og Gustav købt 

deres første hus, der ligger cirka 15 minutters kørsel fra deres daværende bolig. 

Ane gjorde selv opmærksom på, at hun således hidtil havde fulgt en meget traditionel 

livsbane og levede et temmelig normalt liv. Det skete et par gange under vores samtaler, at Ane gav 

udtryk for at være umiddelbart småirriteret over at passe ind i sådanne stereotype definitioner på 

nutidens ’normale’ mor, fordi hun ikke synes, at disse kategoriseringer repræsenterede, hvem hun 

egentligt var som mor og som menneske. Men samtidig indså hun, at hun på nogle områder rent 

faktisk kunne identificere sig med disse stereotyper, og i de tilfælde påtog hun sig gladelig rollen, i 

anerkendelse af at de valg hun traf var optimale for hende selv og hendes familie. 

4.3.1 Mødet med sundhedsvæsnet 

Ligesom størstedelen af den danske befolkning havde Ane som udgangspunkt stor tillid til staten, 

herunder sundhedsmyndighederne og dermed også den biomedicinske viden, som er autoritær 

indenfor denne institution. Dette kom blandt andet til udtryk i forbindelse med, at Anika skulle 

vaccineres. Ane havde aldrig været i tvivl om, at Anika skulle have alle børnevaccinerne. Både hun 

og Gustav så det som sund fornuft og derfor en selvfølge, at Anika skulle vaccineres i 

overensstemmelse med børnevaccinationsprogrammet. Ane havde tillid til sundhedsmyndighedernes 

ekspertise på det område, og hun følte ikke noget behov for kritisk at undersøge 

børnevaccinationsprogrammets opbygning eller omfang, foruden at sætte sig ind i hvilke sygdomme 

børnevaccinationsprogrammet var målrettet. I denne kontekst tilsluttede Ane sig således 

tillidsnormen. 
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Ane har, det meste af sit liv, haft denne grundlæggende tiltro til den danske velfærdsstat 

og hermed det etablerede sundhedsvæsen. Hun levede trygt med visheden om, at det offentlige system 

er bygget sådan op, at der altid er hjælp at hente, hvis det skulle blive nødvendigt, og at man roligt 

kan have tillid til myndighedernes kompetencer og agenda.  

Det var med den indstilling, at Ane forberedte sig på sin graviditet og fødsel. Ane havde 

en mestendels en ukompliceret fødsel, men fik det til trods en ’alvorlig bristning’. Mindre bristninger 

forekommer ofte i forbindelse med fødsler, og de er ofte ikke særligt alvorlige. Men den store 

bristningsskade som Ane oplevede er langt mere sjælden; hun fortalte at kun omkring 4% af fødende 

kvinder oplever så omfattende bristninger. I forbindelse med sådanne bristninger kan der tilstøde 

alvorlige langsigtede komplikationer, hvis skaden ikke heler rigtigt. Denne skade udgjorde en fysisk 

hindring for Ane og gjorde at hun i en lang periode efter fødslen havde nedsat funktionsevne. Hun 

kunne ikke bevæge sig som hun plejede, men skulle være konstant forsigtig og påpasselig med, 

hvordan hun brugte sin krop. Det betød blandt andet, at Gustav måtte varetage størstedelen af de 

praktiske opgaver omkring deres nye datter, og Anes forestillinger omkring hendes nye forældreskab 

faldt fra hinanden. Det tog hende lang tid at komme sig fysisk ovenpå fødslen, og Ane opsøgte flere 

gange sin egen læge, fordi hun var bekymret for, om hun helede, som hun skulle. Hun oplevede 

imidlertid, at hendes fysiske problemer blev bagatelliseret, og hun blev gentagne gange bedt om at se 

tiden an, til trods for at det med tiden bliver eksponentielt sværere at rette op på, hvis en bristning 

ikke vokser rigtigt sammen. Derfor søgte hun hjælp ved hospitalsvæsnet, men også her blev hendes 

skade negligeret, fordi fødslen ellers var gået godt, og Ane desuden havde fået en sund og rask datter. 

Den hjælp og støtte som Ane efterspurgte, og som hun hidtil havde taget for givet, at hun som dansk 

statsborger var berettiget til, var pludseligt ikke at finde. Ane følte sig desuden ikke tilstrækkeligt 

informeret. Hun vidste at mindre alvorlige bristninger var hyppige og hun var indstillet på at det også 

kunne ske i forbindelse med hendes fødsel. Hun var imidlertid ikke bekendt med risikoen for, at hun 

kunne få så stor en skade under en ellers ukompliceret fødsel, eller at det kunne medføre risici for 

permanente smerter, inkontinens og andre fysiske udfordringer. Hun følte derfor ikke, at hun havde 

de nødvendige informationer for at kunne beslutte, om hun ville føde vaginalt eller ved kejsersnit. 

Hun oplevede, at sundhedsvæsnet promoverede vaginal fødsel som den aboslut bedste måde at føde 

på og det naturlige valgt. Ane følte ikke, at der i Danmark blev taget ordentligt hånd om kvinder i 

forbindelse med graviditet og fødsel, og hun ville ønske, at hun selv var bedre informeret inden sin 

første graviditet, så hun i højere grad havde været i stand til på egen hånd at træffe informerede 

beslutninger. 
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På trods af denne negative oplevelse havde Ane stadig en vis institutionel tillid til de 

offentlige myndigheder. Hun var fast besluttet på ikke at lade sin dårlige erfaring resultere i generel 

mistillid til en institution, som hun i øvrigt altid havde kunnet stole på. Men samtidig gjorde denne 

oplevelse hende bevidst om, at hun skulle være beredt på at kæmpe for sine egne og sin families 

rettigheder. Ane fornemmede således vigtigheden af at påtage sig rollen som forældreekspert, sådan 

som det nye børnesyn kræver det. Hun erfarede, at hun skulle have tillid til sin egen ekspertise og 

autoritet som kvinde, som mor og som menneske, hvilket sidenhen kom til udtryk i hendes 

forældreskab. 

4.3.2 Det unikke forældreskab 

For Ane var fødslen af Anika en meget kropslig oplevelse, hvilket bevirkede, at hun blev langt mere 

opmærksom på sin krop og dens evner og begrænsninger. Det var en enormt stor fysisk og psykisk 

transformation at blive mor, som krævede at hun omstillede sig på mange forskellige områder. Hun 

brugte meget tid på at finde sig selv igen i denne nye rolle; både som mor men også som kvinde.  

 

For mig var det en kæmpe omvæltning- en forvandling vil jeg ligefrem kalde det- at 

blive mor. Hold da op en omstilling! Jeg skal finde mig selv forfra. Jeg skal ikke tilbage 

og være den samme, fordi jeg er ikke den samme, så det handler om at tage sig tiden til 

at mærke, hvem er jeg så? Det er ikke sikkert, at jeg passer ind i en kasse, der allerede 

findes. Jeg skal sådan set selv finde ud af det. 

 

Inden hun fik Anika, havde hun en masse ideer om, hvordan hun ønskede, at hendes forældreskab 

skulle se ud, men realiteten stemte ikke altid overens med disse forestillinger. For Ane var det en lang 

og kontinuerlig proces at finde sig selv som mor, at lære sit barn at kende og at finde ud af hvordan 

hun ønskede at være forælder. Det var en proces, der stadig var i gang, da jeg mødte dem. Men i takt 

med at hun fik mere erfaring i sin nye rolle, blev hun mere selvsikker og fik mere tillid til sine egne 

evner. I overensstemmelse med det dominerende forældreskabsparadigme, kom forældreskabet 

således gradvist til Ane. 

Særligt i starten af sit forældreskab, da Ane stadig var uerfaren og til tider usikker i sit 

forældreskab, søgte hun information og inspiration fra mange forskellige kilder. Hun brugte sin 

sundhedsplejerske som kilde til viden, og havde tillid til hendes professionelle ekspertise. Ane søgte 
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også privat ammevejledning ved en doula2. Desforuden gjorde Ane primært brug af bøger og diverse 

online fora om småbørn og forældreskab. I dette var hun meget kildekritisk. Hun var bevidst om at 

undersøge, hvem der var afsender på de kilder hun læste, og hvilken forskning de byggede deres 

ekspertise på. Til gengæld søgte Ane kun sjældent råd fra sin familie. Hun følte, at hendes forældre 

var fra en anden tid og, at de ofte ikke forstod hendes måde at være mor på. Med andre ord følte hun, 

at hendes forældre tilskrev sig det gamle børnesyn, og at deres opdragelsesmetoder var forældede. 

Ane havde også en søster, som selv havde børn, men de to søstre havde meget forskellige tilgange til 

forældreskabet, og Ane følte derfor ikke, at hun kunne bruge sin søsters erfaringer i sit eget 

forældreskab. 

Derudover var Ane meget aktiv på Facebook, hvor hun fulgte adskillige grupper der 

henvendte sig til forældre. Hun betragtede primært denne platform som en kilde til inspiration frem 

for information. I nogle af disse grupper blev dialogen til tider meget firkantet, og Ane oplevede, at 

der i enkelte fora blev skabt en diskurs, hvor der kun var én specifik måde at være en god forælder 

på. Hun fortalte om denne diskurs: 

Du skal føde vaginalt, og det skal faktisk også helst være hjemmefødsel i et vandkar. 

Planlagt kejsersnit er så den diametrale modsætning og det mindst naturlige valg, og 

det er ikke så godt. Du skal helst amme og ikke give flaske. Du skal helst bære barnet i 

en slynge og ikke bruge barnevogn for meget. Du skal undgå at give barnet for meget 

skærmtid, før det når en bestemt alder. Du skal helst anvende Baby Led Weaning3, fordi 

hvis du giver dit barn mad med en ske, så er det ligesom at tvangsfodre sådan en foie 

gras-and. Du skal helst være hjemmegående, fordi hvis barnet kommer i institution så 

går det ud over barnets tilknytning til forældrene. Det bliver ved og ved og ved…  

 

Ane mente derimod ikke, at der kun var én måde at være en god forælder på. Det handlede tvært imod 

om at finde de metoder og løsninger der føltes rigtige for én selv og for ens egen familie. Alle børn, 

 
2 En doula er en professionel person, der er uddannet til at give støtte, omsorg og vejledning op til, under og efter 

fødslen. En doula er ikke medicinsk uddannet. 

3 Forkortet BLW. Dette er en metode, der bruges til at vende barnet til at spise fast føde. I stedet for at made barnet med 

grød, serveres almindelig mad, som barnet selv får lov at undersøge og føre op til munden. Fokus er ikke på at barnet 

indtager næring, men at det langsomt skal vende sig til smag og tekstur og således i sit eget tempo overgår fra 

modermælk til fast føde. 
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forældre og familier var forskellige og derfor var der heller ikke én måde at være børn, forældre eller 

familie på.  

 

Jeg tror ikke, der findes ét svar på, hvordan man er gode forældre. Vi kommer med så 

mange forskellige ting [i bagagen], og det er forskelligt, hvordan man oplever 

graviditet og fødsel og også perioden efter man har født. Hvad gør hele den der 

fødselsoplevelse ved én? Hvad gør det ved én at have et lille barn? Måske man har et 

barn med kolik, eller… Der er så mange faktorer der spiller ind.  

 

I stedet for at tro, at der er én måde at gøre forældreskabet på, mente Ane, at man burde følge sin 

mavefornemmelse og drage sine egne erfaringer. Uden at bruge betegnelsen ’det nye børnesyn’ 

italesatte Ane således nogle af de grundlæggende principper i dette forældreskabsparadigme: at alle 

børn (og forældre) er unikke individer med personlige behov og grænser, som skal anerkendes og 

respekteres. Og at denne individualitet påkræver en autoritær forældreekspert, der kan finde sine egne 

veje at gå frem for at følge en standardiseret guide for, hvordan man er forælder. 

4.3.3 Eksperimenterende og prøvende  

Jeg har vist, hvordan Ane, gradvist og over længere tid, fandt sig selv som mor og fandt sin egen 

måde at være forælder på. Jeg har også hævdet, at dette involverede, at hun løbende lærte sin datter 

bedre at kende og således efterhånden blev bekendt med hendes unikke personlighed, behov og 

grænser. I denne proces var Ane eksperimenterende og undersøgende, hvilket vil blive tydeligt i de 

to herpå følgende fortællinger fra Anes forældreskab. 

Inden hun fødte Anika, tog Ane det som en umiddelbar selvfølge, at hendes datter skulle 

sove til middag udendørs i en barnevogn, da dette var den normale procedure i Danmark. Men det 

viste sig hurtigt, at Anika ikke brød sig om at sove i barnevogn og hun græd hver gang hun blev lagt 

i den. Ane kunne have insisteret på, at Anika skulle lære at sove i vognen, men dette føltes ikke som 

den rigtige løsning, og hun besluttede derfor at afprøve et alternativ. Ane havde hørt, at en vikle4 

kunne være en potentielt løsning, da Anika på den måde kunne sove tæt ind til Ane, mens Ane 

 
4 En vikle er et langt stykke stof, som man på forskellige måder kan vikle omkring barnet og sin egen torso, så det 

kommer til at fungere som en alsidig bæresele. 
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samtidig til en vis grad havde mulighed for at bevæge sig rundt. I løbet af mit feltarbejde mødte jeg 

mange mødre, der gjorde brug af en vikle. Særligt på sociale medier fremstod viklen som et yderst 

populært alternativ til den klassiske bæresele.  

Ane fortalte, at det var svært at komme i gang med at bruge viklen; det krævede et vist 

håndelag at vikle det lange stykke stof omkring sig selv og sit barn på den helt rigtige måde. Det var 

også hårdt at bruge viklen og Ane fik ondt i ryggen. For at opmuntre sig selv til at blive ved på til 

trods for de indledende vanskeligheder, undersøgte Ane de videnskabeligt beviste fordele ved at 

bruge en vikle. Hun fandt, at det blandt andet var godt for barnets hjerterytme, vejrtrækning og 

temperaturregulering at blive båret tæt ind til sine forældre på denne måde. Dette opmuntrede hende 

til at blive ved med at prøve.  

På trods af udfordringerne gjorde viklen, at Anika relativt nemt kunne falde i søvn, 

hvorfor Ane brugte viklen i en lang periode, indtil Anika på et tidspunkt lærte at sove i barnevogn. 

Med tiden blev Ane rigtig glad for viklen; i en sådan grad at hun fortalte, at hun ville bruge den helt 

fra starten, hvis hun fik flere børn.  

Ovenstående eksempel illustrerer, at selvom Ane i sit forældreskab lærte at prøve sig 

frem og eksperimentere med forskellige løsninger på hverdagens problemer, gjorde hun også brug af 

forskningsresultater og øvrige videnskabelige kilder til at legitimere de valg hun traf; nogle gange 

med tilbagevirkende kraft. Dette var ikke tilfældet i den følgende fortælling. 

Under mit første besøg hos Ane, lagde jeg mærke til Anika havde en ravhalskæde på. 

Jeg studsede kort over, at det virkede usædvanligt for en 1årig at bære smykker, men inden jeg nåede 

at spørge ind til det, fortalte Ane mig hvorfor. Anika begyndte allerede at få tænder, da hun var 4 

måneder og havde næsten haft kronisk tandfrembrud lige siden. Anika var meget generet af dette. 

Hun fik ømme gummer, feber og blev generelt pylret. Det var meget opslidende for både Anika og 

hendes forældre. Ane havde hørt, at rav kunne hjælpe mod tandproblemer og købte halskæden med 

denne forhåbning. Ane vidste ikke, om der var videnskabeligt belæg for ravhalskædens positive 

effekt, men hun var af den overbevisning at det ikke kunne gøre skade, så de kunne lige så godt prøve. 

Siden havde Anika haft halskæden på; nogle gange om halsen og andre gange viklet om et håndled 

eller en ankel.  

Anes beslutning om at prøve ravhalskæden blev således truffet i en ’konjunktivisk 

modus’, hvilket hun selv var bevidst om og italesatte overfor mig. Hun indså, at hun ikke kunne vide 

om ravhalskæden ville hjælpe. Selv da hendes datters tandproblemer blev mindre udtalte, kunne hun 

ikke endegyldigt opnå vished om, hvorvidt det skyldtes ravhalskæden eller blot var et tilfælde. 
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Alligevel købte hun ravhalskæden til sin datter, fordi hun nærede et håb og et ønske om at den ville 

have en gavnlig effekt. 

4.4 Malene 

Malene var kærester med Frederik, som hun havde været sammen med i 7 år. Sammen havde de 

sønnen Jonatan, der blev 2 år i sommeren 2020, da jeg lærte dem at kende. Første gang jeg besøgte 

Malene, var familien netop flyttet i en ny lejlighed på Trøjborg. Siden Malene og Frederik først 

flyttede sammen, havde de boet i en lille lejlighed på 5. sal i den anden ende af Aarhus. Men da de 

fik Jonatan, fik de brug for mere plads og de flyttede derfor til en større lejlighed, hvor Jonatan kunne 

få sit eget værelse. Desuden havde den nye lejlighed sin egen altan, og der var elevator i opgangen, 

hvilket Malene så som en kæmpe fordel. Da jeg første gang besøgte lejligheden, stod der stadig fyldte 

flyttekasser i lejligheden, og familien var stadig ved at finde på plads i disse nye omgivelser.  

Malene voksede op i en mellemstor by i Midtjylland. Ligesom Ane flyttede hun til 

Aarhus for at studere. Malene læste medicin. Hendes uddannelse blev midlertidigt sat på pause, da 

hun gik på barsel med Jonatan. I umiddelbar forlængelse af sin barsel, tog Malene orlov fra studiet, 

så hun kunne fortsætte med at hjemmepasse Jonatan. Da Jonatan var omkring 1,5 år, blev Malene 

nødt til at genoptage sit studie, og derfor ansatte familien en barnepige, der kunne supplere Malene, 

de dage hun skulle passe sit studie. Jonatan kom således først i dagpleje, da han var 2 år gammel.  

Malene prioriterede at tilbringe så meget tid som muligt med Jonatan, særligt i de første år af hans 

liv. Hun vil gerne være den, der introducerede ham til omverden, og samtidig ønskede hun at have 

muglighed for at give ham den støtte og tryghed, han måtte have behov for i denne proces. Eftersom 

Malene tilbragte så meget tid med Jonatan i disse første år, var det hende der traf mange af 

dagligdagens små beslutninger angående hans opdragelse. Hun havde desuden mange holdninger til 

børneopdragelse og forældreskab.  

Malene italesatte det nye børnesyn, som værende afgørende for hendes forældreskab. 

På et tidspunkt spurgte jeg hende, hvad hun forstod ved henholdsvis det gamle og det nye børnesyn. 

Hun fortalte, at ifølge det gamle børnesyn er det forældrene der bestemmer, sætter grænser og skal 

styre barnets adfærd. Barnet skal helst lystre sine forældrene. Ifølge det nye børnesyn er det derimod 

bedre, at barnet får plads til selv at erfare, og forældrene skal lytte til og respektere barnets behov og 

følelse. Med det nye børnesyn er følelser i det hele taget mere acceptable; både hos børn og hos 

voksen. Det er vigtigt, at forældrene støtter barnet i at få et sundt følelsesliv, blandt andet ved at sikre, 
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at der er en god og tryg tilknytning mellem forældre og barn. Derigennem får man et robust barn, der 

er klar til at møde verdens mange udfordringer. Malene så tryg tilknytning til forældrene som en 

præmis for barnets fremtidige selvstændighed og lyst til at udforske verden. Malene pointerede, at 

børn er styret af deres behov og lyster. Forældre, der opdrager i overensstemmelse med det gamle 

børnesyn lærer, børnene at ignorere disse instinkter og i stedet lytte til deres forældre. Men når 

børnene bliver ældre, ser de fleste forældre gerne, at deres børn er i stand til målrettet at gå efter at få 

deres ønsker og drømme opfyldt. Det hænger jo ikke sammen! 

4.4.1 Forældreekspert 

Før hun fik Jonatan, havde Malene ikke intentioner om at hjemmepasse ham. Hun havde tænk, at han 

skulle i daginstitution, når han blev omkring 1 år, sådan som det var, og er nomen i Danmark. Da 

tiden nærmede sig, følte Malene imidlertid ikke, at dette var det rette valg for hendes søn.   

  

Da jeg fik Jonatan, fik jeg bare sådan en stærk beskyttertræng, at det kunne jeg slet 

ikke. Når jeg gik rundt og hørte børnene græde og sidde og kalde på deres mor inde i 

vuggestuen, så tænkte jeg ved mig selv, at det skulle han bare ikke […] Jeg synes ikke 

han kunne være tjent med at være i sådan en vuggestue.  

 

Malene oplevede ikke, at det nye børnesyn og de dertilhørende opdragelsesprincipper, endnu havde 

spredt sig til de offentlige daginstitutioner. Hun fortalte, at det for eksempel var helt acceptabelt, at 

børn græd, når de skulle sige farvel til deres forældre om morgenen, eller når de skulle sove til 

middag. Ifølge det nye børnesyn, skal gråd betragtes som barnets signal om, at det har behov for 

tryghed eller omsorg, og omsorgsgiveren bør derfor reagere på barnets gråd ved at imødekomme 

dette behov. Malene følte derfor, at hun selv var bedre i stand til at varetage Jonatans behov.  

 Malene mente ikke, at uddannede pædagoger var bedre rustet til at imødekomme 

Jonatans behov samt håndtere og fremme hans fysiske og psykiske udvikling. Hun kendte trods alt 

sin søn langt bedre end de nogensinde kunne komme til. Hun kunne afkode hans signaler, inden han 

selv begyndte at snakke. Hun havde tiden til ham og fokus på ham, hvorimod pædagoger skulle 

fordele deres opmærksomhed på mange forskellige børn. Hun oplevede at der i Danmark var en 

udbredt antagelse om at daginstitutioner og professionelt personale var nødvendige for børns 

udvikling, men dette var hun slet ikke enig i. Malene betragtede sig selv som den forældreekspert, 
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det nye børnesyn påkræver. Hun så sig selv som unikt kvalificeret til at tage sig af Jonatan, 

imødekomme hans behov og kende hans grænser. Ikke alene indtog hun denne rolle, hun ønskede 

også at påtage sig den. 

 

Nu hvor jeg har ham hele dagen, så er vi jo ofte ude og lege eller opdage ting eller vi 

deltager i legegrupper og lignende aktiviteter. På den måde føler jeg, at jeg er med 

ham, og det er mig der guider ham, og mig der trøster ham, og mig der viser ham verden 

og oplever den med ham. Det kan jeg godt lide.  

 

Malene positionerede sig således aktivt som forældreekspert. 

4.4.2 Respekt for barnets individuelle behov og grænser 

Malene besluttede at hjemmepasse Jonatan, både fordi det var hendes ønske, og fordi hun følte, at det 

var et behov, Jonatan havde. I sit forældreskab var Malene meget bevidst om at respektere og 

imødekomme Jonatans behov og grænser. Dette blev eksemplificeret igen og igen i Malenes 

fortællinger. 

I sommeren 2020, omkring det tidspunkt hvor Jonatan blev 2 år, ammede Malene stadig 

delvist. Dette overraskede mig i første omgang, da det er normen, at danske mødre stopper med at 

amme, når barnet er omkring et år og begynder i daginstitution. Dog fortalte sundhedsplejerskeren 

Helle, at langtidsamning5 blev mere og mere almindeligt. Egentligt ville Malene gerne stoppe med at 

amme, men hun fortsatte for Jonatans skyld. Malene ammede ikke af hensyn til ernæring, da Jonatan 

også spiste almindelig mad på det tidspunkt, men fordi det gav ham en enorm tryghed og ro at amme. 

Han blev ammet i søvn hver aften og nogle gange også i løbet af natten. Desforuden blev han ammet 

om dagen, når han havde behov for det men ikke regelmæssigt. Malene havde mødt en del modstand 

fra omverden på grund af hendes beslutning om at langtidsamme. Men hun fastholdt, at så længe han 

efterspurgte at blive ammet, var det fordi han havde et ønske eller behov for det, og så kunne det ikke 

være negativt at fortsætte. På dette område tilsidesatte Malene sit eget behov til fordel for Jonatans. 

 
5 Langtidsamning er et uspecificeret begreb, der blot refererer til, at barnet bliver ammet længere end “normalt”  
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Oftest fandt hun dog ud af at imødekomme både sig eget og Jonatans behov samtidig. For eksempel 

i hendes beslutning om at samsove6.  

I starten havde Jonatan sin egen seng. Efter at have ammet ham i søvn, forsøgte Malene 

eller Frederik at flytte ham dertil, men han vågnede altid igen. De endte med at konkludere, at de alle 

ville sove bedre, hvis Jonatan kunne sove tæt op af Malene. Det gjorde det også nemmere for hende, 

når hun skulle amme om natten.  

Mange af de valg Malene og Frederik træf omkring opfostringen og opdragelsen af 

Jonatan, blev truffet fordi en given løsning viste sig at fungere bedst i praksis, og ikke fordi de 

forinden havde haft en lang og velovervejet diskussion om, hvorledes et problem skulle håndteres. 

Derfor var det heller ikke sikkert, at de ville træffe de samme beslutninger, hvis de fik et barn mere. 

Det afhang af, hvilke løsninger der fungerede bedst for det barn. Denne eksperimentelle og 

kontekstafhængige fremgangsmåde udspillede sig også, da Jonatan begyndte at spise fast føde.  

Inden hun fik Jonatan, havde Malene en klar holdning til, at han skulle spise sundt og 

ikke få serveret slik eller junkfood, før han nåede en vis alder. Da Jonatan først skulle introduceres 

til fast føde, forsøgte Malene indledningsvis at bruge BLW-metoden. Men han var småtspisende, og 

der var mange madvarer, han slet ikke ville spise. På Frederiks initiativ forsøgte de at give ham grød, 

men det ville han heller ikke spise. Jonatan blev pirrelig og pylret, når han ikke fik nok at spise, fordi 

der ikke var noget, han ville have, og Malene var bekymret for, om han fik nok nærring. Hun 

revurderede derfor sine idealistiske holdninger til, hvilken mad han måtte få. Selvom hun stadig 

prioriterede, at han skulle spise sundt, accepterede hun i højere grad at han også fik mindre sunde 

fødevarer. Hvis han en ind i mellem nægtede at spise andet, var det også i orden, at han nogen gange 

blot fik en kanelgiffel. Hun ønskede ikke at tvinge ham til at tage noget i munden, han ikke ville spise, 

og han fik derfor lov til selv at styre, hvad han ville spise, fra det udvalg af mad hun serverede for 

ham. Malene sikrede sig i øvrigt, at der altid var noget på tallerkenen, som han var bekendt med, og 

som hun vidste, at han ville spise.  

I overensstemmelse med det nye børnesyn, ønskede Malene ikke at tvinge Jonatan til 

at gøre noget, han ikke havde lyst til, eller på anden måde overskride hans personlige grænser, med 

mindre det var yderst nødvendigt. Hun ønskede, at han fik plads til at være sig selv, og at han kunne 

møde omverden på sine egne præmisser.   

 
6 I dette tilfælde omfatter betegnelsen ’samsovning’, at forældre og barn sover i samme seng. Undtagelsesvis bliver 

betegnelsen også brugt om at forældre og børn sover i samme rum, om end i hver sin seng. 
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Jeg synes det er fint, at han selv gør sig nogle erfaringer. Jeg tænker tit, når jeg siger 

nej til ham: “hvorfor er det egentligt, at jeg siger nej?” For et par dage siden ville han 

have vinterstøvler på udenfor, og jeg kunne ikke overbevise ham om andet. Han er i den 

alder, hvor han kan blive virkeligt gal og kaste sig på gulvet… Hele hans verden falder 

bare sammen, når man siger nej til ham. Og så tænkte jeg ved mig selv: “jamen hvorfor 

skal han ikke have lov til at have vinterstøvler på?” Så tager jeg sandalerne med i 

tasken, og når han så får det varm, kan han få dem på i stedet. Hvorfor ikke? Det er jo 

ikke sundhedsskadeligt for ham. Hvorfor må han ikke gøre sin egen erfaringer med det? 

Jeg lærer ham at gøre sig sine egne erfaringer. 

 

Malene var af den overbevisning, at han ved at gøre sig sine enge erfaringer i sådanne situationer, 

ville lære at mærke sin krop og sine egne behov, i stedet for blot at adlyde hendes direktiver. 

Situationen endte med, at Jonatan indså, at det var for varm at have vinterstøvler på, og han fik 

sandaler på i stedet. Han erfarede således at sandaler var bedre om sommeren, uden at Malene skulle 

være belærende eller formynderisk. Malenes forældreskab var generelt præget af, at hun gradvist 

lærte Jonatan at kende, og at hun i henhold til denne stadige erfaring tilpassede sit forældreskab, med 

respekt for hans personlige behov og grænser. Således udfolder Malenes forældreskab sig, som et 

kontinuerligt samspil mellem hende selv og Jonatan. 

4.4.3 Ansvar for relationen 

Til trods for at Malenes relation til sin søn er bevidst gensidigt og ligeværdigt, er hun klar over, at det 

er hende, der er ansvarlig for relationen og eventuelle konflikter, der måtte opstå. 

 

Børn har deres egne meninger og de skal have lov til at udtrykke dem og at udtrykke 

deres følelser. Børn gør ikke noget for at genere eller for at være irriterende. Børn er 

ikke til besvær. Jeg tænker meget over, at hvis han er “hysterisk”- som nogen ville kalde 

det- så er det af en grund. Det er ikke noget, han gør, fordi han synes det er sjovt, eller 

fordi han vil irritere mig. Der er en grund til det, og det er formentligt fordi, jeg har 

givet ham en hård dag, hvor der er sket for meget, eller fordi han er sulten eller træt 
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[…]  Jeg går meget op i, at han skal høres og ses. Der er en grund til de ting han 

udtrykker. 

 

I overensstemmelse med det nye børnesyn var Malene bevidst om, at hendes søns følelser var helt 

reelle for ham selv. Selvom hun som voksen ikke kunne forstå, hvordan hans verden kunne falde, 

sammen fordi han for eksempel fik de forkerte strømper på, så var hans følelser stadig legitime og de 

skulle anerkendes og imødekommes. På den måde ville hun gerne, at han voksede op med visheden 

om at det er okay at have alle former for følelser. Hun oplevede ikke, at dette var en lærdom som alle 

voksne ellers har med sig, hvilket kunne resultere i, at de ikke kunne håndtere svære følelser som 

sorg og vrede. 

Malenes kæreste havde i højere grad et gammelt børnesyn, der kom til udtryk ved en 

mere traditionel tilgang til opdragelse. Han kunne for eksempel sige til Jonatan: “nu er du bare 

hysterisk” eller “nu skal du ikke være ked af det”. Han kom således verbalt til at lægge ansvaret for 

konflikten over på Jonatan. Han mente det af bedste vilje og stor kærlighed, men Malene var bekymret 

for, at sådanne udsagn ville bevirke, at Jonatan ikke blev komfortabel ved at udtrykke sine følelser, 

eller at han ville opleve, at det var forkert at være ked af det. Malene var klar over, at det kunne være 

svært at efterleve det nye børnesyn, fordi man ofte helt instinktivt ville falde tilbage til de mønstre 

man selv blev opdraget i, og det var, for de flestes vedkommende, det gamle børnesyn. Alligevel ledte 

det ind imellem til en konflikt mellem hende og Frederik, når hun ikke følte, at han i tilstrækkelig 

grad efterlevede dette aspekt af det nye børnesyn. 

4.4.4 Autoritet funderet i viden 

Allerede inden de fik Jonatan, blev Malene og Frederik enige om, at hun i de første år ville komme 

til at træffe mange af beslutningerne angående opfostring og opdragelse, primært fordi hun have mere 

praktisk erfaring med børn og derfor havde dannet sig flere holdninger og meninger på området. 

Sidenhen læste Malene en hel del forskningsbaseret litteratur om børneopdragelse og tilknytning, og 

hun følte derfor i tillæg, at hun havde bedre videnskabeligt belæg for sine holdninger til 

børneopdragelse. 

I starten af dette kapitel redegjorde jeg for, at forældreeksperten har en iboende autoritet, 

som er funderet i forælderens unikke kendskab til deres eget barn. Det var denne autoritet der gjorde, 

at Malene følte sig i stand til at træffe beslutninger, som at Jonatan skulle hjemmepasses eller, at hun 
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vil langtidsamme, til trods for at hun dermed brød sociale normer. Men i situationer som beskrevet 

ovenfor, hvor hendes holdninger blev udfordret, følte hun sig nødsaget til at styrke sin autoritet, ved 

at finde videnskabeligt evidens for sine beslutninger.  

Malene mødte ind imellem kritik fra omverden, fordi hun for eksempel havde valgt at 

hjemmepasse og langtidsamme, og hun følte derfor ofte behov for at argumentere for disse valg. Hun 

oplevede, at der var større behov for et indgående kendskab til forskning og videnskabelig funderet 

argumentation, når hun brød den sociale norm. Derimod var det sjældent påkrævet, at hun kunne 

forsvare at følge normen. 

Derfor læste Malene en stor mængde forskningsbaseret litteratur i løbet af sit 

forældreskab. Som nævnt læste hun en del af den forskning, der dannede grundlag for det nye 

børnesyn. På et tidspunkt havde hun en diskussion med en bekendt, som tøvede med at lade sit barn 

vaccinere, fordi han var bekymret for ,at aluminiumsallergi var en bivirkning. I den forbindelse gjorde 

hun brug af blandt andet SSI’s og SST’s hjemmesider, for at finde argumenter for, at den risiko var 

værd at løbe, hvis man til gengæld kunne immunisere sit barn imod en række børnesygdomme. Hun 

nævnte også, at hun havde læst SST’s officielle vejledninger til både amning og børns kost. Disse 

vejledninger var hun dog ikke enig i, da hun ikke følte, at de var tilstrækkeligt videnskabeligt 

funderede. Malenes institutionelle tillid var således ikke betingelsesløs; hun betragtede ikke 

nødvendigvis en kilde som troværdig, blot fordi den var knyttet til en officiel sundhedsmyndighed. 

Derimod vurderede hun troværdighed, på baggrund af hvorvidt hun oplevede, at en kilde fremstod 

videnskabeligt objektiv og valid. 

Dog havde hun en fundamental tiltro til biomedicinsk viden, hvilket hun delvist tilskrev 

sin medicinske uddannelse. Hun havde blandt andet fuld tillid til vaccineteknologien, hvorved det var 

en selvfølge, at Jonatan fik alle vaccinerne i børnevaccinationsprogrammet. Han fik ovenikøbet den 

første MFR-vaccine tidligere end børnevaccinationsprogrammet foreskrev, fordi familien skulle ud 

og rejse. Desuden betalte Malene for at få ham vaccineret imod skoldkopper, selvom denne vaccine 

ikke er en del af det etablerede børnevaccinationsprogram. I denne kontekst konfererede hun med sin 

læge, fordi hun var i tvivl om, hvorvidt Jonatan skulle have vaccinen, men lægen bekræftede blot, at 

det var en god idé, og hun følte sig derfor tryg i sin beslutning. 
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4.5 Med rod i pragmatisme 

Selvom Ane og Malene praktiserer forældreskabet på to vidt forskellige måder, har de det til fælles, 

at de begge tilslutter sig det nye børnesyn, hvilket på afgørende vis former deres forældreskaber. 

Ovenstående eksempler fra deres dagligdag viser, hvordan det nye børnesyn kan komme til udtryk 

på mange forskelligartede måder og i varierende situationer. Det nye børnesyn er ikke som sådan en 

opdragelsesguide, der dikterer hvordan man bør varetage forældrerollen, men derimod et 

grundlæggende videns-system, en filosofi og en praksis- et paradigme- der dikterer hvordan forældre 

bør forstå og tilgå deres børn. På samme tid validerer det forældrenes respektive og forskelligartede 

beslutninger, i anerkendelse af at disse er truffet indenfor den særlige kontekst, som forælder og barn 

befinder sig i. Der er derfor ikke blot én måde at være en god forælder på.  

 Det nye børnesyn bygger på og reproducerer et pragmatisk handlingsrationale. Hermed 

forstås, at forældrenes beslutninger ikke alene bygger på rationel viden derpå følgende logisk 

handling, men i stedet bliver påvirket af mange forskellige sociale ressourcer. Dette eksemplificeres 

ved måden hvorpå både Ane og Malene ind imellem søger viden med tilbagevirkende kraft, for at 

bekræfte og cementere en beslutning de allerede har truffet. Det pragmatiske handlingsrationale 

indeholder samtidig en erkendelse af, at der er visse faktorer man ikke kan have fuldt kendskab til 

inden man træffer en nødvendig beslutning. Det nye børnesyn anerkender således, at forældre 

mestendels er pragmatiske frem for rationelle væsner og at de handler derefter. 
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5. Mulig legitimering af vaccineskepsis 

I dette kapitel vil jeg vise, hvordan rationalerne bag henholdsvis det danske 

børnevaccinationsprogram og det nye børnesyn under visse omstændigheder supplerer hinanden, på 

en sådan måde at det fremmer forældrenes tilslutning til børnevaccinationsprogrammet mens der 

under andre omstændigheder opstår friktioner mellem rationalerne, der kan legitimeringen en vis 

vaccineskepsis. 

 Jeg vender nu tilbage til Sille og Andrea, som jeg kort introducerede tilbage i specialets 

indledning. Det var i min indledende samtale med de to, at jeg indså vigtigheden af at undersøge 

børnevaccination igennem forældreskabet, for at forstå de handlingsrationaler der sættes i spil i 

forbindelse med beslutningen om hvorvidt et barn skal vaccineres. Ligesom Ane og Malene er Sille 

og Andrea grundlæggende pragmatisk handlende; både i deres forældreskaber og i særdeleshed også 

når det kommer til børnevaccination. Dette til trods for at de har helt forskellige tilgange til 

børnevaccination. I dette kapitel vil jeg vise, hvordan et pragmatisk handlingsrationale, som det der 

bliver kultiveret af det nye børnesyn, både kan facilitere vaccinetiltro og vaccineskepsis; det afhænger 

helt af omstændigheder for deres beslutningsproces.  

 Herpå følger således først en kort præsentation af Sille og Andre og nogle udvalgte 

måder hvorpå de i deres forældreskaber efterleder det nye børnesyn. I dette afsnit præsenterer jeg 

dem i relation til hinanden, i stedet for at dele dem op sådan som jeg gjorde med Ane og Malene. 

Dette afspejler måden hvorpå jeg lærte dem at kende, og først blev bevidst om nuancerne i deres 

forældreskab. Det er dog vigtigt endnu engang at pointere, at Sille og Andrea ikke kendte hinanden 

inden jeg bragte dem sammen, og det de som sådan ikke har influeret hinandens forældreskaber.  

 Dernæst viser jeg, hvordan deres tilslutning til det nye børnesyn samt deres generelt 

pragmatiske handlingsrationaler, påvirker hvorledes de hver især har truffet deres beslutninger 

vedrørende børnevaccination. Jeg uddyber hvilke sociale ressourcer, i den pragmatiske forstand, der 

influerede denne proces, hvordan de forholdte sig til den uvished der uundgåeligt præger vaccination, 

hvordan de positionerer sig som forældreeksperter i denne beslutningsproces, samt hvordan de 

interagerede med de moralsk funderede argumenter til fordel for vaccination, der florerer i den 

offentlige vaccinationsdebat. Sille og Andrea eksemplificerer hvordan forældre i praksis kan træffe 

beslutninger vedrørende børnevaccination.  
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 Til sidst vil jeg uddybe, hvordan der også teoretisk skabes et mulighedsrum hvori 

vaccineskepsis kan legitimeres, idet børnevaccinationsprogrammet og det nye børnesyn på nogle 

områder er fundamentalt uforenelige. Dette skaber potentialet for friktioner, der delvist devaluerer 

tillidsnormen og den biomedicinske videns faste position som autoritær viden.  

5.1 Pragmatiske tilgange til børnevaccination 

Helt tilbage i indledningen til dette speciale introducerede jeg Sille og Andrea: de to småbørnsmødre, 

som jeg mødtes med en formiddag i slutningen af juli og hvis samtale hjalp mig med at lægge kursen 

for resten af mit feltarbejde og følgelig dette speciale.  

Sille var mor til to. Kun 2 måneder forinden havde hun født sønnen Alfred, og denne 

dag i juli var første gang de tog turen indtil Aarhus centrum. Foruden Alfred havde Sille en datter på 

2 år ved navn Vanja, som var i dagpleje. Børnenes far, Silles mand, hed Peter. Familien boede i et 

lille rækkehus i Højbjerg, ikke langt fra Vanjas dagpleje, hvilket gjorde det muligt for Sille at cykle 

mellem hjemmet og dagplejen. Til dette formål havde Sille en ladcykel, hvor der både var plads til 

Vanja og Alfreds autostol. Når hun ikke lige var på barsel, arbejde Sille ved Aarhus kommune. 

Andrea havde også en datter, Agnete, som på dette tidspunkt var næsten 2 år. Andrea, 

hendes mand Søren og deres datter boede i en lejlighed på Frederiksbjerg. Andrea var netop blevet 

færdig med sin universitetsuddannelse, da hun fik Agnete og gik derfor direkte på barsel. Siden havde 

hun arbejdet på deltid som freelance tekstforfatter. Da jeg først mødte Andrea var hun tilfreds med 

denne situation, der gav hende stor fleksibilitet hvilket blandt andet bevirkede at Agnete ikke 

behøvede tilbringe hele dagen i vuggestuen. I løbet af mit feltarbejde fik hun dog en fast 

deltidsstilling, som sikrede hende en fast indkomst og stabile arbejdsforhold. 

Som forældre kunne Sille og Andrea sympatisere med mange af hinandens holdninger 

og erfaringer, også på områder hvor de ikke nødvendigvis havde truffet de samme beslutninger. Dette 

skyldtes ikke mindst at de, ligesom Ane og Malene, tilskrev sig mange af rationaler i det nye børnesyn 

og dermed havde en grundlæggende pragmatisk tilgang til forældreskabet, samt delte den opfattelse 

at ethvert barn, enhver forældre og ethvert forældreskab var unikt og skulle anerkendes som sådan. 

De var begge af den overbevisning, at man som forældre burde følge sin mavefornemmelse. Dette 

kom for eksempel til udtryk i deres respektive beslutninger angående deres døtres placering i 

daginstitution. Da Silles første barsel var ved sin ende, glædede hun sig til at komme tilbage på 

arbejde. Hun var dog ikke komfortabel ved tanken om, at hendes 9 måneder gamle datter skulle i en 
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vuggestue, hvor der var mange børn og voksne at forholde sig til, og der desuden ikke var garanti for 

normeringen7. Sille og hendes mand fandt derfor en lokal dagplejemor som de kunne lide og følte sig 

trykke ved. Der var Sille glad for at kunne aflevere sin datter og hun havde ingen betænkninger ved, 

at Vanja ind imellem havde nogle lange dage hos dagplejeren, fordi hun vidste, at datteren havde det 

godt. Andrea forlængede til gengæld sin barsel, så hendes datter var 14 måneder inden hun skulle i 

daginstitution. På det tidspunkt var der ingen dagplejer i nærheden af familien hjem, og Agnete skulle 

derfor i vuggestue. Det var Andrea oprindeligt lidt betænkelig ved; hendes overvejelser omkring 

vuggestuer lignede Silles. Men da tiden kom, havde Andrea lært sin datter bedre at kende, og hun var 

derfor blevet overbevist om, at hun ville trives i en vuggestue, hvor hun kunne blive stimuleret af de 

andre børn. Hun stoler desuden på pædagogernes ekspertise. På trods af deres forskellige beslutninger 

kunne de sagtens forstå hinandens valg. I bagklogskabens lys tænke Sille, at Vanja sagtens kunne 

trives i en vuggestue og samtidig delte Andrea Silles bekymring omkring lav normering, hvilket hun 

håndterede, ved at sikre sig at Agnete primært var i vuggestue midt på dagen, hvor normeringen var 

bedst. Andrea kunne godt genkende Silles trang til også at prioritere sig selv og brugen af sine 

professionelle kompetencer. Ligeledes delte Sille den holdning, at hendes datter ikke skulle tilbringe 

mere tid end nødvendigt i dagplejen, fordi Vanja også havde behov for at komme hjem og slappe af. 

De var begge bevidste om, at det var deres opgave som forældre at træffe sådanne beslutninger på 

vegne af deres børn og at træffe de bedst mulige beslutninger; for deres børn såvel som for dem selv. 

Ikke alene var det deres ansvar, de var også det bedst egnede til at træffe disse beslutninger, i kraft af 

deres unikke kendskab til deres børns behov og grænser. Ane og Sille italesatte begge deres position 

som forældreekspert: som dem der kendte deres børn bedst og som derfor ultimativt havde ansvaret 

for børnenes ve og vel. 

 

Ane: De bedste eksperter indenfor børneopdragelse er jo forældrene selv. De er 

eksperter i opdragelsen af deres barn.  

 

Sille: Jeg synes netop, at man skal huske at [børneopdragelse] er forældrenes ansvar. 

Det er vores ansvar. 

 

Deres pragmatiske tilgang til forældreskabet, bliver ekstra tydelig i deres respektive holdninger til og 

beslutninger vedrørende børnevaccination. Særligt i kontrasten mellem deres forskelligartede 

 
7 Antal børn pr voksen i institutionen. 
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holdninger træder de pragmatiske aspekter af deres beslutningsprocesser tydeligt frem. Inden jeg én 

ad gangen udlægger Silles og Andreas erfaringer angående børnevaccination, vil jeg adressere den 

uvished og usikkerhed der er en fundamental præmis for børnevaccination. 

 Det er en kendsgerning, at vaccination er forbundet med uundgåelig og uoverkommelig 

uvished. Der er ganske enkelt faktorer man ikke kan kende til, uanset hvor stort kendskab man har til 

biomedicinsk viden, vaccinationsteknologien eller børnesygdomspatologi. Selvom et barn er blevet 

vaccineret efter forskrifterne, sker det i sjældne tilfælde at immuniseringen ikke slår igennem; at 

barnet ikke bliver immunt overfor den tiltænkte sygdom. Ingen kan med sikkerhed vide, om et 

uvaccineret barn bliver ramt af én af de sygdomme, vaccination kan beskytte imod. Ej heller kan man 

på forhånd vide, hvordan en given sygdom ville manifesteres sig hos barnet; hvor alvorligt 

sygdomsforløbet ville være. På samme måde kan det ikke med sikkerhed forudsiges om et barn ville 

opleve bivirkninger ved en given vaccine eller hvor alvorlige disse bivirkninger i så fald ville være. 

Det er i lyset af disse ukendelige faktorer, forældre bliver nødt til at træffe en beslutning om hvorvidt 

deres børn skal vaccineres. Men usikkerhed og uvished er altid det udgangspunkt hvorfra 

pragmatiske, løsningsorienterede handlinger finder sted 

5.1.1 Sille 

Silles to børn fik alle de anbefalede vacciner på de anbefalede tidspunkter. Hun fortalte at hun var 

meget autoritetstro på det område; hun havde fuldt tillid til sundhedsvæsnets ekspertise og til deres 

evne til at vurdere hvilke vacciner der var nødvendige. Det resulterede i, at hendes børn fik alle de 

anbefalede vacciner, uden at Sille følte behov for at opsøge og betale for yderligere vaccinationer. 

Sille troede, at hendes store tiltro til vaccinationsteknologien til dels bundede i hendes opvækst. For 

som barn boede Sille sammen med sine familie nogle år i Asien. Der oplevede hun på tæt hånd, 

hvordan sygdomme som i Danmark er sjældne eller som ikke bliver betragtet som farlige endsige 

livstruende kunne være meget alvorlige i et land, hvor sundhedsvæsnet var knap så ressourcestærkt. 

Da Sille var omkring 10 år, blev hendes bedste veninde bidt af en rotte og fik rabies. Da det først blev 

opdaget, et døgn efter hun var blevet bidt, var det for sent at gøre noget, og veninden døde at 

sygdommen. Sådanne oplevelser gjorde, at Sille som udgangspunkt var af den overbevisning, at man 

burde gøre alt hvad man kunne for at forhindre og forebygge sygdom. Selvom en sygdom ikke 

betragtedes som en overhængende trussel, kunne den ramme pludseligt og med alvorlige 
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konsekvenser til følge. Derudover var der visse sygdomme, som var meget ubehagelige, selvom de 

ikke under normale omstændigheder var livstruende eller giver varige mén.  

 

Hvis man kan undgå nogen af de sygdomme, som er super ubehagelige at have, selv 

hvis de ikke er farlige… Jeg synes ikke det er sjovt når mine børn er syge, og det er der 

jo ikke nogen der synes. 

 

Det handlede ikke om at hun vil pakke sine børn ind i vat, men om at hun ønskede at skåne dem for 

unødvendig smerte eller ubehag. 

I forbindelse med deres rejse til Asien fik Sille og hendes familie en helt masse vacciner, 

der skulle beskytte dem mod diverse sygdomme; mange af disse vacciner var ikke på samme måde 

tilgængelige for den lokale befolkning. Fra en tidlig alder lærte hun derfor at have tiltro til vaccinernes 

beskyttende effekt, og at se det som et privilegie at have nem og gratis adgang til vaccination. Fra en 

tidlig alder bidrog hun dermed til tillidsnormen.  

Sille mente at kunne huske, at hun læste lidt om de vacciner der indgik i 

børnevaccinationsprogrammet og de sygdomme de skulle beskytte imod, inden hendes datter fik den 

første vaccine. Hun havde et billede af børnevaccinationsprogrammet på sin telefon, så hun nemt 

kunne tjekke hvilken vaccine hendes børn skulle have næste gang. Desforuden havde hun ikke følt 

behov for at sætte sig ind i børnevaccinationsprogrammet. Det var en naturlig selvfølge at hendes 

børn fulgte børnevaccinationsprogrammet, på linje med at de skulle til rutinemæssige 

lægeundersøgelser hvor de blev målt og vejet. Sille blev lejlighedsvis mindet om hendes datters 

vaccinationsstatus, når hun skulle i gæstedagpleje og Sille skulle udfylde et stamkort, hvori hun skulle 

angive på hvilke datoer Vanja havde fået hvilke vacciner. Dette gav anledning til at huske hvilke 

vacciner hun havde fået og hvilke hun endnu manglede. Derudover var det sjældent at Sille 

overhovedet tænkte på børnevaccinationsprogrammet. Dette er endnu et udtryk for hendes komplette 

tillid til sundhedsvæsnet ekspertise hvad angår børnevaccination, og dermed endnu en reproduktion 

af tillidsnormen.  

Sille kunne godt lide tanken om, at man på samfundsniveau kunne skabe flokimmunitet, 

og på den måde hjælpe med at beskytte samfundets udsatte: både dem der var for små til at blive 

vaccineret, dem som ikke kunne tåle det og dem som ikke længere var beskyttede, fordi immuniteten 

overfor nogle sygdomme udløber over tid.  
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 Jeg synes også, at jeg har et ansvar overfor dem, der er rundt omkring. 

 

Hun følte et moralsk ansvar for så vidt muligt at bidrage til også at sikre sin omgangskreds imod 

forebyggelige sygdomme. Hun var bevidst om at hun igennem sine børn omgikkes både gravide og 

spædbørn, for hvem nogle børnesygdomme kunne skabe alvorlige komplikationer. Sille accepterede 

det moralsk funderede rationale, at vaccination er noget man bør gøre for samfundets skyld; for at 

styrke folkesundheden og beskytte eventuelle udsatte individer. 

Det var tydeligt, at Silles egne erfaringer, personlige værdier, sociale omgangskreds, 

følelse af moralsk ansvar og tillid til det danske sundhedsvæsen og vaccinationsteknologien, bød 

hende at lade sine børn vaccinere. Alle disse faktorer skal forstås som sociale ressourcer, der påvirker 

hendes kontekstuelle og situerede beslutning om at lade sine børn vaccinere. Det bidrog alt sammen 

til, at det for Sille forekom fornuftigt at lade sine børn vaccinere, på trods af den fundamentale uvished 

der er forbundet med dette valg. Der er således overensstemmelse mellem hendes erfaringsbaserede 

forældreekspertise og den dominerende tillidsnorm, hvorfor hun tilslutter sig normen og vaccinerer 

sine børn. 

5.1.2 Andrea 

Andrea havde en lidt anden tilgang til børnevaccination. Hendes holdninger til vaccination var på 

ingen måde ekstreme eller urokkelige og hun overvejede det længe, inden hun besluttede at Agnete 

ikke skulle følge det officielle børnevaccinationsprogram. Ikke mindst fordi hendes mand Søren ikke 

oprindeligt delte hendes holdninger på dette område. Andrea var afklaret med, at hun ikke ønskede, 

at hendes datter skulle have MFR-vaccinerne, men samtidig var der andre vacciner i programmet, 

som hun tænkte var gavnlige. Heldigvis havde hun en god relation til sin læge, som mente at nogle 

vacciner var bedre end ingen, hvorfor han indvilgede i, at de sammen kunne lave et alternativt 

børnevaccinationsprogram.  

Andrea fravalgte således helt MFR-vaccinerne, der gives imod mæslinger, fåresyge og 

røde hunde. Dette skyldtes delvist, at MFR-vaccinerne som de eneste i børnevaccinationsprogrammet 

indeholder hele, levende men svækkede mikroorganismer. Vacciner der indeholder levende 

mikroorganismer bliver ofte associeret med flere symptomer, der ligner den sygdom, vaccinen 

beskytter imod; det kan for eksempel være feber eller generel sløvhed. Andrea undrede sig over, at 

det var almindeligt accepteret, at mange børn får feber og andre sygdomssymptomer efter at være 
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blevet vaccineret. Dette var blot én af årsagerne til, at hun ikke mente at man ukritisk skulle tage imod 

vaccinerne. En anden og mere afgørende årsag var, at hun ikke mente at mæslinger, fåresyge og røde 

hunde var særligt farlige for børn sunde og raske børn som Agnete, der vel og mærke havde nem 

adgang til et velfungerende sundhedsvæsen. 

 

Jeg er egentligt ikke så bekymret for bivirkninger. De er som regel så milde… Det er i 

højere grad fordi, jeg mener, at MFR-vaccinen ikke er nødvendig. Jeg mener ikke, at 

de sygdomme er farlige.  

 

Andrea så ingen grund til at vaccinere imod mere eller mindre ufarlige sygdomme. Hun var dog 

bevidst om, at det for eksempel kunne få alvorlige konsekvenser, hvis en gravid kvinde blev smittet 

med røde hunde, hvorfor hun havde til hensigt at opfordre Agnete til at lade sig vaccinere imod denne 

sygdom, inden hun selv skulle have børn. 

Foruden dette fravalgt havde Andrea arrangeret det således, at de øvrige vacciner blev 

givet cirka et halvt år senere end det officielle børnevaccinationsprogram foreskrev. På den måde var 

Agnete større og stærkere inden hun fik vaccinerne og Andrea kunne lide tanken om, at hendes krop 

således ville være bedre rustet til at modtage og respondere på de toksiner som vaccinerne indeholder. 

Desuden fik Agnete kun én paraplyvaccine ad gangen med cirka 3 ugers mellemrum. Dermed mente 

Andrea, at Agnetes krop kunne nå at bearbejde den første vaccine, inden den næste blev givet. 

Andreas grundlæggende skeptiske tilgang til vaccination er udtryk for, at hun betragter vacciner som 

et fremmed stof, der ikke fra naturens side hører hjemme i kroppen- endsige gavner den, hvorved 

injektionen af dette stresser kroppen, hvilket blandt andet kommer til udtryk ved sygdomslignende 

symptomer. Hun er enig i den præmis, at det i nogle tilfælde kan betale sig at udsætte kroppen for 

dette, hvis det kan beskytte mod andre og mere alvorlige stressfaktorer; som for eksempel kritisk 

sygdom. Men ifølge Andrea, er det ikke alle former for sygdom, der partout skal betragtes som 

alvorlige stressfaktorer.  

Andrea blev ofte mødt med det argument, at hun uafhængigt at egne holdninger, 

bekymringer eller overbevisninger burde lade sin datter vaccinere af hensyn til fællesskabet og 

eventuelle udsatte individer i samfundet.  

 

Jeg tror, at det [argument] jeg bliver mødt mest af, hvis jeg kommer til at sige, at vi 

ikke vacciner helt så meget som alle andre, er den der med flokimmunitet. Der synes 
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jeg bare, at jeg efterhånden har læst nok til at vide, at det er der ikke noget der hedder. 

Jeg har det indtryk, at det er den mest almindelige begrundelse: at vi skal hjælpe 

hinanden og danne flokimmunitet i det danske samfund.  

 

Men dette lod hun sig ikke overtale af. Hun ville ikke på dette grundlag lade sig presse til at udsatte 

sin datter for det, hun betragtede som unødvendig biomedicinsk intervention. Desuden mente hun slet 

ikke, at det var muligt at sikre folkesundheden gennem flokimmunitet, idet hun betragtede 

flokimmunitet som en uopnåelig utopi. Hun pointerede, at flere af de vacciner der er inkluderet i 

børnevaccinationsprogrammet kun giver immunitet i et vidst antal år, inden man igen er modtagelse 

overfor de givne sygdomme. Det er for eksempel tilfældet med difteri, stivkrampe, kighoste. Dermed 

er størstedelen af den voksen befolkning potentielle smittebærer af disse sygdomme. Hun nævnte 

også, at MFR-vaccinerne først blev indført i 80’erne, hvorfor hendes forældres generation ikke er 

vaccineret og derfor ikke nødvendigvis er immune overfor disse sygdomme. Endeligt påpegede hun, 

at der er mange mennesker, for eksempel immigranter, pendlere, feriegæster og deslige, der dagligt 

rejser ind og ud af Danmark, hvis vaccinationsstatus der heller ikke findes nogen garanti for.  

Andreas holdninger til børnevaccination var influeret af hendes opvækst og hendes egen 

vaccinationshistorie. Som barn blev hverken Andrea eller hendes bror vaccineret. Deres mor forsøgte 

i stedet at sikre sig, at de blev smittet med de pågældende sygdomme, mens de var børn, på den 

baggrund at flere af disse sygdomme har mildere symptomer hos børn end hos voksne. Andrea kunne 

huske, at de moren opsøgte smittegrupper8. De fik for eksempel tilsendt sutter fra mæslingesyge børn. 

Da naboens søn fik kighoste blev Andrea og hendes bror sendt derover for at lege, med håbet om at 

de ville blive smittet. Hverken Andrea eller hendes bror blev dog nogensinde smittet. Andrea havde 

aldrig selv opsøgt sådanne smittegrupper for sin datter. 

I Andreas tilfælde var der ikke overensstemmelse mellem hendes egne overbevisninger 

angående vaccination og den tillidsnorm, der ligger til grund for statslige organisationers 

administrering af børnevaccinationsprogrammet. Sociale ressourcer som hendes opvækst, hendes 

personlige erfaringer og hendes værdier gjorde, at hun følte sig kvalificeret til selv at vurdere hvilke 

vacciner det var nødvendigt at hendes datter skulle have. Ydermere gjorde hendes position som 

forældreekspert, at hun følte hun havde autoriteten til at træffe denne beslutning på trods af 

sundhedsvæsnets insisterende anbefalinger. Dette er et eksempel på, hvordan det nye børnesyn, der 

 
8 Grupper der organiserer, at uvaccinerede børn kommer i kontakt med syge børn, så de bliver smittet med den 

pågældende sygdom og derved på naturlig vis opnår immunitet.  



Mulig legitimering af vaccineskepsis 

 71 

som bekendt fordrer og validerer forældreeksperten, bidrager til at redefinere hvad der konstituerer 

autoritær viden. Andreas egen ekspertviden som forældre positioneres som mere autoritær end 

biomedicinsk viden. 

5.1.3 Det nye børnesyn medfører ikke nødvendigvis vaccinationsskepsis… 

Med uoverkommelig uvished som en grundlæggende forudsætning, træf Sille og Andrea deres 

respektive beslutninger angående børnevaccination, med afset i den kontekst de hver især befandt sig 

i. På baggrund af de sociale ressourcer der i situationen var dem tilgængelige, og som forekom dem 

mest betydningsfulde, tog de en beslutning og handlede i overensstemmelse hermed. Disse er nogle 

af de mest basale præmisser for det pragmatiske handlingsrationale. Dette handlingsrationale byder 

Sille at lade sine børn vaccinere i overensstemmelse med børnevaccinationsprogrammet, samtidig 

med at det byder Andrea at være mere selektiv i hendes udvælgelse af vacciner. Deres forskelligartede 

beslutninger forstærkes, idet de begge positionerer sig som forældreeksperter. Denne rolle, der 

fordres af det nye børnesyn, giver den en iboende autoritet, som tillader dem at træffe deres respektive 

beslutninger, også i tilfælde hvor de strider imod den sociale norm. 

 Selvom de har forskellige tilgange til børnevaccination, udviste de respekt og forståelse 

for hinandens holdninger og beslutninger, delvist fordi de kunne forstå logikken i hinandens 

handlingsrationaler, og delvist fordi det begge tilskriver sig det aspekt af det nye børnesyn, som lader 

forstå, at enhver forældre og ethvert barn er og bør være unikt, hvorfor ethvert forældreskab med rette 

også er det. Der er ikke blot én rigtig eller legitim måde at være forældre på. 

 Det er åbenlyst at det nye børnesyn og det pragmatiske handlingsrationale der spiller 

sammen med dette forældreskabsparadigme, ikke nødvendigvis fører vaccineskepsis med sig. Sille 

er på ingen måde vaccineskeptiker. Ej heller er Ane eller Malene skeptisk indstillet. Tvært imod er 

Malene så positivt stemt overfor vaccinationsteknologien, at hun har opsøgt og betalt for ekstra 

vacciner til sin søn, til trods for at hun i udpræget grad efterlever forældreskabsprincipperne i det nye 

børnesyn.  Men det nye børnesyn og pragmatisme bidrager til at fremme og legitimere den 

vaccineskepsis som Andrea udviser. Dette viser, at der under visse omstændigheder, opstår friktion 

mellem rationalerne i det nye børnesyn og rationalerne bag børnevaccinationsprogrammet, hvilket 

har potentielt kan facilitere en på sin vis pragmatisk vaccineskepsis. 
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5.2 Fundamentale uforeneligheder 

Børnevaccinationsprogrammet blev grundlagt i 1951, dengang det dominerende 

forældreskabsparadigme var funderet i det gamle børnesyn og dertilhørende traditionelle 

opdragelsesmetoder. Siden da er nogle vacciner blevet taget ud af programmet, fordi de ikke længere 

regnes for nødvendige, og andre vacciner er kommet til. Men desforuden varetager sundhedsvæsnet 

børnevaccinationsprogrammet sådan som det altid har gjort, og den biopolitiske agenda med 

børnevaccinationsprogrammet har ikke ændret sig. Det har imidlertid børnesynet og dermed det 

dominerende forældreskabsparadigme. Det har resulteret i, at der i dag er nogle fundamentale 

uforeneligheder mellem børnevaccinationsprogrammet og det dominerende 

forældreskabsparadigme, og det kan skabe friktion. I det følgende vil jeg redegøre for tre sådanne 

fundamentale uforeneligheder. Min baggrund for at udpensle netop disse friktionspotentialer er først 

og fremmest teoretisk funderet; jeg påpeger, hvor der er logiske uoverensstemmelser mellem 

rationalerne i det nye børnesyn og rationalerne bag børnevaccinationsprogrammet. 

5.2.1 Det ’normale’ barn vs. det unikke barn 

Dengang børnevaccinationsprogrammet blev grundlagt, gjorde det dominerende børnesyn, at børn 

blev set som grundlæggende egoistiske og behovsdrevne væsner, der skulle lære at blive civiliserede 

mennesker, så de kunne indgå som normale borgere i et kultiveret samfund. Det var derfor 

forældrenes opgave at socialisere børnene ved at afrette og forme dem, indtil de kunne passe ind i 

denne normalkategorisering. Børn skulle således gerne ligne hinanden, og passe ind i den 

prædefinerede stereotype normal. Dette børnesyn bliver reproduceret i børnevaccinations-

programmet. 

Børnevaccinationsprogrammet består af en række på forhånd udvalgte vaccinationer, 

der gives efter et fastlagt skema. Der er kun ét program, som det anbefales, at alle børn følger. 

Børnevaccinationsprogrammet er således designet med det ’normale’, gennemsnitlige barn for øje. 

Men det ’normale’ og gennemsnitlige barn er ikke længere forældreskabets omdrejningspunkt. I 

stedet skal den gode forældre i dag kultivere og fremelske det unikke barn med respekt for dets 

individuelle behov. I forhold til dengang bliver nutidens forældreskab i langt højere grad formet efter 

barnet og med respekt for dets grænser og behov. Forældreskabet er et gensidigt projekt, hvor både 

barnet og forældrene skal have plads til at være sig selv og hvor alles personlige grænser respekteres. 
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Jævnfør det nye børnesyn er det således grundlæggende problematisk, at skære alle børn 

over samme læst: at behandle dem som dukker på et samlebånd, der alle får de samme vacciner på 

det samme tidspunkt, uden respekt for det unikke barn personlige behov. Derfor kan det teoretisk og 

med afset i det nye børnesyn legitimeres, at i stedet forældre tilpasser børnevaccinationsprogrammet 

til deres eget barn, så der i højere grad tages højde for barnets individuelle behov. 

5.2.2 En eksperimentel fremgangsmåde 

Det er en af grundstenene i det nye børnesyn, at man som forældre skal eksperimentere sig frem. At 

man gradvist skal lære sit barn og kende, opnå et indgående kendskab til dets behov, ønsker og 

personlighed og have respekt for barnets kontinuerlige udvikling. Når man uundgåeligt møder 

udfordringer i sin dagligdag som forældre, som man ikke umiddelbart ved, hvordan man skal 

overkomme, bør man derfor prøve sig frem, evaluere sine resultater og eventuelt skrifte kurs, hvis 

den første løsning ikke viste sig at være den rigtige. Sådan opbygger man langsomt sin egen ekspertise 

som forældre til lige netop dette barn. Gradvist bliver man mere sikker i sit forældreskab i takt med 

at mængden af hidtil ukendte udfordringer svinder ind. 

Det er imidlertid grundlæggende umuligt at eksperimentere sig frem med 

børnevaccination. I sidste ende er vaccination et spørgsmål om alt eller intet; enten er man vaccineret 

med en given vaccine, eller også er man ikke. Det er ikke muligt at eksperimentere med alternative 

løsninger undervejs. Ej heller er det muligt på bagkant at opnå vished om, hvorvidt man som forældre 

har truffet den rigtige beslutning. Det kan ikke vides, om et vaccineret og immuniseret barn under 

andre omstændigheder ville have fået den sygdom som han eller hun er blevet vaccineret imod. 

Ligeledes vides det ikke, om en given vaccine har virket efter hensigterne og resulteret i immunitet; 

i alt fald ikke før et barn der burde være immunt bliver ramt af en sygdom. På denne baggrund kan 

beslutninger og handlinger der vedrører børnevaccination komme til at fremstå langt mere afgørende 

og endegyldige end mange andre valg, som forældre til dagligt træffer på vegne af deres børn. Særligt 

i tilfælde hvor en forælder vælger at gå imod normen, ved ikke at følge børnevaccinationsprogrammet 

nøjagtigt, virker beslutning så meget desto mere kontrær, idet den ikke kan gradbøjes. 

Men samtidig kan denne forudsætning blive brugt som argumentation for at udskyde én 

eller flere vacciner, eller helt at fravælge dem med visheden om at man har mulighed for at 

ombestemme sig på et senere tidspunkt. I tilfælde af en pludselig epidemi eller hvis et barn på anden 
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vis ender i en situation, hvor det i højere grad er udsat for potentiel smitte, kan barnets forældre blot 

lade barnet vaccinere på det tidspunkt. 

5.2.3 Autoritet 

Jeg har tidligere skrevet, at biomedicinsk viden er den autoritære viden indenfor det danske 

sundhedsvæsen. Derfor spiller biomedicinsk viden en afgørende rolle for alle interaktioner mellem 

forældre og sundhedsvæsen; lige fra graviditet og fødsel til børnevaccination. Den biomedicinske 

videns autoritære position cementeres og reproduceres i tillidsnormen. Idet det er en social norm at 

have tillid til sundhedsvæsnet og dermed det biomedicinske videns-system, bliver den autoritære 

viden meget sjældent udfordret. I de få tilfælde hvor den bliver udfordret, bliver det som regel 

sanktioneret. Den offentlige debat omkring børnevaccination er et tydeligt eksempel på dette. 

Forældre der ikke anerkender biomedicinsk viden som autoritær bliver kategoriseret som 

problematiske, konspirationstænkere, ufornuftige, eller lignende. Nogen bliver endog følgelig straffet 

med social udstødelse. 

 Den uomtvisteligt dominerende position som biomedicinsk viden indtager, bliver 

imidlertid udfordret af den store autoritet som det nye børnesyn placerer hos forældrene. Det nye 

børnesyn og den pragmatiske, eksperimenterende tilgang til forældreskabet som dette foreskriver, 

tilskriver forældrene en iboende ekspertise baseret på deres enestående kendskab til deres unikke 

børn. Dermed positioneres forældrene som forældreeksperter, hvilket under de rette omstændigheder 

tillader dem at udfordre og underkende den biomedicinske viden. Den biomedicinske viden forskydes 

og må enten kunne sameksistere med forældrenes autoritet; sådan som det er tilfældes hos Sille, Ane 

og Malene. Eller den må helt vige pladsen hvorved forældrenes ekspertise bliver den autoritære viden; 

sådan som det er tilfældet hos Andrea.  

Dertil kommer at det nye børnesyn også forpligter forældrene til at leve op til deres 

autoritet. Forældrene alene har det ultimative ansvar for deres børn og de beslutninger de træffer på 

vegne af deres børn. Det giver forældrene retten og pligten til at modsætte sig sundhedsvæsnets 

autoritet, hvis de på baggrund af deres unikke ekspertise føler, at det er det rigtige at gøre. Dette kan 

bidrage til at legitimere vaccineskepsis. 
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5.3 Pragmatisk vaccineskepsis 

Det faktum at børnevaccinationsprogrammet og det nye børnesyn på vise punkter er uforenelige med 

hinanden, skaber ikke i sig selv vaccinemodstand. Tvært imod kan det nye børnesyn bidrage til at 

styrke vaccinationstilslutningen, i tilfælde hvor sociale ressourcer som forældrenes erfaringer, 

værdier, overbevisninger og sociale relationer byder dem at lade sine børn vaccinere. I sådanne 

situationer reproducerer forældrene både tillidsnormen og vaccinationsnormen, hvorved de socialt 

konstruerede normer styrkes. Men uforenelighederne åbner et mulighedsrum, hvor vaccineskepsis 

kan forekomme mere legitimt. Det nye børnesyn opfordrer forældrene til at finde sine egne måder at 

være forældre på, at træffe selvstændige beslutninger, der føles rigtig i deres unikke situation, og at 

stole på deres egen ekspertise. Det tillægger deres beslutninger en særlig autoritet, uanset om de er 

vaccinetro eller vaccineskeptiske. Derved udfordres de rationaler, der ligger til grund for 

børnevaccinationsprogrammets opbygning og måden hvorpå det til daglig bliver administreret. 

 Ved at undersøge børnevaccinationsprogrammet igennem forældreskabet, er jeg således 

blevet opmærksom på nogle af tidens mest indflydelsesrige strømninger og tendenser blandt danske 

forældre; strømninger og tendenser der viste sig også at påvirke de beslutninger mine 

forældreinformanter træf omkring børnevaccination. Disse faktorer er ikke alene determinerende for 

forældrenes beslutningsprocesser, men blot få af mange påvirkende kræfter, der til sammen udgør 

den kontekst, som forældrenes beslutningsprocesser finder sted indenfor. 
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6. Konklusion 

I dette speciale har jeg undersøgt, normale danske forældres holdninger til og erfaringer med 

børnevaccination. Med udgangspunk i udvalgte forældres oplevelser omkring børnevaccination, har 

jeg undersøgt hvad der ligger til grund for den store vaccinationstilslutning der er at finde i Danmark 

og, hvordan det trods udbredt opbakning til programmet alligevel er mulig at være vaccineskeptiker 

på et pragmatisk og logisk grundlag.  

 Til at begynde med dykkede jeg ned i den institutionelle side af børnevaccinations-

programmet. Jeg viste hvordan statens og sundhedsvæsnets daglige forvaltning af 

børnevaccinationsprogrammet, hviler på en udbredt og velbegrundet tese om, at danske forældre 

generelt er tillidsfulde og mere specifikt, at de har tillid til sundhedsvæsnets autoritet, ekspertise og 

motiver. Dette legitimeres i praksis, når majoriteten af danske forældre imødekommer og efterlever 

denne tese ved at udvise generel social og institutionel tillid i forbindelse med børnevaccination. Dette 

fænomen har jeg kaldt tillidsnormen. Jeg påviste yderligere, at tillidsnormen reproducerer sig selv, 

blandt andet ved at i udpræget grad at stigmatisere og sanktionere afvigerne; forstået som de 

vaccineskeptiske forældre. 

 Dernæst viste jeg, at denne udprægede tillid til statslige institutioner og autoriteter ikke 

nødvendigvis går igen i andre beslutningsprocesser der finder sted indenfor forældreskabet. Nutidens 

forældreskaber er præget af et dominerende forældreskabsparadigme, der i praksis omtales som “det 

nye børnesyn”. Dette paradigme indeholder et pragmatisk handlingsrationale, der går ud på at tilgå 

forældreskabet på eksperimenterende og afprøvende vis. Handlingsrationalet affødes af den 

grundlæggende erkendelse, at alle børn og forældre er enestående individer med unikke behov og 

grænser, hvorfor det nødvendiggøres at en forælder gradvist lærer sit barn at kende og følgelig 

kontinuerligt tilpasser sit forældreskab, med respekt for både sine egne og barnets behov. Frem for at 

fremme tillid til autoritære eksperter og officielle myndigheder, faciliterer forældreskabsparadigmet 

forældrenes egen ekspertise og autoritet, ved at positionere dem som forældreeksperter, i kraft af 

deres unikke kendskab til egne børn.  

 Endeligt undersøgte jeg, hvorledes der kan opstå gnidninger mellem de rationaler, der 

ligger til grund for børnevaccinationsprogrammet og de rationaler, der sættes i spil af 

forældreskabsparadigmet. Disse gnidninger kan, under de rette omstændigheder åbne et 

mulighedsrum, hvor vaccineskepsis legitimeres af forældreekspertens iboende autoritet og 
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medfølgende pligt. Dette til trods for den stærke tillidsnorm og den kraftige adfærdsregulerende magt 

denne har.  

 Det danske børnevaccinationsprogram er indtil videre stadig et tilbud og det er således 

frivillig om man vil tage imod det og lade sine børn vaccinere eller ej. Således et det udelukkende op 

til forældrene om et barn bliver vaccineret. Forældre træffer denne beslutning på vegne af deres barn, 

med et ønske og et håb om at give barnet de bedst mulige forudsætninger, men uden at kunne vide 

om barnet vil oplevede mere eller mindre alvorlige bivirkninger ved vaccinationen, om det rent 

faktisk bliver immuniseret, om barnet ville være blevet sygt uden vaccinen eller hvordan en given 

sygdom ville have udviklet sig hos barnet. Et at de centrale argumenter, jeg ønsker at lave med dette 

speciale, er derfor, at man bliver nødt til at forstå de handlingsrationaler, der præger det generelle 

forældreskabet, før man kan forstå nuancerne i danske forældres tilslutning til børnevaccinations-

programmet. Desforuden bidrager dette speciale til feltet af antropologiske studier, som beskæftiger 

sig med af børnevaccination, ved at tage afset i den vaccinetro majoritet, hvilket er et ofte overset 

perspektiv. Men med denne tilgang til emnet, har jeg opnået indsigt i, hvad der fordrer den høje 

vaccinationstilslutning i Danmark, foruden at undersøge hvad der udfordrer tilslutningen. 

Dette speciale skal ydermere ses som en opfordring til at forstå børnevaccination i 

relation til pragmatisme, jævnfør Whytes udlægning af begrebet  (1997). Det pragmatiske 

handlingsrationale rammesætter mange af de faktorer, som utallige antropologiske studier har vist 

influerer forældres beslutninger vedrørende børnevaccination (Elverdam, 2011; Kaufman, 2010; 

Leach & Fairhead, 2007; Reich, 2016; Sobo, 2015). Overbebyrdelse af påståede sandheder, uvished, 

risikovurdering, politik, biomedicinsk viden, socialkonstruktivistiske normer, og så videre, er ifølge 

den pragmatiske forståelsesramme alle blot sociale ressourcer, der påvirker beslutningsprocessen. 

Ydermere er det gavnligt at tage dette perspektiv, fordi de er så udbredt en misforståelse, at 

vaccinationsbeslutninger alene træffes på et rationelt grundlag (Leach & Fairhead, 2007, p. 4; Sobo, 

2015, p. 382). 

Danske medier; både nyhedsmedier, underholdningsmedier og sociale medier, 

portrætterer vaccineskeptiske forældre som grundlæggende problematiske, og bidrager således til 

stigmatiseringen af dem. Men denne fremstilling er misvisende og stemmer ikke overens med hvor 

sjældent vaccineskepsis faktisk er, og hvor velovervejede og velargumenterende jeg har oplevet at 

vaccineskeptikere kan være. Det er en vigtig pointe, at flokimmunitet, som er et af statens primære 

mål med børnevaccinationsprogrammet, kun er muligt at opnå for de sygdomme, som man kan opnå 

livslang immunitet overfor, hvilket ikke er tilfældet for alle de sygdomme, børnevaccinations-
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programmet er rettet imod. Det er også en vigtig pointe, at flokimmunitet ikke kræver 100% 

vaccinationstilslutning. Disse faktorer bliver ofte overset, når det mest udbredte argument for at 

vaccinere er, at man skal gøre det for at beskytte samfundets udsatte individer: at det er en moralsk 

forpligtigelse at vaccinere. Det er ikke mit ønske, at bidrage til at vaccinationstilslutningen falder i 

Danmark, eller at overbevise flere om, at de skal forholde sig mere skeptisk til børnevaccination. Men 

jeg håber, at jeg ved at skabe større forståelse for disse nuancer, og give en dybere indsigt i de 

handlingsrationaler, der bidrager til legitimeringen af vaccineskepsis, kan bidrage til at bygge bro 

mellem de to stridende poler i den offentlige vaccinationsdebat. I løbet af mit feltarbejde erfarede jeg, 

at forældre med vidt forskellige holdninger til børnevaccination, godt kan forstå hinandens rationaler 

og respektere hinandens beslutninger. Dette giver mig håb for, at det samme kan gøre sig gældende 

hos den brede befolkning. 

Dette speciale er blot et indledende forsøg på at forstå børnevaccination i en dansk 

kontekst og emnet er langt fra undersøgt til fulde. Ikke desto mindre føler jeg, at jeg hermed har sat 

en retning for, hvordan mere ressourcestærke studier kunne tilgå emnet. For jeg ser ikke kun en 

akademisk men også en praktisk relevans, for nogle af de indsigter jeg har opnået undervejs. For 

eksempel i eventuelle fremtidige politiske diskussioner om at indføre det der i praksis ville virke som 

obligatorisk vaccination. På baggrund af dette speciale, synes det som en risikabel beslutning, der 

potentilet kunne skabe mere vaccinemodstand. Om ikke andet opfordrer jeg hermed til, at andre 

antropologer fortsætter studiet at børnevaccination i Danmark; der er endnu uendeligt meget at tage 

fat på.
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Abstract 

 

Abstract 

This thesis is based upon five months of ethnographic fieldwork amongst Danish parents of toddlers, 

accompanied by ongoing attention towards a diverse range of Danish media outlets. The thesis is 

grounded in the premise, that vaccine uptake is quite high in Denmark and that vaccine scepticism 

does not constitute a threat towards public health. With that in mind, it is the aim to explore Danish 

parents’ attitudes towards childhood vaccination and additionally, to get an insight into what 

facilitates the high vaccine uptake in Denmark and how rare instances of vaccine scepticism still 

occur, in spite of all the social mechanism that are in place to insure the opposite. 

 Throughout the thesis, it is shown that there is a widespread norm of social and 

institutional trust in Denmark, upon which healthcare institutions predicate their daily management 

of the childhood vaccination programme. This ‘norm of trust’ is both statistical, in that social and 

institutional trust is a common occurrence amongst Danish parents, and moral, in that it defines 

childhood vaccination as good and right. All deviance in the form of vaccine scepticism is as such 

categorised as amoral and wrong. Such norms are powerful behavioural regulators, in that they inspire 

parents to comply with the childhood vaccination program, and ensure that deviance from the 

program is heavily sanctioned. 

 Turning the attention towards parenthood in general, it is explored how a different set 

of social mechanism influence decision-making in this context. There is a fairly new trend affecting 

parenthood in Denmark called ‘the new child perspective’. This constitutes a new parenthood 

paradigm, which is largely based on a pragmatic approach to parenthood. It is shown how this 

parenthood paradigm and accompanying pragmatic approach is expressed in different ways within 

two concrete parenthoods. 

 Finally, the thesis explores how this pragmatic approach, in practice is also evident in 

the way parents decide whether or not to vaccinate their children. This approach clashes somewhat 

with the norms of trust. This creates a possibility for legitimate and logical vaccine scepticism. 

As such, the main argument of this thesis is, that in order to fully understand the context surrounding 

parental decisions regarding childhood vaccination, one has to pay attention to parenthood in general. 

After all, only the parents can make such decisions on behalf of their children. It is their privilege and 

responsibility.  
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