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Abstract 
This thesis will focus on the declining numbers of Danish female citizens receiving the vaccination 

against cervical cancer, also known as the HPV-vaccine.  

From the year 2005 when the vaccination was made available in Denmark, the number of girls to 

receive the vaccination was increasing. From 2010 to 2012 the percentage of girls receiving the 

vaccine was at a steady 79 %, until 2013 when the numbers started to drop drastically to only 4 % 

in 2016. Why did so many girls choose not to receive the vaccination?  

In Denmark around 99 girls every year die from cervical cancer and many more suffer from the side 

effects of the operation they receive when diagnosed with the cervical cancer. 

This thesis investigates why the girls and their families chose not to be vaccinated with the HPV-

vaccine. In order to answer this question, the analysis of this thesis will be divided into three parts; 

 

The first part of the analysis is called “A historic analysis” and will investigate how specific 

vaccines and vaccination has been perceived and viewed through-out history. The purpose of this 

part is to determine which words people have used to describe vaccination, and how people initially 

reacted when the first vaccine was invented. This will include an investigation of discourses used to 

assign specific meaning to vaccination. This part of the analysis will also include an analysis of the 

discourses surrounding the MMR-vaccine (in Denmark called MFR-vaccine) as part of an 

investigation of how and why specific meaning gets linked to a vaccine. 

 

The second part of the analysis is called “An analysis of the discourse surrounding the HPV-

vaccine” and will investigate how the discourse surrounding the HPV-vaccine has evolved from the 

first year of its availability until the year 2016. This part of the analysis will also investigate the link 

between perception of vaccination in our society through-out history and the sudden decline in 

numbers of girls receiving the HPV-vaccine. Furthermore, this part will analyse how the use of 

words describing the HPV-vaccine has evolved and how it can be linked to the historic use of words 

describing vaccination.   

 

The third part of the analysis is called “The poisonous vaccine”. This part will investigate why and 

how girls and families decline the offer of a vaccine. A part of this investigation will be to 

investigate which meaning and what kind of words that are being used to reject the vaccine in a way 

that makes sense, and which other discourses that are being used to reject the vaccine. 
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Specialets struktur 
I det følgende vil specialets strukturs præsenteres. Dette for at skabe et overblik over, hvad de 
kommende kapitler i specialet vil indeholde og hvilken rækkefølge de vil fremgå i. 
 
  
Kapitel 1.0 – Indledning 

Første kapitel har til formål at præsentere, hvad dette speciel omhandler og kort præsentere 

baggrunden for specialet. Yderligere vil specialets problemformulering og underspørgsmål 

præsenteres. 

 

Kapitel 2.0 – Teori 

Følgende kapitel vil omhandle den anvendte teori i specialet. Kapitlet vil indeholde de begreber, jeg 

finder relevant i forhold til specialet.  

Teorien vil blive præsenteret ud fra Raffnsøes et al., Nilsson, igennem en læsning af deres forståelse 

af Foucault og igennem min egen læsning af Foucaults primære tekster. 

 

Kapitel 3.0 – Specialets arkiv 

Dette kapitel vil præsentere specialets arkiv. I arkivet findes de ytringer og den empiri, der 

analyseres i specialet. Kapitlet har til formål at præsentere, hvor ytringerne og empirien bliver 

fundet, samt hvilke fravalg af empiri, der er fortaget. 

 

Kapitel 4.0 – Analysestrategi 

Dette kapitel har til formål at præsentere analysestrategien for specialet og derved klargøre det 

analytiske blik i specialet for læseren. Derudover vil kapitlet også præsentere hvad det er muligt for 

mig som forsker at iagttage med denne analysestrategi, og hvorfor netop denne gør det muligt for 

mig at besvare min problemformulering. 

 

Kapitel 5.0 – Analyse 

I dette kapitel vil specialets analyse fremgå. Analysen tager afsæt i det valgte teori, samt 

analysestrategi. 
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Kapitel 6.0 – Konklusion 

Dette kapitel vil præsentere specialets konklusion. Konklusionen vil svare på hver af de tre 

underspørgsmål, for derefter endeligt at besvare den overordnede problemformulering. 

 

Kapitel 7.0 – Litteraturliste 

Den anvendte litteratur vil kunne ses i dette kapitel. 

 

Kapitel 8.0 – Bilag 

De anvendte bilag vil kunne ses i dette kapitel. 

 

  



 5 

1.0 Indledning ............................................................................................................... 7	
1.1	 Problemfelt ............................................................................................................................................ 8	

1.1.1 Problemformulering ............................................................................................................................. 9	
1.1.2 Underspørgsmål ................................................................................................................................................ 9	

2.0 Teori ...................................................................................................................... 11	
2.1 Foucaults diskursbegreb ............................................................................................................................. 11	

2.1.2 Bestemmelse af de diskursive formationer ......................................................................................... 12	
2.2 Vidensarkæologi ........................................................................................................................................ 12	

2.2.2 Objekternes dannelse .......................................................................................................................... 14	
2.2.3 Definitionen af ytring ......................................................................................................................... 14	

2.3 Slægtskab ................................................................................................................................................... 15	
2.4 Subjektposition .......................................................................................................................................... 17	
2.5 Meningstilskrivelse .................................................................................................................................... 18	
3.0 Specialets arkiv ..................................................................................................... 20	
3.1 Fravalg ....................................................................................................................................................... 22	
4.0 Analysestrategi ..................................................................................................... 24	
4.1 Begreber ..................................................................................................................................................... 24	
4.2 Opbygning.................................................................................................................................................. 26	
4.3 Det analytiske blik i specialet .................................................................................................................... 29	
5.0 Analyse .................................................................................................................. 31	
5.1 Historisk analyse ........................................................................................................................................ 31	

5.1.1 Kopper ................................................................................................................................................ 31	
5.1.2 Modstand mod vaccinen ..................................................................................................................... 33	
5.1.3 MFR-vaccinen .................................................................................................................................... 35	
5.1.4 Green Our Vaccines ........................................................................................................................... 37	

5.2 Analyse af diskursen om HPV-vaccinen ................................................................................................... 39	
5.2.1 2005 til 2008 ....................................................................................................................................... 39	

5.2.1.1 Accept af vaccinen ....................................................................................................................................... 39	
5.2.1.2 Sundhedsstyrelsen ........................................................................................................................................ 42	

5.2.2 2009 – 2012 ........................................................................................................................................ 43	
5.2.2.1 Accept og begyndende skepsis mod vaccinen ............................................................................................. 43	
5.2.2.2 Sundhedsstyrelsen ........................................................................................................................................ 47	

5.2.3 2013 - 2016 ......................................................................................................................................... 47	
5.2.3.1 Fravalg af vaccinen ...................................................................................................................................... 48	
5.2.3.2 Gift og ødelagte liv ....................................................................................................................................... 48	
5.2.3.3 Den giftige vaccine ....................................................................................................................................... 50	
5.2.3.4 Sundhedsstyrelsen ........................................................................................................................................ 53	

5.3 Den unaturlige vaccine .............................................................................................................................. 56	
6.0 Konklusion ............................................................................................................ 59	
7.0 Litteraturliste ....................................................................................................... 62	
Bøger ................................................................................................................................................................ 62	
Faglige artikler ................................................................................................................................................. 63	
Artikler ............................................................................................................................................................. 63	
Hjemmesider .................................................................................................................................................... 66	
Figur ................................................................................................................................................................. 68	
8.0 Bilag ....................................................................................................................... 70	



 6 

1. 
kapitel 

 
 
Indledning 
 

 

Første kapitel har til formål at præsentere, hvad dette speciel omhandler og kort 

præsentere baggrunden for specialet. Yderligere vil specialets problemformulering og 

underspørgsmål præsenteres. 
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1.0 Indledning 

En vaccination er et forløb, hvori en person modtager en eller flere injektioner mod bestemte 

sygdomme. Ved at blive vaccineret vil kroppen danne antistoffer mod den eller de vira, der 

vaccineres imod. Således vil kroppen, hvis patienten smittes med virussen senere, lettere vil kunne 

genkende virussen og nedkæmpe den (Hjemmeside 1). Opfindelsen af vaccinen har haft stor 

historisk betydning, da den har været med til at redde mange menneskeliv og har bevirket, at 

sygdomme som kopper og polio stort set er udryddet i dag (DR, 11/4, 2016). Opfindelsen betyder 

således, at generationer af mennesker kan leve uden at opleve epidemier, hvor mennesker dør i 

hobetal. Børn behøver ikke at gå med krykker resten af deres liv, hvis polioen rammer, som det 

tidligere har været tilfældet. Yderligere er småbørn blevet sparet for sygdomsforløb ved hjælp af 

vaccinationen mod fåresyge, mæslinger og røde hunde.  

Desuden har udvikling af vacciner gjort det sikkert at rejse til lande, hvor smittefaren tidligere var 

stor. Vaccinen mod gul feber er et eksempel på dette. Rejsende til Afrika og Sydamerika anbefales 

at blive vaccineret mod gul feber, da sandsynligheden for smitte er stor, og dødeligheden ved smitte 

er på 20 %. Det betragtes dog nu som sikkert at rejse til disse lande, da der historisk kun er én 

person, der er blevet smittet med Gul feber, efter at have modtaget vaccinen (Hjemmeside 2). 

Kolera er ligeledes en sygdom, der tidligere har kostet mange mennesker livet. I 1852 døde 4.637 

mennesker i København, og andre storbyer som London og Stockholm var lige så hårdt ramt. 

Denne virus hærger stadig i nogle lande. Sidst sås det, hvordan Haiti efter et voldsomt jordskælv i 

2010 blev ramt af en kolera epidemi, der kostede 7.500 mennesker livet, imens yderligere 600.000 

bliver smittet (Eberhardt, Jakob, 2016: 110). Vaccinen gjorde det dog muligt at forebygge et langt 

større antal døde. Yderligere har vaccinen muliggjort, at der i Danmark ikke har været nogle 

tilfælde af kolera virus de sidste år (Hjemmeside 3). 

 

Opfindelsen af vaccinen har således haft stor betydning historisk, da den har gjort det muligt at 

forhindre og mindske store epidemier. På trods af dette har vacciner mødt stor modstand. Særligt 

vaccinerne HPV – en vaccine mod livmoderhalskræft og MFR – en vaccine mod mæslinger, 

fåresyge og røde hunde er i de senere år blevet fravalgt af mange.  

MFR-vaccinen er i flere år blevet beskyldt for at give små børn autisme (Berlingske, 9/01, 2011). 

Fravalget betyder at flere frygtede børnesygdomme vender tilbage, heriblandt den meget 

smitsomme virus mæslinger, der netop kan undgås ved MFR-vaccinen (Berlingske, 23/02, 2015). 

Ligeledes fravælger flere HPV-vaccinen, efter flere historier omhandlende piger, der angiver at 
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have fået bivirkninger, efter de har modtaget vaccinen. Netop fravalget af HPV-vaccinen vil være 

specialets udgangspunkt. 

 

1.1 Problemfelt 
Human Papillomavirus (HPV) er en af de vira, der kan udvikle sig til livmoderhalskræft. Virussen 

bliver seksuelt overført og stort set alle seksuelt aktive kvinder vil blive smittet med denne virus. 

Dog er det ikke hos alle, hvor den udvikler sig til kræft i livmoderhalsen (Hjemmeside 4).  

Livmoderhalskræft er en sygdom, der i gennemsnit rammer 376 kvinder årligt i Danmark, hvoraf 

ca. 99 dør (Hjemmeside 5). Livmoderhalskræft er således ikke den kræftform, der koster flest 

menneskeliv, men er dog stadig skyld i en række dødsfald og komplikationer hos de, der overlever 

kræftforløbet. Kræft er forsat i stigning i verden (Hjemmeside 6), også i Danmark hvor hver tredje i 

gennemsnit bliver diagnosticeret med en eller anden form for kræft (Hjemmeside 7). Kræft er 

således ikke en ukendt sygdom, hverken på globalt plan eller i Danmark.  

Også derfor blev HPV-vaccinen modtaget med ord som ”nobelpris værdig” (Dagens Medicin, 

23/11, 2006), da den kom på marked. Vaccinen består enten af stoffet Gardasil eller Cervarix, der 

blev godkendt til brug i henholdsvis 2006 og 2007. Vaccinen blev d. 1. januar 2009 en del af det 

danske børnevaccinationsprogram, dog kunne den allerede inden købes af privatpersoner og gives 

af praktiserende læge. (Hjemmeside 8). Vaccinen kan både gives til drenge og piger i 10-13 års 

alderen (Hjemmeside 9), men er dog målrettet piger i 12-års alderen. For at få flest mulige til at 

modtage vaccinen, gives der et midlertidig vaccinationstilbud om gratis vaccine til kvinder fra 

fødeårene 1985-92 og 1993-95 (Hjemmeside 8). Der er således stor mulighed for at blive vaccineret 

med HPV-vaccinen. Der går dog ikke mange år, før antallet af piger der modtager vaccinen, 

begynder at falde. 

Som det vil fremgå af analysen, falder antallet af HPV-vacciner allerede i 2013, og der kan være en 

række forklaringer på dette. Specialets undren tager afsæt i dette fald af vaccinationer: hvad gør et 

fravalg af vaccine meningsfuldt for målgruppen?  Når hver tredje dansker bliver diagnosticeret med 

kræft, betyder det, at stort set alle danskere er bekendt med et eller flere kræftforløb. Også derfor 

kan det vække undren, at flere fravælger en vaccine, der kan forbygge en kræftvirus i 

livmoderhalsen.  

I en tid hvor det er muligt at forebygge et kræftforløb, der indebærer operationer og i værste tilfælde 

døden, hvordan kan et meningsfuldt nej til vaccinen forstås og derved et fravalg retfærdiggøres? 

Denne undren vil belyses i specialet med den valgte problemformulering: 
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1.1.1 Problemformulering 
 

Hvordan meningstilskrives HPV-vaccinen over tid, og hvilke konstitutive konsekvenser kan 

iagttages i diskursiveringen for fravalg af vaccinen? 

 

 

Den valgte problemformulering vil blive besvaret ved hjælp af de følgende underspørgsmål: 

 

1.1.2 Underspørgsmål 

• Hvad er den historiske diskurs omkring vaccinen? 

• Hvordan udvikler diskursen om HPV-vaccinen sig? 

• Hvilke begrundelser anvendes til meningsfuldt at fravælge HPV-vaccinen? 
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2. 
kapitel 
 

 
 
Teori 
 

 

Følgende kapitel vil omhandle den anvendte teori i specialet. Kapitlet vil indeholde 

de begreber, jeg finder relevant i forhold til specialet.  

Teorien vil blive præsenteret ud fra Raffnsøes et al., Nilsson, igennem en læsning af 

deres forståelse af Foucault og igennem min egen læsning af Foucaults primære 

tekster. 
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2.0 Teori 
 

2.1 Foucaults diskursbegreb  
Følgende afsnit vil beskæftige sig med selve forståelsen af Foucaults diskursbegreb. 

Foucault ønsker i sin diskursundersøgelse at tage afsæt i ”en foreliggende og tilsyneladende 

sammenhængende mængde af begivenheder” (Raffnsøe et al, 2009: 184). Ved at tage afsæt i netop 

dette vil Foucault belyse, hvorfor det er præcis disse diskursive begivenheder, der eksisterer. Et 

fokus bliver således, hvorfor netop disse ytringer er mulige og ikke andre, der umiddelbart kunne 

have været mulige (ibid: 184). 

Foucault ønsker at gøre dette ved at studere, hvordan forskellige ord og begreber bliver fordelt, 

spredt og danner forskellige former for regelmæssighed (Nilsson, 2009: 53). Foucault beskæftiger 

sig dermed med en række allerede foreliggende ytringer, han sætter i relation til hinanden, indtil et 

mønster synes at vise sig. Således at han belyser en systematik i allerede eksisterende sproglige 

begivenheder (Raffnsøe et al, 2009: 184). 

Netop en systematik i allerede foreliggende sproglige begivenheder kalder Foucault ”diskursive 

formationer”. Har der været en regularitet i anvendelsen af ytringer, måden ytringerne udtales på 

eller omtalte objekter da ytringen blev dannet, kan dette betegnes som en systematik (ibid: 184). 

Ifølge Foucault bør et spørgsmål omkring de diskursive formationer være, hvorvidt der er en 

struktur i forbindelse med fremkomsten af regelmæssighederne og hvordan de tidsmæssigt er 

forbundet. Yderligere bør det iagttages, om der er et mønster i sammenhængen mellem ord og 

begreber (Nilsson, 2009: 53). 

De diskursive formationer og ytringer skal ifølge Foucault altid tages fat i dér, hvor selve ytringen 

forgår. Han mener, at der skal gøres op med tanken om, at der findes et punkt, hvor en diskurs 

opstår. At dette er en hemmelig u-målbar faktor og at de ytringer der skaber diskursen, er 

hemmelige og udtalt i stilhed (Foucault, 2005:70). Det interessante, ifølge Foucault, er således ikke 

hvorfor diskursen er blevet til, men at belyse hvordan diskursen er blevet til det, den er. Analysen 

forsøger således at belyse, hvordan det kan være, at det netop er disse diskursive begivenheder, der 

foreligger. Hvordan kan det være, at det netop er disse ytringer og kun dem, der bliver realiseret og 

ikke andre, der umiddelbart kunne havde været ytret (Raffnsøe et al, 2009: 184). 

 



 12 

2.1.2 Bestemmelse af de diskursive formationer 

De diskursive formationer kan betegnes som: ” (…) en samling ytringer som man efterfølgende kan 

se en regularitet i, hvis man sætter dem i relation til hinanden” (Raffnsøe et al, 2009: 184). I 

Foucaults bog Vidensarkæologi (originalt: L’archéologie du savoir, 1069, Editiones Gallimard) 

omtaler han fire hypoteser til at bestemme de grupper af relationer, der er mellem forskellige 

ytringer. Jeg vil her gennemgå den af hypoteserne, jeg anser som relevant for specialet. 

En af de hypoteser Foucault beskriver omhandler en sammenhæng i ytringerne, i det de henviser til 

det samme objekt. Således at ytringerne uanset deres form eller tidspunkt for ytringen kan kobles 

sammen så længe det samme objekt er i centrum for ytringen. Så længe det er det samme objekt, 

ytringerne henviser til, opstår der en helhed og sammenhæng i ytringerne. Ytringerne har 

sammenhæng til objektets udvikling, når de har nævnt, beskrevet, forklaret eller berettet om dette 

(Foucault, 2005: 76). Denne hypotese arbejder således med en idé om at alle ytringer, uanset deres 

form, er med til at bestemme og påvirke diskursive formationer, så længe de omtaler det samme. 

 

2.2 Vidensarkæologi 
Jeg vil i dette speciale anvende Foucaults vidensarkæologi og derfor i det følgende gennemgå 

Foucaults teori om vidensarkæologi. Det er vigtigt at understrege, at Foucault ikke selv betegner 

vidensarkæologi som en metode, der kan følges slavisk, og at han ikke selv har benyttet 

vidensarkæologi således (Raffnsøe et al, 2009: 181). Der findes derfor ikke en ”opskrift” til den 

rigtige fremgangsmåde i vidensarkæologi. Derfor vil analysen bære præg af min tolkning og 

forståelse af Foucault. 

Gennemgangen og anvendelsen af Foucaults diskursanalyse i dette afsnit og selve analysen vil tage 

afsæt i Raffnsøe et. al.- , Kaspar Villadsens tolkning og læsning, samt min egen læsningen og 

forståelse af Foucault. 

 

I arbejdet med Foucaults vidensarkæologi er det vigtigt at forstå, at Foucault ikke arbejder med en 

klassisk forståelse af arkæologi. 

Ordet arkæologi anvender Foucault for at ” (…) spille på ordene og betegne en slags beskrivelse af 

arkivet, ikke (…) genopdagelse af knoglerester”. Hensigten med navnet er at gøre opmærksom på, 

at der i vidensarkæologien arbejdes med et arkivarbejde (Raffnsøe et al, 2009: 186). Arkivet 

betegnes som en systematik, der gør sig gældende på et overordnet plan og betegner et generelt 

system for dannelse og omdannelse af udsagn (ibid: 185). Det er således i arkivet, der 
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fremanalyseres og bestemmes en systematik, som ytringerne indordner sig i. Herefter kan de sættes 

i relation til hinanden (ibid: 186). 

Det bliver således muligt at lave en samtidsdiagnose med vidensarkæologien ved at belyse arkivet 

og sætte de diskursive formationer i relation til hinanden (ibid: 186). 

Dog mener Foucault ikke, det er muligt at beskrive et arkiv udtømmende. Yderligere er det ikke 

muligt at beskrive ens eget arkiv. Dette kan ikke lade sig gøre, da det er inden for ens eget arkiv, at 

reglerne for hvordan vi taler, bliver sat. Reglerne opsættes, da det er arkivet, der giver mulighed for 

det, vi kan sige, samt fastsætter fremtrædelsesmulighederne for objektet for diskursen. Det totale 

arkiv er således ikke muligt at beskrive, da dets aktualitet er konstant udviklende, og da nye ytringer 

i arkivet kontinuerligt opstår. Således bliver arkivet tydeligere dets længere tid der går fra arkivets 

skabelse, til det analyseres (Foucault, 2005: 192).  

Arkivet er således, hos Foucault, en mere flydende betegnelse end en bunke bøger eller et rum fyldt 

med dokumenter. Arkivet skal ikke betegnes som bogstaver og bøger, der er med til at beskrive 

verdenshistorien. Derimod tænkes det som ytringer i form af hændelser og ting (ibid: 190). Denne 

definition er dog stadig uspecifik og en nærmere betydning er essentiel. Foucault beskriver mere 

specifikt sin betegnelse af arkivet, som bestående af den mængde af sagte ting i en kultur, der er 

genbrugt og bevaret. Det kan derved betragtes som den verbale masse dannet af mennesker 

igennem teknikker og institutioner. Dette skal forstås som, at det ikke kun er de ytringer, der bliver 

sagt, der er interessante; Det er ligeledes de operationer, der er affødt, der udgør arkivet (Raffnsøe 

et al, 2009: 186). Arkivet danner således ikke et ”tid- og stedsløst bibliotek” (Foucault, 2005: 191), 

men skal afdække et stort arkiv af omfattende sammenhænge der hersker og som vi responderer på. 

Arkivet kommer således til at betegne bestemte regelmæssigheder, som synes at have reguleret og 

bestemt særlige ytringer, der har tilladt at disse og ikke andre blev til (Raffnsøe et al, 2009: 187). 

Således bringer arkivet ikke alene enkelte udsagn, men også de diskursive formationer i relation til 

hinanden og derved opstår det, Foucault betegner som ”arkivet”. Det er dette, der søges afdækket i 

Foucaults vidensarkæologi (ibid: 185). 

I undersøgelsen af arkivet, og derved vidensarkæologien, er det selve ytringen, der er i fokus, og 

den Foucault ønsker at undersøge. Foucault mener, at det gælder om at fange ytringen i den 

hændelse, hvori den opstår; At bestemme betingelserne for eksistensen af ytringen ved at fastsætte 

grænserne for den og vise hvilke andre former for ytringer, den udelukker (Foucault, 2005: 71). 

Således bliver formålet med vidensarkæologien at belyse arkivet og dets ytringer, der er i spil, samt 

at belyse hvordan disse har været i spil og er blevet aktiveret over tid. Dette gøres ved at belyse 
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ytringerne, når de aktiveres, samt at belyse irregularitet, regularitet og de diskursive formationer, 

der skabes ved ytringerne (Villadsen, 2002: 85).  

 

2.2.2 Objekternes dannelse 

I Foucaults arbejde med diskursive formationer og diskursanalyser, arbejder han ligeledes med en 

række begreber for dannelsen af det objekt, der undersøges. Foucault mener, at de objekter en 

diskurs historisk har haft, kan vises ved hjælp af tre trin: Frembruds første overfalder, 

afgrænsningsinstanser og specifikationsnøgler (Foucault, 2005: 85). 

Ved frembruds første overflader taler Foucault om at finde og forstå de brud, der er i objektet, som 

leder op til den forståelse, der er af objektet nu. Disse vil være forskellige for samfund, perioder og 

diskurser, der undersøges (ibid: 86). 

Med afgrænsningsinstanser omtales de omgivelser og institutioner, der er med til at tillægge 

betydningen, betegne og adskille objektet. Her kan således være tale om institutioner, men ligeledes 

kan det være kunst og medier, der påvirker, hvordan et objekt bliver behandlet (ibid: 87). 

Foucault mener således, at dannelsen af objekter etableres mellem første frembrud, afgrænsnings- 

og specifikationsinstanserne. De diskursive formationer defineres i forhold til deres objekter, hvis 

en helhed kan vises og et diskursobjekt kan finde sin plads samt vise sin fremkomst, hvis der 

samtidig kan vises, at den har udelukket andre diskurser, uden den selv er nødt til at ændre sig (ibid: 

90). 

 

2.2.3 Definitionen af ytring 

Foucault arbejder med ytringerne som værende det mindste i selve diskursen. Han omtaler det som 

selve ”diskursens atom” (Foucault, 2005: 132). Foucault argumenterer for denne betegnelse, da 

ytringen er det mindste og et uopløselige element, der kan indgå i et spil af relationer med lignede 

elementer (ibid: 132). Foucault mener således, at en ytring er det mindste i en diskurs; Noget der 

ikke ophører med at eksistere og samtidig, uden problemer, kan indgå i sammenhæng med andre 

lignende elementer. Hvad kan så betegnes som en ytring?  

En sætning er eksempelvis ikke nødvendigvis en ytring. Foucault betegner en sætning som en 

ytring, hvis den er grammatisk isolerbar, eksempelvis ”Der” eller ”Denne mand”. Begge disse 

eksempler kan fungere både som en sætning og som en ytring. Dog er det muligt at finde sætninger, 

der ikke kan fungere som ytringer. 
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Foucault argumenterer for, at en opstilling af en matematisk ligning eller algebraisk formel, ikke 

kan defineres som en sætning, da den ikke giver mening at ytre selvstændigt. En sætning kan derfor 

ikke betegnes som værende fyldestgørende for en definition af ytringer (Foucault, 2005: 134-135).  

Endvidere kan selve det, at et udsagn skrives eller, tales ikke beskrives som en ytring. Dette, da to 

ytringer logisk kan være ens, men samtidig være helt forskellige ytringsmæssigt. Ytringen ”Ingen 

hørte det” og ”Det er sandt, ingen hørte det” er selve udsagnet logisk identisk. Men som ytringer 

tilhører de to ikke den samme diskursive plan. ”Ingen hørte det” vil betragtes som et faktum, der 

forklarer eller konstaterer, hvis det læses i en bog. ”Det er sandt, ingen hørte det” indikerer derimod 

en diskussion, et svar på et spørgsmål eller lignende (ibid: 133). 

Derfor mener Foucault, at en ytring kan finde og isolere en formuleringsakt. Dog skal dette ikke 

tænkes som selve den fysiske handling at tale eller at skrive. Heller ikke formålet eller resultatet 

med ytringen. Foucault mener således, at det er selve handlingen, der bliver udført i kraft af 

formuleringen ved frembruddet af ytringen, og ikke hvad der forgår enten inden eller efter 

frembruddet, der kan kendetegne en ytring (ibid: 135). 

 

2.3 Slægtskab 
Specialet gør, som tidligere skrevet, brug af Foucaults vidensarkæologi. Det følgende begreb er dog 

hentet hos Kaspar Villadsen, der belyser Foucaults tanker omkring genealogi og vidensarkæologi i 

forbindelse med kontinuitet og diskontinuitet i kritisk historieskrivning i sin artikel: ”Michael 

Foucault og kritiske perspektiver på liberalismen”. Foucaults genealogi arbejder med ønsket om at 

vise, hvordan de praksis- og videns former der hersker i vores samfund i dag, er et resultat af 

historiske udelukkelser, kampe og tilfældigheder (Villadsen, 2002: 85). Genealogien gør dette ved 

at arbejde med kontinuitet og diskontinuitet således, at hvis historien synes at virke kontinuerlig, 

påviser genealogien diskontinuitet. Synes historien at virke diskontinuerlig i form af epoker eller 

æraer, fremvises kontinuiteter (ibid 85).  

Villadsen gennemgår ligeledes vidensarkæologien. Som belyst (jf. afsnit 2.2) ved vi, at 

vidensarkæologien undersøger ytringer henover en specifik afgrænset periode. Det er også igennem 

en sådan afgrænset periode, altså gennem tid, at ytringerne danner diskursive formationer 

Med genealogien og vidensarkæologien in mente udarbejder Villadsen følgende figur: 
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(Villadsen, 2002: 86). 

 

Udgangspunktet for både den genealogiske og vidensarkæologiske analyse er at problematisere et 

afgrænset område, og at belyse hvordan der tales og handles inden for dette. Dette er illustreret i 

figuren som A. Det er målet med analysen at ryste forståelsen af de nuværende ytringer og 

diskurser, ved at påvise at det afgrænsede område indeholder kontinuiteter og diskontinuiteter, der 

er fremkommet gennem historiske kampe og tilfældigheder. Dette er illustreret som B. 

Det undersøgte har altid en række forskellige sideløbende historiske tråde, der kan følges. Disse er i 

figuren vist som 1, 2, 3. I hvert nedslag (i figuren vist som C) vil der være en række forskellige 

diskursive brud, fastfrysninger og udgrænsninger, der kan følges. Dog vil der altid være elementer, 

der ikke bliver belyst ved en diskursanalyse, da der vil være glemt eller begrænset viden om nogle 

elementer. Disse er illustreret ved D (Villadsen, 2002: 85). 

Villadsens figur anvendes til at illustrere de sideløbende historiske tråde, der i specialet vil 

anvendes til at belyse slægtskaber til diskursen omkring vaccinen. Det vil med Villadsens læsning 

af Foucault blive muligt at drage paralleller til sideløbende historiske diskurser og yderligere hvilke 

begreber der findes i de sideløbende diskursers begrebsreservoir, der kan aktiveres til at understøtte 

den valgte meningstilskrivelse.  

De sideløbende diskurser vil i specialet omtales som slægtskabsdiskurser. 

 

C) Arkæologisk snit:
Praksisregimeanalyse

D) Udgrænset
eller glemt viden

A) Genealogi :
Nutidsanalyse

B) Kontinuitet/diskontinuitet over tid

Foucaults genealogiske metode

1

2

3
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2.4 Subjektposition 
I det følgende redegøres for Foucaults forståelse og definition af subjektet. Foucaults arbejde med 

begrebet ”subjekt” hænger i høj grad sammen med hans tanker og arbejde med magt, og hvordan 

subjektet bliver styret og påvirket. Jeg vil i det følgende ikke redegøre for hans idéer omkring magt, 

men udelukkende forholde mig til de tanker, Foucault har gjort sig omkring subjektet.  

Dog vil jeg kort redegøre for, hvordan Foucault definerer et subjekt, Dette kan ikke gøres uden at 

berøre hans arbejde med magtbegrebet.  

Foucault mener, at et subjekt kan betyde to forskellige ting: et subjekt til andres kontrol/magt eller 

at subjektet er bundet til sin egen identitet i form af samvittighed eller selvtillid (Foucault, 1982: 

781). Subjektet og magt hænger hos Foucault sammen, da han igennem sine studier interesserer sig 

for, hvad der er med til at påvirke subjektets egen iagttagelse. Herunder hvordan andre aktører 

såsom kirken, videnskaben og medierne er med til at influere og påvirke subjektets forståelse af sig 

selv. Her mener Foucault, at alle i deres liv vil indtage en række forskellige positioner i forhold de 

mange forskellige diskurser vi møder i løbet af vores liv (Nilsson, 2009: 165).  

Foucault arbejder med den idé, at subjektet bliver skabt af de diskursive ordener, subjektet befinder 

sig i. Han anskuer derved ikke subjektet som et frit individ, der skaber sine egne meninger (ibid: 

165). Til specialets brug er det afgørende at forstå, at Foucault er inspireret af Althusser i sin 

forståelse af subjektet. Althusser mener, at subjektet bliver til et ideologisk subjekt igennem en 

proces, han omtaler som: ”interpellationsproces”, hvor diskurser appellerer til individet som et 

subjekt (Jørgensen og Phillips, 2011: 24).  

Jeg vil ikke gå i dybden med Althussers forståelse af ideologi, da det er subjektet og interpellation, 

der er relevant for specialet, og da det er, dette Foucault er inspireret af i sit arbejde med subjektet. 

Althusser betegner begrebet ”interpellation” som en proces, hvori sproget skaber en social position 

for subjektet (ibid: 25). Ved at subjektet accepterer sig selv som en modtager af ytringer, tilslutter 

subjektet sig den subjektposition, der er skabt via interpellation. Subjektet sættes i en position, hvor 

sproget har skabt positionen og må derfor, så snart sproget skaber positionen, tage stilling til sin 

subjektposition. Noget subjektet - ifølge Althusser - altid gør (Jørgensen og Phillips, 2011: 25). 

Det er netop denne interpellation og påvirkning af subjektet, i forhold til dens position, der i 

specialet vil blive anvendt til at besvare problemformuleringen. 
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2.5 Meningstilskrivelse 
Specialet vil gøre brug af begrebet meningstilskrivelse. Begrebet kan ikke betegnes som et teoretisk 

begreb, idet Foucault ikke har en definition af begrebet. På trods af dette, er det med i det teoretiske 

afsnit, da det er et af tre bærende analysebegreber. 

Meningstilskrivelse vil blive anvendt til at belyse og forstå de meninger, der bliver tilskrevet det 

objektet, der ytres om. Idet der ytres om et objekt, bliver en mening tillagt objektet. Det kan være 

mening om hvorvidt objektet er godt, dårligt, ligegyldigt osv. Begrebet kan således anvendes til at 

skabe en forståelse af, hvilken mening der gennem ytringen, bliver tillagt objektet. 
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3. 
kapitel 

 
 
Specialets arkiv 
 

 

Dette kapitel vil præsentere specialets arkiv. I arkivet findes de ytringer og den 

empiri, der analyseres i specialet. Kapitlet har til formål at præsentere, hvor 

ytringerne og empirien bliver fundet, samt hvilke fravalg af empiri, der er fortaget. 
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3.0 Specialets arkiv 
 
Foucault mener, at det i en diskursanalyse er nødvendigt at læse alt, og at det ikke er muligt at 

afgrænse det, der studeres, til et tema. Dette skyldes, at det ikke er muligt at forudse, om temaerne 

via ytringer er bundet sammen. (Andersen, 1999: 47). På grund af tidsrammen for specialet er 

denne metode fravalgt. I stedet er en række af aktører og offentlige forums, blevet udvalgt som 

kilder til at finde ytringer ved.   

Jeg vil i det følgende præsentere hvilke aktører, jeg vil anvende i mit speciale, og hvor jeg vil hente 

min empiri fra. Jeg vil således præsentere mit arkiv - altså hvorfra jeg vil finde ytringer.  

I specialet vil jeg have et særligt fokus på to aktører: modstanderne af vaccinen og 

Sundhedsstyrelsen. Modstanderne af vaccinen vil defineres i dette speciale som privatpersonen, der 

udtaler sig på vegne af sig selv eller sin familie.  

Ytringer fra modstandere af vaccinen vil jeg belyse via medierne, Facebook og interview.  

I analysen vil jeg inddrage medierne som et taletør for forskere og politikere der ytrer sig om HPV-

vaccinen, samt familier der til- eller fravælger vaccinen.  

Ytringer på Facebook vil jeg finde i gruppen: ”HPV vaccine info – til kamp for retfærdig 

oplysning” (Fremover: HPV FB). Denne Facebookgruppe er særlig interessant, da den er et 

samlingspunkt for en række personer, der diskuterer HPV-vaccinen og i særlig grad argumenterer 

for, hvorfor man ikke bør få HPV-vaccinen. Facebookgruppen er oprettet i 2012 med den 

begrundelse, at andre grupper, blandt andet en gruppe fra Kræftens Bekæmpelse, censurerer folk, 

der stiller kritiske spørgsmål og dækker over emnet ved ikke at lade alle ytre sig (Bilag 1). 

Gruppen har siden sin oprettelse haft et stigende antal medlemmer og har 5827 medlemmer per 

20/02 2017 (Bilag 2). Størstedelen af opslagene og artiklerne der deles i gruppen, kommenteres af 

mange medlemmer. Kommentarerne består af forskellige meningstilskrivelser. Netop derfor er 

denne Facebookgruppe relevant at belyse, i dette speciale. Jeg har valgt at fokusere og analysere en 

række ytringer, hvor det kan iagttages, at flere benytter de samme meningstilskrivelser.  

 

I specialet vil jeg yderligere gøre brug af to kvalitative interviews af henholdsvis en mor, der har 

valgt, at hendes datter skal have vaccinen, og en mor der har fravalgt vaccinen til hendes datter. 

Jeg vil anvende interviewene til at belyse mødrenes subjektpositioner til vaccinen, og hvordan de 

meningstilskriver deres beslutning.  

Jeg vil anvende et semistruktureret interview med et særligt blik for de diskurser, jeg ønsker at 

belyse. 
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Det semistrukturerede interview defineres af Brinkmann og Kvale som et: ”interview der har til 

formål indhente beskrivelser af den interviewedes livsverden med henblik på at fortolke 

betydningen af de beskrevne fænomener” (Kvale & Brinkmann, 2009: 19). 

Da specialet anvender en diskursanalyse, vil der være elementer i en interview- proces, jeg som 

forsker er særlig opmærksom på. I alle interviews er der forskellige diskursive dagsordner på spil, 

og det er disse, jeg som en diskursiv forsker, er særlig opmærksom på og interesseret i (Kvale, 

2009: 176). At jeg anlægger dette diskursive perspektiv på selve interviewet, giver mig mulighed 

for at opdage og være modtagelig overfor de diskurser, respondenten italesætter, og derved 

mulighed for at definere de forskellige diskurser og meningstilskrivelser (ibid: 176). 

I det diskursive interview betragtes respondenten i højere grad som aktiv deltager, end et ”talende 

spørgeskema”. Ved en diskurstilgang til et interview bliver betydningsproduktionen betonet og 

formet i samtalen mellem respondenten og intervieweren. Derfor er det vigtigt, at se respondenten 

som en samtalepartner og ikke sidde fastlåst i en forberedt tekst (ibid: 176-79).  

 

Jeg vil inddrage Sundhedsstyrelsen, da det er interessant at belyse, hvordan de ytrer sig om HPV-

vaccinen. Jeg betragter styrelsen som relevant at have med, da det er den offentlige instans, der står 

bag anbefalingen af HPV-vaccinen. Endvidere vil jeg belyse Sundhedsstyrelsens ytringer i de 

forskellige perioder (jf. afsnit 4.2), for at belyse udviklingen og hvorvidt der sker en ændring i 

måden, hvorpå de kommunikerer om vaccinen.  

Ovenstående vil perspektiveres overfor de måder, hvorpå vaccinen italesættes af modstanderne. 

Jeg vil benytte forskellige udtalelser i medierne fra talspersoner fra Sundhedsstyrelsen til at forstå 

deres meningstilskrivelse og subjektposition. Yderligere vil jeg anvende forskellige dokumenter, 

udgivet af Sundhedsstyrelsen til at belyse, hvilke ytringer der anvendes om HPV-vaccinen i de 

forskellige tidsmæssige perioder. 
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3.1 Fravalg 
Vaccinen er til stor diskussionen i bl.a. Amerika og Japan. Jeg har valgt ikke at belyse udviklingen 

af diskursen i de to lande. Dog har jeg medtaget en enkelt bevægelse fra Amerika for at belyse en 

særlig italesættelse. Men derudover er de to lande og deres diskussioner og diskurser ikke medtaget, 

da specialet ville blive for omfattende.  

Jeg vil derfor have nogle blinde pletter i forhold til, om diskursen i Danmark er blevet påvirket fra 

udlandet. Det kan tænkes, at meningstilskrivelser fra udlandet kan sprede sig i Danmark, da disse 

kan spredes via forskellige anti-vaccinations fora eller Facebookgrupper.  

Yderligere har jeg fravalgt at interviewe repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen. Ikke fordi 

Sundhedsstyrelsens kommunikation og forsøg på meningstilskrivelse af HPV-vaccinen er 

uinteressant. Tværtimod kunne et speciale dedikeres til at forsøge at belyse, hvorfor deres 

kommunikation om HPV-vaccinen ikke påvirker flere piger til at modtage vaccinen. Jeg har dog 

valgt at lade Sundhedsstyrelsens ytringer komme til udtryk igennem udgivne dokumenter og 

udtalelser til medierne, da denne offentlige kommunikation må betragtes som værende 

fyldestgørende for deres meningstilskrivelse af HPV-vaccinen. 
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4. 
kapitel 

 
 
Analysestrategi 
 

 
Dette kapitel har til formål at præsentere analysestrategien for specialet og derved 

klargøre det analytiske blik i specialet for læseren. Derudover vil kapitlet også 

præsentere hvad det er muligt for mig som forsker at iagttage med denne 

analysestrategi, og hvorfor netop denne gør det muligt for mig at besvare min 

problemformulering: 

Hvordan meningstilskrives HPV-vaccinen over tid, og hvilke konstitutive 

konsekvenser kan iagttages i diskursiveringen for fravalg af vaccinen? 
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4.0 Analysestrategi 
 

Specialet har et særligt fokus på tre begreber. Jeg vil indledningsvis begynde med at forklare, 

hvorfor netop disse tre begreber er essentielle for analysen, og hvad de giver mig mulighed for at 

iagttage. 

 

4.1 Begreber 
Jeg vil i analysen have et særligt blik for tre elementer i de diskursive formationer, jeg undersøger: 

meningstilskrivelse, subjektpositioner og slægtskabsdiskurs. 

Disse tre begreber har et særligt fokus i analysen, da de giver mig en særlig mulighed for at forstå 

og analysere udviklingen i diskursen omkring vaccinationer. Der vil nedenfor blive redegjort for, 

hvordan begreberne muliggør dette, hvorfor det netop er disse begreber, jeg anvender, samt hvad de 

gør muligt at iagttage. I analysen vil de tre begreber anvendes i spil med hinanden, derfor vil hvert 

enkelt af de tre begreber i den kommende redegørelse også bruges til at forklare hinandens formål. 

 

Meningstilskrivelse: Med begrebet meningstilskrivelse bliver det muligt at undersøge, hvilke 

meninger der tillægges vaccinen. Det er essentielt for analysen, at dette begreb belyses, da det med 

begrebet er muligt at se den historiske udvikling i meningstilskrivelsen af vaccinen. Ved anvendelse 

af begrebet kan det således iagttages, hvordan selve vaccinen er blevet meningstilskrevet fra dens 

opfindelse til i dag. Yderligere hvordan HPV-vaccinens meningstilskrivelse udvikler sig fra dens 

indførelse, til det drastiske fald i antallet af vacciner. Begrebet vil anvendes i sammenhæng med 

begrebet slægtskabsdiskurs, da visse ytringer bliver meningsfulde ved at aktivere 

slægtskabsdiskurser. Således vil jeg iagttage, hvordan ytringer aktiverer slægtskabsdiskurser og 

hvordan disse ytringer og aktiveringer meningsfuldt meningstilskriver vaccinen. 

 

Slægtskabsdiskurs: Slægtskabsdiskursbegrebet gør det muligt for mig at iagttage hvilke diskurser, 

de forskellige aktører anvender for at gøre deres meningstilskrivelser meningsfulde. For at 

meningstilskrivelserne skal blive meningsfulde, vil en slægtskabsdiskurs være nødvendig. Det er 

derfor interessant for analysen at iagttage, hvilken slægtskabsdiskurs der aktiveres i 

meningstilskrivelsen af vaccinen. Ved aktivering af slægtskabsdiskurser er der ligeledes et 
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begrebsreservoir, der aktiveres. Dette muliggør en række ytringer, der ellers ikke ville være 

meningsfulde, da ytringerne kan trække på slægtskabsdiskursen for at skabe meningsfulde ytringer. 

Ved at iagttage disse slægtskabsdiskurser bliver det muligt at belyse, hvorfor det er netop disse 

ytringer, der anvendes til at meningstilskrive vaccinen og ikke andre. Yderligere vil det være muligt 

at iagttage, om en specifik slægtskabsdiskurs har haft en større indvirkning end andre. Jeg vil belyse 

disse slægtskabsdiskurser ved at iagttage, hvilke andre diskurser der aktiveres i ytringerne, og 

hvordan disse anvendes til at skabe en meningsfuld subjektposition eller meningstilskrivelse til 

vaccination generelt og HPV-vaccinen. 

 

Subjektposition: Begrebet subjektposition er medtaget i specialet, da det giver analysen mulighed 

for at iagttage placeringen af subjektet i forhold til objektet. Dette muliggøres, da begrebet (jf. afsnit 

2.4) kan anvendes til at belyse, hvordan meningstilskrivelser og slægtskabsdiskurser muliggør 

særlige positioner til objektet. Særligt hvordan subjektet meningsfuldt placeres i en position, 

fremfor en anden, på baggrund af de anvendte meningstilskrivelser. 

Ligeledes giver begrebet mig mulighed for at iagttage, hvorvidt subjektpositionen har ændret sig i 

de perioder, jeg belyser. Netop den historiske belysning af subjektpositionen muliggør en forståelse 

af, hvordan subjektet har forholdt sig til vaccinen tidligere, og hvordan subjektet forholder sig til 

den i dag. Jeg vil anvende begrebet ved at iagttage, hvordan ytringerne placere subjektet i forhold til 

vaccinationen generelt og HPV-vaccinen, og hvordan denne placering bliver meningsfuld for 

subjektet. 

 

Det er på baggrund af det ovenstående, disse tre begreber har et særligt fokus i dette speciale. 

Begreberne giver mig mulighed for at iagttage, hvordan de diskursive formationer løbende ændrer 

sig. Yderligere bliver det muligt at belyse, hvorfor bestemte ord bliver anvendt om vaccinen, og 

hvordan disse påvirker subjektpositionen.  
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4.2 Opbygning 
Det følgende afsnit har til formål at beskrive specialets analytiske opbygning og forklare, hvorfor 

netop denne opbygning giver bedst analytisk mening. Specialets analyse er opdelt i tre analysedele:  

 

Første analysedel: Historiske analyse. 

Anden analysedel: Analyse af diskursen om HPV-vaccinen. 

Tredje analysedel: Den unaturlige vaccine.  

 

Hvert af disse afsnit har til formål at besvare henholdsvis første, anden og tredje arbejdsspørgsmål. 

Analysen påbegyndes med den historiske analyse for at undersøge og belyse det historiske aspekt af 

vaccinen. Deriblandt hvordan vaccination historisk er blevet meningstilskrevet, hvilke 

subjektpositioner der har eksisteret, og hvilke slægtskabsdiskurser der er anvendt til meningsfuldt at 

meningstilskrive den.  

At analysen påbegyndes med dette afsnit gør det muligt at forstå udviklingen af de diskursive 

formationer fra vaccinens opfindelse. Yderligere bliver det muligt at bringe analysen i en position, 

hvorfra det kan undersøges, om de historiske diskurser påvirker diskursen om HPV-vaccinen. 

Ligeledes gør den historiske analyse det muligt for mig som forsker at have en distance fra 

diskursen, således at ikke allerede eksisterende holdninger bliver reproducerede i specialet, jf. 

Foucaults tanke om umuligheden i at beskrive sit eget arkiv (jf. afsnit 2.2). 

 

Anden analysedel tager udgangspunkt i arbejdsspørgsmålet: Hvordan udvikler diskursen om HPV-

vaccinen sig? Dette afsnit vil belyse meningstilskrivelserne af HPV-vaccinen, slægtskabsdiskurser 

der aktiveres for meningsfuldt at tillægge mening til vaccinen, og hvordan disse påvirker 

subjektpositionen. Denne analysedel er opdelt i tre underafsnit med titlerne: 2005 – 2008, 2009 – 

2012 og 2013 – 2016. 

Inddelingen er begrundet i, at der i de tre perioder kan iagttages henholdsvis en stigning, en 

stagnering og et fald i antal piger der modtager HPV-vacciner.  
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Dette kan i figur 1 ses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figur 1). X-aksen i figuren viser fødselsåret for piger-, og Y-aksen viser antallet af piger i procent 

der har modtaget HPV-vaccinen. 

 

Søjlediagrammet for oven illustrerer det procentantal af piger, som har modtaget HPV-vaccinen, fra 

hvert af de fremviste fødselsår. Jeg vil i min analyse ikke fokusere på pigernes fødselsår, men på 

årene hvori, de modtager HVP-vaccinen. Da pigerne modtager vaccinen som 12 årige, betyder dette 

at anden analysedel vil fokusere på årene 2005 – 2016.  

På denne baggrund bliver det muligt at analysere og belyse, hvordan vaccinens meningstilskrivelse, 

aktørernes subjektposition og slægtskabsdiskurs ændrer sig i perioder, hvor et stort antal piger 

modtager vaccinen, samt en periode, hvori antallet falder drastisk. Muligheden for at kunne iagttage 

netop dette, er essentielt for specialet, da det giver en særlig mulighed for at specificere, hvor der 

sker en ændring i diskursen og for at belyse en af de mulige forklaringer på, hvad denne ændring 

skyldes. Når analysen er inddelt i disse tre perioder, bliver det muligt at belyse forskel og 

udviklingen i meningstilskrivelser og subjektpositioner, i perioder med hhv. mange og få 

vaccinerede piger.  
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Den sidste analysedel: Den unaturlige vaccine, besvarer arbejdsspørgsmålet: Hvilke begrundelser 

anvendes til meningsfuldt at fravælge HPV-vaccinen? 

Gennem analysen illustreres de meningstilskrivelser og slægtskabsdiskurser, der er blevet iagttaget i 

de foregående afsnit. Det vil på den baggrund være muligt at skabe en forståelse for, hvorfor det 

netop er disse meningstilskrivelser og slægtskabsdiskurser, der anvendes til meningsfuldt at kunne 

fravælge HPV-vaccinen. 

 

Analysens opbygning er illustreret i følgende figur:  
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4.3 Det analytiske blik i specialet 
Det er med disse begreber og denne opbygning, jeg ønsker at belyse og besvare den valgte 

problemformulering. Det følgende afsnit har til formål at belyse hvilket analytisk blik de 

gennemgået begreber (jf. 4.1), opbygning (jf. 4.2.) og teori (jf. afsnit 2.0) giver den kommende 

analyse. 

Når specialet anvender Foucault, hans vidensarkæologi og et særligt fokus på de tre omtalte 

begreber, skyldes det en mulighed for at belyse de ytringer, der omtaler vaccination og HPV-

vaccinen, jf. Foucaults hypotese om bestemmelse af diskursive formationer (jf. afsnit 2.1.2). 

Yderligere giver analysen mulighed for at belyse både nutidige og historiske ytringer om vaccinen, 

på baggrund af vidensarkæologiens ønske om at belyse arkivet og ytringerne, der danner en helhed 

omkring objektet.  

Dette, kombineret med begreberne meningstilskrivelse, subjektposition og slægtskabsdiskurs giver 

analysen mulighed for at undersøge og analysere de diskursive formationer, der er relevant for 

specialet. Det er med disse begreber og Foucaults forståelse af diskursive formationer, jeg har 

mulighed for at iagttage ytringen, idet den opstår, samt belyse hvilke meninger, der tilskrives 

vaccinen. Endvidere hvordan disse ytringer meningstilskriver vaccinen og aktiver 

slægtskabsdiskurser for, at det er muligt meningsfuldt at sige nej til vaccinen. 
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5. 
kapitel 

 
 
Analyse 
 

 
I dette kapitel vil specialets analyse fremgå. Analysen tager afsæt i det valgte teori, 

samt analysestrategi. 
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5.0 Analyse 
 

5.1 Historisk analyse 
Den første tanke omkring forbyggende behandling af sygdom kan spores tilbage til Kina i 1500 

tallet, hvor unge børn fik pustet pulveriseret sårskorper fra koppesår ind i næsen (Eberhardt, 2016: 

56). Fra denne form for forbyggende medicin til den vaccine der anvendes i dag, skal der dog gå 

nogle hundrede år. 

 

5.1.1 Kopper 

Den første læge der eksperimenterede med vacciner, var den engelske læge Edvard Jenner, der 

skabte verdens første vaccine, der modvirkede kopper. Vaccinen blev opfundet efter han 

systematisk eksperimenterede med patienterne fra 1796 – 1798. Han var inspireret af landmanden 

Benjamin Jesty og huslæreren Peter Plett, der havde opdaget at malkepiger ikke blev smittet med 

kopper, efter de havde arbejdet med køer, der var smittet med kokopper. Edvard Jenner forsøgte 

derfor at pode en ung dreng med pus fra en ung malkepiges koppesår. Seks uger efter podede 

Jenner den unge dreng med menneskekopper, uden han blev syg. Yderligere foretog Jenner samme 

eksperiment med sårskorpe fra en kos koppesår på en anden ung dreng med succes. Jenner udgav i 

1798 sine observationer i bogen: ”An inquiry into the Causes and Effects of the Variolæ Vaccinæ 

known by the name of the Cow Pox”. Selve podningen Jenner foretog fra koens koppesår til 

drengen, navngav han ”vaccination” efter det latinske ord ”vacca”, der betyder ko (Eberhardt, 2016: 

61-63). 

Vaccinen fik hurtigt sit indtog i Danmark. Allerede i 1801 lykkedes det den danske professor 

Frederik Chr. Winsløw at vaccinere danske børn efter Edvard Jenners princip. Vaccinationen af de 

danske børn forsatte, og allerede i 1806 kunne den nedsatte vaccinationskommission meddele, at 

75.000 personer var blevet vaccineret i Danmark. Et relativt høj tal for et land med omkring 1 

million indbyggere på daværende tidspunkt (Videnskab, 4/6, 2014.). I 1810 kunne Danmark erklære 

sig fri for kopper, og halvdelen af alle nyfødte blev vaccineret. Yderligere besluttede den politiske 

ledelse i samme år, at børnene ved skolestart skulle kunne fremvise en vaccinationsattest. Denne 

lovpligtige vaccination blev afskaffet i 1976, da World Health Organisation (WHO) annoncerede, at 

kopper næsten var udryddet på verdensplan (Hjemmeside 10). 
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Også i England blev vaccination mod kopper indført ved lov. Dette skete i 1840 med ”The 

Vaccination Act of 1840”, der blandt andet tilbød vaccination til alle fattige eller kriminelle (Wolfe 

RM, Sharpe LK. 2002).  

Lovgivningen blev dog udvidet med ”The Vaccinations Act of 1853” der krævede, at alle nyfødte 

skulle vaccineres og ”The Act of 1867”, der gjorde det muligt at dømme personer til bøder eller 

fængsel, hvis de nægtede at lade sig selv eller deres børn vaccinere (Wolfe RM, Sharpe LK. 2002). 

Det engelske parlament benytter sig således af afstraffelse for at få flest mulige til at modtage 

vaccinen. Der er senere set eksempel på anvendelse af sanktion mod borgere, der ikke modtog 

vaccine. I Californien (USA) trådte en lovgivning i kraft 1. juli 2016, der krævede at alle børn i 

skolerne skulle være vaccineret med alle anbefalede vacciner. Såfremt de ikke var det, ville de ikke 

kunne optages i skolen (TV2, 16/8 2016). Lovgivningen kom efter et stort udbrud af mæslinger, der 

udsprang i Disneyland i Californien, hvor 147 personer blev syge. Ved lovgivningen argumenterede 

flere sundhedseksperter og den Californiske stat for, at såfremt forældre ikke vaccinerede deres 

børn, blev eget og andres børn liv sat i fare. (NBCNews, 30/6 2015). Statens ønske om, at flest 

mulige vaccineres kan således spores fra vaccinens opfindelse til nutid. Ligeledes kan sanktioner 

iagttages at være et middel til at opnå målet. Argumentationen findes i, hvad der er bedst for 

samfundet. Hvis flest mulige er vaccineret, er det bedst for hele samfundet. Straf over for det 

enkelte individ er nødvendigt for at beskytte flertallet. 

Det er dog ikke alle lande, der gennemfører en sådan lovgivning. I Danmark afviste daværende 

sundhedsminister Nick Hækkerup at gøre MFR-vaccinen obligatorisk, da debatten blussede op i 

2015 efter flere mæslingeudbrud i Tyskland (DR, 5/4 2015). Hvorvidt der i Danmark indføres en 

lov omkring obligatoriske vacciner ved hjælp af reaktiveringen af samme slægtskabsdiskurs, vil 

tiden vise. 
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5.1.2 Modstand mod vaccinen 

Modstanden mod vaccinen kom dog næsten lige så hurtigt som selve vaccinen. Allerede i 1802 

bringes satiriske tegninger mod vaccinen. 

 

 
(The Lowdown. 14/5, 2015) 

 

Tegningen er interessant, da den er et udtryk for, hvordan vaccinen på daværende tidspunkt blev 

betragtet af modstanderne, og hvordan de forsøgte at meningstilskrive den. En række ting er 

interessante: en gruppe mennesker i venstre side er vaccineret og små køer vælter ud af sår og andre 

åbninger i deres kroppe. 

Yderligere er teksten under billedet interessant: ”The cow pock or the wonderfull effects of the new 

inoculation1”. Det kan iagttages, hvordan tegningen meningstilskriver vaccinen som noget, der har 

en unaturlig effekt på de personer, der modtager den, i form af at små køer vil komme ud fra deres 

krop. Endvidere er der et billede i tegningen øverst i centrum. Billedet kan fortolkes som en 

karikatur af den bibelske fortælling om ”Guldkalven”.  

                                                   
1 Podning 
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Guldkalven er en bibelsk fortælling om israelerne, der bliver utålmodige, da de venter på Moses og 

derfor samler deres guld og støber en kalv, som de begynder at tilbede. Moses vender tilbage og 

straffer dem, da de har tilbedt en falsk gud af guld. 

Billedet af Guldkalven kan ses som en metafor for opfattelsen af vaccinen hos modstanderne; 

tilbedelse af noget falsk.  

Modstanden voksede også med tiden, og særligt de før omtalte udvidelser af lovgivningen skabte 

modstand mod vaccinen i den engelske befolkning. Modstanden var så ihærdig, at flere engelske 

byer var plaget af voldsomme demonstrationer (Wolfe RM, Sharpe LK. 2002). Kampen for retten 

til at fravælge vaccinen blev ledt af The Anti-Compulsory Vaccination League (ACVL) der blev 

grundlagt i 1867 umiddelbart efter indførelsen af ”The Act of 1867”, der gjorde vaccinen 

obligatorisk.  ACVL argumenterede for, at vaccinations-lovgivningerne var at ”(…) rendering good 

health a crime, punishable by fine or imprisonment, inflicted on dutiful parents” (Wolfe RM, 

Sharpe LK. 2002). 

Det interessante i disse modargumenter er særligt, at ACVL iagttager lovgivningen som en 

kriminalisering af godt helbred. Vaccinen bliver med dette argument sat i kontrast til det gode 

helbred, der kommer fra naturens side. Koppevaccinen bliver med dette argument koblet sammen 

med noget unaturligt.  

Tanken om aktivt at føre en sygdom ind i kroppen opfattes som unaturligt. Der er tale om en 

tidsperiode, hvor frygt for sygdomme har domineret i samfundet, hvor manglende viden har gjort 

det uklart, hvorfor sygdomme opstod, hvordan de smittede, og hvor den sidste epidemi af pest i 

England ”kun” er 200 år tilbage (Eberhardt: 2016, 15). Der er dermed grobund for at betragte og 

meningstilskrive en aktiv indførelse af sygdom i form af vaccination som, værende skræmmende og 

unaturligt.  

Således kan det iagttages, hvordan en slægtskabsdiskurs omkring det naturlig aktiveres af ACVL, 

og derved anvendes til at meningstilskrive vaccinen som noget unaturligt og derved noget dårligt. 

Aktivering af slægtskabsdiskursen muliggør ligeledes et begrebsreservoir, hvorfra det bliver muligt 

at italesætte, at vaccinen kan have bivirkninger noget flere var bange for (Williamson, Stanley, 

1984). Modstanden mod vaccinen voksede og tog for alvor fat i 1870’erne og 1880’erne. Flere 

bøger og journaler med titler som ” Anti-Vaccinator” og ” National Anti-Compulsory Vaccination 

Reporter” m.fl. blev udgivet (Wolfe RM, Sharpe LK. 2002). Også i Amerika blev anti-vaccinations 

grupper etableret. Dette sker efter William Tebb, den førende anti-vaccination fortaler, besøgte 

Amerika i 1879 og samme år inspirerede til etableringen af The Anti Vaccination Society of 
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America. Denne forening blev i de kommende år efterfulgt af flere anti-vaccinations foreninger 

(Wolfe RM, Sharpe LK. 2002).  

I 1902 bestemte ”The Board of health of the city of Cambrige, Massachusetts”, at alle borgerne 

skulle vaccineres grundet et udbrud af kopper i byen. Dette udviklede sig til en retssag, da borgeren 

Henning Jacobsen nægtede at lade sig vaccinere. Han mente ikke, at staten ikke burde blande sig i, 

hvordan hver mand skulle passe sit helbred, og at hver mand burde have ret til at gøre dette, som 

han selv mente, var bedst (Michael R. Albert, 2001). 

Presset fra personer imod vaccination blev større og større i England og efter en demonstration i 

1885, med deltagelse af 100. 000 mennesker, blev der nedsat en kommission, der skulle undersøge 

fordele og ulemper ved vaccinationer. Kommissionen kom i 1889 med konklusionen, at vaccinen 

beskyttede imod kopper, men som en gestus til den voksende anti-vaccination bevægelse, blev 

loven om den obligatoriske vaccine ophævet (Wolfe RM, Sharpe LK. 2002). 

Bevægelsen imod vaccinen kan også iagttages i andre byer i Europa. I Stockholm nægtede en stor 

del af befolkningen at blive vaccineret. På sit laveste blev kun 40 % af befolkningen i Stockholm 

vaccineret imod 90 % i resten af Sverige. Et antal læger og forskere kæmpede for at hæve antallet 

vaccinerede i Stockholm uden held. Først i 1874 begyndte befolkningen igen at lade sig vaccinere 

på baggrund af en større epidemi i byen (Wolfe RM, Sharpe LK. 2002). 

 

Det kan med overstående iagttages, at der allerede ved den første vaccine opstod modstand imod 

vaccinationer. Ikke kun i England, men i flere forskellige lande. Kampen mod vaccine startede i 

England af The Anti-Compulsory Vaccination League, der mente, at vaccinen var en krænkelse af 

den naturlige sunde krop. Kampen for at undgå at blive tvunget til at få noget unaturligt ind i 

kroppen starter således i 1867, hvor vaccinen af ACVL bliver meningstilskrevet som noget 

unaturligt. 

 

5.1.3 MFR-vaccinen  

En anden vaccine der har været til stor debat og som har mødt meget modstand, er vaccinen imod 

mæslinger, fåresyge og røde hunde, også kendt som MFR-vaccinen.  

MFR-vaccinen blev indført som en del af det danske børnevaccinationsprogram 1. januar 1987 

(Baslund, 2016:38). Før vaccinen kom til Danmark, var sygdommene meget udbredte. Hvert 2.-3. 

år var der mæslinge-epidemier med 20 – 60.000 smittede, ofte med komplikationer som infektioner 

og døden som følge. Efter 1987 og MFR-vaccinens indførelse faldt tallet til ca. 500 årligt og i 1997 
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var der kun 61 tilfælde af mæslinger (Hjemmeside 11). Mæslinger er en ekstrem smitsom sygdom. 

Derfor skal 95 % af befolkningen gerne vaccineres for optimal beskyttelse. Dette er dog aldrig 

opnået i den tid, MFR-vaccinen er blevet tilbudt. Som følge af at der forsat er en voksende del af 

befolkningen, der ikke er vaccineret imod mæslinger, opleves der stadig mæslingeudbrud i 

Danmark, blandt andet i 2002, 2006, 2008 og 2011. 2011 var det største udbrud i 17 år, hvor 87 

tilfælde af mæslinger blev indberettet og størstedelen med indlæggelser (Hjemmeside 11). I resten 

af Europa er mæslinger ligeledes et problem, antallet af registrerede mæslinger i årene 2010-2011 

firedobbledes sammenlignet med 2008-2009 (Hjemmeside 9). Skepsis mod MFR-vaccinen kan 

iagttages i hele Europa og også i Amerika, hvor et stort mæslingeudbrud hærgede i 2015. På ganske 

få måneder blev over 100 smittet. De fleste tilfælde kan spores tilbage til Disneyland i Californien. 

Grunden til så mange blev smittet er, at MFR-vaccinen fravælges af mange amerikanske forældre. 

Amerika har færre børn, der er vaccineret med MFR-vaccinen end både Rusland, Zimbabwe og 

Libyen (DR. 27/2, 2015). At så mange fravælger MFR-vaccinen, kan kobles sammen med en vigtig 

begivenhed i vaccinens historie; rapporten med navnet: ”Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-

specific colitis, and pervasive developmental disorder in children”. Rapporten blev publiceret i The 

Lancet i 1998, skrevet af Andrew Wakefield (Wakefield, 28/2 1998). I rapporten koblede 

Wakefield MFR-vaccinen og autisme sammen noget der efterfølgende har bevirket, at mange har 

fravalgt vaccinen. Konsekvensen kunne hurtigt ses i Storbritannien, hvor 91,7 % fik vaccinen i 

1997 og i de følgende år faldt antallet til 78,9 % (Berlingske, 09/01, 2011). 

Rapportens fund er sidenhen blevet modbevist flere gange, både i udlandet og i Danmark. Ingen har 

sidenhen kunne producere de samme resultater som Wakefield. Yderligere blev hans metode 

kritiseret, da han kun havde haft en forsøgsgruppe på 12 børn. Nogle af børnene havde han betalt til 

sin egen søns fødselsdag for at måtte tage blodprøver på dem. 

Yderligere er det blevet bevist, at Wakefield har modtaget seks millioner kroner i 1998 for sit 

arbejde, af en advokat der var hyret af en række forældre, som ønskede at bevise sammenhæng 

mellem MFR-vaccinen og autisme. Endvidere er det bevist, at Wakefield havde investeret i en 

anden form for MFR-vaccine, der kunne betragtes som det ”sikre” alternativ (ibid.). Wakefield blev 

d. 28 januar 2010, efter en tre års lang undersøgelse, erklæret korrumperet, uærlig, uansvarlig og 

ukvalificeret. Yderligere havde han ikke levet op til sine forpligtigelser som læge. Samtidig trak 

The Lancet Wakefields artikler tilbage, og i maj 2010 mistede Wakefield endeligt sin ret til at 

praktisere medicin (ibid.). 
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5.1.4 Green Our Vaccines 

Påstandene om MFR-vaccinen eksisterer dog stadig og har blandt andet fået mere styrke af 

bevægelsen ”Green Our Vaccines”. Green Our Vaccines var et event, der fandt sted i 2008 og blev 

ledet af skuespiller Jenny McCarthy og hendes daværende kæreste Jim Carrey (ABC NEWS. 4/6, 

2008). Bevægelsen arbejdede ikke for, at man skal undlade vaccinere, men for at fjerne giftstoffer i 

vaccinen, altså lave en vaccine, der er ”sikker”, da den er uden giftstoffer (Hjemmeside 12). Jenny 

McCarthy uddyber i et interview i forbindelse med afholdelsen af Green Our Vaccines, at 

bevægelsen mener, at det er godt at vaccinere, men at der skal øget opmærksomhed på, at vaccinen 

for nogle ikke er gode, og at der er kviksølv i mange af vaccinerne (Hjemmeside 13). Bevægelsen 

mener især, at vaccinerne er skyld i, at flere børn får diagnosen autisme. Jenny McCarthy 

argumenter, at det er giftstofferne kviksølv, aluminium og ”The viruses in the vaccines themselves 

(…)”, der er skyld i, at vaccinen giver autisme (Time. 01/4, 2009). Jenny McCarthy kobler 

stigningen af antallet diagnosticerede autister sammen med det øgede antal vacciner, der gives: 

"because in 1983 the shot schedule was 10 vaccines given and today there are 36 shots given. With 

the escalation of shots, with the escalation of autism” (Hjemmeside 13). Det kan iagttages, hvordan 

Jenny McCarthy har haft succes til at starte en bevægelse, der mener, at vacciner giver autisme, og 

at det er mere præcist er ”giften” i vaccinerne, der medfører autisme. Bevægelsen mener, at 

vacciner er med til at redde liv (Hjemmeside 13), men at indholdet af kviksølv, aluminium eller 

selve den virus, som vaccinen indeholder, giver autisme. Jenny McCarthys egen søn fik selv 

diagnosen autist, dog er han senere blevet ”undiagnosed with autism”, efter de har ændret hans kost 

og ”detoxed his body” (Hjemmeside 13). 

At italesætte vaccinens indhold som giftigt, er meningsfuldt for Jenny McCarthy da modstanden 

mod vaccinen, som belyst tidligere i analysen, fra starten har omhandlet at vaccinen er unaturlig for 

kroppen. Jenny McCarthys omtale af helbredelsen af hendes egen søn med afgiftning, trækker 

ligeledes på denne diskurs om det unaturlige. Vaccinen bliver således noget, kroppen ikke bør have 

i sig, og derfor skal den afgiftes for at komme af med vaccinen.  

Det kan iagttages, hvordan Jenny McCarthy med sin meningstilskrivelse reaktiverer den 

slægtskabsdiskursen, der også blev anvendt omkring 140 år tidligere. Diskursen omkring at 

naturligt er godt, og at vaccinen er unaturlig, bliver igen anvendt til meningsfuldt at 

meningstilskrive vaccinen, som værende dårlig. Med denne aktivering af slægtsdiskursen 

reaktiverer Jenny McCarthy og bevægelsen slægtskabsdiskursens begrebsreservoir, hvormed det 
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bliver meningsfuldt at kalde vaccinen for gift, og meningsfuldt at tilskrive ”kuren” for vaccinen 

som en afgiftning. 

Idéen om at MFR-vaccinen kan give autisme samt skepsis overfor vaccinen lever videre. Hvilket 

betyder, at flere af de børnesygdomme der er mulige at undgå, og som i mange år har været på et 

minimum, i stigende grad er en realitet i Danmark og andre lande (Berlingske, 23/02, 2015.).  

 

Den historiske analyse er nu bragt i en position, hvorfra det er muligt at undersøge de diskursive 

formationer ved HPV-vaccinen, på baggrund af de diskursive formationer selve vaccinen har haft, 

historisk set. Dette vil gøres i analysedelen ”Analyse af diskursen om HPV-vaccinen”. 
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5.2 Analyse af diskursen om HPV-vaccinen 
Den følgende analysedel har til formål at belyse diskursen omhandlende HPV-vaccinen. Afsnittet 

vil omhandle meningstilskrivelser, subjektpositioner og slægtskabsdiskurser til HPV-vaccinen. 

Afsnittet vil som belyst i analysestrategien (jf. afsnit 4.2) være inddelt i tre underafsnit, for at skabe 

den bedst mulige analyse. 

 

5.2.1 2005 til 2008 

I denne periode er der et stigende antal piger, der modtager den fulde vaccination. Første år 

vaccinen er tilgængelig, får 64 % af piger i alderen 10-13 vaccinen og i 2008 modtager 73 % den 

(jf. figur 1). Det er en lille stigning, men en relativ høj procent der modtager den. I de fire år er der i 

medierne ikke megen omtale af vaccinen; der bringes 1176 artikler og nyhedsindslag omkring 

HPV-vaccinen (Bilag 3). Vaccinen bliver i medierne omtalt som: ” (…) effektiv vaccine der 

forbygger kræft i livmoderhalsen” (Jyllands-Posten, 7/10, 2005), ”Lovende vaccine mod kræft” 

(Metroxpress, 8/4, 2005) og ”Ingen mistanke om nye bivirkninger ved børnevaccinen Gardasil” 

(Lægemiddelstyrelsen, 20/9, 2006). Det kan iagttages, hvordan vaccinen bliver omtalt med positive 

og rosende ytringer.  

Yderligere afholder Hvidovre Hospital en afprøvning af vaccinen, hvor tilmeldingen hurtigt blev 

udfyldt, og hospitalet måtte oprette en venteliste til de øvrige interesserede (Politiken, 25/2 2004). 

Disse overskrifter giver et lille indblik i, hvordan HPV-vaccinen bliver meningstilskrevet som at 

være noget positivt og noget folk står på ventelister for at få. 

 

5.2.1.1 Accept af vaccinen 

Forældrene og familiernes ytringer omkring HPV-vaccinen er i denne årrække ligeledes positive. I 

en artikel i avisen ”24 timer”, udtaler moderen fra familien Sellebjerg, at hun er glad for at vaccinen 

er gratis og mulig at få. Hun ønsker, at datteren ”skal skånes” for et kræftforløb (24 timer, 30/9 

2008). Vaccinen handler for denne familie således kun om at forebygge kræft. Der er ingen tanker 

omkring bivirkninger, bagtanker for vaccinen eller mistanke om løgne omkring effektiviteten for 

vaccinen. For familien er det således meningsfuldt at koble vaccinen sammen med noget, der skåner 

deres datter for noget ubehageligt, samt noget, der ikke er forbundet med bivirkninger eller nogle 

former for gift. Bivirkningerne bliver ikke italesat af familien. 

Bivirkningerne er dog noget familien Torlyk italesætter i en artikel i Berlingske. De beskriver, 

hvordan de har overvejet, at der kan være bivirkninger ved en vaccine, men de vil ”hellere have 
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bivirkninger end kræftsygdomme” (Berlingske, 9/2, 2008). Bivirkninger er således i familiens 

tanker, men de har en forforståelse af, at kræft er værre end potentielle bivirkninger og beslutter at 

”leve” med de disse. Familien foretrækker risikoen for bivirkninger, fremfor risikoen for kræft. Det 

kan iagttages, hvordan det er meningsfuldt for familien på dette tidspunkt at vælge vaccinen, på 

trods af deres uklarhed over hvad de eventuelle bivirkninger kan være.  

Yderligere var beslutningen om at få vaccinen ”en hurtig beslutning”. At familien ikke bruger 

meget tid på at overveje, om de skal tage imod vaccinen, viser, at det for familien ikke er 

meningsfuldt at bruge lang tid på at opveje fordele og ulemper, eller på at diskutere for eller imod 

vaccinen. Nogle læger advarer om den manglende information omkring langsigtede bivirkninger 

ved vaccinen. Det var dog ikke noget, der skræmte familien fra at tage imod tilbuddet om vaccinen: 

”Vi har en fin tiltro til vores læge, vi har ikke været bange for bivirkninger, og det må man tage 

med, når man tænker på, hvad man undgår” (Ibid.). Familien Torlyk har således overvejet 

bivirkninger, men det faktum at nogle læger anbefaler at vente med vaccinen, er ikke nok til et 

fravalg af vaccinen. Frygten for kræft fylder for familien mere end frygten for bivirkninger. En 

tiltro til at Sundhedsstyrelsen og det generelle sundhedsvæsen i Danmark fagligt er dygtige nok, til 

at de kan stoles på, kan iagttages hos familien. 

Det kan iagttages hvordan familien Torlyk, i deres begrundelse for valget af vaccinen, 

meningstilskriver lægen med en autoritet. Ved denne meningstilskrivelse muliggøres en tiltro til 

anbefalingen fra lægen og derved en begrundelse for at tage ”den hurtige beslutning”.  

Vaccinen er således ikke noget, der er grund til at være skeptisk overfor, da en tiltro til de personer 

bag vaccinen, samt dem der anbefaler den, er autoriteter, der kan stoles på. 

Dagbladet Holstebro bringer en artikel med Annette Burén, der vælger at give sine tre børnebørn 

vaccinen, inden den bliver gratis af staten, da hun ”ikke tør vente på vaccinen mod 

livmoderhalskræft bliver gratis” (Dagbladet Holstebro-Struer, 21/12 2007). Hun giver 

børnebørnene vaccinen i julegave, hvilket på daværende tidspunkt koster 10.000 kr. for tre vacciner. 

Handlingen viser, at vaccinen på dette tidspunkt er noget, folk vil betale for at få. Yderligere bliver 

vaccinen tilskrevet som noget, det ikke kan gå hurtigt nok med at få. Anette Burén beskriver, at hun 

mener hendes børnebørn skal have vaccinen så hurtigt som muligt, da vaccinen er mest effektiv 

inden seksuel debut og: ”Man ved jo aldrig, hvornår piger i dag har deres seksuelle debut” 

(Dagbladet Holstebro-Struer, 21/12 2007). Det kan iagttages, hvordan Anette Burén ønsker, at 

vaccinen skal have den fulde effekt og som følge af det, ønsker, at vaccinen gives så hurtigt som 

muligt. 
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Det kan iagttages, hvordan det for de omtalte familier er meningsfuldt at tage imod vaccinen. 

Vaccinen bliver tilskrevet som noget, der kan være med til at sikre deres børn imod et kræftforløb. 

Og omtalen af bivirkninger er ikke noget der, særligt for familien Torlyk, påvirker subjektposition. 

Bivirkninger for dem er en risiko, der ”hører med” gevinsten ved at være sikret mod kræft i 

livmoderen. 

Det vil således ikke være meningsfuldt for nogle af familierne at afvise HPV-vaccinen, da 

familierne derved mener, at de ville udsætte deres døtre for en unødvendig fare. Subjektet er således 

i en position, hvor det kun giver mening at vælge at modtage vaccinen.  

En del af argumentationen for tilvalget af vaccinen, trækker på en meningstilskrivelse af lægerne og 

Sundhedsstyrelsens som nogle, hvis anbefalinger er troværdige. Det er på denne baggrund at det er 

meningsfuldt for subjektet at tilvælge HPV-vaccinen. Både medierne og privatpersoner italesætter 

vaccinen som noget, der er lovende og beskyttende. Disse ytringer gør det også meningsfuldt at 

vælge vaccinen. Subjektpositionen er således i en position, hvor kun valget af vaccinen synes at 

være meningsfuldt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Subjektposition Meningtilskrivelse 

Accept af vaccinen. 

Godt tilbud. 
Potentielle 

bivirkninger er 
underordnet. 
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5.2.1.2 Sundhedsstyrelsen 

Det er netop i denne periode, mere præcist i 2007, at Sundhedsstyrelsen indsender deres endelige 

anbefaling af HPV-vaccinen til daværende sundhedsminister Lars Løkke Rasmusen. 

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at vaccinen bliver en del af børnevaccinationsprogrammet og tilbydes 

til alle 12-årige piger. Dog indeholder anbefalingen en forklaring om, at der forsat er en række 

usikkerheder omkring vaccinen, og derfor anbefales en national overvågning af vaccinen 

(Hjemmeside 14). Vaccinen er således hos Sundhedsstyrelsen noget, der skal overvåges samtidig 

med, at det gives ud til befolkningen. Forskere og læger advarer samtidig imod at presse på for at 

vaccinen gives ud, inden der er fuldstændig klarhed over, hvad langtidsvirkningerne er (Berlingske, 

7/2 2008). Forskerne ytrer bekymring omkring langtidseffekterne, da man kun har kunne følge 

forsøgene i fem år, og langtidsvirkningerne derfor ”er ukendte” (Berlingske, 7/2 2008). 

Samtidig med forbeholdende for HPV-vaccinen er der andre interessenter, der roser vaccinen. Den 

daværende adm. direktør for Statens Serum Institut, Nils Strandberg Pedersen, beskriver vaccinen 

som en ”nobelpris-værdig” vaccine (Dagens Medicin, 23/11 2006). Professor og overlæge Susanne 

Krüger Kjær fra Kræftens Bekæmpelse og Rigshospitalet udtaler, at vaccinen er: ”banebrydende 

(…) samtidig har vaccinen ingen bivirkninger” (Nordjyske.dk, 18/8, 2006). 

Hverken Nils Strandberg Pedersen eller Susanne Krüger Kjær er talspersoner for 

Sundhedsstyrelsen, men kan dog betragtes som værende talspersoner for det etableret 

sundhedssystem og staten generelt qua deres stillinger. Interessant er det dog, at de anvender så 

rosende ytringer omkring vaccinen, og særligt ytringen at vaccinen ingen bivirkninger har. Noget 

Sundhedsstyrelsen ikke selv ytrer i denne periode. 

Det kan iagttages i denne periode, at to parallelle meningstilskrivelser er i spil. Sundhedsstyrelsen 

beskriver vaccinen som noget godt, men at den skal overvåges. De giver således vaccinen grønt lys, 

men er klar over, at der kan være nogle virkninger, de ikke kender til. 

 

Det kan iagttages, hvordan der inden for det sundhedsfaglige regi er to meningstilskrivelser på 

samme tid. Fagfolk som læger og forskere og Sundhedsstyrelsen positionerer sig alle som værende 

positive overfor vaccinen, men deres meningstilskrivelser er ikke helt identisk.  
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5.2.2 2009 – 2012 

I 2009 bliver HPV-vaccinen en del af det danske børnevaccinationsprogram (SSI – HPV), og 

derved tilbudt alle 12- årige piger. 

Denne fase har det mest stabile antal vacciner. Igennem årene i denne periode er der 77 % - 79 % af 

alle 12-årige piger, der modtager den fulde vaccine (jf. figur 1). Der kan dog iagttages en stigning i 

omtale af vaccinen. I de fire år er der 2151 artikler og nyhedsindslag, der omtaler HPV-vaccinen 

ifølge Infomedia (bilag 4). Vaccinen bliver ligesom i de foregående fire år omtalt positivt. Det kan 

iagttages, hvordan medierne beskriver vaccinen med overskrifter som: ”Kræftvaccinen er en 

succes” (Nordjyske.dk, 13/2 2010), ”Få for himlens skyld vaccinen” (Fyns Stiftstidende, 6/5 2009) 

og ”Flere får gratis kræftvaccine” (Berlingske, 13/7 2011). Vaccinen bliver således stadig italesat 

som noget, man bør få og som noget, der virker. Der kan iagttages en udvikling af ytringer gennem 

italesættelse af, at flere får vaccinen. Denne udvikling kan tænkes at påvirke antallet af vacciner, da 

ytringerne omkring, at stigende flere modtager vaccinen, kan have en forstærkende effekt på andre, 

der overvejer at få vaccinen og derved influere deres beslutning heromkring.  

 

5.2.2.1 Accept og begyndende skepsis mod vaccinen 

En 17 -årig pige ytrer også, hvordan vaccinen er noget, hun ”ikke var i tvivl om (…) den vaccine 

måtte hun bare have” (Nordjyske.dk, 13/2 2010). Vaccinen bliver iagttaget som noget, unge piger 

selv mener, de skal have for at sikre sig mod kræft. Den 17- årige pige italesætter dog ingenting 

omkring bivirkninger. Subjektpositionen kan betragtes som værende den samme; det er stadig en 

vaccine, som er meningsfuld at modtage.  

Yderligere kan det iagttages, hvordan diskussionen omkring HPV-vaccinen inddrager drengene og 

deres mulighed for at få en HPV-vaccine. Vaccinen er ikke noget, som Sundhedsstyrelsen tilbyder 

Subjektposition Meningtilskrivelse 

Anbefaler vaccinen.  
Vaccinen er god. 

Vaccinen skal 
overvåges 
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at give drengene gratis (Sjællandske, 23/4 2011). På trods af at det er anerkendt, at det kan være 

med til at forbygge kræft hos drenge og særligt homoseksuelle, er en ændringen i anbefalingen ikke 

noget, Sundhedsstyrelsen overvejer. En af grundene til dette er blandt andet, at det vil blive for dyrt 

også at vaccinere drengene. Yderligere mener flere læger også, at drengene bliver beskyttet pga. 

”flokeffekten”, da piger der er vaccineret, ikke kan smitte drengene med HPV-virussen (24 timer, 

8/6 2009).  

Flere mener dog, at drengene også bør få HPV-vaccinen. AIDS-Fondet argumenterer for, at drenge 

bør modtage vaccinen, ligesom flere praktiserende læger selv har betalt og givet deres drenge 

vaccinen (BT, 20/1 2012). Yderligere viser en rundspørge at 8 ud af 10 fædre ønsker, at deres 

sønner skal have vaccinen, og at lidt under halvdelen er villig til selv at betale for, at de kan 

modtage den (Dagbladet, 31/1 2007). 

Det kan med disse ytringer iagttages, hvordan HPV-vaccinen er noget, som mange ønsker, at flere 

end blot unge piger skal modtage. Fædre og organisationer argumenterer for, at drenge også skal 

have vaccinen tilbudt gratis. En meningstilskrivelse om at vaccinen er så god, at det ikke er 

retfærdigt, hvis ikke alle kan få den tilbudt, kan iagttages og er med til at fastholde en 

subjektposition, hvor det er meningsfuldt at tage imod vaccinen. Et fravalg ville være at sige nej til 

noget, andre ønsker at modtage. 

 

Dog kan der i slutningen af denne fase, omkring år 2012 iagttages en ændring i diskursen. Dette ses 

ved det, Foucault kalder frembruddets første overflader (jf. afsnit 2.2.2), hvor der nu stilles 

spørgsmålstegn ved vaccinen. I Fyns Amt Avis stiller privatpersonen Pernille Lund i et debatindlæg 

en række spørgsmål omkring HPV-vaccinen. Blandt andet undrer hun sig over, hvorfor 

Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut (SSI), Kræftens Bekæmpelse og praktiserende læger 

kommer med andre oplysninger om HPV-vaccinen end eksempelvis World Health Organization 

(WHO) og Vaccinations Forum (VF), der er medlem af Forbrugerrådet. 

Hun beskriver, hvordan Sundhedsstyrelsens beskrivelser af eventuelle bivirkninger på deres 

hjemmeside er meget overfladisk. Yderligere nævner hun kort, at der er økonomiske faktorer, der 

også spiller ind: ”Der står samtidig enorme økonomiske interesser på spil, som er svære at 

gennemskue” (Fyns Amts avis, 14/10 2012).  

Det kan iagttages, hvordan Pernille Lund betragter Statens Serum Institut (SSI), Sundhedsstyrelsen 

og den private organisation Kræften Bekæmpelse som styrelser og organisationer, der burde have 

den samme meningstilskrivelse og information om HPV-vaccinen som WHO og VF. Netop at de 
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ikke har den samme meningstilskrivelse eller information, kan iagttages at give Pernille Lund en 

anden subjektposition til vaccinen. Organisationerne og styrelsernes forskellige information 

omkring vaccinen, åbner op for en anden meningstilskrivelse af HPV-vaccinen. Yderligere betegner 

Pernille Lund de økonomiske interesser som noget, der er svære at gennemskue, samt noget der 

giver ekstra grund til at være skeptisk overfor vaccinen.  

Subjektet stilles i en ny position, da der stilles spørgsmålstegn ved en række faktorer. Ved 

benævnelsen af de økonomiske interesser, kan et fravalg af vaccinen begrundes med de uklare 

begrundelser for udviklingen- og indførelsen af vaccinen. De forskellige beskrivelser af HPV-

vaccinen af aktører, der har den samme dagsorden – en anbefaling af vaccinen - er ligeledes med til, 

at Pernille Lund stiller spørgsmålstegn ved vaccinen og derved muliggør en ny subjektposition. 

En begyndende skepsis overfor HPV-vaccinen kan således iagttages i slutningen af disse fire år. 

Denne diskursændring kan blandt andet ses ved oprettelsen af Facebook gruppen: ”HPV vaccine 

info – til kamp for retfærdig oplysning” (Fremover: HPV FB). Sidens formål er at: ”informere om 

den nyeste og relevante viden på området, med baggrund i videnskabelig litteratur, medier og case-

tilfælde” og er oprettet, da HPV FB mener, at Kræftens Bekæmpelse censurerer folk, der stiller 

kritiske spørgsmål ved HPV-vaccinen og derved ”manipulerende” dækker over et emne. HPV FB 

ønsker derfor at sprede information, da ”alle har ret til at kende fordele og ulemper om HPV-

vaccinen, inden de træffer deres valg” (Bilag 1). Gruppen kan betragtes som værende en del af det, 

Foucault kalder afgrænsningsinstanser (jf. afsnit 2.2.2), da gruppen er med til at påvirke, hvordan 

vaccinen bliver behandlet. 

Selve oprettelsen af gruppen er med til at illustrere den diskursændring, der er ved at opstå i disse 

år. Ligeledes er navnet på HPV FB interessant; ”til kamp for retfærdig oplysning” viser implicit, at 

personerne bag gruppen mener, at de oplysninger der foreligger, ikke er retfærdige, og de bliver 

nødt til at kæmpe for at få de retfærdige oplysninger ud. Netop med navnet kan det iagttages, 

hvordan HPV FB meningstilskriver den nuværende information som ”ikke retfærdig”. Ved at koble 

deres agenda sammen med en retfærdigheds- tilskrivelse, bliver deres sag og kamp legitimeret i den 

forstand, at de kæmper imod uretfærdighed og endvidere bliver deres sag en form for ”de gode” 

mod ”de onde”. Ved fremstilling af deres sag som kampen for det gode, vil Sundhedsstyrelsen med 

deres argumentation blive til de ”onde” og dem, der videregiver uretfærdig information. 

Det kan iagttages, hvordan meningstilskrivelsen omkring informationen om HPV-vaccinen som 

værende ”ikke rigtig” eller ”ikke retfærdig”, bliver anerkendt af flere personer. 

Meningstilskrivelsen kan ligeledes iagttages i nogle af de første opslag i gruppen af dens 
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medlemmer: ”Alle skal have retfærdige oplysninger om HPV vaccinen” (Bilag 5). Yderligere 

begynder nogle af medlemmer at meningstilskrive Sundhedsstyrelsen med ”modsat sundhed”. Dette 

kan ses ved følgende ytring: ”Uhh, jeg glæder mig til at konfrontere medierne og sundhedsstyrelsen 

el nærmere sygdoms styrelsen” (Bilag 6). Det kan her iagttages, hvordan selve Sundhedsstyrelsen 

bliver omtalt negativt i forbindelse med vaccinen. En ny subjektposition i forhold til 

Sundhedsstyrelsen er blevet mulig. Personen bag ytringen betragter ikke Sundhedsstyrelsen som 

noget, der har med sundhed at gøre, men i stedet er en ”styrelse for sygdom”. Yderligere er 

medierne også noget, der skal konfronteres i forbindelse med deres ytringer omkring vaccinen, der 

på dette tidspunkt hovedsageligt har kommunikeret positivt omkring vaccinen.  

En ny meningstilskrivelse kan iagttages i dette. Ved koblingen af Sundhedsstyrelsen sammen med 

en ”styrelse for sygdom”, bliver en meningstilskrivelse af Sundhedsstyrelsen som utroværdig mulig. 

Sundhedsstyrelsens modsætning må betragtes som værende en styrelse, der arbejder for sygdom. 

Ved implicit at antyde at Sundhedsstyrelsen arbejder for sygdomme, bliver der stillet 

spørgsmålstegn ved deres troværdighed. Denne meningstilskrivelse af Sundhedsstyrelsen gør det 

meningsfuldt at ændre subjektposition til Sundhedsstyrelsen og dets anbefalinger af HPV-vaccinen. 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subjektposition Meningtilskrivelse 

Accept af vaccinen. 
 

Skepsis overfor 
vaccinen. 

Vaccinen er god. 
Den er effektiv.  

 
Der er ikke 

fyldestgørende 
oplysninger om 

vaccinen. 
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5.2.2.2 Sundhedsstyrelsen 

Sundhedsstyrelsen har i denne periode meget få ytringer omkring HPV-vaccinen. Antallet af 

vaccinationer er som nævnt på sit højeste i denne periode, og det er først i slutningen af perioden, at 

en negativ meningstilskrivelse om Sundhedsstyrelsen kan iagttages. De få ytringer der træder frem i 

denne periode, omhandler Sundhedsstyrelsens fastholdelse af HPV-vaccinen som en god vaccine 

uden bivirkninger. Dog afviser Sundhedsstyrelsen en påstand, om at HPV-vaccinen skulle medføre 

børneeksem (Dagens Medicin, 10/02 2009). 

Kommunikationen omkring HPV-vaccinen er med andre ord meget sparsom i denne periode. 

 

5.2.3 2013 - 2016 

I denne periode opleves det største fald i antal vacciner. I 2013 vaccineres 68 % og i 2016 bliver 

kun 4 % færdigvaccineret (jf. figur 1). Det store fald i antal vacciner kommer samtidig med en 

stigning i omtalen af vaccinen. I perioden er der 7906 artikler og nyhedsindslag om HPV vaccinen 

(Bilag 7). Ytringerne i artiklerne ændre sig ligeledes. Artiklerne begynder at handle om piger og 

kvinder, der efter deres vaccination føler sig utilpas og ikke kan passe deres skole og arbejde. De 

fortæller om, hvordan de efter vaccinationerne er blevet svimle og ikke har kunnet bevæge sig. 

Yderligere føler de ikke, at de er blevet taget seriøst, når de har talt med lægerne om deres 

symptomer (Politiken, 16/4 2013. Fredericia Dagblad, 24/8 2013). Der er generelt et stort fokus på 

de piger og kvinder, der oplever bivirkninger efter vaccinen. Ude og Hjemme bringer en artikel, 

hvor en række unge piger beskriver de bivirkninger, de har oplevet, hvad de ikke længere kan gøre i 

deres hverdag og hvilke karrieremål, de ikke længere har mulighed for at opnå (Ude og hjemme, 

5/10 2014). Yderligere bliver det i andre artikler beskrevet, hvordan flere af pigerne og kvinderne 

ikke kan få erstatning for de bivirkninger, de mener, de har fået fra HPV-vaccinen (Ritzaus Bureau, 

5/2 2014). Andre artikler omhandler, at flere unge piger helt fravælger at få vaccinen og hvordan 

færre og færre har tillid til, at HPV-vaccinen er sikker. Yderligere er flere skeptiske over 

Sundhedsmyndighedernes forsikring om vaccinens sikkerhed er korrekt (Ritzau Bureau, 15/4 2016. 

Metroxpress, 3/3 2016).  

I årene 2013-2016 domineres artiklerne af historier fra piger og kvinder om bivirkninger og 

overskrifter som: ”HPV-vaccinen kan give dig alvorlige bivirkninger” (BT, 28/7 2013). 

Det kan iagttages, at der sker en udvikling i artiklernes indhold. Ytringerne og historierne går fra at 

meningstilskrive HPV-vaccinen som en effektiv og sikker vaccine til at beskrive, hvordan vaccinen 

kan have alvorlige bivirkninger.  
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Udover de omtalte artikler bragte TV2 d. 26 marts 2015 dokumentaren ”De vaccinerede piger – 

syge og svigtede” (Hjemmeside 15). Dokumentaren satte i høj grad fokus på, hvad de interviewede 

piger havde oplevet af bivirkninger efter vaccinen. Alle pigerne beskrev, hvordan de efter vaccinen 

ikke længere kunne passe deres skole, fritidsjob eller sociale liv. Nogle af pigerne blev portrætteret 

siddende i kørestol, som de var nødt til at benytte efter vaccinen. En dokumentar der i høj grad var 

med til at sætte billeder på, hvilke konsekvenser vaccinen havde og derigennem var med til at 

påvirke debatten omkring HPV-vaccinen.  

Det kan iagttages, hvordan nye meningstilskrivelser træder frem i medierne, og i højere grad 

muliggør en ny subjektposition, hvor det er meningsfuldt at fravælge HPV-vaccinen. 

 

5.2.3.1 Fravalg af vaccinen 

En yderligere udvikling i ytringerne omkring HPV-vaccinen kan iagttages i den tidligere omtalte 

Facebook gruppe ”HPV vaccine info – til kamp for retfærdig oplysning” (HPV FB). Antallet af 

kommentarer til opslagene i gruppen stiger i denne fase, og det kan iagttages, hvordan særligt 

slægtskabsdiskursen omhandlende ”vaccinen er unaturlig” aktiveres i meningstilskrivelsen af HPV-

vaccinen.  

Det følgende vil belyse, hvordan borgerne ytrer sig omkring vaccinen, hvordan de aktiverer 

slægtskabsdiskursen i deres meningstilskrivelse og hvordan de meningsfuldt kan sige nej til 

vaccinen. 

 

5.2.3.2 Gift og ødelagte liv 

Flere brugere anvender i deres ytringer ordet ”gift” i meningstilskrivelse af HPV-vaccinen: ”(…) 

(min datter på 16 år) blev forgiftet af sin HPV vaccine” (Bilag 8).  

Ytringen viser, hvordan vaccinens virkning bliver tilskrevet som en ”forgiftning”. Det er ikke 

beskrivelser som ”bivirkninger” eller ”kroppen der reagerer på vaccinen”, men begrebet 

”forgiftning”, der bliver anvendt. 

Yderligere beskrives det, at medicinalindustrien sælger ”gift” og at Sundhedsstyrelsen anbefaler 

vaccinen som et yderligere forsøg på at ”sælge gift”: 

”Problemet for industrien og Sundhedsstyrelsen som også tjener på vaccinen, er at lige præcis flere 

og flere vælger vaccinen fra. Derfor laver de endnu et ”købt” forsøg på at sælge deres gift” (Bilag 

9).  
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Yderligere ytrer personer, der har fravalgt vaccinen, at de er glade for, de ikke har fået noget af 

”giften”: 

”(…) er glad for hun ikke fik fyldt sin krop med den gift!” (Bilag 10). 

Ytringerne om forgiftning fra vaccinen leder ofte over til ytringer om konsekvenserne af at have 

modtaget vaccinen. Disse konsekvenser fortælles ofte som ”ødelagte liv”. 

”Uhyggeligt at ødelægge unge menneskers liv på den måde. !!!” (Bilag 11) og ”Stakkels piger. Hvor 

mange flere skal have ødelagt deres liv, før de trækker den lortevaccine tilbage!?!?” (Bilag 12). Det 

kan iagttages, hvordan personerne bag kommentarerne kobler vaccinen og dens virkninger sammen 

med ødelagte liv. Og hvordan de ødelagte liv påvirker hele familiers liv:  

”(…) hvad med os, vi vil gerne have et liv igen, vores børn vil gerne have deres mor tilbage mm. 

(…)” (Bilag 13). 

Vaccinen er ikke længere noget, der redder liv, men bliver tilskrevet som det fuldstændige 

modsatte. Også piger der har modtaget vaccinen, anvender ordet ”ødelæggende” om resultatet: 

”Os piger render rundt og lider under denne her vaccine. Jeg har måtte droppe drømme og 

uddannelser i en alder af 13 år (…) ødelægger vores liv” (Bilag 14). 

Med denne kommentar bliver det legitimeret, at vaccinen ødelægger liv.  

Det kan med disse ytringer iagttages, hvordan flere meningstilskrivelser viser sig i personernes 

ytringer om, hvad resultatet af HPV-vaccinen er. 

Personerne mener, at vaccinen er forgiftende for dem, der tager imod den, og at deres liv bliver 

ødelagt. Ikke kun de der får vaccinen, men hele familien bliver påvirket af deres mor, datter eller 

søster, der har fået vaccinen.  

Som modsvar på at flere ser vaccinen som en forgiftning, er der flere, der ytrer sig om, hvad man 

kan gøre imod denne ”forgiftning”. 

Yderligere bliver svaret på denne ”forgiftning” italesat som værende det økologiske: 

 

”I juli 2012 fik min datter det sidste stik (…) af HPV vaccinen. Et par dage senere fik hun influenza 

symptomer (…) var hun altid træt, havde tinnitus, ben- kramper (ben- spjæt), kvalme, stærke mave- 

smerter, ekstrem hovedpine. Hun besvimede ofte.  (…) På nettet og kontakt til andre vaccine- ramte 

fandt jeg frem til at (datters navn) skulle lave sin kost om, så alt hvad hun fik nu skulle bestå af 

100% økologisk (…). Hendes krop skulle ikke kæmpe med at udrense pesticiderester, E- numre etc. 

men kun have ’overskud’ til at udrense vaccinen (…)” (Bilag 15). 
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Det kan iagttages, hvordan forælderen for at afhjælpe datterens symptomer, omlægger kosten, for at 

kroppen kan ”udrense” vaccinen. I denne ytring er to ting interessante: Vaccinen bliver endnu en 

gang tilskrevet som noget, der ikke er naturligt og som noget, kroppen skal udrense. Yderligere 

benyttes økologi som forklaring på, hvad kroppen har brug for, fremfor vaccinen. Vaccinen bliver 

med denne ytring stillet som det modsatte af det ”rene”; økologi, samt som noget, økologisk mad 

kan være med til at kurere.  

 

Når vaccinen netop bliver meningstilskrevet ”gift” og ”ødelagte liv”, bliver det meningsfuldt at 

fravælge vaccinen. Et fåtal ønsker at få gift i sin krop, og derfor er det meningsfuldt for 

subjektpositionen at ændre sig. Vaccinens meningstilskrivelse som gift er meningsfuld i forhold til 

slægtskabsdiskursen ”vaccinen er unaturlig”, der er blevet anvendt til at meningstilskrive vaccinen 

siden 1800-tallet. Yderligere bliver meningstilskrivelsen af økologisk kost som ”kuren” mod 

vaccinens ”forgiftning” meningsfuld i forhold til slægtskabsdiskursen ”naturlig”, da den naturlige 

kost er det, der står i kontrast til den unaturlige forgiftning af kroppen. 

Som belyst har både ACVL og Green Our Vaccines aktiveret slægtskabsdiskursen ”unaturlig” til 

meningstilskrivelse af vaccinen (jf. afsnit 5.1.2 & 5.1.4). Særligt Green Our Vaccines har italesat, at 

de mener, at vaccinen indeholder gift. Derved bliver det meningsfuldt for modstanderne af vaccinen 

at aktivere slægtskabsdiskursen unaturlig igen, for meningsfuldt at kunne meningstilskrivelse 

vaccinen som gift. Derved bliver subjektpositionen sat i en position, hvor det er meningsfuldt at 

fravælge vaccinen. 

 

5.2.3.3 Den giftige vaccine 

Den ovenfor omtalte slægtskabsdiskurs og andre meningstilskrivelser bliver ligeledes italesat i de 

interviews, der er fortaget i forbindelse med specialet. I det følgende præsenteres 

subjektpositionerne hos to mødre, der henholdsvis har tilvalgt og fravalgt at give deres datter 

vaccinen. Yderligere vil meningstilskrivelser og eventuelle slægtskabsdiskurser blive belyst.  

Jeg vil i afsnittet omtale de to mødre med fiktive navne. Moderen der har valgt at give vaccinen til 

sin datter, vil omtales som ”Anna” og moderen, der har fravalgt vaccinen, vil omtales ”Birte”. 

 

Anna udtaler om valget af vaccinen, at hun anser det som sin ”pligt som forældre” og et ”helt 

almindeligt moderligt eller forældre ønske om at ens børn - hvis de kan - skal skånes for grimme 

sygdomme” (Bilag 16: s.1). Anna mener således, at hun opfylder en pligt som forælder ved at lade 
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barnet vaccinere og derved skåne barnet for sygdomme. Yderligere ønsker Anna, at hendes datter 

ikke skal bekymre sig om at få de sygdomme, der kan komme, hvis hun ikke får vaccinen (Bilag 

16: s.1). Vaccinen bliver således tilskrevet som noget, der kan forhindre, at barnet skal få 

sygdomme eller bekymringer sig om disse sygdomme. Yderligere anser hun det som sin pligt at 

sørge for hendes datters både psykiske og fysiske bedste. Med disse meningstilskrivelser af 

vaccinen som noget, der kan skåne hendes datter, og som sin forældrepligt at gøre dette, er det kun 

meningsfuldt at give vaccinen til sin datter. 

 

Forældrepligten er ligeledes noget, Birte italesætter:  

” det er det jo (min pligt) at passe på mine børn efter allerbedste overbevisning, derfor sætter jeg 

mig også ind i tingene, inden jeg siger nej til vaccinen” (Bilag 17: s. 7).  

Begge mødre betragter det som deres pligt at passe på deres børn. Dog er handlingerne som følge af 

deres forældrepligt meget forskellige.  

Det kan iagttages, hvordan Birtes subjektposition etableres på baggrund af ”hun har sat sig ind i 

tingene”. Hun mener således, at hun har en bedre viden om vaccinen og dens virkninger end andre, 

og hun på baggrund af denne viden træffer en bedre beslutning, der passer bedre for hendes datter 

end Annas. 

Yderligere italesætter Birte, som en del af hendes begrundelse for fravalget, at Sundhedsstyrelsen er 

utroværdig: 

 

Birte: ”Mange mennesker er jo utrolig autoritetstro mod systemet osv. Den har jeg altså mistet for 

mange år siden”.  

Interviewer: ”Er det et problem, at mange er autoritetstro?”  

Birte: ”Er det ikke lige som at spørge om ekstremisme inden for islam? Det handler jo om, at de gør 

som de bliver bedt om, fordi de ikke kan læse og skrive, og så dyrker de det her, fordi de i 

virkeligheden ikke ved hvad der står i koranen. Der findes jo masser af mennesker, der går med 

strømmen” (Bilag 17: s. 6). 

 

Det kan iagttages, hvordan Birtes meningstilskrivelse af systemet og Sundhedsstyrelsen er, at det 

ikke er forsvarligt at stole på dem og følge deres anbefalinger. Birte kobler i sin ytring troen på 

autoriteternes anbefaling omkring vacciner til at være det samme som ekstremisme inden for 

religion. Og de folk der vælger vaccinen, sammenlignes med nogle, der ikke kan læse eller skrive, 
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og derfor bliver ”snydt” til at handle anderledes, da de ikke ved, hvad de egentlig burde gøre. Det 

kan iagttages, hvordan Birte i sin argumentation trækker på ”ekstremisme” som en 

meningstilskrivelse, og at hun ved denne kobling tilskriver denne tillid til systemet som en form for 

”blind” tro. 

Italesættelsen af Sundhedsstyrelsen som utroværdig, og de personer der stoler på Sundhedsstyrelsen 

og vaccinerne som værende ”blinde”, placerer subjektet i en position, hvor det er muligt at fravælge 

vaccinen. Dette, da det ikke er ønskværdigt at blive betragtet som en ”blind” følger.  

Udover denne tilskrivelse anvender Birte ligeledes meningstilskrivelsen af vaccinen som værende 

gift; hun italesætter også aluminium som værende en del af giften i vaccinen:  

”hvorfor er det der kommer mere og mere allergi (…). Jeg vil skyde på det er en kombination af 

vaccinerne som indeholder nanopartikler som de gør lige i øjeblikket, som går direkte i blodbanen, 

aluminium for eksempel” (Bilag 17: s. 1-2).  

Birte kobler i denne ytring vaccinen til noget, der giver flere sygdomme; hun italesætter hvordan 

aluminium og nanopartikler, som vaccinen indeholder, er skyld i at flere får allergi. Birte uddyber 

sin argumentation:  

 

”Du kan ikke først sige, at folk ikke må bruge deodorant, fordi det indeholder aluminium, fordi det 

går i blodbanerne på dig (…) for derefter at stoppe det direkte ind i blodbanen på dig. (…) Det ene 

må du ikke, det andet må du godt. Det er selvmodsigende. Det giver brystkræft til kvinder, gad vide 

hvad det så gør i blodet.” (Bilag 17: s. 10-11).  

 

Birte meningstilskriver vaccinen som noget, der indeholder gift i form af nanopartikler og 

aluminium og disse har som konsekvens, at vaccinen giver sygdomme. Denne meningstilskrivelse 

kan igen aktiveres grundet slægtskabsdiskursen ”vaccinen er unaturlig”. Det kan iagttages, hvordan 

Birte ved aktivering af denne slægtskabsdiskurs, meningsfuldt kan meningstilskrive vaccinen som 

værende gift. Birte tilskriver aluminium som værende giftig på baggrund af andre anbefalinger om 

ikke at anvende deodorant med aluminium. Således kobles dele af vaccinens indhold til noget 

giftigt. Med denne kobling af aluminium til gift bliver vaccinen til en farlig og giftig væske, der 

bliver sprøjtet ”direkte i blodbanen”. Således kan det iagttages, hvordan subjektet befinder sig i en 

position, hvor hun meningsfuldt kan fravælge vaccinen, da den kobles sammen med gift. 

Det er slægtskabsdiskursen omkring vaccinens unaturlighed, der muliggør Birtes 

meningstilskrivelse om vaccinen som gift, og derved gør hendes fravalg af vaccinen meningsfuldt. 
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5.2.3.4 Sundhedsstyrelsen 

De kritiske ytringer samt den store mediedækning, og ikke mindst den ændrede meningstilskrivelse, 

som HPV-vaccinen får i 2013 – 2016 perioden, nødvendiggør, at Sundhedsstyrelsen kommunikerer 

og forsøger at meningstilskrive HPV-vaccinen.  

Sundhedsstyrelsen har udgivet forskellige faktaark og vurderinger omkring HPV-vaccinen. I disse 

dokumenter, skriver Sundhedsstyrelsen blandt andet: ”De fleste tilfælde af livmoderhalskræft kan 

forbygges. Dette kan vi gøre ved at vaccinere piger i 12 års alderen (…)” (Bilag 18: s. 1). Det kan 

iagttages, hvordan Sundhedsstyrelsen her tilskriver vaccinen som noget, der kan forbygge kræft. 

Vaccinen bliver tilskrevet en effekt, der kan være med til at forbygge en potentiel dødelig sygdom. 

Yderligere anvender Sundhedsstyrelsen ytringen ”redder liv” om vaccinen. Dette gøres i 

Sundhedsstyrelsens faktaark om HPV-vaccinen, hvor styrelsen anvender tal fra Kræftens 

Bekæmpelse, der viser: ” (…) det danske vaccinationsprogram allerede har forebygget mindst 

1.400 tilfælde af livmoderhalskræft og reddet ca. 280 liv” (Bilag 19: s. 1). Sundhedsstyrelsen 

tilskriver således vaccinen som noget, der kan forbygge en dødelig sygdom og allerede har været 

med til at redde liv.  

Sundhedsstyrelsen tilskriver her vaccinen en mening, som kan være vanskelig at være modstander 

af. Det er ikke meningsfuldt at argumentere imod noget, der forebygger en dødelig sygdom, eller 

noget, der allerede har reddet liv. 

Subjektposition Meningtilskrivelse Slægtskabsdiskurser 

Fravalg af vaccinen. 

Vaccinen er gift. 
Den ødelægger liv.  
Økologi kan hjælpe 
på bivirkningerne. 
Sundhedsstyrelsen 

er korrupt. 

Vaccinen er unaturlig. 
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I forlængelse af ytringerne omkring at vaccinen redder liv og forbygger livmoderkræft, benytter 

Sundhedsstyrelsen yderligere ytringen ”vaccinen virker” (Bilag 19: s. 1). Vedrørende vaccinens 

effektivitet og virke er der ikke megen tvivl at finde i Sundhedsstyrelsens ytringer. Vaccinen bliver 

af styrelsen tilskrevet som noget, der redder liv og forbygger sygdom – med andre ord: det er en 

vaccine, der virker. 

Sundhedsstyrelsen italesætter selv den omtale af bivirkninger, der har været af vaccinen, og 

hvordan de forsat vil overvåge de bivirkninger, som patienterne og producenterne løbende opdager. 

Sundhedsstyrelsen erkender dog, at der er bivirkninger ved HPV-vaccinen, men også at der er 

bivirkninger ved al medicin. Grunden til HPV-vaccinen stadig bliver anvendt, er fordi: 

”Bivirkninger indberettet til dags dato, har ikke givet anledning til ændring af Gardasils 

sikkerhedsprofil” (Bilag 18: s. 2). Styrelsen angiver, at der ikke er grundlag for at ændre 

sikkerhedsprofilen for vaccinen, fordi fordelene ved vaccinen er større end ulemperne (Bilag 18: s. 

1). Det kan iagttages, hvordan Sundhedsstyrelsen i form af bekræftelse af, at al medicin har 

bivirkninger, bekræfter at HPV-vaccinen også har bivirkninger, men at fordelen ved vaccinen er 

større end bivirkningerne. De fakta Sundhedsstyrelsen benytter sig af, viser, at de bivirkninger der 

er indberettet, ikke giver anledning til at ændre anbefalingen af HPV-vaccinen. Dette placerer 

Sundhedsstyrelsen i en position, hvor det udelukkende er meningsfyldt at anbefale vaccinen. 

Sundhedsstyrelsen svarer her på kritikken omkring bivirkninger ved vaccinen, med en anvendelse 

af et rationalitetsbegreb, der omhandler fordele/ulemper.  

I vurderingen af fordelene overfor ulemperne benytter Sundhedsstyrelsen sig af Det Europæiske 

Lægemiddelagenturs Bivirkningskomité også kaldet PRAC. PRAC har gennemført en 

ekstraordinær undersøgelse af HPV-vaccinen med henblik på undersøgelse af de bivirkninger, der 

har været omtalt i medierne. PRAC kunne dog ikke finde nogen sammenhæng mellem de omtalte 

bivirkninger og vaccinen. I forbindelse med at Sundhedsstyrelsen benytter sig af PRACs resultater, 

understreger Sundhedsstyrelsen i deres materiale, at medlemmerne af PRAC og deltagerne i dens 

ekspertgrupper alle er underlagt reglerne for habilitet fra Det Europæiske Lægemiddelagentur. 

Sundhedsstyrelsens ytring omkring habilitet er vigtig, da det legitimerer en anvendelse af PRACs 

resultater (Bilag O). Netop at Sundhedsstyrelsen understreger, at PRAC er uvildig, er afgørende, da 

det tidligere er belyst, at modstanderne af vaccinen stiller spørgsmålstegn ved troværdigheden. 

Sundhedsstyrelsen finder det således nødvendigt at forsvare deres troværdighed og objektivitet, i 

deres anbefaling af vaccinen. 
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Sundhedsstyrelsen argumenterer for, at vaccinen virker, da den er med til at redde liv ved at 

forbygge den potentielle dødelige livmoderhalskræft. Der er bivirkninger ved al medicin. Dog er 

bivirkningerne ved HPV-vaccinen ikke alvorlige nok, til at vaccinen trækkes tilbage, da fordelene 

ved vaccinen overstiger ulemperne. Herved placeres Sundhedsstyrelsen i en position, hvor de kun 

meningsfuldt kan anbefale, at unge piger modtager vaccinen. De rapporter og undersøgelser der 

konkluderer, at vaccinen virker og er sikker i forhold til fordele/ulempe argumentationen, er 

resultatet af forskning fra uvildige forskere. Derfor kan Sundhedsstyrelsen benytte sig af deres 

resultater. 

 

De foregående analysedele har nu bragt analysen i en position, hvorfra det er muligt at analysere de 

historiske diskursive formationers påvirkning af det meningsfulde nej til HPV-Vaccinen. Det 

følgende vil derfor belyse de subjektpositioner og meningstilskrivelser, der er omkring HPV-

vaccinen, og hvordan disse kan ses i sammenhæng til den historiske analyse. 

 

  

Subjektposition Meningtilskrivelse 

Anbefaler vaccinen. 
HPV-vaccinen er 

god. 
HPV-vaccinen virker. 
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5.3 Den unaturlige vaccine 
Det har i de foregående afsnit kunne iagttages, hvordan en slægtskabsdiskurs i starten af 1800 tallet 

aktiveres, da The Anti-Compulsory Vaccination League (ACVL) meningstilskrev vaccinen som et 

unaturligt element. Flere anerkendte denne meningstilskrivelse og deltog i kampen mod den 

obligatoriske koppevaccination. Denne slægtskabsdiskurs kan, som belyst (jf. afsnit 5.13, 5.14 og 

5.2), iagttages at blive aktiveret både ved MFR-vaccinen og HPV-vaccinen. Slægtskabsdiskursen 

om vaccinen som værende unaturlig, er således stadig med til at påvirke antallet af vaccinationer i 

dag. Helt aktuelt kan diskussionen ses forsætte i Politikens artikel d. 19/02 2017 (Politikken, 19/02 

2017) og på DR Deadline d. 21/02 2017 (Hjemmeside 16), hvor det faldende antal HPV-vacciner 

diskuteres med nuværende direktør for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm.  

Det er ved hjælp af slægtskabsdiskursen ”den unaturlige vaccine”, at blandt andet Green Our 

Vaccines meningsfuldt kan afholde events, hvor de demonstrer mod vaccinen, og ønsker at fjerne 

”gift” fra vaccinen. Havde denne slægtskabsdiskurs ikke været aktiveret og bredt anerkendt af 

andre, kan det antages at gruppen i langt højere grad ville møde modstand eller skepsis. Ligeledes 

ville det ikke være muligt at italesætte vaccinen som gift, da dette kun kan lade sig gøre som følge 

af det begrebsreservoir, der aktiveres ved slægtskabsdiskursen. 

Det er ligeledes denne slægtskabsdiskurs og meningstilskrivelse, der gør det muligt for unge piger 

og familier at fravælge HPV-vaccinen. Aktiveringen af slægtskabsdiskursen og dets 

begrebsreservoir muliggør det meningsfulde fravalg af vaccinen for subjektet. Havde denne 

slægtskabsdiskurs ikke været aktiveret, ville en beskrivelse af HPV-vaccinen som gift sandsynligvis 

møde skepsis eller kræve at modstanderne mod vaccinen i højere grad måtte forklare, hvorfor 

vaccinen kunne betegnes som gift. Kunne slægtskabsdiskursen ikke aktiveres, ville det således også 

blive sværere for de mødre og piger, der fravælger vaccinen at forklare deres nej til vaccinen. Det 

meningsfulde fravalg af vaccinen, ville være nødsaget til at anvende andre slægtskabsdiskurser og 

meningstilskrivelser. Yderligere kan det tænkes, at fravalget af vaccinen ville blive mødt med 

skepsis, og at det ville blive opfattet som værende mærkeligt ikke at ville sikre sig mod sygdomme, 

når det er muligt. 

Flere forældre til børn med HPV-vaccine bivirkninger, samt Jenny McCarthy fra Green Our 

Vaccines, beskriver, hvordan de har kunne lindre deres børns smerte og ophæve autismediagnosen 

ved hjælp af ”udrensning” af vaccinen. Denne meningstilskrivelse af ”kuren” i form af udrensning 

ved hjælp af økologisk kost, aktiver igen slægtskabsdiskursen om ”det unaturlige”. Dette, da 

vaccinen indeholder gift, der skal bekæmpes med naturens rene midler, og derved er det modsatte: 



 57 

unaturlig. Meningstilskrivelsen af vaccinen som gift er afgørende for subjektpositionen, da det 

umiddelbart ikke virker attraktivt at sprøjte gift ind i sin krop. Derfor er denne meningstilskrivelse 

så magtfuld i sin etablering af subjektpositionen, i det den bevirker, at flere fravælger at modtage en 

vaccination imod en potentiel dødelig sygdom.  

Meningstilskrivelsen påvirker, at subjektet frygter bivirkningerne ved HPV-vaccinen mere selve 

kræftsygdommen. Det kunne i anden analysedel iagttages. hvordan potentielle bivirkninger ved 

HPV-vaccinen var at foretrække frem for potentielt at få livmoderhalskræft. Dette har dog ændret 

sig til, at frygten for potentielle bivirkninger overstiger muligheden for at kunne forhindre en 

kræftsygdom. Der eksisterer altså så stor en frygt for chancen for at få bivirkninger, at muligheden 

for at forbygge kræft ikke vælges.   

Denne mulighed for at meningstilskrive HPV-vaccinen som gift, placerer således subjektet i en 

position, hvor det kun er meningsfuldt at fravælge vaccinen. Denne placering og 

meningstilskrivelse kan skabes ved at aktivere en slægtsskabsdiskurs, der har fulgt selve vaccinen 

siden dens opfindelse og reaktiveres ved diskursen om, at HVP-vaccinen er unaturlig. 
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6. 
kapitel 

 
 
Konklusion 
 

 
Dette kapitel vil præsentere specialets konklusion. Konklusionen vil svare på hver af 

de tre underspørgsmål, for derefter endeligt at besvare den overordnede 

problemformulering: 

 

Hvordan meningstilskrives HPV-vaccinen over tid, og hvilke konstitutive 

konsekvenser kan iagttages i diskursiveringen for fravalg af vaccinen? 
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6.0 Konklusion 
 

Med det foregående er spørgsmålene fra problemfeltet blevet belyst, og specialet bragt i en position 

hvorfra det er muligt at opsummere væsentlige pointer. 

 

Analysen belyste indledningsvis, hvordan diskurserne omkring vaccinen historisk har udviklet sig, 

med underspørgsmålet: Hvad er den historiske diskurs omkring vaccinen?  

 

Det blev i denne analysedel belyst, hvordan opfindelsen af vaccinen i England blev positivt 

modtaget af staten, der ganske få år efter gjorde vaccinen lovpligtig. Dog var der grupper i 

befolkningen, der var modstandere af vaccinen. The Anti-Compulsory Vaccination League (ACVL) 

blev dannet få år efter opfindelsen af vaccinen og fik hurtig støtte fra flere. Dette sås blandt andet 

ved store demonstrationer imod vaccinen samt den lovgivning, der gjorde den obligatorisk. ACVL 

spillede ligeledes en rolle i at sprede skepsis omkring vaccinen til USA, hvor lignende 

organisationer blev oprettet med hjælp fra ACVL. 

ACVL argumenterede særligt for, at den lovpligtige vaccine var en kriminalisering af den sunde, 

naturlige krop. Det kan iagttages, at denne meningstilskrivelse efterfølgende reaktiveres ved andre 

vacciner. Bevægelser som ”Green Our Vaccines” har haft held til at meningstilskrive vaccinen som 

gift, ved hjælp af slægtsdiskursen ”vaccinen er unaturlig”. Yderligere har de understøttet dette ved 

at præsentere en kur mod autisme som en udrensning af vaccinens gift, ved hjælp af økologi og 

naturlig, ren mad. En reaktivering af slægtskabsdiskursen omkring vaccinen som værende unaturlig, 

har således muliggjort et begrebsreservoir, hvor det er muligt at betegne vaccinen som gift, og en 

kur som værende økologisk mad. Særligt opfattelsen af MFR-vaccinen som værende giftig, blev 

underbygget af Andrew Wakefield med hans rapport, hvori han hævdede at, MFR-vaccinen gav 

børn autisme. Noget der relativt hurtigt fik flere til at fravælge vaccinen.  

 

Herfra er analysen bragt i en position hvor det er muligt at belyse om den historiske diskurs 

påvirker diskursen om HPV-vaccinen og hvordan denne har udviklet sig. Dette gøres med 

besvarelsen af underspørgsmålet: Hvordan udvikler diskursen om HPV-vaccinen sig? 

 

Fra første år, hvor det var muligt at anskaffe sig HPV-vaccinen, og særligt da den blev gratis, har 

det kunne iagttages, at vaccinen blev modtaget positivt. Et stort antal piger ønskede at modtage 
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vaccinen, og medierne omtalte den positivt. Det er først i 2012 og 2013 at en ændring i diskursen og 

antallet af vaccinerede kan iagttages. Et stort antal piger begynder at omtale, at vaccinen har givet 

dem en række bivirkninger. Flere undersøgelser udarbejdes og rapporter udgives, hvor det 

understreges, at vaccinen er sikker og at Sundhedsstyrelsen anbefaler fortsat HPV-vaccinen. På 

trods af dette falder antallet af vaccinerede piger i de kommende år, og flere Facebookgrupper 

dukker op, hvor vaccinen diskuteres. Af de bivirkningsramte bliver vaccinen tilskrevet som noget, 

der har ødelagt deres liv. Modstandere af vaccinen beskriver den som gift og flere forældre mener at 

have kureret deres døtre for bivirkningerne ved at ”udrense” kroppen for ”gift” ved hjælp af 

økologisk kost. Netop hvordan disse meningstilskrivelser medvirker til, at et større antal fravælger 

vaccinen, belyses i den tredje og sidste analysedel med underspørgsmålet: Hvilke begrundelser 

anvendes til meningsfuldt at fravælge HPV-vaccinen? 

 

Det meningsfulde fravalg af vaccinen sker på baggrund af meningstilskrivelsen af vaccinen som 

værende gift. Denne meningstilskrivelse placerer subjektet i en position, hvorfra det ikke 

forekommer meningsfuldt at modtage vaccinen. Meningstilskrivelsen af gift bliver muliggjort, ved 

en reaktivering af slægtskabsdiskursen omkring vaccinen som værende unaturlig. Det er denne 

aktivering, der muliggør subjektets fravalg af vaccinen, da ingen ønsker at føre gift aktivt ind i 

kroppen.  

 

På denne baggrund kan specialet konkludere på problemformuleringen:  

Hvordan meningstilskrives HPV-vaccinen over tid, og hvilke konstitutive konsekvenser kan 

iagttages i diskursiveringen for fravalg af vaccinen? 

Det er blevet belyst, hvordan HPV-vaccinen historisk har været positivt modtaget, samt at den over 

tid bliver meningstilskrevet som værende gift. Netop denne meningstilskrivelse er afgørende for det 

mulige fravalg af vaccinen. Det er ikke meningsfuldt aktivt at føre gift ind i sin krop. 

At HPV-vaccinen tillægges betydningen gift placerer således subjektet i en position, hvorfra det 

meningsfuldt kan fravælge vaccinen mod en potentiel dødelig sygdom. 
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Forebyggelse af livmoderhalskræft 

• Hvert år får ca. 400 danske kvinder konstateret livmoderhalskræft. 

• Hver tredje dag dør en kvinde i Danmark på grund af livmoderhalskræft. 

• De fleste tilfælde af livmoderhalskræft kan forebygges. Dette kan vi gøre 

ved at vaccinere piger i 12 års alderen og ved regelmæssigt at undersøge 

(screene) kvinder fra 23 års alderen. 

 

Forebyggelse af livmoderhalskræft 
Livmoderhalskræft skyldes Human Papillomavirus (HPV), som overføres ved sex. 

Langt hovedparten af alle kvinder vil i løbet af livet blive smittet med dette virus. 

Mange kvinder kan selv bekæmpe disse infektioner, men nogle kvinder kan ikke 

og udvikler en kronisk infektion med risiko for at udvikle livmoderhalskræft. 

 

Sundhedsstyrelsen udarbejdede i 2007 en omfattende MTV-rapport vedr. HPV-

vaccination af kvinder som forebyggende indsats mod livmoderhalskræft. Rappor-

ten er sammen med den klare videnskabelige dokumentation på området årsag til 

de danske anbefalinger og tilbuddet om vaccination til piger i 12-års alderen. 12-

års alderen er valgt, for at vaccinationen sker før den seksuelle debut.  

 

Vaccinationen i vaccinationsprogrammet sker med HPV-vaccinen Gardasil. Vacci-

nen er godkendt af lægemiddelmyndighederne verden over. I Europa er vaccinen 

godkendt af det europæiske lægemiddelagentur EMA, som Danmark er medlem 

af. I USA er den godkendt af FDA. Effekten af vaccinen er størst, hvis den gives in-

den seksuel debut, men de fleste yngre seksuelt aktive kvinder, vil have gavn af at 

blive vaccineret. 

 

Vaccine – virkning og bivirkninger 
Der findes mange typer HPV. Gardasil virker forebyggende efter tre vaccinationer, 

som er givet indenfor et halvt år. Den forebygger infektion med HPV-typerne 6, 

11, 16 og 18. Livmoderhalskræft skyldes i ca. 70 % af tilfældene sidstnævnte to ty-

per. Ingen vaccine er 100 % effektiv. Det er Gardasil heller ikke. Derfor er det vig-

tigt også at deltage i screeningen fra 23-års alderen. 

 

Al medicin har bivirkninger. Det gælder også vacciner. Medicin godkendes kun, 

hvis fordelene ved at bruge medicinen er større end ulemperne. 

 

Bivirkningerne undersøges i forsøg, inden vaccinen godkendes. Efter at vaccinen 

er godkendt og taget i brug, fortsætter overvågningen af bivirkninger, og produ-

centen opdaterer løbende produktinformationen med informationer om eventu-

elle nyopdagede bivirkninger. Produktinformationen beskriver, at Gardasil kan 

have bivirkninger som f.eks. hævelse, rødme og smerte på injektionsstedet, ho-

vedpine, kvalme, forbigående smerter i ben og arme, og sjældnere bivirkninger 

som besvimelse, kramper, udslet og nervesygdommen Guillan-Barré syndrom.  
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De danske myndigheder, de europæiske myndigheder, WHO og FDA med flere 

følger forekomsten af bivirkninger ved brugen af vaccinen - og forskubber balan-

cen mellem fordele og ulemper sig væsentligt, bliver der grebet ind. 

 

Bivirkninger i Danmark følges tæt 
Vi har i Danmark fokus på bivirkninger ved brug af vacciner, herunder brug af 

HPV-vaccination. I Danmark offentliggøres alle alvorlige formodede bivirkninger 

på Sundhedsstyrelsens hjemmeside for at sikre åbenhed og gennemsigtighed. 

Man kan se både forekomsten af de forskellige anmeldte bivirkninger og vores 

vurdering af, om der kan være en sammenhæng mellem den formodede bivirk-

ning og vaccinen. Det vil vi blive ved med. Den næste opdatering forventes at blive 

offentliggjort i september 2013. I Danmark er der nu vaccineret mindst 350.000 

kvinder. På verdensplan regner man med, at der er distribueret cirka 170 millioner 

doser. 

 

Sundhedsstyrelsen har frem til den 26. august 2013 modtaget 786 bivirkningsind-

beretninger, hvoraf 129 var klassificeret som alvorlige. De hyppigst indberettede 

alvorlige bivirkninger er besvimelse/svimmelhed og anafylaksi. Der er ikke konsta-

teret kræftrisiko, og der er ikke konstateret dødsfald. 

 

Langt de fleste indberettede formodede bivirkninger er allerede beskrevet i pro-

duktresuméet. Men efter nyheder om HPV–vaccinen og bivirkninger i pressen, har 

Sundhedsstyrelsen i løbet af sommeren modtaget et øget antal indberetninger af 

bivirkninger klassificeret som alvorlige og bivirkninger, som ikke er nævnt i pro-

duktinformationen. Bivirkningerne indberettet til dags dato, har ikke givet anled-

ning til ændring af Gardasils sikkerhedsprofil, men udviklingen følges tæt. 

 

Der er blandt de indberettede alvorlige bivirkninger et antal forskellige autoim-

mune og neurologiske symptomer, dog uden noget mønster. Man ville forvente et 

ensartet mønster i indberetningerne af bivirkningerne, hvis de pågældende symp-

tomer var forårsaget af vaccinen. Om vaccinen kan forårsage sådanne sygdomme, 

kan ikke afgøres ud fra de enkelte indberetninger, men en stor nordisk undersø-

gelse, der endnu ikke er offentliggjort, afkræfter en sådan sammenhæng. Under-

søgelsen er udført af bl.a. Statens Serum Institut, og har fulgt ca. 900.000 svenske 

og danske kvinder, hvoraf ca. 300.000 er HPV-vaccinerede. I undersøgelsen er der 

ikke fundet en øget forekomst af disse sygdomme hos de vaccinerede kvinder. 

Selv om denne undersøgelse således afkræfter en sammenhæng, og der heller ik-

ke i indberetningerne er noget, der tyder herpå, er det fortsat vigtigt at følge vac-

cinens bivirkninger tæt. 

 

Fordelene ved vaccinen overstiger ulemperne 
I Danmark – som i resten af Europa - vurderer vi løbende fordelene og ulemper 

ved vaccination. Og Sundhedsstyrelsen vurderer fortsat, at fordelene er langt 

større end ulemperne. Dette gør vi, selv om vaccinen i meget sjældne tilfælde kan 

have alvorlige bivirkninger. 

 

Alle bivirkninger vurderes af EMA. Gardasil er vurderet 4 gange i løbet af 2006 og 

2007 og herefter vurderet en gang årligt – og ved alle vurderinger er fordelene 

fundet at overstige ulemperne. Næste vurdering vil ske ved udgangen af 2013, og 

intet tyder på, at vurderingen vil blive anderledes, altså en fortsat positiv vurde-
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ring. WHO har i foråret 2013 afsluttet sin seneste vurdering – også her vurderes 

fordelene at overstige ulemperne. Bliver man ramt af alvorlige bivirkninger, skal 

man søge læge, med henblik på at få stillet en diagnose og komme i behandling. 

 

Den samlede vurdering er, at vaccinen opfylder sit formål, nemlig at være et væ-

sentligt led i forebyggelsen af livmoderhalskræft. Vaccinen kan i sjældne tilfælde 

have bivirkninger og i meget sjældne tilfælde alvorlige bivirkninger – men vi vur-

derer i Danmark - som i resten af Europa, at fordelene ved vaccinen langt oversti-

ger ulemperne. 
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HPV-vaccination beskytter mod 

livmoderhalskræft

Vaccination mod human papilloma virus (HPV) blev indført i det danske børnevaccinationsprogram i 2009. Vaccinen beskytter 
mod op til 70 % af tilfældene af livmoderhalskræft. Danmark har en af de højeste forekomster af livmoderhalskræft i Europa. 
Sammen med tilbuddet om screening for celleforandringer i livmoderhalsen kan vaccinationsprogrammet på sigt forebygge de 
fleste tilfælde af livmoderhalskræft. 

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle piger bliver vaccineret mod HPV i 12-års alderen. Sundhedsstyrelsen vurderer fortsat, at 
fordelene ved at blive vaccineret langt opvejer de mulige skadevirkninger ved vaccinen.

Vaccinen virker

Ny dansk forskning fra Kræftens Bekæmpelse har allerede vist, 
at det danske HPV-vaccinationsprogram virker. Risikoen for at få 
forstadier til livmoderhalskræft var således reduceret med 73 % 
blandt de kvinder født i 1993 og 1994, der havde fået HPV-vaccinen 
sammenlignet med de, der ikke var vaccinerede. Videnskabelige 
studier fra bl.a. USA, Australien og Sverige har vist det samme. 

I de kommende år forventer vi at se et yderligere fald i forekomsten 
af forstadier til livmoderhalskræft, i antallet af keglesnit, og i antallet 
af kvinder, der får livmoderhalskræft, og af kvinder, der dør af 
livmoderhalskræft. Kræftens Bekæmpelse vurderer, at det danske 
vaccinationsprogram allerede har forebygget mindst 1.400 tilfælde 
af livmoderhalskræft og reddet ca. 280 liv. 

Vaccinens sikkerhed

HPV-vacciner kan ligesom andre vacciner og medicin have bivirkninger. 
Baggrunden for Europa-Kommissionens godkendelse af HPV-
vaccinerne er omfattende kliniske studier af både vaccinernes 
effekt og mulige bivirkninger. Mere end 20.000 kvinder medvirkede i 
undersøgelserne. Vaccinerne følges fortsat tæt, og indberetninger om 
formodede bivirkninger fra hele verden indgår i EMA’s vurdering. I 2014 
blev der offentliggjort en dansk-svensk videnskabelig undersøgelse, 
der omfattede næsten 1 million piger i alderen 10-17 år, og hvoraf 
ca. 300.000 havde modtaget næsten 700.000 HPV-vaccinedoser. 
Undersøgelsen kunne ikke påvise nogen sammenhæng mellem HPV-
vaccination og udvikling af en række autoimmune, neurologiske og 
tromboemboliske (blodpropper) tilstande. De kendte bivirkninger står 
beskrevet i vaccinernes produktinformation.

   
Vacciner mod HPV-virus  

• I det danske børnevaccinationsprogram anvendes en af 
de godkendte HPV-vacciner Cervarix og Gardasil. Fra den 
1. februar 2016 anvendes Cervarix i børnevaccinations-
programmet.

• HPV-Vaccinerne er godkendt af Europa-Kommissionen 
efter indstilling fra Det Europæiske Lægemiddelagenturs 
(EMA) lægevidenskabelige komité. Europa-Kommissionens 
godkendelse gælder også i Danmark.

• Gardasil og Cervarix beskytter begge mod HPV type 16 
og 18, der er årsag til ca. 70 % af alle tilfælde af livmoder-
halskræft. 

• HPV overføres ved seksuel kontakt. Kondom beskytter 
dårligt mod HPV. For at få den fulde virkning skal vacci-
nen gives, før man begynder at have sex.

• På verdensplan er mere end 19 millioner personer blevet 
vaccineret med Cervarix og mere end 63 mio. med Gardasil. 

• I Danmark er der vaccineret mere end 0,5 mio. personer med 

HPV-vaccine. Langt de fleste er vaccineret med Gardasil. 

Fakta om livmoderhalskræft i Danmark  

• Hvert år bliver ca. 375 kvinder ramt af livmoderhalskræft.

• Af de 375 kvinder er ca. halvdelen under 45 år.

• Hvert år dør ca. 100 kvinder af livmoderhalskræft.

• 6.000 kvinder bliver årligt opereret for forstadier til 
livmoderhalskræft (keglesnit).

• 8.500 kvinder har overlevet livmoderhalskræft, men 
mange har gener efter behandlingen.

• Tilslutningen til screeningsprogrammet er 67 %, men 
målet er, at mindst 75 % tager imod tilbuddet.

• Livmoderhalskræft skyldes infektion med bestemte typer 
af HPV, også kaldet ’vortevirus’, som er meget udbredte 

og smitter ved seksuel kontakt. 
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Overvågning af indberetninger om bivirkninger ved 

HPV-vacciner 

En bivirkning er en uønsket og skadelig virkning ved vaccinationen. 
Mennesker er ikke ens, og nogle kan reagere med sjældne og 
alvorlige bivirkninger på visse typer medicin. Både sundhedsfagligt 
personale og borgere kan melde formodede bivirkninger direkte til 
Lægemiddelstyrelsen. En formodning er nok til at indberette. Det 
betyder, at man kan indberette, selvom man kun har en mistanke 
om, at symptomerne skyldes vaccinen – man skal ikke være sikker på 
en sammenhæng.  

Indberetninger for HPV-vaccinen

Siden HPV-vaccination blev indført i børnevaccinationsprogrammet 
i 2009, har Lægemiddelstyrelsen til og med 2015 modtaget i alt 2.019 
indberetninger om formodede bivirkninger efter HPV-vaccination. 
Af de indberettede bivirkninger er 823 kategoriseret som alvorlige. 
I samme periode er der i alt solgt 1.668.742 doser af vaccinen. De 

Vurdering af sammenhæng med vaccinen

Når Lægemiddelstyrelsen vurderer indberetninger om formodede 
bivirkninger, ser vi blandt andet på, om der er andre sygdomme 
eller omstændigheder, der med større sandsynlighed kan forklare 
symptomerne. For at få sikker viden om sammenhæng mellem vaccinen 

Det Europæiske Lægemiddelagenturs Bivirkningskomité, PRAC, har 
i efteråret 2015 gennemført en ekstraordinær undersøgelse af HPV-
vaccinernes sikkerhedsprofil med fokus på de to syndromer POTS og 
CRPS. Det skete efter anmodning fra Danmark. Konklusionen er, at data 
ikke peger på en sammenhæng, blandt andet fordi de to syndromer 
POTS og CRPS ikke forekommer oftere hos HPV-vaccinerede end 
forventet hos ikke-vaccinerede. Undersøgelsen er baseret på en 
grundig gennemgang af publicerede forskningsdata, data fra kliniske 
forsøg og indberetninger om formodede bivirkninger fra patienter 

Særlige tiltag i forbindelse med vurdering af bivirkninger for HPV-vaccinen

Hvis Europa-Kommissionen skal foretage ændringer i godkendelsen, 
kræver det dokumentation for, at der er tale om bivirkninger ved 
vaccinerne.

I Danmark har Folketinget på baggrund af en faglig vurdering fra 
Sundhedsstyrelsen besluttet, at HPV-vaccination skal være en del af 
børnevaccinationsprogrammet.

Generelle procedurer for ændret brugen af vaccine

HPV-vaccinerne er godkendt af Europa-Kommissionen. Det vil 
derfor også være Europa-Kommissionen, der ud fra sine generelle 
procedurer vil skulle ændre på brugen af HPV-vaccinerne. Som for 
andre lægemidler kan en sådan ændring bl.a. bestå af:

• Tilføje nye bivirkninger eller anbefalinger i produktinformationen.
• Indskrænke, hvem vaccinerne er godkendt til.
• Suspendere godkendelsen, så vaccinerne ikke længere må sælges.

  
Definition af alvorlige bivirkninger 

I overensstemmelse med internationale kriterier definerer 
Lægemiddelstyrelsen en bivirkningsindberetning som alvorlig, 
hvis tilstanden medfører eller forlænger hospitalsindlæggelse, 
vedvarende eller betydelig invaliditet eller uarbejdsdygtighed 
(eller at man ikke kan gå i skole), fødselsskader, medfødt 
anomali, eller er livstruende eller dødelig. 

og sundhedsprofessionelle samt data leveret af medlemslandene 
herunder en ny gennemgang af bivirkningsindberetninger indsendt 
fra de danske myndigheder. PRAC har også rådført sig med en gruppe 
af førende eksperter på området og har taget højde for detaljerede 
oplysninger modtaget fra en række patientgrupper. Der var enighed 
om anbefalingen mellem alle medlemmer i komiteen.

Alle medlemmer af PRAC samt deltagerne i ekspertgruppen er 
underlagt regler for habilitet fra Det Europæiske Lægemiddelagentur.

indberetninger, som Lægemiddelstyrelsen i forhold til HPV-vaccination, 
har kategoriseret som alvorlige, er blandt andet indberetninger om 
tilstanden postural ortostatisk takykardisyndrom (POTS), besvimelser, 
neurologiske symptomer samt en række mere diffuse symptomer som 
f.eks. hovedpine, træthed eller mavesmerter.

og symptomer er man blandt andet nødt til at se på, om en sygdom 
forekommer oftere hos vaccinerede end hos ikke-vaccinerede. I de 
store befolknings-undersøgelser, der er lavet indtil nu, er der ikke fundet 
sammenhæng mellem HPV-vaccination og en række alvorlige sygdomme. 


