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English Summary 

This sociological master thesis: Another way of living – institutionalized social 

rolechanges among parents with children diagnosed with cancer1, is based on a 

qualitative study of parents with children diagnosed with cancer. 

The purpose of this study: To offer a new understanding of how families manage the 

strain of the social situation where a child is diagnosed with cancer, and the impact this 

poses on central areas of the family: The parents’ internal role division and role 

understanding and externally the parents changed relations and positions within the 

society; in this case their relation to the labor market and social institutions represented 

by the hospital and the social sector. 

Methods: The purpose of the paper has empirically been investigated using qualitative 

semi-structured interviews: 8 interviews with parents, who recently had their child 

diagnosed with a cancer, and 3 interviews with representatives from different social 

institutions, in this case a nurse, a physician and a social worker.  

Theoretically the purpose has been examined using a sociological frame work, including 

family sociology, an interactionist perspective represented by Erwin Goffman and Helen 

Ebaugh and a structuralist perspective inspired by Pierre Bourdieu and authors using 

his theoretical framework.  

Results: As a consequence of the diagnosis of a child with cancer disease and the 

following treatment, the parents engage in following social changes: 

– Multiple changes of social roles central to their identity and for some parents, 

these changes are fundamental to a degree that they last beyond the treatment of 

the child.   

– The family strategies for sharing the leave of absence are based on the following 

considerations: the economical situation in the family, how to enhance the time 

spend within the family, the parents ideological understanding of the family and 

the parents emotional reaction to the diagnosis of the child with cancer. 

– The parents organize the leave of absence in consideration of their work life in 3 

different ways: Periodically, sectionalized or according to the equalized, gender 

neutral parenthood. These different ways bear an influence on the parent’s 

organization of the relationship between the home, the hospital and the work, 

and accordingly, the parents organize this relation either by splitting the work 

between them or performing “every second” task.  

                                                 
1 The original danish title: “En anden hverdag – om institutionaliserede sociale rolleskift hos forældre til cancersyge 
børn”. 
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– The parental relationship to the work force and the social culture that dominate 

their individual work place bear an influence on how the leave of absence is 

divided between the parents. 

– The parental encounter with the hospital and the social system illustrate 

examples of clientification of the parents and how they are exposed to 

institutionalized use of oppression and symbolic power. At the hospital, the 

parents engage in an asymmetric relationship with the professional staff and 

they are forced to follow the institutional understanding of their situation and 

emotional guidelines. Within the social system the parents may be regarded as 

clients in need of assistance to make personally changes. To avoid this kind of 

oppression, the parents engage in different coping strategies e.g. different family 

strategies, aiming at maintaining the capital within the family, conversion of 

different forms of capital, engage in different role changing processes, not using 

all the possibilities offered by the social system to the full extend, and 

establishing alliances with the medical staff in the common battle against the 

child’s cancer disease. By these actions, the parents engage in the different kind 

of “games” that dominate the different fields within the society. 
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1 -  Indledning 

Udgangspunktet for dette kandidatspeciale i sociologi er overvejelser omkring, hvad der 

sker når familien i det senmoderne samfund konfronteres med en social begivenhed, der 

sætter familien under ekstremt pres? Hvad sker der, når ”tæppet rives væk” under 

familien i dens dagligdag, samtidig med at der fra omgivelserne forventes at den skal 

fungere og løse den komplicerede opgave den står midt i? 

Vil familien overleve som familie eller gå i opløsning? Vil den tage udfordringen op og i 

givet fald hvorledes håndterer den situationen? Findes der skjulte ressourcer i familien, 

som først viser sig, når det er absolut nødvendigt, eller udvikles disse hen ad vejen? For 

at besvare nogle af disse indledende spørgsmål om den senmoderne familie, har vi som 

analyseeksempel valgt den sociale begivenhed, at et mindreårigt barn i familien 

diagnosticeres med en cancersygdom, idet vi forventer at denne sociale begivenhed vil 

virke som en katalysator for multiple interne og eksterne forandringer i familiens 

situation og i løbet af en kort tidsperiode. 

Når et barn diagnosticeres med cancer, er dette en begivenhed der traditionelt 

analyseres og behandles inden for den naturvidenskabelige - medicinske videnskab, 

hvor fokus først og fremmest er at forstå, behandle og ikke mindst kurere barnets 

sygdom. Ud fra et psykologisk perspektiv har fokus været centreret omkring det 

psykologiske traume, den eksistentielle krise, den sorg og de mestringsmekanismer som 

begivenheden udløser hos såvel barnet, søskende og forældre (Kazak et al 1991, 1994, 

1996, Davidsen-Nielsen 1995, Heyerdal 2000). Inden for samfundsvidenskaben er der 

først inden for de senere år kommet fokus på, hvorledes cancerpatienter og pårørende 

håndterer en sådan situation, og i den forbindelse lader en del undersøgelser sig 

inspirere af enten den medicinske eller psykologiske optik (Lillrank 1998, Forinder 

1997). 

Vi vil derfor i dette speciale søge at flytte fokus til de sociale og relationelle ændringer 

som barnets cancersygdom medfører for forældrene. Hvilke støttemuligheder tilbydes 

forældrene fra samfundets side, hvilke handlemuligheder ser og skaber forældrene selv, 

hvilke løsningsmodeller kan lade sig gøre i praksis således at de forskellige krav 

forældrene stilles over for kan imødekommes, og hvilke barrierer støder forældrene på, 

grundet den nye situation som familien befinder sig i? Vi håber dette fokus vil medvirke 

til at skabe en øget forståelse for den komplekse situation familien befinder sig i, og at 

kunne bidrage til at skabe en øget forståelse af hvilke muligheder og barrierer der findes 

i samfundet. 
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1.1  Børnecancer i Danmark 

Hvert år diagnosticeres ca. 150 børn mellem 0-14 år med cancer i Danmark. En tredjedel 

får leukæmi, knapt en tredjedel hjernesvulster, og lidt mere end en tredjedel får andre 

svulster (Kræftens bekæmpelse 2001). Disse tal er forholdsvist konstante, men antallet af 

børn med cancer er stigende. Dette skyldes først og fremmest markant forbedrede 

medicinske behandlingsresultater inden for de sidste 30 år. I dag forventes 2 ud af 3 

børn at overleve mere end 5 år efter diagnosticeringen, men det betyder også at børn der 

ikke overlever sygdommen alligevel lever længere, men med sygdommen som en mere 

kronisk tilstand (Lillrank 1998). Derfor er antallet af børn med cancersygdomme 

stigende, selv om antallet af børn der får cancer er konstant. Således findes der aktuelt 

ca. 450 børn i Danmark der er i behandling for børnecancer (Kræftens bekæmpelse 

2001). 

Barnets første behandlingsforløb kan strække sig op til 2½ år. I forbindelse med 

diagnosticering og første behandling vil barnet være indlagt ca. 1 måned. I den 

efterfølgende periode er barnet typisk indlagt i forbindelse med behandling 3-8 dage om 

måneden, samt i tilfælde af infektioner, der skal behandles på hospitalet. Behandlingen 

medfører dårligt immunforsvar, og på grund af infektionsrisiko er barnet i perioder 

isoleret fra social kontakt i hjemmet. Der er behov for at en af forældrene er hos barnet 

konstant i hele perioden, hvorfor én af forældrene er på orlov fra sit arbejde i hele den 

periode, kompenseret med fuld løn. 

1.2  Eksisterende viden om familier med et barn med cancer 

I det følgende beskrives den eksisterende viden om familier med børn med cancer, som 

den fremstilles i den internationale litteratur, og den teoretiske positionering inden for 

børnecancerområdet. Kapitlet er en opsummerende gennemgang af udvalgte 

internationale og skandinaviske studier, der er lavet om børnecancerbelastede familier. 

Om søgestrategi og søgeresultater, se bilag 1. 

Den amerikanske professor i psykologi Anne Kazak har i en årrække arbejdet med 

børnecancerfamilier og de medfølgende problematikker (Kazak et al 1994a, 1994b, 1996, 

1997, 1998, 1999, Barakat et al 1997,1999). Hun kategoriserer helbredelse fra en 

cancersygdom i 3 overordnede positioner:  

– En biologisk betinget helbredelse, hvis mål er fysisk helbredelse og udslettelse af 

sygdommen 

– En psykologisk betinget helbredelse, hvis mål er at individet accepterer 

cancersygdommen som en hændelse i livet, der i øvrigt ikke influerer på normal 

udvikling og skoleforløb, uddannelse og  
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– En socialt betinget helbredelse, hvis mål er, at den helbredte cancerpatient 

integreres i samfundet uden forbehold for vedkommendes fortid som 

cancerpatient og den behandling vedkommende har været igennem (Kazak 

1994b). 

Denne opdeling kan danne baggrund for at illustrere hvilken kompleksitet der ligger i 

forståelse af overlevelse af cancersygdom for både barnet og for barnets forældre. 

1.3  Den biologisk betingede helbredelse 

Den traditionelle forskning indenfor børnecancerområdet har fokuseret primært på den 

biologiske/biomedicinske helbredelse og set på de psykologiske og sociale 

problematikker i forbindelse med cancersygdommen som sekundære i forhold hertil. 

Denne tilgang overser muligheden for at psykologiske og sociale processer med 

respektive, autonome forløb, der er afstedkommet af cancersygdommen, kan være af 

betydning for graden af overlevelse og tilpasning til en hverdag på lang sigt for barnet 

og hele familien både under og efter forløbet med cancersygdommen (Kazak 1994b). 

Den viden, der eksisterer i dag indenfor lægevidenskabelig behandling af cancer, er et 

resultat af mange årtiers forskning, hvis hovedformål er at overvinde sygdom og bevare 

mennesker raske. Ved at eliminere sygdomstegn over en specifik tidsramme i forhold til 

den aktuelle diagnose, kan barnet ud fra et medicinsk synspunkt erklæres ”rask”, i 

forståelsen fri for biologiske, objektive sygdomstegn (Haastrup 2003). Overlevelsesraten 

for børn med cancerdiagnoser har været støt stigende takket være den biomedicinske 

forsknings resultater. Der er således ingen tvivl om den biologiske helbredelses 

berettigelse i forhold til behandling af den aktuelle cancersygdom, idet overlevelse af 

sygdommen er målet med behandlingen og det væsentligste aspekt for alle implicerede, 

både for barnet, forældrene og for sundhedspersonalet.  

1.4  Psyko-sociale aspekter 

Cancersygdomme rammer børn på alle alderstrin, og som det tidligere er beskrevet er 

behandlingens varighed ofte flere år, en periode, der er præget af de hyppige og lange 

indlæggelser. Forældrenes omsorg for evt. søskende får ofte en mere sekundær karakter, 

og kontakt til netværk og de voksnes egne erhvervskarrierer nedprioriteres og ændres 

måske radikalt som en direkte følge af barnets sygdomsperiode. Sygdoms – og 

behandlingsperioden kan på den måde få langtidseffekter på alle familiemedlemmernes 

livssituation. Familien står i et dilemma, hvor det syge barns fysiske og psykosociale 

behov først og fremmest må tilgodeses, men hvor familiens daglige funktion også skal 
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vedligeholdes (Barnhart el al 1994). Dette dilemma kan udløse psykosociale 

problematikker, som påvirker alle familiemedlemmerne (Kazak 1994, 1997). 

Der er i litteraturen bred enighed om, at børnecancer efterhånden har fået mere karakter 

af en kronisk sygdom end af akut sygdom (Greenberg og Meadows1991, Leventhal-

Belfer et al 1993 Kazak 1991, 1994b, Heath 1996a, Lillrank 1998). Samtidig med, at flere 

børn overlever deres cancersygdom er der opstået problematikker, der strækker sig 

mange år efter endt behandling, og som er af mere socialpsykologisk karakter.  

Barnets cancersygdom påvirker familielivet, som på flere områder kan sammenlignes 

med de påvirkninger børn med kroniske sygdomme har, i form af den generelle 

stresspåvirknings betydning og den praktiske omorganisering af familien. Det faktum, 

at børnecancer oftest opstår hos 3-4 årige, der gennemgår behandling i 2-4 år gør, at 

perioden hvor familien belastes af sygdommen og dens mange ubesvarede spørgsmål 

om overlevelse og varige bivirkninger, sker samtidig med at familien udvikler sig på 

mange andre felter – familien skal fungere og fx tilgodese udvikle og stimulere andre 

raske søskende, et socialt liv og et arbejdsliv. En række psykosociale studier af, hvorvidt 

cancersygdommen som trauma belaster det enkelte individ og familien er udført af 

Anne Kazak et al (1997, 1998, 1999). Specielt truslen om, at barnet måske dør af 

sygdommen eller får tilbagefald og så dør, samt bekymringen for dårligere 

uddannelses- og erhvervsmuligheder og måske manglende evne til selv at få børn med 

de sociale og psykologiske bekymringer det indebærer, skal familien leve med i mange 

år, og disse bekymringer er i høj grad udgangspunkt for stress og krise i familien. 

Leventhal-Belfer et al. beskriver, at ud over de initiale og vedvarende problematikker i 

forbindelse med sygdommen, som fx utilpashed og smerter i forbindelse med 

behandling, angst for tilbagefald med videre, så drejer problemerne sig om manglende 

tilpasning i skolesystemet efter endt behandling, besvær med at opnå beskæftigelse eller 

manglende mulighed for at blive forsikret, på grund af den tidligere diagnose 

(Leventhal-Belfer et al 1993).  

Selvom det enkelte familiemedlem er i stand til at forholde sig til ændringer og til at 

genetablere familiens funktionsmønster, så er familien som helhed følsom for 

påvirkninger fra omgivelserne, og derfor gennemsyrer samfundets fremherskende syn 

på cancer også familieenheden. Et sådan syn kan være, at cancer er den mest frygtede af 

alle sygdomme, og en cancerdiagnose tvinger derfor familien til at implementere 

mestringsstrategier for at beskytte både barnet og familien.  

”The diagnosis of cancer constitutes an emotional, practical and existential crisis for the 
individual patient, as well as his or her family” (Heath 1996a: 744). 
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Ifølge Heath er det derfor nødvendigt at intervenere allerede ved diagnosetidspunktet, 

for at identificere familier med størst risiko for at udvikle tilpasningsproblemer, så 

familien kan adaptere bedst muligt til den nye situation, og til at kunne genoptage den 

sædvanlige familiefunktion – og det sædvanlige familiemønster (Heath 1996a). Dette 

indebærer, at behandlingssystemet har viden om de psykologiske og sociale aspekter af 

sygdommens opståen og den subjektive påvirkning det har på hele familien. 

I en amerikansk interviewundersøgelse (Greenberg & Meadows 1991) med 138 

skolebørn i alderen 8-16 år, der alle har overlevet cancer i barndommen og deres 

forældre viste resultaterne blandt børnene, at 30% ikke havde senfølger af sygdommen, 

48% havde milde til moderate senfølger og 22% havde svære senfølger2. Selvom 2/3 af 

børnene fortsat var prægede af sygdommen i form af senfølger, havde op mod 

halvdelen af familierne et overordnet positivt syn på, hvordan sygdomsperioden havde 

påvirket familien, hvilket blev begrundet i god støtte fra den øvrige familie, specielt fra 

bedsteforældre, fra hospitalspersonale, kirken, lokale foreninger eller andre forældre i 

samme situation. En fjerdedel af forældrene sagde om barnets overlevelse af 

sygdommen, at familien havde vundet over den udfordring, sygdommen blev opfattet 

som, og som havde givet bedre livsværdier, mere sympati for andre og en sikker 

holdning til, hvad der er vigtigt i livet. Også en større friheds- og uafhængighedsfølelse 

blev beskrevet af disse forældre. Forældrene beskrev at det der fik familien ”hele” 

igennem perioden, var en tro på, at den udfordring, sygdommen blev opfattet som, 

kunne overvindes, at kunne opretholde et håb for fremtiden eller at der kunne tilskrives 

en mening med sygdomsperioden. Disse familier beskrev barnets sygdoms påvirkning 

af parforholdet som positivt, at det havde en konsoliderende og stabiliserende effekt på 

ægteskabet, og at det havde givet mere harmoni. De familier, der havde oplevet forløbet 

som overvejende negativt, angav at sygdomsperioden havde medført ægteskabelige 

problemer, fordi der ikke var overskud til at møde modpartens behov emotionelt og 

seksuelt, angst for sygdommens genopståen, bekymringer om børnenes 

skolepræstationer og fremtidige muligheder både socialt og arbejdsmæssigt i 

forbindelse med påvirkninger af senfølger. Desuden var vrede og skyldfølelser over 

måske at være den, der genetisk har videregivet en disposition til barnet3 anledning til 

en direkte destruktiv adfærd hos visse forældre, i form af alkoholisme, selvmordsforsøg, 

utroskab eller separation (Greenberg & Meadows 1991). 

                                                 
2 Senfølgerne kan være af sygdommen, af kemoterapibehandlingen, strålebehandling eller kirurgisk behandling og 
inkluderer skader på organsystemer, påvirket kognitiv funktion, reduceret højdevækst, alvorlige kosmetiske 
forandringer og risiko for udvikling af sekundær cancer på grund af den primære behandling. Hos 46% af børnene, 
der alle havde moderate til svære senfølger var der problemer i forhold til fysisk, intellektuel og social funktion. 
Problemerne blev angivet som: Opfatte sig selv som anderledes, ikke have venner, have svært ved at klare skolen 
intellektuelt (efter bestråling af hjernen) og derfor blev kaldt dumme af klassekammerater, at være lille, have tynde 
arme, ikke kunne løbe hurtigt, mangle lemmer. Angst for tilbagefald og for at dø, have svært ved at få 
erhvervsarbejde (Greenberg & Meadows 1991). 
3 Bekymringen hos forældrene er, om de f.eks i arbejdsmæssig sammenhæng har eksponeret sig for kemiske stoffer, at 
have gennemgået undersøgelser eller indtaget medicin under graviditeten der senere har vist sig at kunne være 
skadeligt for barnet og derved grunden til cancersygdommen (Greenberg & Meadows 1991). 



 

15 

Indenfor den skandinaviske litteratur har Ulla Forinder (1997) interviewet 21 svenske 

familier 4 år efter endt behandling (alle familier har et mindre barn med leukæmi, der er 

knoglemarvstransplanteret). Hos 1/3 af forældrene er der tegn på, at sygdomsforløbet 

ikke er bearbejdet. Hos disse familier observerede Forinder enten en udtalt uro og 

tilstedeværende angst for sygdommens genopståen, eller omvendt, at sygdomsforløbet 

blev bagatelliseret eller direkte fornægtet. Familierne havde svært ved at balancere 

følelser overfor barnet generelt, enten ved at idealisere barnet urealistisk eller ikke 

rumme barnets autonomi, hvilket gav sig udslag i en overbeskyttelse af barnet. I 4 af 

disse familier har barnet haft psykologiske symptomer som depression, anoreksi, 

isolation eller psykosomatiske symptomer. Blandt de 21 forældrepar havde der været 3 

skilsmisser, den ene begrundet som en direkte følge af belastningen ved barnets 

sygdomsforløb. Blandt 4 forældrepar har der været psykiske problemer, der er blevet 

behandlet. Familierne har oplevet brud i de sociale netværk i forbindelse med 

isolationen af barnet, men disse har ikke været varige. Ingen af familierne er optaget af 

negative følelser overfor sundhedsvæsenet (Forinder 1997). 

Anika Lillrank (1998) har i en kvalitativ finsk undersøgelse blandt 32 forældre til børn 

med cancer, hvor undersøgelsens fokus er, hvorledes den eksistentielle krise, der opstår 

når ens barn bliver diagnosticeret med cancer, bearbejdes. Udgangspunktet er, at en 

eksistentiel krise begynder, når der i en ukendt tidsperiode stilles spørgsmålstegn ved 

fundamentale betingelser i en persons liv, der kan have signifikante konsekvenser. 

Truslen om at miste et barn konstituerer en sådan krise. Lillrank konkluderer, at de to 

vigtigste mestringsstrategier, der benyttes af forældrene for at klare den eksistentielle 

krise som en uløst konflikt, er: At leve en dag af gangen, og at konstruere 

meningsskabende forklaringer om sygdommen, som går videre end den medicinske 

forklaring (Lillrank 1998:285). I processen med at restrukturere identiteten, 

restruktureres forældrenes roller, arbejdsroller og deres personlige opførsel og attituder. 

Når den akutte fase af sygdommen er overstået forsøger forældrene at finde acceptable 

løsninger til at håndtere det kontinuerlige eksistentielle dilemma og de praktiske krav 

fra hverdagslivet og fra arbejdslivet. Lillrank fandt, at forældrene undgik 

selvrefleksivitet omkring sygdomsoplevelsen og forsatte med at leve ”en dag ad 

gangen” (Lillrank 1998:264-266). Lillranks undersøgelse viser, at forældre formår at 

holde den eksistentielle krise i skak ved at leve en dag ad gangen og derved udsætte den 

følelsesmæssige konfrontation med krisen, og i undersøgelsen gives der ikke svar på, 

hvornår og hvordan denne krise så udtrykkes og gennemleves, og om forældrene har 

behov for ekstern vejledning og hjælp, eller om krisen gennemleves uden hjælp udefra. 
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1.5  Post Traumatic Stress Disorder, PTSD 

Davidsen-Nielsen og Leick (2001:25-28) beskriver hvorledes den psykologiske reaktion 

på barnets sygdom, hvis den ikke bearbejdes, ofte fortsætter i et kronisk forløb længe 

efter at barnet er færdigbehandlet, med pågående erindringer og flashbacks om 

sygdommen og ubehagelige oplevelser i forbindelse hermed, fx erindringer om 

smertefulde behandlinger for barnet, og hvor forældrene har følt sig utilstrækkelige. 

Symptomerne kan optræde dagligt i mange år efter endt behandling, og kan dukke op 

igen med fornyet styrke, specielt i situationer der ellers synes banale, fx hvis barnet får 

infektioner som forkølelse o.l. Angsten for cancersygdommen er således 

allestedsnærværende og kan være meget pågående (Kazak et al 1997, Davidsen-Nielsen 

1995). Det er derfor nødvendigt at undersøge hvorledes man kan afhjælpe traumets 

langtidspåvirkning på familien, så der hurtigst muligt kan interveneres. Målet er at 

familien skal blive optimalt fungerende så hurtigt som muligt, og interventionen skal 

måske ske allerede i den akutte fase af sygdommen, hvis man kan genkende tegn på, at 

traumet ikke behandles hensigtsmæssigt af familien, så den således kommer i risiko for 

at få psykologiske senfølger (Kazak et al 1998:830). Psykologiske langtidspåvirkninger, 

der efterhånden får et kronisk forløb, kaldes i den amerikanske litteratur Post traumatic 

stress disorder, PTSD (Kazak et al 1999, Pelcovitz et al 1998) og er et resultat af den 

psykologiske reaktion som både det syge barn og resten af familien oplever ved 

diagnosticering af en cancersygdom. Symptomer på PTSD inkluderer  

”… reexperience of the diagnosis or aspects of the treatment, avoidance of situations that 
serve as reminders of the cancer and its treatment, physiologic arousal when reminded of 
the cancer, sleep disturbance, difficulty concentration, and hypervigilance to the physical 
symptoms (in oneself or one´s child).” (Kazak 1999:176). 

Overholser & Fritz (1990) konkluderer i et retrospektivt studie, at fokus på forældrenes 

mestringsressourcer og hjælp til at udvikle disse har en positiv langtidseffekt på at 

reducere stress hos både forældre og barn. Dette foreslås etableret i 

forældrestøttegrupper, hvor forældrene kan dele mest mulig information med andre 

forældre, og hvor forældrene har mulighed for at tale om den følelsesmæssige distress 

de oplever under forløbet. Herved kan forældrene også opleve medansvar i forhold til 

problemidentifikation og problemløsning, som hospitalet traditionelt ikke giver 

forældrene medansvar for. Støttegrupper og selvhjælpsgrupper i forbindelse med 

alvorlig sygdom er et anerkendt terapeutisk redskab blandt både voksne og børne-

cancerpatienter i Danmark, som tilbydes i hospitalsregi og i patientforeningsregi, og 

både under – og efter endt behandling (Adamsen et al 1994, Adamsen og Midgård 

Rasmussen 2001). 

Da PTSD påvirker både det enkelte familiemedlem kognitivt og adfærdmæssigt, og 

dermed også hele familiens funktion, har Kazak et al (1999), som en opfølgende 
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konsekvens af resultaterne på de tidligere studier, taget initiativ til Surviving cancer 

competently: An intervetion Program SCCIP, et 1-dags program for familier med børn 

(også raske søskende), der har overlevet cancer. Dette program er en udvikling i forhold 

til traditionelle støttegrupper, idet det er en forudsætning, at hele familien deltager. 

Målet med dette er at reducere symptomer på stress og at forbedre familiens funktion og 

fortsatte udvikling. Resultaterne viser, at der er målt færre symptomer på PTSD efter at 

have deltaget i programmet, og at alle familiemedlemmer uden undtagelse havde haft 

udbytte af at deltage i form af øget følelse af kontrol og hjælp til håndtering af de 

følelsesmæssigt belastende oplevelser (Kazak et al 1999)4.  

1.6  Mestring 

Mestring, den danske oversættelse af det oprindelige amerikanske ord coping, benyttes 

til at beskrive hvorledes mennesker tilpasser sig svære livsbegivenheder. Mestrings-

begrebet er blevet udviklet for at forstå hvorledes individet magter at håndtere og 

mindske problemer i relation til ekstraordinært stressfulde/ emotionelt belastende 

situationer.  

Den basale mestringsfunktion består i at mediere stressresponsen via mestrings-

ressourcer fra en følelse af distress til ro og genetablering af ligevægt (Lazarus 1999, 

Miller 2000). Folkman og Lazarus (1984) inddeler mestringsstrategier i to hovedgrupper: 

En strategi baseret på emotioner, hvor individet ikke er i stand til at kontrollere truslen, 

og hvor reaktionen kan være psykologisk forsvar i form af fornægtelse, 

intellektualisering, depression, hvor individet ikke er i stand til at forholde sig aktivt 

bevidst til det hændte. En anden strategi er problemfokuseret, hvor individet opfatter 

truslen som mulig at forandre, og reaktionen herpå bliver bevidst og 

handlingsorienteret. At sygdom opfattes individuelt udgør en væsentlig faktor i denne 

tænkning, idet valg af strategi hænger sammen med om man fx opfatter sygdom som en 

straf eller som en udfordring. Kazak et al (1996) har i deres forskning vist, at i 

konteksten børnecancer, er den initiale stressrespons overvejende baseret på emotioner 

hos familien. 

Heath (1996b) beskriver, at de familier, der er i stand til at opfatte sygdom som en 

udfordring, i højere grad er i stand til at ændre til en mere problemfokuseret strategi i 

løbet af sygdomsperioden, og disse familier oplever færre psykologiske belastninger på 

lang sigt. Omvendt kan man forvente, at de personer, der opfatter hændelser på en mere 

                                                 
4 En grundlæggende del af kurset består i at deltagerne skal arbejde med ”Adversary-Belief –Consequence (ABC-model) 
(Kazak et al 1999:180), for at komme ud over de fastlåste psykologiske reaktioner, der forårsager PTSD. Deltagerne 
arbejder med at acceptere, at der er visse områder i livet, som de ikke har kontrol over – dernæst fokusere på de 
områder, de er i stand til at ændre (og dermed kontrollere) og slutteligt, at identificere de positive aspekter af en given 
situation og anerkende sin egen kompetence til at håndtere situationen hensigtsmæssigt. (Karak et al 1999:180). 
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fatalistisk måde, og som med besvær (og måske slet ikke) overkommer transitionen fra 

emotionsbaseret til problemorienteret mestringsstrategi, også på lang sigt vil være 

sårbare eller modtagelige for psykologiske belastninger (Heath 1996b). Andre faktorer, 

som f.eks. hvilken type cancer barnet har, samt hvorledes det konkrete 

behandlingsforløb har været, er medvirkende til afgøre, hvorledes belastningen opfattes 

(Kazak & Nachman 1994). Der er dog ikke fundet endegyldige svar på, hvorfor nogle 

forældre til børn med cancer udviser psykologiske symptomer og andre ikke gør. Der 

ser ud til at være en subjektiv kontekst for opfattelse af traume (Kazak et al 1998), 

hvilket Antonovskys teori om salutogenese også er et udtryk for. Antonovsky, der var 

professor i medicinsk sociologi, har forsket i stress og mestring, hvilket traditionelt er et 

område, der er udforsket og beskrevet af psykologer. Han argumenterer for den 

sociologiske relevans, idet han mener at spørgsmålet om stressfaktorer og mestring er 

dybt forankret i makrostrukturelle og kulturelle kontekster og dermed af sociologisk 

interesse (Antonovsky 1997:14). Han udfordrer også det medicinske/psykologiske 

paradigme ved et ændret fokus på sundhed og sygdom. Den dikotome, medicinske 

sundheds-sygdomsorienterede måde at tænke på kan medføre et snævert fokus, nemlig 

på sygdommen frem for på mennesket bag, og med risiko for manglende forståelse for 

bagvedliggende faktorer der påvirker personens helbredstilstand (Antonovsky 1997:25-

26).  

Jørgensen (2001) beskriver ikke specifikt familier med cancersyge børn, men familier på 

et mere generelt plan. Hans opfattelse er, at alle familier i det postmoderne samfund 

udsættes for forskellige typer af livsbegivenheder fx arbejdsløshed, langvarig sygdom, 

misbrug, skilsmisse, en øget arbejdsbyrde, flytning, økonomiske problemer o.l. Nogle af 

disse livsbegivenheder medfører sociale belastninger, traumer eller sociale opbrud, som 

grundlæggende påvirker familiens relationer. Familien kan i en kortere periode 

mobilisere ressourcer således at belastningerne begrænses. Nogle familier oplever også 

efterfølgende at de har bevaret eller styrket det indre sammenhold i familien, men ingen 

familier gennemlever sådanne belastninger uden ”sår og skrammer” (Jørgensen 2001: 

405). 

Da alle individer og familier i større eller mindre grad vil opleve livsbegivenheder der 

påvirker deres relationer, er kravet på den ene side at mennesker er i stand til at 

håndtere sårbarhed, forandringer og belastninger, og på den anden side ses også, at 

såfremt man befinder sig i en sårbar situation, så synes situationen at tiltrække nye 

belastninger, således at relationerne eller netværket svækkes yderligere. Nogle familier 

blive således fanget i en negativ spiral, hvilket Jørgensen beskriver på følgende måde: 

”Nogle familier magter ikke at vende den sårbarhed, der kan udvikles i det social netværk til 
en styrke. De ”bliver hængende” i vanskeligheder, måske fordi de social belastninger 
vedvarer, måske fordi der ikke er tilstrækkelige ressourcer i familien eller fordi støtten og 
hjælpen fra netværket omkring familien udebliver. Det betyder at relationsudtyndingen og 
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dermed krisen uddybes og forværres for måske til sidst at ende med, at familien bryder 
sammen, eller der iværksættes foranstaltninger med mere eller mindre tvangsagtig karakter 
over for familien eller over for enkeltmedlemmer fx et barn.” (Jørgensen 2001:406). 

Hermed kobler Jørgensen risikobegrebet til ydre sociale belastninger der gradvist 

nedbryder familiens ressourcer og som kan medfører et sammenbrud i familiesystemet. 

Når Jørgensen taler om ressourcer så forstår han det dels som familiens evne til at skabe 

en indre sammenhæng (coherence) og dels som familiens robusthed i forhold til at klare 

belastende livsvilkår. Den indre sammenhæng refererer til at der i relationerne findes 

kvaliteter og værdier som gensidig accept, loyalitet, stolthed, respekt og omsorg, mens 

robusthed henviser til kontakterne i netværket, hvilket viser sig som: 

”kontrol over livsbegivenheder, involverethed i aktiviteter og en forventning om at kunne 
lære og udvikle sig i forhold til fremtidige belastninger.” (Jørgensen 2001:407) 

En afgørende faktor for hvorledes familien håndterer sociale belastninger, er hvilken 

grad af kontrol og indflydelse de har på deres livssituation. Kontrol over egen 

livssituation skal i denne sammenhæng ses både i form af ekstern og intern kontrol. Den 

ydre kontrol refererer til hvilke muligheder familien har i forhold til at mestre den 

situation de befinder sig i, dvs. hvilke handlemuligheder de har og den hjælp de kan få 

gennem deres relationer, mens den indre kontrol refererer til den psykologiske 

perception af, at livet giver mening og at man har indflydelse på sit eget liv. Er begge 

former for tab af kontrol til stede samtidig, så befinder familien sig i en situation hvor 

den har mistet sine handlemuligheder, samtidig med at den er præget af afmagtsfølelse 

og en ringe selvværdsfølelse. Dette betyder, at det næsten kan være umuligt for familien 

at frembringe de ressourcer der er nødvendige for at bryde den situation de befinder sig 

i. Tab af kontrol har i det senmoderne samfund store konsekvenser, fordi værdier som 

autonomi, selvregulering og omstillingsparathed vægtes højt (Jf. Giddens 1996, Eriksen 

1980). Det er ikke alle familier, der trods belastninger befinder sig i en sårbar situation, 

og oplever at de mister kontrollen (Jf. Davidsen-Nielsen og Leick 2001). Belastninger kan 

også medføre, at familier udvikler en modstandskraft i forhold til at imødegå 

belastninger, de udvikler evnen til at mestre belastninger på en konstruktiv måde. 

Jørgensen (2001) peger i den forbindelse på 3 forhold der er væsentlige i forhold til 

familiens modstandsdygtighed hhv: 

”tillid til egen formåen, kognitivt og socialt, evne til at overskue og forudsige situationen og 
støtte fra omgivelserne.” (Jørgensen 2001:417).  

Udfra denne synsvinkel betyder det også, at såfremt man skal hjælpe familier der 

befinder sig i en social belastet situation så skal man styrke familiens egne ressourcer og 

selvværd. 
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1.7  Tematisk afgrænsning 

Vi vil i det følgende fokusere på 4 hovedområder i samfundet: Familien, hospitalet, 

arbejdsmarkedet og socialforvaltningen, idet familien ikke kan betragtes som en social 

isoleret enhed, men netop i denne situation kan opleve at deres relationer og positioner 

inden for disse områder undergår store forandringer. Overordnet kan disse ændrede 

relationer og positioner skitseres på følgende måde: Med diagnosticeringen af barnets 

sygdom kommer forældre og barn i kontakt med hospitalet, hvor de først konfronteres 

med at deres barn har cancer; dernæst at behandlingen af barnet er langstrakt, kræver 

hyppige indlæggelser og at forældrene derfor skal organisere deres arbejdsliv og 

familieliv således, at en af forældrene konstant er til rådighed for barnet. Som følge af 

dette skal forældrene tage stilling til, hvorledes de vil fordele omsorgen for barnet 

mellem sig, hvilke for de fleste forældre samtidig betyder at de skal tage stilling til 

hvorledes og hvis relation til arbejdsmarkedet der skal prioriteres. Da der fra 

samfundets side findes en erkendelse af at forældrene, for at kunne magte denne 

situation, har behov for hjælp og økonomisk støtte, kommer forældrene i kontakt med 

det sociale system, da det er her den praktiske formidling af støtte finder sted. 

Disse ændringer kan udfordre og forandre forældrenes interne og eksterne 

rollefordeling og medføre, at nogle forældre stilles overfor adskillige 

rolleændringsprocesser som fx fra at være forældre til et rask barn til at være forældre til 

et sygt barn, fra at være fuldtidsarbejdende til at have orlov for at yde omsorg for sit 

barn, fra at være lønmodtager til at være klient i det offentlige system m.v. Dette rejser 

spørgsmålet, om forældrene kan magte disse rolleændringer og hvilken betydning kan 

sådanne rolleændringer have for de enkelte forældre på kort og lang sigt? Forældrenes 

overvejelser, begrundelser og valg i forbindelse med disse ændringer forventer vi vil 

afspejle de enkelte familiers familiestrategi for, dels hvorledes det er muligt at håndtere 

den sociale begivenhed som barnets sygdom udgør, og dels hvilke værdier familien i 

det senmoderne samfund anser for vigtige. 

Udfra en synsvinkel baseret på dele af Pierre Bourdieus begrebsapparat (Bourdieu og 

Wacquant 1996) kan de ændringer, vi antager at forældrene gennemgår, beskrives ved 

at forældrene ændrer positioner og relationer inden for de 4 felter - hhv. familien, 

arbejdsmarkedet og samfundets offentlige systemer, her repræsenteret ved hhv. 

hospitalet og den kommunale socialforvaltning. Disse 4 felter opererer alle ud fra feltets 

egen logiske forståelse af magt og meningssammenhænge og besidder dermed også en 

egen forståelse af hvorledes spillet inden for feltet skal spilles. Vi antager, at dette 

betyder at forældrene ændrer positioner inden for de felter som de allerede er en del af 

inden barnets sygdom, og samtidig med at de skal lære spillets regler at kende inden for 

nye felter, hvis funktion de på forhånd ikke har kendskab til. 
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Ved at lade forældrene beskrive deres erfaringer med at ændre positioner og relationer 

inden for disse felter håber vi at kunne belyse i hvilken udstrækning det enkelte individ 

eller grupper af individer har mulighed for at indgå, påvirke og ændre spillet, hvorledes 

magt og mening konstrueres og artikuleres inden for et givet felt, men herved også at 

kunne beskrive på hvilke områder forældrene erfarer at feltets forståelse af familiens 

problemstillinger sætter sig igennem i forhold til forældrenes egen forståelse af deres 

situation, samt hvilke overvejelser og handlinger dette afstedkommer fra forældrenes 

side. 

Vores opfattelse er, at cancersygdommen som social begivenhed med sine 

nuanceringsgrader i form af rolleskift og krav til familien om håndtering heraf har 

vidtrækkende og betydningsfulde konsekvenser for barnet og for familien i deres liv 

båden under og efter cancersygdommen.  
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2 -  Problemformulering 

Det ambitiøse mål med denne undersøgelse er at tilbyde en ny forståelse af begrebet 

mestring i form af social mestring, i betydningen: 

Hvorledes mestrer familien, med fokus på forældrene, den tidsmæssigt langvarige, 

belastende situation barnets cancersygdom indebærer, der berører mange centrale 

områder for familien, herunder forældrenes interne rolleforståelse og rollefordeling, 

deres ændrede eksterne relation og position til arbejdsmarkedet, samt ændringer i deres 

relation og position til nogle af samfundets institutioner, i dette tilfælde hospitalet og 

den kommunale socialforvaltning? 

2.1  Begrundelse for valg af analyse eksempel 

Der sættes i dette speciale fokus på en ekstrem case i form af en familie med et mindreårigt 

barn, der er diagnosticeret med cancer. Det er normalt ganske få børnefamilier, der har 

kontakt til og behov for hjælp fra det offentlige system, ud over de rutineprægede tilbud 

i forbindelse med graviditet, fødsel, børneundersøgelser, institutionsplads, 

børnefamilieydelse o.l. I forbindelse med diagnosticering af barnets cancersygdom 

bliver denne hverdag radikalt ændret, idet barnets sygdom, fra den ene dag til den 

anden indebærer, at familiens hverdag i flere år frem i tiden på flere måder er præget af 

barnets sygdom. I familien opstår dels et behov for hjælp fra hospitalet i form af 

medicinsk/kirurgisk behandling af barnets sygdom, og fra det sociale system i form af 

støtteforanstaltninger, og dels stilles der konkrete krav til familien fra disse institutioner 

om f.eks tilstedeværelse og varetagelse af forskellige opgaver. 

Begrundelsen for at vælge dette eksempel er, at familier der får diagnosticeret et barn 

med cancer ikke adskiller sig fra hovedparten af danske familier, der findes således ikke 

arvelige, psykologiske eller sociale tungtvejende forhold der er disponerende faktorer 

for at børn rammes af en cancersygdom. Dette betyder samtidig, at vi forventer at 

forældrene som analyseeksempler ikke overvejende er mennesker der tidligere har 

været i kontakt med social- og sundhedssystemet i en grad, så de er blevet påført en 

”problemidentitet”. Magtudredningens publikationer beskæftiger sig hovedsageligt med 

personer, der lider af kroniske lidelser eller misbrugsproblematikker, som ofte har haft 

en mangeårig kontakt med sociale institutioner, og som i disse sammenhænge har 

opnået en ”problemidentitet” knyttet til den specifikke problemforståelse, som 

alkoholiker, hjemløs eller lign. (Järvinen og Mik-Meyer 2003, Järvinen, Elm Larsen og 

Mortensen 2003). Vi har valgt familien, hvis mindreårige barn rammes af cancer, da 

disse forældre dels er yngre mennesker og dels ikke selv er fysisk eller psykisk syge, 

men grundet barnets sygdom får vedvarende kontakt til sundhedsvæsenet og det 
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sociale system. Vi mener herved at kunne danne os et billede af, hvorledes det moderne 

menneske og den moderne familie påvirkes af, og selv opfatter institutionelle strukturer, 

konstruktioner, tillids- og magtforhold. Det valgte eksempel, at familiens mindreårige 

barn får cancer, sætter familien i en ekstrem situation, både følelsesmæssigt og praktisk, 

og knytter familien til institutionelle rammer over en længere periode. 

Vi antager samtidig at forældre til mindre børn er gode repræsentanter for at udtrykke 

(sen)moderniteten, som den beskrives i litteraturen, bl.a. inden for sociologien generelt, 

inden for familie sociologien og inden for en ny brugerorienteret patientadfærd som det 

fx er beskrevet af Deborah Lupton (1996). 

2.2  Analysemodel 

Specialets problemformulering vil blive operationaliseret udfra nedenstående model der 

beskriver hvorledes barnets sygdom medfører at forældrenes positioner og relationer 

ændre sig i forhold til:  

– Familiecirklen: Forældrenes interne rolle fordeling og familiestrategi samt 

betydningen af forældrenes emotionelle reaktion på barnets sygdom 

– Arbejdsmarkeds cirklen: Forældrenes ændrede relation og position på 

arbejdsmarkedet grundet orlov som følge af barnets behandling 

– Offentlig forvaltning: Forældrenes ændrede relation til socialforvaltningen, hvor 

den praktiske forvaltning af økonomisk såvel som praktisk støtte og 

orlovsydelse finder sted 

– Sundhedssystemet: Forældrenes ændrede relation til hospitalet, da barn og 

forældre i længere perioder er tilknyttet hospitalet  
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2.3  Teoretisk positionering 

Grundlaget for en analyse af familiernes vilkår og muligheder som tilstedeværende i et 

stærkt struktureret miljø som hospitalet og det sociale system repræsenterer, er en 

integreret socialkonstruktivistisk og kritisk sociologisk tese om, at personlig mening, 

identitet og rolle udvikles og realiseres indenfor den sociale og materielle kontekst som 

familien befinder sig i, og som den derved kommer til at afspejle, og det analytiske 

perspektiv udspringer heraf. Brug af interaktionistisk og relationel sociologisk teori 

giver derved alene mening hvis teorien også anvendes til at belyse den sociale struktur i 

den kontekst, familien er indlejret i. Derfor er dette speciale dels teoretisk og dels 

empirisk funderet, således at både magt- og meningsaspektet kan belyses. 

Specialet er bygget op af to dele. Den første del er strukturelt og teoretisk funderet ved 

en indføring i Pierre Bourdieus teorier med primært fokus på metodologiske aspekter af 

den sociologiske analyse, der lægges som perspektiv igennem specialet. Endvidere 

introduceres læseren til centrale begreber i Bourdieus sociologi som kapital, habitus, felt, 

doxa, legitim magt og symbolsk vold. Herefter følger en beskrivelse af forskellige 

strukturelle aspekter af familien i det senmoderne samfund og en gennemgang af den 

danske socialpolitiske model relateret til aspekter omkring stat, marked og det civile 

samfund. Erving Goffmans studie af totale institutioner og af brugere heraf danner 

sammen med de øvrige bidrag grundlag for beskrivelse og analyse af konstruktionen og 

udviklingen af de magtrelationer, der findes inden for et felt som sundhedssystemet. 

Yderligere interaktionistisk teori om sociale roller, følelses- og udtryksregler primært 

beskrevet af Helen F. Ebaugh (social rolleteori) og Arlie Hochscilds (følelsesteori) vil 

danne den overordnede teoretiske baggrund for analyse af de empiriske eksempler fra 

interviewene, og danne klangbund for meningsaspektet. 

Anden del af specialet er empirisk funderet og består af metodeafsnit, analyse og 

diskussion af 11 kvalitative interviews. Slutteligt konkluderes undersøgelsen i forhold til 

problemformuleringen og perspektiveres efterfølgende. 
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Del I: Teoretisk del 

3 -  Pierre Bourdieu 

Den teoretiske positionering tager udgangspunkt i Pierre Bourdieus sociologiske teorier, 

som er udarbejdet på baggrund af en mangfoldighed af filosofiske, antropologiske og 

sociologiske studier. Hans første teoretiske arbejder blev oprindeligt udviklet på 

baggrund af antropologiske feltstudier af kabylske berbersamfund i 1960’erne, og siden 

videreudviklet ved empiriske studier i Frankrig og i andre dele af verden inden for 

mange forskellige områder - den akademiske verden, det franske skolesystem, kunst og 

litteratur, arbejdsløshed, sport, sprog osv, med brug af en mangfoldighed af 

forskningsmetoder (Bourdieu og Wacquant 1996:17). Hele forfatterskabet er dog 

udviklet indenfor samme begrebsmæssige logik, i bestræbelser på at: 

”… forene fænomenologiske og strukturelle tænkemåder i en epistemologisk 
sammenhængende og universel gyldig måde at drive samfundsvidenskabelig forskning 
på...”(Bourdieu og Wacquant 1996:18). 

Bourdieus mål for hans egen samfundsteori er at udvikle et alternativ til både 

objektivisme og subjektivisme, i form af et brud med – og overskridelse af – 

strukturalismen og fænomenologien. Ved at slå bro over subjektive og objektive 

vidensformer, ved en analytisk adskillelse af symbolske og materielle 

fremtrædelsesformer og et samtidig idelig opgør med fundamentale modsætningspar 

som agent – struktur og mikro – makroanalyse har Bourdieu formået at beskrive en 

sociologisk metode, hvor udgangspunktet er en anti – kartesisk socialontologi, der tager 

afstand fra den klassiske krop – sjæl dualisme og i stedet søger en forståelse af de 

relationer, der fremtræder.5 Bourdieus søger teoretisk at etablere en genetisk 

strukturalisme, der indbefatter begge indfaldsvinkler (Bourdieu og Wacquant 1996). 

Bourdieu beskriver sin samfundsforskning som: 

”en slags sosio-analyse i analogi med psykoanalysen: Den skal gjøre oss klar over, hvordan 
vor virksomhet, vore mest umiddelbare atfærdsmønstre, er strukturasjoner av en 
tilgrunnliggende samfunnsstruktur, for at det skal bli mulig for oss at forandre disse 
atfærdsmønstre.” (Bourdieu 1995:23) 

Som reflekterende subjekt og forsker er det muligt, ved hjælp af sit intellekt og bevidst 

refleksivitet, at bryde de reproducerende mønstre og derved den strukturalistiske 

                                                 
5 Bourdieu forkaster modsætningen af begrebspar som krop/sjæl, hensigt og årsag, materialitet og symbolsk 
fremtrædelsesform (Bourdieu og Wacquant 1996:19). At relationen sættes i centrum for en analyse udelukker at man 
kan tale om ét væsen eller én substans – men om forbundne enheder, hvorudfra det relationelle aspekt træder frem. 
Denne ontologiske forståelse er som omtalt i indledningen i opposition til den klassiske medicinske forståelse, og 
udfordrer derfor det medicinske paradigmes grundlæggende tilgang til individet. 
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tankegang, ved at inddrage den kropsligt formidlede og forankrede forståelse og adfærd 

(habitus). I nærværende analyse vil netop dette grundlæggende metodologiske 

udgangspunkt tjene til at perspektivere den sociale praksis og struktur, og derved 

udgøre en del af den analytiske ramme for undersøgelsen. I det følgende vil vi 

præsentere de begreber fra Bourdieus teori, der er væsentlige for den videre analyse. 

3.1 Den sociologiske opgave 

Den vigtigste opgave i den sociologiske analyse består ifølge Bourdieu i: 

”At afdække de dybest nedgravede strukturer i de sociale verdener, der udgør det sociale 
univers, og de mekanismer, der sørger for, at de bliver reproduceret eller forandret.” 
(Bourdieu og Wacquant 1996:20). 

Bourdieu betragter samfundet som sociale rum med flere dimensioner. Hvor hans kritik 

af konventionel/funktionel samfundsforskning går på, at samfundet anskues for 

ensidigt, for endimensionelt (Bourdieu 1995), tilbyder hans metodologi et mere 

relationelt og dermed mere differentieret syn på samfundet. Dette kommer til udtryk i 

hvorledes objektivering af det subjektive kan foregå, hvorledes strukturerne afdækkes. I 

”Distinktionen” (Bourdieu 1995) beskrives hvorledes strukturerne eksisterer dels i form 

af fordeling af materielle ressourcer og midler til at opnå visse goder og værdier, altså 

kapitalformer, der socialt set ikke kan tilkomme alle, og dels som strukturer i form af 

klassifikationssystemer som mentale og kropslige matricer, der på et symbolsk plan 

fungerer som ramme for den enkeltes handlinger, tanker, værdier, følelser (Bourdieu 

1995:31-38). 

I defineringen af samfundet som et flerdimensionalt rum af magt og meningsrelationer 

kræves derfor en metodologisk tilgang til studiet af samfundet som en dobbeltlæsning, en 

dobbelt optik, hvor ovennævnte strukturer kan analyseres hver for sig. Disse faser er 

komplementære, men må følge en (for Bourdieu indlysende) logik: Den objektiverende 

analyse går forud for den subjektiverende, idet individuelle vurderinger og 

forestillinger varierer systematisk, og er afhængig af den objektive placering i den 

sociale struktur (Bourdieu og Wacquant 1996).  

Bourdieu beskriver den første del af analysen som objektivitet af første grad, hvor 

samfundet materielle betingelser – strukturerne – undersøges objektivt som en slags 

social fysik løsrevet fra subjektive meninger og holdninger til samfundet og samfundets 

orden. Dette kan gøres ved hjælp af statistikker, modelkonstruktioner og etnografiske 

beskrivelser. En sådan rent objektiv analyse til forståelse af sociale fænomener kan ikke 

stå alene, fordi der mangler en forklaring på, hvordan strukturerne fremkommer, idet 

objektiveringen fastfryser billedet af det samfund den søger at afdække, i en fremstilling 
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af samfundet som den sande virkelighed, og ikke medinddrager individernes oplevelser 

af deres egne handlinger, som det udtrykkes af individets habitus (Bourdieu og 

Wacquant 1996:21-22). Resultatet bliver alene en skitse af den virkelighed, der forsøges 

afdækket, fordi den netop ikke indeholder det enkelte menneskes opfattelse og 

oplevelse af samfundet, som vil kunne komplettere analysen.  

Den anden del af samfundsanalysen, der udspringer på meningsniveauet, kaldes 

”objektivitet af anden grad”, og tager udgangspunkt i en subjektiverende eller 

konstruktivistisk metode. Der tages udgangspunkt i individet som en bevidst 

konstruktør og aktør af den virkelighed, der foregår som en uendelig strøm af 

aktiviteter6. I kontrast til den strukturalistiske objektivisme betragtes samfundet her ud 

fra en socialfænomenologisk vinkel, der opfatter samfundet som en helhed af bevidste 

individers handlinger og erkendelser, der udvikles fordi individet oplever verden som 

meningsfuld og tilgængelig. Den medinddrager hverdagsviden, subjektivitet og 

praktiske færdigheder som væsentlige for opretholdelse af den fælles, samfundsskabte 

virkelighed, af individet som social aktør og på meningsskabende aktiviteter. Denne 

tilgang, der beskrives socialfænomenologisk (Bourdieu og Wacquant 1996:22) kan dog 

heller ikke stå alene som metodologisk vinkel, idet forudsætningerne for spontane 

overensstemmelser mellem de objektive og subjektive strukturer på forhånd udelukkes 

(Bourdieu og Wacquant 1996:66), fordi konstruktionen af virkeligheden derved bliver 

for snæver. 

Den sociologiske metodologi må, efter Bourdieus mening, for at kunne leve op til 

kriterier om videnskabelighed, lægge afstand til ensidige metodologier, både den 

mekaniske strukturalisme og den teleologiske individualisme, fordi de tilsyneladende 

dikotomiserede modsætningspar, ”tilslører den egentlige antropologiske sandhed om 

menneskelig praksis” (Bourdieu og Wacquant 1996:23). Forskeren må, i stedet for at 

opfatte begreberne som modsat rettede, dikotome, opfatte begreberne som 

komplementære momenter i metodologien, der hver især er nødvendige for at kunne 

indfange det grundlæggende dobbeltperspektiv i den samfundsskabte virkelighed.  Det 

relationelle aspekt træder her i karakter som en vigtig del af en egentlig metodologisk 

relationisme, hvor den sociale virkelighed efter Bourdieus vurdering alene kan findes og 

analyseres i relationerne mellem struktur og aktør, når analysen indeholder begge 

niveauers perspektiv (Bourdieu og Wacquant 1996:23-24).  

Opsummerende kan siges, at i den første del af analysen konstrueres alene de objektive 

strukturer, positionerne, i feltet, som i anden del kompletteres med individernes 

erfaringsverden. På den baggrund kan forskeren beskrive hvilke kriterier og mønstre, 

der strukturerer individets adfærd i feltet. 

                                                 
6 Indenfor samfundsvidenskaberne beskrives denne tilgang som etnometodologien, hvis grundlægger Garfinkel 
argumenterede for, at den sociale virkelighed opretholdes via et netværk af sociale praksisformer (Bourdieu og 
Wacquant 1996:22). 
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Bourdieu argumenter således for, at en sociologisk analyse alene kan være nyttig, hvis 

der tages udgangspunkt i en metodologisk relationisme, hvor analysen foregår på flere 

niveauer. Den sociale virkelighed må findes i relationen mellem struktur og individ. I 

forhold til denne undersøgelse er Bourdieus kobling af de overordnede begreber magt 

og mening illustrerende for vores overordnede tilgang til nærværende undersøgelse. 

Objektivitetet af første grad søges analyseret ved bl.a at inkludere, beskrivelse og 

diskutere den danske velfærdsmodel og sundhedssystemet/institutionen i politisk og 

historisk sammenhæng (magtaspektet). Objektivitet af anden grad vil bestå i analyse af 

interviews med forældre til cancersyge børn(meningsaspektet). Målet er at indfange den 

flerfacetterede og grundlæggende dobbelthed og beskrive den konstruktion af 

virkeligheden, som forældrene til alvorligt syge børn møder og bliver en del af i deres 

møde med hospitalet og det sociale system. 

3.2 Habitus og Felt 

Som det beskrives i ovenstående, er Bourdieu optaget af det relationelle aspekt mellem 

individ og struktur, og han udvikler i sin metodologi nogle nøglebegreber, der betegnes 

som ”knudepunkter af relationer”(Bourdieu og Wacquant 1996:28), nemlig habitus og felt.  

Habitus kan overordnet betegnes som en internalisering af de sociale strukturer som: 

”en serie historiske relationer , der…er aflejret i den enkelte i form af bestemte 
perceptionsmatricer, vuderingskriterier og handlingsmønstre.” (Bourdieu og Waquant 
1996:28) 

Habitus er varige, men foranderlige dispositioner der både er indlejret i kroppen men 

også mentalt, der gør det muligt for en agent at handle i verden, også i nye og 

komplicerede situationer. Men som Bourdieu udtrykker det: 

”Habitus er frem for alt en særlig holdning, det vil sige en særlig måde at konstruere og 
begribe praksis på i dens specifikke ”logik”” (Bourdieu og Wacquant 1996:106). 

Det vil sige at habitus er et socialt konstitueret system af strukturerede og 

strukturerende holdninger, som agenten tilegner sig i praksis og som også er orienteret 

mod praksis. De holdninger agenten tilegner sig tidligt i livet har en tendens til at veje 

tungere end de oplevelser som agenten får senere i livet. Herved bliver habitus på den 

ene side en stabiliserende kraft, men på den anden side ses der også en tendens til at 

agenterne ikke vælger at kaste sig ud i situationer som enten udfordrer eller sætter 

spørgsmålstegn ved deres habitus. Dette betyder også at der ofte findes en 

overensstemmelse mellem agentens muligheder på den ene side og de mål, ønske eller 

visioner som agenten har på den anden side.  
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Begrebet felt kan overordnet betegnes som en eksternalisering af de sociale strukturer, 

som: 

”En serie objektive, historiske relationer mellem samfundsmæssige positioner, hvis 
forankringspunkt er forskellige former for magt(kapital).” (Bourdieu og Wacquant 1996:28) 

Bourdieu betragter således ikke de moderne vestlige samfund som sociale helheder, der 

holdes sammen af en fælles kultur og systemer. I stedet må moderne samfund forstås 

som områder der besidder en vis relativ autonomi, med hver deres normsæt og 

reguleringsprincipper for det specifikke område. Bourdieu beskriver: 

”I det moderne samfund udgøres det sociale kosmos af en række relativt autonome 
mikrokosmer eller felter, det vil sige sociale rum med specifikke logikker og krav, der 
hverken konkret eller abstrakt er sammenlignelige med de forhold og regelsæt, der styrer 
andre felter.” (Bourdieu og Wacquant, 1996:85). 

Dette betyder, at man ifølge Bourdieu ikke uden videre kan sammenligne forskellige 

felter med hinanden, da de er styret af forskellige logikker. Hermed ligger der også 

implicit, at hvis man vil undersøge et bestemt felt, er man nødt til at gøre dette empirisk 

for at beskrive den logik, der hersker inden for dette bestemte felt. Når Bourdieu giver 

en definition af hvad et felt er, så er dette derfor en analytisk definition: 

”… et felt kan defineres som et netværk eller konfiguration af objektive relationer mellem 
forskellige positioner. Positionerne er objektivt defineret i kraft af deres eksistens og de 
bindinger, de påtvinger de aktører og institutioner, der udfylder positionerne, i kraft af 
deres øjeblikkelige og potentielle placering i relation til fordelingen af forskellige former for 
magt (eller kapital), som giver adgang til de specifikke fordele og goder der står på spil i det 
enkelte felt og dermed samtidig i kraft af deres objektive relationer til andre positioner 
(dominans, underkastelse, homologi ect.).” (Bourdieu og Wacquant 1996:84). 

Som Bourdieu beskriver det, består et felt af forskellige positioner der står i relation til 

hinanden. Felter udgøres af professioner eller fagpersoner, politiske partier eller 

offentlige sektorer. Rammerne for feltet defineres af feltet selv, idet grænsen for feltet 

trækkes der, hvor effekten af feltets magt ophører. Internt i feltet foregår der magtkampe 

om af få del af eller monopol på den kapital, feltet besidder, og kampene kan foregå på 

flere forskellige niveauer i feltet. Disse mekanismer er inspireret af Max Weber teori om 

moderne kapitalisme, der beskriver processer der foreskriver og forstærker regler for 

medlemskab af en gruppe, og sikrer egen status og værdier via magtkampe7. 

                                                 
7 Max Weber beskriver sfærer af økonomisk, religiøs, æstetisk og intellektuel art, som under de betingelser, den 
moderne kapitalisme har udviklet, opererer med hver deres normsæt og principper for regulering af området. 
Tilegnelse af magtpositioner sker opadtil i hierarkiet ved brug af taktikker til at få del i mere magt og ressourcer 
(usurpation) og nedadtil ved at begrænse andre grupper indtrængen på feltet ved brug af eksklusionstaktikker (social 
closure) (Max Weber: Magt og bureaukrati 1971, Parkin 1994). 
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Feltet skal således ikke forstås som en statisk størrelse, men som et erkendelsesmæssigt 

rum, og skifter således hele tiden karakter og indhold afhængig af de aktører og 

institutioner, der påvirker positionerne. Feltet må derfor forstås som et historisk 

fænomen, der også er del af – og i dynamik med – andre og større magtfelter. Bourdieu 

beskriver feltet som et spil, hvor der fra deltagerne er en underliggende indforståethed 

om spillets regler, om end der ikke er tale om aftaler i verbaliseret, kontraktlig form eller 

om nogen egentlig ”holdleder” eller ophavsmand til spillet. 

”Det betyder at vedkommendes relative styrke i spillet, vedkommendes position i spillet og 
generelle strategiske orientering – altså de mere eller mindre dristige, forsigtige, 
konservative eller grænseoverskridende udspil, der foretages – både afhænger af mængden 
og arten af jetoner, med andre ord sammensætningen af vedkommendes kapital forstået som 
volumen og struktur. To personer med samme volumen af kapital kan forholde sig vidt 
forskelligt til spillet, afhængig af om der er tale om en overvægt af økonomisk kapital eller 
en undervægt af kulturel kapital” (Bourdieu og Wacquant 1996:86). 

Ved at deltage bekræfter deltagerne spillet og bekræfter, at der er noget at spille om – og 

her rejses potentialet og begrundelsen for feltets interne kampe og konflikter (Bourdieu 

og Wacquant 1996:85-89). 

Bourdieu beskriver habitus som en serie ”træk og modtræk” i spillet, der objektivt synes 

strategisk organiseret, men som er baseret på en måde at være i feltet på, nærmest som 

en prædisposition eller ubevidst inklination. Habitus er således også et socialt 

konstitueret system af kognitive og motiverende strukturer (Bourdieu 2000:72-76). 

En sociologisk analyse af et felt indeholder tre faser, der er indbyrdes 

sammenhængende: 

– Dels må feltets placering bestemmes i forhold til det overordnede magtfelt8. 

– Dels må de objektive relationer mellem de forskellige aktører og institutioner 

kortlægges og deres indbyrdes kampe om specifik og legitim autoritet9. 

– Dels må aktørernes habitus analyseres. Habitus er som beskrevet et udtryk for 

dispositioner eller holdningssystemer, der via erfaringer er internaliseret via 

sociale og økonomiske forhold (Bourdieu og Wacquant 1996:91-92).  

Derudover må analysen indeholde en beskrivelse af, hvilke specifikke kapitalformer, 

der har vægt og gyldighed i feltet. Kapital og felt er således to sider af den sociologiske 

analyse, der må forstås afhængig af hinanden, fordi de fungerer i kraft af hinanden. Vi 

vil i det følgende beskrive begrebet kapital. 

                                                 
8 Det medicinske felt kan f.eks analyseres i et underordnet forhold til staten, idet feltet ligger under for de regler og 
love der er bestemt af staten, men i et overordnet forhold til det civile samfund via læger og sygeplejerskers statslige 
autorisation. 
9 I forhold til det medicinske felt kan her beskrives magtforholdet mellem aktørerne, f.eks. læger og sygeplejersker, og 
hvorledes dette fastholdes og udfordres i form af kampe i feltet. 
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3.3  Kapital 

Kapital anskueliggøres efter samme type klassifikationsmodel som det sociale rum, efter 

differentieringsprincipper. Dette sker i form af en vertikal dimension, der beskriver den 

samlede kapitalbesiddelse i forhold til mængden af samlede ressourcer. Kapital er 

udtryk for akkumuleret arbejde, altså værdier, forråd eller ressourcer, der kan være af 

verdslig, monetær art, eller af symbolsk art, og som sætter indehaveren af kapital i stand 

til at tilegne sig konkrete eller symbolske goder. Dem, der besidder et stort 

kapitalvolumen vil være den dominerende klasse, mens dem, der besidder et ringe 

kapitalvolumen, vil betragtes som den dominerede klasse (Bourdieu 1995: 39-40). 

Begrebet ”Klasse” skal forstås teoretisk som komplementære grupperinger, der 

konstitueres i kraft af de ressourcer, værdier og legitimitet feltet indeholder, og som 

derved kan konstitueres anderledes i andre sociale felter (Bourdieu 1995:32-34)10. De 

forskellige kapitalformer bestemmer strukturen i det sociale rum ud fra deres indbyrdes 

fordeling. Den vertikale dimension skelner mellem fordelingen af kapital i forhold til 

mængden af ressourcer i feltet, og den horisontale dimension der skelner mellem typen 

af kapital (Bourdieu 1995). 

Begrebet kapital dækker i bourdieusk forstand over enhver form for ressourcer - det 

være sig af økonomisk, kulturel eller social art som de tre analytiske former – der kan 

anvendes af en gruppe til at skaffe sig præferencer eller legitimitet i forhold til en anden 

gruppe. Det er det, kampene i feltet grundlæggende drejer sig om. Den fjerde, meget 

centrale kapitalform er symbolsk kapital, og skal opfattes som en overordnet eller 

underliggende kapitalform der giver anerkendelse, prestige og ære i specifikke sociale 

sammenhænge afhængig af habitus, værdi – og prioriteringssystemer og er altså netop 

ikke er noget ”i sig selv”. Larsen(2000b) skriver, at det ikke giver mening at tale om 

”essens”, ”væsen” og ”substans” i en sociologisk analyse, fordi det mere handler om 

forskelle mellem relationer, og om kampene mellem de hierarkisk ordnede forskelle, 

kampe hvori den enkelte kan tilegne sig ”social energi”, i forståelsen kapital (Larsen 

2000b:43). Symbolsk kapital skal forstås som den kapitalform, de tre primære 

kapitalformer hver især kan transformeres til, når de opfattes som legitime i et felt og 

opstår, når sociale grupper definerer kulturel, økonomisk eller social kapital som 

værdifuldt og tillægger det en symbolsk værdi (Bourdieu 1995:115). På den måde kan 

man sige, at symbolet først er aktuelt, når det figurerer i praksis, på et marked, i kraft af 

en fælles overbevisning om anerkendelse og værdsættelse af hvad der er ærefuldt. 

Et eksempel på, hvorledes symbolsk kapital transformeres giver Bourdieu i 

”Distinktionen” (1995), hvor analysen af smagspræferencer afslører og fastsætter det 

sociale og kulturelle udgangspunkt, men også hvordan den distingverede, herskende 

                                                 
10 Om begrebet ”klasse” i denne forbindelse siger Bourdieu: ”… det betyr ikke at de konstituerer en klasse i Marx’ 
forstand, det vil si en gruppe mobilisert for et felles mål og mot en annen klasse”(Bourdieu 1995:40). 



 

33 

klasses smag konstant udfordres, udvandes og undergraves af kampe om at få del i den 

legitime smag. Et konkret eksempel på hvorledes en symbolsk værdi ændres over tid 

kan være, at det for ganske få årtier siden i Danmark alene var den herskende klasse der 

spillede golf og drak rødvin, mens den dominerede klasse spillede fodbold og drak øl. 

Dette billede er i dag forandret, idet golf er ved at blive en folkelig sportsgren på linie 

med fodbold, og at rødvin er blevet en gængs konsumvare for hele befolkningen. 

”… det er ikke usædvanligt, at en 45-årig mand i dag deler en flaske rødvin til maden med 
sin kone hver dag, mens hans far måske nøjedes med en øl til maden i ny og næ.”(Jensen 
2004, 37). 

På den måde er det betydningsfulde, det eksklusive, omskifteligt over tid, idet den 

dominerede klasse hele tiden vil udfordret feltet for at få del i goderne, både symbolsk 

og konkret, som den dominerende klasse besidder. 

Kapitalformerne som de er beskrevet ovenfor, skal forstås bredt som samfundets 

ressourcer. Selvom de beskrives både i fysisk og ikke-fysisk form skal kapital samlet 

forstås på den måde, at besiddelse af kapital giver adgang til magt og derved, i sidste 

ende, til materiel rigdom. 

Larsen skriver, at det sociologiske perspektiv er rettet mod klassifikationsstridigheder 

(kampe i feltet) som en del af de sociale gruppers forsøg på at fastholde, erobre eller 

konvertere social energi, kapital (Larsen 2000:48). I det lys kan man udlede, at kapital 

kun eksisterer og fungerer i relation til et felt, hvor den kan bruges meningsfyldt og 

bidrage til feltets afgrænsning. 

Det enkelte menneske, aktøren i feltet, skal ifølge Bourdieu forstås som bærer af kapital, 

der orienterer sig i retning mod at forandre eller bevare den aktuelle fordeling af kapital 

– dette skal ses i lyset af individets egen kapitals sammensætning, volumen og struktur 

– dets eget livsforløb og position i feltet, hvorledes den personlige indplacering både 

vertikalt og horisontalt i feltet er situeret (Bourdieu og Wacquant 1996). Aktørerne 

benytter sin egen kapital både som våben og som indsats. og kan derved udøve sin magt 

og indflydelse som eksisterende i feltet. Styrkeforholdet er afhængigt af aktørens egen 

kapitals volumen og struktur, og strategien i kampen kan dels være at øge sin egen 

kapital, eller at devaluere modstanderens kapital. Målet er at tilkæmpe sig magten over 

de politiske og økonomiske ressourcer, idet disse gør det muligt at påvirke og ændre på 

de generelle spilleregler, som alle skal indordne sig. 
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3.4  Legitim magt og symbolsk vold 

Som beskrevet i det ovenstående afsnit, opprioriterer Bourdieu i beskrivelsen af det 

sociale rum to dimensioner, organiseret på basis af differentieringsprincipper, nemlig en 

vertikal dimension, der beskriver den totale mængde af kapital, som agenterne besidder, 

samt en horisontal dimension, der beskriver fordelingen mellem økonomisk kapital 

(penge og materielle ressourcer) og kulturel kapital (dannelse og uddannelse). Bourdieu 

taler endvidere om social kapital, som de ressourcer en agent kan råde over i kraft af at 

være medlem af en specifik gruppe, samt en overordnet kapitalform, symbolsk kapital, 

som de tre andre kapitalformer kan transformeres til, når de opfattes som legitime, og at 

denne kapitalform omhandler prestige, ry og ære. 

Indplaceringen i disse dimensioner åbenbarer et hierarki og en magtfordeling. Såfremt 

alle involverede parter i feltet opfatter denne indplacering som naturlig og legitim, kan 

den dominerende gruppe opretholde konsensus om den sociale verdens mening. Men 

da feltet konstant udfordres på netop dette punkt, vil den dominerende gruppe søge at 

opretholde magtfordelingen, og dette sker via de interne kampe i feltet: 

”… retten til at formulere retten, det sande, det gode – og alle de såkaldt universelle 
værdier, hvor henvisningen til det universelle… mere end noget andet middel benyttes som 
våben.” (Bourdieu 1994:240). 

Når symbolske handlinger opfattes som legitime, forudsætter det altså, at alle parter har 

samme opfattelse og vurderingskriterier, og dermed anerkender de principper, der 

ligger bag handlingen, og dette gælder også situationer, hvor der udøves symbolsk 

dominans, symbolsk magtanvendelse (Bourdieu 1994:185). Dette betyder, at de 

dominerede grundlæggende anerkender at blive udsat for symbolsk vold. 

”Den symbolske vold er den form for vold der gennemtvinger forskellige former for 
underkastelse der ikke opfattes som sådanne, fordi den symbolske vold støtter sig til nogle 
”kollektive forventninger”, nogle socialt indprentede overbevisninger… det 
socialiseringsarbejde der er nødvendigt for at der kan produceres nogle agenter der er i 
besiddelse af de opfattelses- og vurderingsskemata der sætter dem i stand til at opfatte – og 
adlyde – de påbud der er indskrevet i en given dituation eller diskurs… en doxabaseret 
underkastelse under den sociale verdens påbud.”(Bourdieu 1994:188-189). 

Man kan tale om at magten udtrykkes som symbolsk vold – altså magtudøvelse, der 

ikke opfattes som magtudøvelse, hverken af de dominerede eller af magtudøverne. 

Dette kan ske, fordi den symbolske magt bygger på en kollektiv opfattelse af eller 

fornægtelse af realiteternes verden, en doxisk opfattelse, således at selv de dominerede 

parter forsvarer den eksisterende institutionelle magtstruktur. 

”En definition af situationen eller af virkeligheden bliver umærkeligt definitionen” (Larsen 
2000:45). 
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I stedet for at formidle en neutral og universel kultur, bliver formidlingen en særlig 

kultur, med et særligt sprog og en særlig måde at forholde sig til den kultur. Bourdieu 

har introduceret begrebet symbolsk magt og symbolsk vold i forbindelse med sin 

analyse af det franske uddannelsessystem, men mekanismerne kan også beskrive de 

institutionelle magtrelationer, der dels kan ses mellem faggrupperne internt på en 

hospitalsafdeling, og mellem institutionen som helhed og brugerne af systemet. 

Yderligere et begreb er relevant at inddrage i forbindelse hermed, doxa. 

3.5  Doxa 

Når der er overensstemmelse mellem de sociale og de mentale strukturer kan man tale 

om at et felt har en specifik doxa. 

Bourdieu beskriver doxa som praktiske taxonomier, der:  

”goes without saying because it comes without saying.” (Bourdieu 2000:167) 

Med dette beskriver Bourdieu hvad han opfatter som en af de vigtigste egenskaber ved 

feltet - at det indbefatter noget utænkeligt, forstået på den måde at der er noget, der end 

ikke diskuteres, fordi alle er enige om det, og denne enighed er hævet over enhver tvivl 

– det giver sig selv (Bourdieu 1997:86). 

”Doxa er det som informanterne ikke siger noget om eller som de kun siger i kraft af det de 
udelader, i kraft af det de er tavse om.” (Bourdieu 1997:86) 

Doxa er dermed et tavst, implicit, ikke formuleret regelsystem, der anvendes i den 

sociale verden på et ubevidst plan, hvor absolut anerkendelse og legitimering er 

afstedkommet af og bygger på en tilsvarende miskendelse af vilkårlighed i feltet. Doxa 

fastholdes og reproduceres dels gennem det visitationssystem der findes til feltet, men 

også gennem en socialisering af nytilkomne til feltet (Bourdieu 2000:163-168). 

Herved fastholdes magtrelationerne, og er medvirkende til at opretholde den sociale 

orden indenfor feltet, idet den sociale orden – via reproduktionen – opfattes som det 

naturlige og indlysende, og som der derfor ikke sættes spørgsmålstegn ved. 

”…the subjective necessity and self-evidence of the commonsense world are validatet by the 
objective consensus on the sense of the world… (Bourdieu 2000:167) 

 
•  
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• Bourdieu 2000:168. 

Doxa ligger således udenfor det diskursive felt, og for at italesætte en doxisk opfattelse, 

må grænsen mellem det diskursive og det doxiske felt forrykkes, hvorved der kan 

etableres en diskursiv bevidsthed. De dominerende grupper har grundlæggende en 

interesse i at forsvare den doxiske integritet, på grund af den symbolske magt der ligger 

bag det tavse regelsystem. 

3.6 Opsummering og argument for videre analyse 

En af hovedpointerne i Bourdieus metodologi er at gøre opmærksom på, at man i en 

samfundsvidenskabelig analyse generelt skal undlade at beskæftige sig med individet 

som subjektiv størrelse. Individet må ses som en socialt konstitueret aktør, der besidder 

specifikke egenskaber for at kunne fungere i, og påvirke, det specifikke felt. Individet 

skal ikke opfattes som en ”Partikel, der mekanisk lader sig skubbe og trække omkring af 

eksterne kræfter” (Bourdieu og Wacquant 1996:94), men snarere som bærer af en kapital 

der gør det i stand til at handle konserverende eller udviklende i forhold til feltet. 

I det foregående er gennemgået udvalgte begreber og teoretiske hovedpunkter af 

Bourdieu, som skal danne afsæt for den videre analyse. Analysen vil, som Bourdieu 

anbefaler det, foregå med to parallelle tilgange, der tilsammen skal udgøre forskellige 

komplementære, ikke dikotome positioner: Dels en tilgang til afdækning af feltets 

strukturer – magt (objektivering af første grad), og dels en tilgang til afdækning af 

meningsaspektet (objektivering af anden grad). Den metodologiske tilgang er en 

pendulering eller cirkelbevægelse, for at nå alle aspekter i feltes udgrænsning (Bourdieu 

og Wacquant 1996). 
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I familiens møde med hospitalet skal den meget hurtigt lære at være brugere af dette 

felt, som få har erfaring og kendskab til. For at analysere de strukturelle og sociale 

rammer der omgiver familier med cancersyge børn, vil vi i det følgende beskrive 

familien i en historisk-kulturel-sociologisk optik, og derefter beskrive den danske 

socialpolitiske model som den kan beskrives ud fra et overordnet, strukturalistisk 

synspunkt. Modellen er tænkt som hjælp til en forståelse af de felter, undersøgelsen 

berører – familien, det medicinske og det sociale system og der søges en indplacering 

heraf i en klassisk samfundsmæssig sammenhæng. Dernæst er hensigten at synliggøre 

hvilke muligheder, begrænsninger og/eller konsekvenser det har, når de forskellige 

logikker udfordres via barnets sygdomsforløb samt hvilke sygdoms- og 

sundhedsbegreber feltet virker ud fra. 
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4-  Familien i det senmoderne samfund 

I forbindelse med denne undersøgelse er det nødvendigt at afdække betydningen af 

begrebet familie, såvel i en historisk som i en kulturel kontekst, for at få en forståelse af 

de problematikker der er indlejret i begrebet og som har betydning for forståelsen af 

familien i dag (Finch 1989, Holstein and Gubrium 1994, Castells 1997).  

Den patriarkalske familie opstod omkring år 1900, i overgangen mellem det 

førindustrielle samfund og det moderne industrielle samfund. Hvor arbejdsliv og 

familieliv før havde været en integreret enhed, ses nu en opsplitning således at mænd 

rykkes ud af deres nære hverdagsrelationer. Dette betyder at mænds forældreansvar 

ændres fra at varetage børns religiøse opvækst og skoling til arbejdslivet, til at være 

forsørgere, der tjener til familiens opretholdelse uden for hjemmet (Platin og Månsson 

1999, Jørgensen 1999b). I samme forbindelse bliver kvinder gjort til husmødre der 

varetager opretholdelsen af familiens hjem (Stacey 1996, Marshall 1994, Castells 1997). 

At der faktisk ikke var mange der reelt havde råd til at efterleve det familie ideal, 

således at en del kvinder både arbejdede i og udenfor hjemmet, havde mindre 

betydning (Borchorst 1994, Siim 1997). Den moderne11 udgave af den patriarkalske12 

handel, der kan findes i den traditionelle kernefamilien, er indlejret i ideologien om 

separate individuelle sfærer og romantisk kærlighed. Her binder mænd og kvinder sig 

frivilligt til hinanden med en ligelig arbejdsdeling, således at mænd forsørger 

kvinderne, der til gengæld tager vare på husholdningen og børnene (Giddens 1996:110). 

Kvinderne bliver således i stigende grad afhængig af mandens indtjening. Som følge af 

den nye form for patriarkalsk handel udvikles også analoge doktriner om ”rigtig 

kvindelighed”, at moderskabet er kvinders ”naturlige” biologiske skæbne13, at familien 

er stedet hvor individets psykologiske og emotionelle behov bliver tilfredsstillet, samt fx 

at små børn i deres ”sårbare år” især har behov for kvindelig kærlighed og omsorg 

(Parson 1956, Liljeström 1986, Marshall 1994, Roman 2003, Stacey 1996, Platin og 

                                                 
11 Jørgensen (1999) gør opmærksom på, at i forbindelse med familiesociologien henviser begreberne den før-moderne 
familie til det før-industrielle landbrugssamfund der fremkommer omkring år 1500 i overgangen mellem 
middelalderen og den nyere tid, den moderne familie refererer til familien i det industrielle samfund, der opstår med 
den industrielle revolution i 1700-1800 tallet, og den sen-moderne eller post-moderne familie refererer til de 
familieformer som er opstået efter 1960´erne og forsat finder sted (Jørgensen 1999:109-112). 
12 Patriarkatsteorien grundlæggende antagelse er at 1. kvindeundertrykkelse i samfundet skal ses i relation til den 
kønslige arbejdsdeling og det kapitalistiske arbejdsmarked, hvor: ”patriarkatet og kapitalismen ses som to autonome 
strukturer der indgår i et partnerskab, som resulterer i mænds dominans over kvinder” (Højgaard 1994:16) herved fastholdes 
kvinder i kønsarbejdsdeling i hjemmet og lavtlønnede jobs på arbejdsmarkedet, således at de bliver afhængige af 
mænds forsørgelse eller 2. at patriarkatet er kvindeundertrykkende fordi den ”er defineret af det seksuelle hierarki, som 
opretholdes af kønsarbejdsdelingen og som er baseret på den kulturelle, sociale og økonomiske udnyttelse af kvindekroppen som 
reproduktionsredskab” (Højgaard 1994:17).  
13 Det at moderskabet bliver konstrueret som kvinders naturlige skæbne, understøttes såvel af psykologien som 
medicinsk, men konstruktionen bruges også ideologisk til at fastholde kvinder som den primære omsorgsgiver for 
børn (Marshall 1994:66). Med denne konstruktion af moderskabet følger også anvisninger for hvorledes moderskabet 
skal varetages, herunder at kvinder skal føle glæde og spænding når de ser frem til at blive mødre, at kernen i 
forholdet mellem moder og barn er baseret på en ”naturlig” følelse af kærlighed, at kernefamilien er den bedste 
kontekst for barnet at vokse op i, at de skal rette sig efter eksperternes råd om hvorledes de skal tage vare på 
omsorgen for børn, at børn er moderens hovedansvar m.v. (Marshall 1994). 
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Månsson 1999). Dette betyder samtidig ifølge Liljenström (1986) at kvinder bliver kernen 

i familien, da det er hende der binder familien sammen: 

”She has held everything together. The bond between mother and children is the last to be 
broken. She has held together a shared daily life for the family members; she has joined 
father and children together. She has been the glue that has bonded the first and third 
generations. She has maintained contact with kin and other supporting networks” 
(Liljenström 1986:145-146).  

Finch (1989) er enig i at det er kvinder der opretholder kontakten til den øvrige familie, 

men hun er ikke enig i at det først er med udviklingen af kernefamilien at kvinder bliver 

det interne og eksterne bindeled i familien. Da kvinder i det førindustrielle samfund 

samarbejde på tværs af hushold inden for familien for at maksimere ressourcer, for at få 

gensidig støtte, udvekslede goder og passe børn o.l. (Finch 1989:78-79). Mænd 

medvirker også i udvekslingen af ressourcer fx ved at udfører reparationsarbejde o.l. 

men ikke i samme udstrækning som kvinder (Finch 1989:70).  

4.1  Talcott Parsons 

Talcott Parsons (1956) strukturfunktionalistiske teori (Parson 1956:184-185) prægede 

familieforskningen i 1950´erne. Teorien er baseret på en analyse af statistiske 

forandringer i familiestrukturen (stigende antal skilsmisser, faldende fødselstal, 

stigende middellevealder m.v.) og på betragtningen om familiens tab af funktioner (fx 

madlavning og fremstilling af eget tøj) der overtages af foretagender (outside agencies) 

uden for familien. Parson betragter dette som en differentieringsproces fordi det: 

”… has also resulted in the transfer of a variety of functions from the nuclear family to 
other structures of the society” (Parson 1956:185).  

Den nye familietype som Parson taler om er kernefamilien, der karakteriseres således: 

Den består af forældre med deres afhængige børn, der lever isoleret fra andre dele af 

familien. Når børnene er voksne forventes de at flytte hjemmefra og danne deres egen 

kernefamilie, der er en selvstændig økonomiskenhed, baseret på mandens indkomst fra 

arbejdsmarkedet (Parson 1956:184-186). Medlemskab og status i familien tilskrives 

familiemedlemmerne, i modsætning til på arbejdsmarkedet hvor denne status og 

medlemskab erhverves baseret på baggrund af arbejdsindsats, uddannelse m.v. Faderen 

i familien får således en dobbelt funktion, idet hans erhvervsrolle både spiller en rolle på 

arbejdsmarkedet og i familien, da den dels skaber det økonomiske grundlag for 

familiens eksistens og dels er grundlaget for familiens levestandard og dermed status i 

samfundet (Parson 1956:189). Manden/kvinden deltager i arbejdsmarkedet som enkelt 

individ, ikke i kraft af deres rolle som familiemedlemmer. 
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Overordnet betragter Parsons (1956) forandringer i familiemønstre som et udtryk for en 

tilpasning til de ændringer der sker i det moderne industrisamfund. Han ser fx 

udviklingen af kernefamilien som et udtryk for samfundets øgede krav om social og 

geografisk mobilitet. Kernefamilien vigtigste rolle i den forbindelse er at sikre 

individernes grundlæggende psykologiske behov, emotionelle tilfredsstillelse og at 

socialisere børn til samfundets normer således at samfundets kontinuitet og stabilitet 

sikres (Parsons 1956:193). Den del af Parsons familieteori, der efterfølgende er blevet 

kritiseret mest, (Liljeström 1986, Roman 2003), især af feminister, er betragtninger om 

familien som et system med en kønsspecifik14 opgavefordeling. En anden måde at 

betragte familiens funktion på er ved at se på familiens produktion og især 

reproduktion. 

Produktion, reproduktion og familiestrategier 

Brenner og Laslett (1986) analyserer familien ved at det se på forholdet mellem 

produktion og reproduktion15, hvor familiens produktion refererer til økonomiske 

grundlag, mens den sociale reproduktion16 referer til: 

”…the activities and attitudes, behaviours and emotions, responsibilities and relationships 
directly involved in the maintenance of life on a daily basis and intergenerationally….The 
reproduction of life thus involves various forms of work – mental, manual and emotional – 
varying strategies for getting the work done and varying ideologies that both shape and are 
shaped by them” (Brenner and Laslett 1986:117). 

Brenner og Laslett (1986) mener at familien kun er en ud af flere måder, som det 

reproduktive arbejde kan organiseres efter, hvorfor familien kan ses som en af flere 

mulige institutioner17 (Brenner and Laslett 1986:137) der kan varetage disse opgaver. 

Brenner og Laslett understreger derfor at: 

”A key issue, then for understanding function, structure and change in family systems is 
how it happens that the tasks of social reproduction are distributed as they are between 

                                                 
14 I forhold til den kønsspecifikke arbejdsdeling i familien er Parson lidt tvetydig, da han på den ene side mener, at det 
er underordnet hvilket køn der løser opgaverne, så længe de bliver løst, men på den anden side så mener han, at der 
eksisterer en kønsopdeling begrundet i biologiske forhold forstået som at kvinder ammer og føder børn og er blevet 
socialiseret til at varetage familiens ekspressive behov (Roman 2003), samtidig mener han at såfremt der findes en 
omvendt opgave fordeling mellem forældrene så vil dette resulterer i en ustabil familie (Christoffersen 1999:97). 
15 Opdelingen i begreberne produktion og reproduktion referer til hhv. ”det der kan sælges med fortjeneste og det der ikke 
kan ”(Højgaard 1994:21), hvorfor produktionen har en tendens til at skjule det reproduktive arbejde, men forholdet 
mellem disse to begreber kan også betragtes som værende gensidigt afhængige af hinanden (Højgaard 1994). 
16 Eksempler på dette er hvorledes mad, tøj, og husly gøres tilgængelig for forbrug og måden som omsorg og 
socialisering af børn udføres på, samt den sociale organisering af seksualitet (Brenner and Laslett 1986). 
17 Andre mulig måde at organiserer det reproduktive arbejde på er ved at familien organiseres i enheder hvor 
husholdet organiseres uden om familien, eksempler på dette er at omsorg for børn og ældre placeres uden for 
hjemmet i daginstitutioner, skoler og på plejehjem, og restaurationer og et eksempel på en meget omfattende ikke 
familiebaseret måde at organiserer det reproduktive arbejde på ses i Kibbutzer hvor børn og forældre sover i 
forskellige sovesale, mad spises i fælles sale osv.  
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women and men, and between the family and other institutions” (Brenner and Laslett 
1986:118). 

I den forbindelse fremhæver Brenner and Laslett (1986:118) at det er væsentligt at se på 

følgende forhold: Hvorledes familien definerer hvilke mennesker der tilfører kategorien 

afhængige18 (dependent) og hvem der ikke gør. Da dette har betydning for, hvorledes 

voksne tilskrives19 ansvar og omsorg for visse afhængige individer, men ikke andre, 

hvorledes familien definerer husholdet (stedet for daglige reproduktive arbejde), og for 

hvorledes familien definerer den sociale relation. Da der inden for familien finder et 

reproduktivt arbejde sted, kan familien også karakteriseres som at være 

arbejdssamlende enheder (labour-pooling units (Brenner and Laslett 1986:119)) med 

følgende problemstilling, hvorledes fordeles arbejdet inden for den enkelte familie. 

Begrebet familiestrategier kan anvendes til at belyse dette, da det beskriver: 

”… the decisions a family makes about the distribution of it’s labour force within the 
household and between the domestic and non-domestic institutions” (Brenner and Laslett 
1986:119). 

Ifølge Brenner and Laslett (1986) har familiestrategier en udstrakt betydning for 

demografiske og økonomiske forhold i samfundet. De påvirker fx størrelsen og 

fordelingen af befolkningen gennem beslutninger om tidspunkt for ægteskabsindgåelse, 

antal af børn, hvem der tilhører familien o.l. men familiestrategier har også betydning 

for beslutninger om, hvem der skal arbejde i eller udenfor hjemmet og hvorledes de 

forskellige roller i familien defineres. En måde at belyse hvorledes roller i familien 

defineres, er ved at beskrive de faktiske handlinger som medlemmerne er engageret i, 

den mening der tilskrives de forskellige roller, og udviklingen af de forskellige 

definitioner om, hvad der konstituerer en acceptabel levestandard. Derfor indeholder 

familiestrategier såvel ideologiske som materielle komponenter, men familie strategier 

er ikke udviklet i et vakuum: 

”They are constrained by surrounding institutions and ideologies in general and class 
relations and gender relations in particular. Defining the access of individuals to their 
means of subsistence, class relations set the material conditions within which families 
pursue their goals. Defining the relationship of women and men to each others – in the 
family and in society – gender relations determine the extent to which the interests and 
needs of the women and men within the families are equally represented in family 
strategies” (Brenner and Laslett 1986:119). 

Begrebet familiestrategi er blevet benyttet til at analysere historiske transformationer i 

familien, herunder dets organisation, de sociale roller og de ideologier der legitimerer 

                                                 
18 Hvilke mennesker der defineres som afhængige af andre er historisk foranderligt fx så er teenagere i dag afhængige 
af deres forældre, mens de tidligere blev anset for at være voksne (Brenner and Laslett 1986). 
19 Forældre er fx ansvarlige for deres egne biologiske og adopterede børn, men ikke for børn generelt (Brenner and 
Laslett 1986). 
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såvel roller som rolleadfærd, samt familiens relation til det omgivende samfund. 

Familiestrategi begrebet er i denne forbindelse blevet anvendt til at belyse den proces 

der fandt sted ved industrialiseringen af samfundet20, med dertil hørende specialiserings 

og differentieringsprocesser og herunder adskillelsen af produktion og reproduktion, af 

arbejde og familie, af økonomi og hjem samt at disse blev opdelt i adskilte institutioner 

(Brenner and Laslett 1986:120). Det, der er karakteristisk for forskellige institutioner er 

at: 

”Each domain is seen as having different goals and inhabiting different spatial, temporal 
and moral orders. And the ideology associated with family life reflects this differentiation. 
The family is seen as the domain of affect rather than instrumentality, of altruism rather 
than accumulation, of love rather than rationality, of unlimited rather than contractual 
obligations” (Brenner and Laslett 1986:120). 

Brenner and Laslett (1986) understreger, at det er væsentligt at betragte familiens 

reproduktion og familiestrategier, ikke kun inden for familien, men i sammenhæng med 

de ændringer der sker i samfundet og herunder også det samspil der findes mellem 

familie, markedet21 og staten med dets institutioner:  

”In sum, we would argue that the organization of social reproduction represents the 
outcome of conflict between social groups with competing interests operating under 
historically determined conditions. Persistence and change in family organisation reflects 
“strategies” that families, devise for meeting the obligations to their members within 
constrains set by gender and class relations” (Brenner and Laslett 1986:122).  

For at imødekomme de forskelligt rettede krav fra samfundet, markedet og staten med 

dets institutioner, kan familien både følge individuelle og kollektive strategier i et forsøg 

på at maksimere dens ressourcer eller nå dens mål. Individuelle strategier kan fx være at 

bestemme hvor stor en del af familien der skal deltage i arbejdslivet, hvor mange børn 

der skal fødes i familien, hvor meget der skal investeres i enkelte familiemedlemmers 

uddannelse, og eksempler på kollektive strategier kan være medlemskab af en 

fagforening eller at støtte sociale bevægelser, som familien ønsker fremmet i samfundet; 

i lyset af familiens mål (Brenner and Laslett 1986).  

Bourdieu (1997) ser familien som et felt, hvor det reproduktive arbejde har betydning 

for hvorledes agenternes kapital (økonomiske, kulturelle eller symbolske privilegier) 

akkumuleres og føres videre fra generation til generation, men familien er også stedet 

hvor reproduktionen af sociale relationer finder sted (Bourdieu 1997:141). Finch (1989) 

                                                 
20 Med industrialiseringen opsplittes familiens produktion og reproduktion, hvilket betyder at familien mister deres 
mulighed for at organiserer og kombinerer disse i forhold til hinanden fx at yde omsorg for børn og ældre samtidig 
med at familiens produktion (håndværk, arbejde i marken o.l.) varetages (Brenner and Laslett 1986). 
21 Eksempler på sådanne samspil er at omsorgen for børn nu i stor udstrækning bliver varetager af staten i form af 
daginstitutioner, rengøring varetages i nogle familier af rengøringsselskaber, hvilket vil sige markedet o.l. (Brenner 
and Laslett 1986). 
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er enig i betragtningen af, at familien både internt og på tværs af hushold kan 

maksimere ressourcer, men hun stiller også spørgsmålet om, hvorvidt resultatet af disse 

kollektive handlinger eller fordele fordeles ligeligt mellem individerne i familien, eller 

om nogle drager større fordele af disse end andre? I den forbindelse mener Finch, at i 

det førindustrielle samfund var der en tendens til at børn og kvinder fik den mindste 

andel af ressourcerne i forhold til mænd (Finch 1989:78). Finch beskriver: 

”The core of this is to understand the delicate balance between feelings of affection, moral 
imperatives of duty, and calculations about personal advantage and disadvantage, and to 
understand how the particular set of economic circumstances in which women and men are 
placed shape the character of that balance at any point in time” (Finch 1989:77). 

Et forhold der ikke beskrives af Brenner og Laslett er, hvad der sker når familien og 

familiens strategier udfordres? I den forbindelse beskriver Holstein and Gubrium (1994) 

følgende: 

”Such occasions draw the family from the invisible background of everyday life into the 
interpretive foreground, a discursive ”project” assembled to meet the interpretive demands 
of the situation at hand. Family may be constructed in response to varied challenges 
regarding the affectional22, custodial, or durational grounds of interpersonal relations. 
Questions like the following often provoke the articulation of the family’s presence, form 
and function: Who cares about other people? Who takes care of others? For how long? 
(Holstein and Gubrium 1994:237-238). 

Ud fra dette perspektiv bliver familien hele tiden konstrueret og rekonstrueret som et 

diskursivt projekt23 (Holstein and Gubrium 1994:239, Bäck-Wiklund 1999:206), men 

samtidig er hverdagens rutiner det bindemiddel, der holder familien sammen (Bäck-

Wiklund 1999: 206). 

4.3  Den sen-moderne familie 

Når familieforskere taler om den senmoderne familie, refereres der til at tidligere 

familiesystemer er opløst til fordel for multiple familiemønstre. Der er fortsat familier, 

der er organiseret ud fra den moderne familiestruktur, men dette mønster er ikke 

længere den altdominerende. I dag ses familier, hvor forældrene lever i et papirløse 

forhold, sammenbragte familier hvor forældrene har børn fra tidligere forhold og evt. 

nye fælles børn, enlige mødre og fædre, homoseksuelle forældre m.v. Det, der 

karakteriserer den sen-moderne familie er, at den er præget af forskellighed, 

foranderlighed og ustabilitet (Castells 1997, Højgaard 1994). 

                                                 
22 De fremhævede ord i citatet er kursiverede i den originale tekst. 
23 ”Family´s sheer presence or absence, then, is a practical discursive accomplishment. As the two senses of the work “project” 
suggest, family is both a constructive undertaking and an extending outward, a way of objectifying as aspect of experience” 
(Holstein and Gubrium 1994:240). 
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Det, der i særlig grad er karakteristisk for de Skandinaviske lande, er den høje andel af 

kvinder der er aktive på arbejdsmarkedet og den familie understøttende velfærdspolitik 

der præger disse lande i forhold til den politik der føres i andre vestlige lande, med 

samme udviklingstendenser. I de Skandinaviske lande prioriteres, at begge køn har ret 

til barsels og forældreorlov24, betalt frihed ved barnets sygdom, et kvalificeret 

børnepasningssystem m.v. Dette betyder, at i modsætning til lande som fx USA, hvor 

halvdelen af enlige forældre lever under fattigdomsgrænsen, så er dette ikke tilfældet i 

de Skandinaviske lande - i Sverige er det fx under 2% (Stacey 1996). Ifølge EU´s 

definition af fattigdom er Danmark det land i Europa, hvor færrest familier lever under 

fattigdomsgrænsen (Siim 1997:160). Med det stigende antal skilsmisser, og dermed også 

stigende antal enlige forældre og par, der lever i sammenbragte familier med børn fra 

tidligere ægteskaber, ses en feminisering af relationen mellem forældre og børn, da det i 

langt overvejende grad er kvinderne der forsat både er den primære omsorgsgiver og 

som har forældremyndigheden over for børnene (Stanworth 1987, Bornat et al 1999). 

Kvindernes indtog på arbejdsmarkedet og opløsningen af den traditionelle manderolle 

som primær forsørger for familien har også medført, at der er åbnet mulighed for at 

eksperimentere med en ny og mere omsorgsfuld faderrolle (Castells 1997, Ottosen, 1999, 

Platin og Månsson 1999). I hvor stor udstrækning der så faktisk bliver eksperimenteret 

er et andet spørgsmål, da der ses en tendens til at kvinder, når de får børn, går ned i 

arbejdstid mens mændenes arbejdstid øges (Christoffersen 1999:99). 

Inden for familieforskningen er der som følge af den stigende skilsmissehyppighed 

kommet mere fokus på børn og børns rettigheder. Barnets placering i familien har 

undergået en historisk forandring, fra i det før industrielle samfund at være en sikring 

mod fattigdom i alderdommen, en arbejdskraft25, men også en udgift26, til nu først og 

fremmest at være ønskebarn (Stanworth 1987, Qvortrup 1999:62). Samtidig bliver barnet 

også den eneste primære relation, som ikke kan opløses eller udskiftet (grundet 

blodsslægtskabet) (Giddens 1996:110). Barnet giver forældrene tryghed (Stanworth 

1987) og bliver hermed som Ottosen (1999) udtrykker det ”menneskets sidste værn mod 

ensomhed”. Jensen (1999) beskriver barnets ændrede status i vestlige samfund som 

                                                 
24 Staten har forsøgt at påvirke fordelingen af forældreorlov (og dermed også familien) i retning mod at faderen skal 
tage deltage mere aktivt i omsorgen for børn fx gennem orlovsordninger specielt for mænd, men (Bak 2003) beskriver, 
at der fra arbejdsmarkeds side har været en stor modstand i forhold til at omfordele omsorgsbyrden og inden for 
familiens rammer er det forsat således, at forældrene forsat i langt højere grad prioriterer at det er moderen der 
påtager sig omsorgsopgaverne. 
25 Der er varierende opfattelser af hvorledes børn blev opfattet i det før industrielle samfund, på den ene side 
beskrives det at børn blev opfattet som voksne fra 7 års alderen, at forholdet mellem forældre og børn var formelt, 
præget af distance og ofte afstraffelse, men på den anden side er der også undersøgelser der viser at dette ikke var 
tilfældet, at børns behov for at lege blev anerkendt, ligesom deres behov for omsorg, beskyttelse vejledning, 
uddannelse, disciplin ligesom finansiel støtte. De fleste forældre var følsomme og venlige, og betragtede børn som en 
gave fra Gud og som en kilde til glæde, ligesom de følte stor sorg såfremt barnet døde (Goldthorpe 1987:27). 
26 Qvortrup beskriver forholdet mellem antallet af børn der fødes i familien og samfundet således:”Når børns 
aktiviteter ikke anerkendes som materielt værdiskabende, så mindskes lysten til at få børn, fordi familieindkomsten 
påvirkes negativt” (Qvortrup 1999:62). 
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”economically worthless, but emotionally priceless” (Jensen, 1999:5) og Halldén (1999) samler 

disse betragtninger ved følgende betragtning: 

”Fra at barnet blev betragtet som et nyttigt barn, hvis værdi bestod i, at det repræsenterede 
en kommende arbejdskraft, kom barnets værdi til at bestå i den dets emotionelle betydning 
for forældrene” (Halldén 1999:179). 

4.4  Nyere teoretiske og forskningsmæssige tilgange til forståelse af familien 

I 1970´erne italesættes den traditionelle forståelse af familien fra flere sider. 

Kulturkonservative forsøgte at fastholde beskrivelsen af familien som ”Haven in a 

heartless world” (titlen på Lasch´s bog fra 1977) mens denne myte blev angrebet af såvel 

radikalt som psykologisk inspirerede teoretikere og samtidig blev familien kritiseret fra 

feministisk side for at være det ultimative sted for kønsundertrykkelse og modstridende 

interesser. I dette skæringspunkt stagnerede selve familieforskningen i sin traditionelle 

form og i stedet udvikledes flere forskellige forskningsinteresser, herunder studier af 

identitet, seksualitet, kønsforskning m.v. Ifølge Bäck-Wiklund (2003) har 

dekonstruktionen af familien betydet, at fokus for familieforskningen også omfatter 

menneskers hverdagsliv og dets meningsbærende strukturer. Familien er blevet løsrevet 

fra den traditionelle måde at tænke familie på, som en enhed med grænser i forhold til 

omgivelserne og hermed skabes der mulighed for, at mennesker kan i talesætte, 

afgrænse og definere familien på nye måder. Ved hjælp af dette perspektiv, bliver det 

også muligt i familieforskningen at undersøge, hvorledes mænd og kvinder i de nye 

familiemønstre praktiserer forældreskab, parforhold samt ansvar og omsorg i og for 

familien. Da der ikke på nuværende tidspunkt findes nogle faste forbilleder for familien, 

betyder det at familiemedlemmerne indbyrdes forhandler hvorledes deres hverdag skal 

udformes således at parternes forskelligheder komplimenterer hinanden i stedet for at 

skulle sammenlignes og gradueres i forhold til hinanden, og dermed skabes der også 

nye familiemønstre (Platin og Månsson 1999:30). Derfor beskrives den sen-moderne 

familie ofte med betegnelser som aftale- eller forhandlingsfamilien (Jørgensen 

1999b:114). En del af denne forhandling betyder fx at offentlige ideologiske påbud om 

ligestilling i den private modkultur redefineres og forandres i forhold til familiens egen 

funktionalitet og bliver til politiske korrekte værdier som gensidig respekt og 

ligeværdighed (i modsætning til millimeterdemokrati) (Platin og Månsson 1999, Bäck-

Wiklund 2003). Hestbæk (1999:173) fremhæver at forhandlingsperspektiv, er mest udtalt 

i de familier hvor forældrenes erhvervstilknytning betragtes som værende lige vigtigt 

for parterne. 

For at forstå de nye former for familie i et bredere perspektiv, vil vi først beskrive 

familien i relation til den bredere samfundsmæssige sammenhæng og senere beskrive 
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nogle af de strategier som familier i hverdagslivet for at få dette til at gå op i en højere 

enhed.  

Teoretikere, der har analyseret sammenhængen mellem samfund, familie og individ er 

fx Ulrich Beck og Elisabeth Beck-Gernsheim, Anthony Giddens, Richard Sennett og 

Manuel Castells. Deres analyser rejser ifølge Bäck-Wiklund (2003) flere forskellige 

spørgsmål herunder: Hvorledes er relationen mellem kønnene forandrede? Er mandens 

position i familien ændret? Hvorledes påvirkes familien af arbejdsmarkedets krav om 

fleksibilitet? Hvilken rolle spiller velfærdsstaten for individ og familie? Vi vil i det 

følgende udelukkende forholde os til Castells og Sennets betragtninger. 

Castells (1997) betragter den senmoderne familie som et krisefænomen. Han undersøger 

årsagerne her til og henviser i den forbindelse til forandringer på arbejdsmarkedet, 

kvinders lønarbejde, ny reproduktionsteknologi der giver kvinder kontrol over 

seksualitet og antallet af børnefødsler, feminismen som fortaler for kvinders ret til 

autonomi og selvbestemmelse over eget liv, for ikke at tale om den homoseksuelle 

familie der sætter spørgsmålstegn ved den indlysende sammenhæng mellem familie og 

heteroseksualitet (Castells 1997, Halldén et.al. 2003). Analyser af disse forskellige 

områder leder Castells (1997) frem til, at der ikke findes én form for familie, men en 

mangfoldighed af samlivsformer. Trods dette finder han også fælles trends, som 

mennesker organiserer deres samliv efter. De fælles trends er: At de sociale netværk har 

en øget betydning, at kvinderne kommer til at dominere familien både som forsørgere 

og som ansvarlige for den primære omsorg, samt at mennesker gennem deres livsforløb 

kommer til at møde en række forskellige partnere og samlivsformer. Et af 

problemområderne ved de nye måder at organisere familielivet på er mænds vigende 

position, så hvis mænd27 ønsker at være aktive deltagere i det fremtidige familieliv 

kræver det, ifølge Castells (1997), at kønnene genforhandler den heteroseksuelle 

familiekontrakt. Castalles beskriver udviklingen på følgende måde: 

”The difficulty of coping with all these roles at the same time, once they are not fixed any 
longer in a formal, institutionalised structure, such as the patriarchal family, explains the 
difficulty of maintaining stable social relationships within the family based household. For 
families to survive, new institutionalised forms of social relationships, in accordance with 
transformed relationships between genders, will have to emerge” (Castells 1997:240). 

og 

”For most men, the most acceptable, stable long-term solution is to renegotiate the 
heterosexual family contract28. This includes domestic work sharing, economic 

                                                 
27 Platin (2003) beskriver hvorledes faderrollen historisk har undergået en forandring, fra at faderen i det før-
industrielle samfund var en arbejdsinstruktør, til at han i det industrielle samfund bliver en søndags far, og her i det 
sen-moderne samfund er han en hverdags far, der deltager i den daglige omsorg for børnene. 
28 De fremhævede passager i citatet er kursiverede i original teksten. 
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partnership, sexual partnership, and, above everything else, full sharing parenting” 
(Castells 1997:234) 

Sennett har i sine analyser fokuseret på, hvorledes organiseringen af det fleksible 

arbejdsmarked påvirker relationerne i familien. Sennett (2000) beskriver, at det sen-

moderne arbejdsmarked bygger på kortsigtede økonomiske principper, hvilket kommer 

til at påvirke menneskelige relationer på alle niveauer. Den logik der præger 

arbejdsmarkedet i form af krav om fleksibilitet, mobilitet og risikovillighed påvirker det, 

der binder mennesker sammen således at traditioner, venskaber og langvarige relationer 

opløses, hvorved samfundet fragmenteres29. Konsekvenserne af disse krav er at 

familielivet påvirkes, således at nuet træder i forgrunden og at mennesker oplever at de 

mangler tid og (varige) fællesskaber. Konkret kommer dette til udtryk gennem en 

omfattende planlægning af familiens hverdagsaktiviteter, men det betyder også at 

familien fanges i skismaet mellem idealet om den tænkte familie (den fremtidige 

familie) og den virkelige familie (den skemalagte, rutineprægede og forudsigelige 

familie). 

Bak (2003) fremhæver ligeledes, at det er arbejdet der i dag strukturerer familiens 

hverdagsliv, men også at arbejdet er grundlaget for social og samfundsmæssig 

integration. Arbejdspladsen er stedet hvor mennesker skaber sociale kontakter og ikke 

mindst får social erkendelse. Arbejdet er især vigtigt for enlige forsørgere, da det er det 

eneste sted de får voksenkontakt, hvilket har betydning for deres selvrespekt og 

selvopfattelse. Christoffersen (1999) beskriver også at: ”arbejdets kompleksitet, udfordringer 

og stimulation har en positiv indflydelse på forældreevnen” (Christoffersen 1999:101) i og med 

at selvbestemmelse og kontrol over arbejdet, social støtte fra overordnede og kolleger 

giver overskud til at klare problemer i hjemmet. 

Bak siger videre: 

”Samtidigt är arbetet den stora tidsboven och orsak till konflikt vad gäller den tid som 
behövs för omsorgen. Bristen på omsorgstid fremstår i västvärlden alttmer som ett av de 
allvarligaste samhällsproblemen.” (Bak 2003:134) 

Inden for familien kommer dette ambivalente forhold mellem arbejde og familie til 

udtryk ved, at familien skal rumme såvel funktionelle som emotionelle krav. Familien er 

stedet hvor man skal føle tilhørighed, varighed, intimitet og forpligtende omsorg 

(Jørgensen 1999:108) og fokuset for dette er barnet som det fælles projekt30 (Sjöberg 2003, 

Bäck-Wiklund 1999: 205). Barnet som fælles projekt fx kommer til udtryk når forældre 

                                                 
29 Disse betragtninger skal ses i lyset af at Sennett (2000) beskriver, at en af forudsætningen for udviklingen af at det 
moderne industrisamfund er adskillelsen af familie og arbejde, på en måde således at familielivet understøtter 
arbejdslivet.  
30 Barnet som projekt indeholder forestillingen om barnet som bærer af fremtiden, og kan ses som en fællesnævner for 
forestillingen om at det er vigtigt at lærer noget bestemt fx tilpasning til samfundet, hvad dette bestemte er er 
historisk konstrueret (Halldén 1999:182-186). 
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bliver bedt om at fortælle om hvad deres livsplan er og uden forbehold svarer at: 

”Familien med fokus på børnene er det vigtigste i deres livsplan” (Bäck-Wiklund 1999: 208) og 

at familie og børn er: ”Meningen med livet” (Bäck-Wiklund 1999: 208). Barnet bliver 

således bindeledet mellem mænd og kvinder i familien (Bäck-Wiklund 1999: 210). 

Samtidig findes der inden for familien også et opgør med den traditionelle moderrolle 

sted, således at det i dag er muligt at udfylde denne rolle på et utal af forskellige måder 

(Bäck-Wiklund 1999). Brembeck (2003) har i denne forbindelse identificeret to forskellige 

strategier som mødre anvender for at løse konflikten mellem moderrolle og 

individualiseringen. Den ene strategi kalder hun ”periodisering” (Brembeck 2003:109), 

hvilket vil sige at kvinder i en periode i forbindelse med børnefødsler lader 

erhvervsrollen hvile og er mor på fuld tid. Den anden strategi kalder hun ”sektorisering” 

(Brembeck 2003:109) hvilket kan beskrives som, at der bygges mure mellem de 

forskellige livssfærer fx familie og arbejdsliv, således at disse holdes adskilt. Brembeck 

beskriver også en tredje strategi, som hun dog ikke navngiver, men den tager 

udgangspunkt i det ligestillede kønsneutrale forældreskab, hvor mødre og fædre 

udfylder forældrerollen i fællesskab31 (Brembeck 2003). Kristjänsson (1999:143) har i 

forbindelse med BASUN32 undersøgelsen identificeret forskellige tidsbesparende 

strategier som forældre bevidst eller ubevist benytter for at fremme en rationel 

udnyttelse af tiden. Den første strategi er at opdele arbejdet (Kristjänsson 1999:143) 

mellem sig, således at man ikke deltager i omsorgen for barnet sammen, fx sørger den 

ene forældre for morgenmaden, mens den anden sørger for at barnet står op og kommer 

i tøjet, herved danner hverdagslivet mønstre af forældresammenspil, der kan 

sammenlignes med et stafetløb. Den anden strategi beskrives som hver anden princippet 

Kristjänsson (1999:144) der kan dække over hver anden opgave eller hver anden gang, 

men denne opdeling kan også dække over at dele børnene mellem sig således at 

moderen tager sig af det yngste barn, mens faderen tager sig af det ældste barn fx i 

forbindelse med godnat rutiner. En tredje strategi er at være selvhjulpen (Kristjänsson 

1999:145) hvilket er lidt af et paradoks, fordi det på den ene side kræver at forældrene 

investerer tid i forhold til at træne barnet til at udføre forskellige opgaver selvstændigt, 

som fx at tage tøjet på, hvilket forældrene håber på længere sigt vil give forældrene 

mere tid, når barnet selv magter sådanne opgaver. Den sidste strategi beskriver 

Kristjänsson (1999:146) som en rutinering eller ritualisering af hverdagslivet, hvor 

tidskrævende aktiviteter omformes til en ”halvautomatisk tilstand” (Kristjänsson 

1999:146) hvor alle tager for givet hvad der forventes af dem, således at konflikter og 

forvirring undgås, et eksempel på dette er, at det er sengetid når børneudsendelserne i 

TV er færdige. Kristjänsson (1999:147) har også undersøgt hvorledes eneforsørger 

familier rationaliserer tiden, når de ikke har en partner at give stafetten videre til. Her 

fremhæver Kristjänsson (1999) at børnene i disse familier ofte påtager sig et større 

                                                 
31 Et eksempel på dette er at moderen malker modermælken ud (da modermælk er vigtigt for barnet) og at barnet 
konsekvent gives modermælk af flaske, således at forældrene uafhængig af hinanden kan give barnet mad Brembeck 
(2003). 
32 BASUN står for Barndom og samfundsudvikling i Norden (Kristjänsson:134). 
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ansvar og er mere samarbejdsvillige, men også at eneforsørger familier ofte har et 

velfungerende netværk (andre forældre i en lignende situation eller forældre) som de 

kan trække på.  

Hvis vi ser på hvorledes forældre til cancersyge børn kan håndtere at blive stillet overfor 

barnets sygdom, kan man hente inspiration i den forskning der er udført i forhold til 

hvorledes plejeforældre håndterer det at få et plejebarn. Der skal dog tages det 

forbehold at plejefamilier kan beskrives som ”overskudsfamilier” der selv har valgt at 

påtage sig en krævende opgave. Når plejeforældre beskriver hvorledes de løser den 

emotionelt anstrengende opgave, det er at være plejeforældre til et plejebarn, så udvides 

projektbegrebet til familien som et team, hvor begge forældres indsats er nødvendigt i 

samarbejdet for at nå det fælles mål (Höjer 2003). Plejefædrene beskriver, at de er blevet 

mere involverede i arbejdet omkring barnet og er dermed blevet mere orienterede i 

retning af familiens centrum. Det betyder nødvendigvis ikke at der er sket en 

omfordeling af arbejdsopgaverne i hjemmet, men at mændene er blevet mere 

involverede i selve omsorgsopgaven og som følge deraf også tænker og taler om 

omsorgen for barnet og familien, hvorved der skabes en øget nærhed mellem parterne. 

Over halvdelen af de plejeforældre33 der indgår i Höjers undersøgelse beskriver således, 

at det at have et plejebarn har haft en positiv indflydelse på forældrenes indbyrdes 

forhold grundet den øgede nærhed mellem forældrene og at barnet bliver forældrenes 

fælles projekt (Höjer 2003). 

4.5  Opsummering 

Den strukturelle beskrivelse af den danske familie vil blive benyttet til en analyse af 

hvorledes de familier der indgår i denne undersøgelse matcher den øvrige 

familiestruktur i samfundet. 

I forhold til den videre analyse af forældre til børn med cancer vil måden de håndterer 

de ændringer, som familien står overfor i forbindelse med diagnosticeringen af barnets 

sygdom, blive analyseret i forhold til hvilke familiestrategier, familien benytter for at 

løse denne opgave. De mere overordnede og teoretiske betragtninger om den sen-

moderne familie vil blive anvendt i diskussionen af, hvorvidt denne gruppe af familiers 

måde at håndtere deres situationen, kan bidrage til nuancering i diskussionen af den 

sen-moderne familie. 

                                                 
33 I Höjers undersøgelse ”Fosterfamiljens inre liv” indgår der 366 plejeforældre (174 mænd og 192 kvinder) (Höjer, 
2003) 
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5 -  Den danske socialpolitiske model 

Den klassisk socialpolitiske model beskriver samfundet som en triangulering mellem 

stat-marked-civilsamfund, men modellen benyttes også til at illustrere andre forhold i 

samfundet. I denne forbindelse vil vi også benyttes den til at beskrive det spændingsfelt, 

forældre til kræftsyge børn skal operere inden for. Når trekanten anvendes i forhold til 

socialpolitiske områder, kaldes den ofte forsørgelsestrekanten, fordi hensigten er at 

beskrive hvorledes forsøgerbyrden fordeles på de tre områder af samfundet: 

 

                                                                          Stat 

 

                                          Civilsamfund                        Marked 

 

Overordnet kan de forskellige hjørner i forsørgelsestrekanten beskrives på følgende 

måde: 
• Staten: Med dertil hørende offentlige sektorer og institutioner 

står staten for forsørgelse, ydelser eller tjenester som individer enten 
kan få tildelt som en ret eller efter et skøn. 

• Markedet: Er i de kapitalistiske samfund den primære 
forsørgelseskilde for individer. Dette sker ved deltagelse i det 
økonomiske liv, som lønmodtager, selvstændig eller kapitalejer. 

• Civilsamfundet: Består af de mellemmenneskelige relationer 
og her kan individet få hjælp af familie, venner eller evt. velgørende 
organisationer, men der er ikke tale om økonomiske transaktioner som 
på markedet eller juridiske forhold som for staten.(Bislev 2000) 

Inspireret af Bourdieus teori kan man sige, at hver af trekantens spidser symboliserer de 

3 overordnede felter34 i samfundet, som hver især består af en række underfelter. Såvel 

de 3 overordnede felter som underfelterne besidder hver deres indbyggede logiske 

forståelses af sammenhænge. 

Forskellige socialpolitiske modeller kan ligge tættere på en eller flere af trekantens 

spidser. Den danske35 velfærdsmodel beskrives ofte som en statspræget model hvor 

                                                 
34 Bourdieu beskriver at ”I det moderne samfund udgøres det sociale kosmos af en række relativt autonome 
mikrokosmer eller felter, det vil sige sociale rum med specifikke logikker og krav, der hverken konkret eller abstrakt 
er sammenlignelige med de forhold og regelsæt, der styrer andre felter” (Bourdieu og Wacquant, 1996:85). 
35 Dette skal ses i forhold til fx den tyske model, der er mere markedsorienteret og i de katolske lande ses modeller 
hvor civilsamfundet spiller en større rolle. 
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markedet spiller en rolle, hvilket vil sige, at den ligger tættest på staten i retningen mod 

markedet jf. trekantfiguren. 

I det kapitalistiske samfund kan staten spille sin rolle på forskellige måder. I den danske 

model36 følger retten til ydelser statsborgerskabet (universalisme), og denne ret er 

nogenlunde ens for alle i en given situation, hvorfor der tales der om en institutionel37 

social politik (Siim 1997, Leira 1996).  

Den institutionelle model38 er kendetegnet ved individets rettigheder og at statens 

opgave er at fremme det gode samfund. Denne model findes både i liberalistiske og 

socialdemokratiske ideologiske prægede samfund, ifølge Gösta Esping Andersen (Bislev 

2000). Forskellen mellem de to modeller skal ses i forhold til hvor omfattende et 

sikkerhedsnet der findes for borgerne i samfundet, i hvilket omfang man vægter 

områder som forebyggelse og revalidering, og på hvilket niveau borgere som ikke kan 

forsørge sig selv gennem arbejdsmarkedet, understøttes. I den forbindelse er den 

socialdemokratiske model mere udbygget end den liberalistiske. Den socialdemo-

kratiske model er som følge heraf mere domineret af staten end de andre modeller og 

mindre domineret af markedet end den liberalistiske model. Staten skaber hermed 

rammen om det gode liv, ved den service som ydes befolkningen, gennem en 

veludbygget offentlig sektor, hvorfor den danske statsmodel også betegnes som en 

velfærdsstat39 (Leira 1996). Den veludbyggede offentlige sektor åbner mulighed for 

individet (fx flere alternativer i balancen mellem arbejde og familieliv), og kommer 

derved til at virker som en buffer mellem markedet og individerne40 (Bäck-Wiklund 

2003, Björnberg, 1999, Borchorst 1994, Højgaard 1994, Siim 1997). Konsekvensen af den 

                                                 
36 Den danske socialpolitiske model, skal historisk ses som en udløber fra fattighjælpen, hvor mennesker der ikke 
kunne forsørge sig selv, kunne få begrænset hjælp fra staten. Modellen er løbende blevet moderniseret bl.a. inspireret 
af William Beveridge, i forbindelse med Anden Verdenskrig (I England ønskede undgå at de hjemvendte soldater 
kom til at udgøre en nu underklasse og derfor indførte en general skat der skulle finansiere sociale ydelser). 
37 Den institutionelle socialpolitisk model skal ses i relation til fx den tyske model der er baseret på en residual 
socialpolitik, hvor ret til ydelserne kan udløses af bestemte trangs- eller behovs situationer. Ret til ydelser optjenes i 
relation til arbejdsmarkedet (typen af arbejde, løn og tidsperiode på arbejdsmarkedet) og den dertilhørende 
forsikringsordning. Såfremt disse ikke dækkes af markedet, kan staten træde til og udfylde disse behov dvs. staten 
dækker resten og deraf navnet en residual socialpolitik. Modellen blev i første omgang formuleret af Bismarck i 
forbindelse med indførelse af forsikringsordningerne i Tyskland i slutningen af 1800 tallet (Bislev 2000).  
38 Den institutionelle model skal ses i forhold til hhv. den markedsorienterede residuale model og den konservative 
model. I den markedsorienterede residualmodel er staten svag, da det er individets arbejdsmæssige indsats der 
vægtes, modellen er ideologisk forenelig med flere ideologier, men er mest fremherskende i lande med et 
konservativt præg, hvorfor denne model også kan kaldes en liberalistisk model. De katolske landes residualmodel 
(eller subsidiaritetsprincip), er som tidligere beskrevet i højere grad præget af civilsamfundet, hvilket betyder at 
individet i større udstrækning ses som en del af familien, slægten og det lokale netværk, og staten ses som en fjern 
tvangsmagt. Bislev stiller spørgsmålstegn ved om denne model kan beskrives som en rigtig model, da den i højre 
grad beskriver et normsæt end de økonomiske, politiske eller sociale effekter. Denne model er både beskrevet som en 
korporativ og en katolsk model, hvorfor Andersen vælger at samle disse to modeller i det han kalder en konservativ 
model. De forskellige modeller er udarbejdet i forhold til hvorledes lønarbejde er placeret i forhold til 
arbejdsmarkedet (Bislev 2000, Björnberg, 1999, Leira 1996). 
39 Betegnelsen velfærdsstat bruges om en statsform som er kendetegnet ved af statsmagt og statsmidler til at sikre 
reproduktion af arbejdskraft og en tryg tilværelse for tilværelse for de samfundsmedlemmer der står uden for 
arbejdsmarkedet (Leira 1996:212). 
40 Inden for familieforskningen betragtes en veludviklet offentlig sektor som en af forudsætningerne for at de 
skandinaviske lande har en høj andel af kvinder på arbejdsmarkedet, i det der fx eksisterer forskellige 
børnepasningsmuligheder m.v. (Bäck-Wiklund 2003, Borchorst 1994). 
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socialdemokratiske model i forhold til andre modeller er at der her ses en højre skat, der 

bruges til at understøtte den offentlige sektor og til forskellige former for service, 

overførselsindkomster, revalidering m.v. Idealet for beskatning i denne model er en 

progressiv beskatning, hvor individer med de bedste økonomiske forhold betaler mere 

end individer med mindre gode økonomiske forhold, hvorved der sker en omfordeling 

af ressourcer og en udjævning af klasseforskelle (Andersen 1997, Björnberg 1999). 

Hvorledes samfundet organiseres, og hvilken rolle staten spiller har betydning for, 

hvilken logik der er den dominerende i samfundet, men selv om en der findes en 

overordnet logik i samfundet, så kan forskellige områder af samfundet i højere grad 

være præget af én form for logik frem for en anden – afhængig af hvilket hjørne af 

trekanten stat-marked-civilsamfund, som den ligger tættest ved. 

De 3 forskellige former for logik kan overordnet beskrives således: 

– En statslogik, hvor tildeling sker efter en juridisk ramme, hvilket vil sige, at der 

findes retslige betingelser for hvorledes ressourcerne udmåles og tildeles. 

–  En markedslogik hvor tildeling sker efter fortjeneste, hvilket vil sige at individet 

skal være aktivt, for at få del i ressourcerne, det kan være i form af arbejde eller 

gennem ejendomsret. 

– En civilsamfundslogik, hvor et uformelt medlemskab af et fællesskab, tildeler 

ressourcer udfra de normer der er gældende i fællesskabet og for at få del af 

disse ressourcer skal individet opfylde disse normer (Bislev 2000). 

Overordnet kan man beskrive at de ændringer, familier med børn med kræft 

gennemlever, er, at deres tidligere placering i forsørgelsestrekanten ændres i og med at 

deres relation og position til de felter, som de er vant til at operere inden for, ændrer 

karakter, samtidig med at de skal lære at operere inden for nye felter med tilhørende 

fremherskende logikker, ud fra en ny position i felterne.  

I det følgende beskrives de logikker der er fremherskende inden for de 2 mest centrale 

felter, som familierne stifter bekendtskab med, hhv. hospitalet og social forvaltning. 

5.1  Det offentlige system 

Forældrene kommer i forbindelse med barnets sygdom hovedsagelig i kontakt med to 

dele af det offentlige system, henholdsvis hospitalet og socialforvaltningen. Det, der i 

mere eller mindre grad karakteriserer sådanne velfærdsinstitutioner er, at de forventes 

at kunne ”hjælpe, afklare, behandle eller yde omsorg til personer med sociale problemer” 

(Järvinen og Mik-Meyer 2003:10) hvorfor disse typer af institutioner også beskrives i 

litteraturen som menneskebehandlende institutioner. 



 

53 

I mødet med menneskebehandlende institutioner kan individer opleve, at de kommer til 

at indgå i en proces, hvor deres problemstillinger transformeres til institutionens 

fastlagte forståelsesrammer for hvorledes individets problemer kan håndteres. Järvinen 

og Mik-Meyer (2003) beskriver, at en del af denne proces er, at der sker en 

”klientgørelse” jf. antologiens titel ”At skabe en klient”. I den forbindelse er det 

underordnet, hvilken betegnelse institutionen anvender til at beskrive individerne om, 

der er tale om patient, bruger, klient m.v., da der grundlæggende er tale om samme type 

af processer41. 

Deborah Lupton (1996) nuancerer, hvorfor klientgørelsen opstår og tager i den 

forbindelse udgangspunkt i det asymmetriske tillidsforhold mellem patient og læge 

(eller andet sundhedspersonale). Kernen i dette forhold er at patienten, samtidig med at 

vedkommende skal beskrive de kropslige symptomer, også forventes at åbne sig og tale 

om deres tanker og følelser. I modsætning hertil forventes det, at lægen forholder sig 

(følelsesmæssigt) neutral. Den følelsesmæssige asymmetri i det professionelle forhold 

mellem patienten og læge betyder, at relationen indeholder mere usikkerhed end 

symmetriske relationer42. Den asymmetriske relation betyder generelt også, at den 

person, man betror sig til, indtager en magtposition til at beslutte, hvad der skal gøres i 

relation til de bekendelser der er fremkommet. Lupton mener derfor at: 

” Because of the high degree of potential emotional expression in the medical relationship, 
strategies are often employed to deflect too much investment of the self on the part of both 
carer and the cared for. The use of the term “clients”, “consumers” and “patients” is one 
such strategy used by health care workers, as is the impersonal manner adopted by many 
doctors and nurses in dealing with their patients. Patients them self sometimes attempt to 
engage in this deflecting process…At either a conscious or an unconscious level, doctors 
may be constructed as “other”, as alien from the self, the repository of bad or disturbing 
feelings and thoughts.” (Lupton 1996:168) 

Lupton berører her en central problemstilling. Velfærdsinstitutioner som hospitaler og 

socialforvaltninger kategoriseres som hørende under det statslige område jf. stat-

marked-civilsamfund trekanten med den dertilhørende statslogik, hvor tildeling af 

hjælp sker efter en juridisk ramme, med retslige betingelser for hvorledes ressourcerne 

udmåles, men det der også kendetegner det socialpolitiske område er at det er præget af 

en interaktionel logik hvis intention er at hjælpe og servicere borgeren på den bedst 

mulige måde. Det betyder, at medarbejderen inden for det sociale område har: 

                                                 
41 Forfatterne tager dog det forbehold at det ikke er alle der kommer i forbindelse med velfærdsinstitutioner som 
enten påtager sig eller påtvinges en bestemt identitet, ligesom forfatterne ikke betragter klienterne som hjælpeløse 
ofre for institutionernes praksis former således at deres egne handlinger, holdninger og livserfaringer er uden 
betydning. Det som er forfatternes ærinde med antologien, er at belyse hvordan institutioner skaber og påvirker 
problem identiteter.  
42 Et eksempel på et symmetrisk forhold hvor der forventes en gensidig bekendelse af tanker, følelser og handlinger 
fra begge parter er det intime forhold (Lupton 1996). 
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”Støtte eller omsorgsfunktionen som et grundelement i deres faglige selvforståelse og det er 
også dette hjælpearbejde der udgør det fagligt legitimerende omdrejningspunkt for 
relationen til en stor del af klienterne.” (Jacobsen 2003:123) 

At have omsorgsfunktionen som et grundelement for hjælpearbejdet betyder, at der let 

kan opstå et nært bånd mellem klienten/patienten og behandleren, der kan resulterer i, 

at der fra klientens side opstår et afhængighedsforhold i forhold til behandleren, 

samtidig med at behandleren forsøger at balancere på en hårfin grænse mellem 

klientens individuelle behov og det at være en professionel omsorgsudøver. 

Ifølge Strax (2003) vil aktører i menneskebehandlende institutioner orientere sig mod en 

af de to centrale roller hhv. behandler eller klient/patient rollen, da disse roller udgør 

interaktionernes omdrejningspunkt. I forbindelse med denne undersøgelse er fokus ikke 

den direkte patient – læge relationen, da patienten i dette tilfælde er et barn, men da 

forældrene i patient - læge relationen fungerer som barnets advokat vil de ofte komme 

til at indgå på samme måde i relationen som hvis de selv var patienten, de tager fx 

stilling til hvilken behandling barnet skal have, er medindlagte, og varetager mange af 

de funktioner, på vegne af deres børn, som voksne patienter selv ville varetage. 

Forældrenes position i forbindelse med deres børns indlæggelse og behandling på 

hospitalet kan derfor ikke udelukkende beskrives som værende patientrollen, da det 

ikke er forældrene der er syge, men deres position har fælles træk med patientrollen. 

Forældre positionen har også fællestræk med behandlerrollen, idet forældrene praktisk 

såvel som kognitivt forholder sig til barnets sygdom, selv om den måde de forholder sig 

til barnets sygdom ikke kan beskrives som værende (emotionelt) neutral. Forældrene 

forsøger at erhverve alt den viden der findes om deres barns sygdom, dels for at sikre 

barnet den bedst mulige behandling, og dels for at kunne indgå i en kvalificeret dialog 

med sundhedspersonalet. Derfor beskrives forældre til børn med alvorlige sygdomme 

ofte med betegnelsen ”ekspert-forældre” (Lupton 1996)43. 

Steen Bengtsson og Nina Middelboe (2001) beskriver i deres undersøgelse af, hvorledes 

forældre til børn med handicap oplever at møde det sociale system, at en del forældre 

ikke oplever at blive mødt som almindelige forældre, der har været udsat for en ”social 

begivenhed” og som derfor befinder sig i en vanskelig situation grundet deres barns 

handicap. Forældrene erfarer, at de i stedet sidestilles med forældre hvis sociale 

problemer er af en sådan karakter, at der udløser velfærdsinstitutionernes hjælp til 

forandring af fx handlingsmønstre, holdninger eller færdigheder. Forældre til 

cancersyge børn og forældre til handicappede børn kan i denne forbindelse sidestilles, 

idet deres kontakt til det sociale system er foranlediget af deres børns sygdom. 

                                                 
43 Lupton (1996) beskriver at især veluddannede patienter fra middelklassen, kan antage en forbruger holdning i 
relation til læger, ved at stille spørgsmål, vurderer og udfordrer lægens faglige vurdering, bagsiden ved forbruger 
tilgangen er at den genererer gensidig mistillid, men når patienten er alvorligt syg ændres dette (mistillids)forhold 
ofte grundet patientens angst til en gensidig alliance mellem patient og læge. Lægen opfattes ved alvorlig sygdom 
ofte som en autoritetsfigur, en sikkerhed i den fælles kamp mod sygdommen. 
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Forældrene kan grundet dette komme til at befinde sig i en situation, hvor de er i risiko 

for at få tilskrevet en institutionaliseret problemidentitet. Institutionaliserede 

problemidentiteter er ikke ”moralsk neutrale” identiteter, da de signalerer at personer, 

der tilskrives sådanne identiteter, har en livsførelse der ikke stemmer overens med de 

fremherskende normer i samfundet (Järvinen og Mik-Meyer 2003). Ebaugh (1998) 

beskriver, at de hyppigst forekommende eller mest institutionaliserede 

identitetskonstruktioner i samfundet er navngivne, og når der er tale om 

problemidentiteter kan fx nævnes betegnelser som alkoholikere, hjemløse, 

langtidsledige, risikobørn m.v. Ebaugh gør i denne forbindelse opmærksom på, at der 

med denne institutionalisering også knytter der sig forskellige typer af forventninger, 

privilegier og status, hvorfor hun betragter sådanne identiteter som en social rolle. 

Fælles for de forskellige identitetskonstruktioner er, at de opstår i mødet mellem 

individet og velfærdsinstitutionerne, samt at der inden for de forskellige 

velfærdsinstitutioner findes en række, for individet ofte, forestillinger44 om, hvordan 

problemerne kan forklares, hvorledes disse bør anskues og ikke mindst hvorledes de bør 

løses. Järvinen og Mik-Meyer (2003) beskriver at en af de mest almindelige doxiske 

antagelser inden for socialt arbejde er ”at personlig forandring er godt og en proces, alle 

klienter bør efterstræbe” (Järvinen og Mik-Meyer 2003:14). Hvis doxa udfordres gennem 

en italesættelse, ophæves dens selvfølgelighed, hvorved det asymmetriske forhold 

mellem klient og socialarbejder objektiveres. Konsekvensen af en objektivering er, at det 

bliver problematisk for socialarbejderen at standardisere menneskelige45 problemer til 

en sag, der gør individet berettiget til hjælp udfra velfærdsinstitutionernes 

bureaukratiske konstruktioner, om hvem som er berettiget til at modtage hjælp. I 

processen med at kategorisere menneskelige problemer således at de matcher 

velfærdsinstitutionernes konstruktioner, kan mennesker også erfare, at der produceres 

nye problemstillinger, der er medbestemmende for, hvilken institutionel kategori 

klienten vil tilhøre. Uanset hvor neutral socialarbejderen forsøger at forholde sig i denne 

diagnosticeringsproces af klientens problemstillinger, så vil socialarbejderens 

beskrivelse af klientens problemstillinger være mere virkelig og mere rigtig end 

klientens egen beskrivelse, hvorved beskrivelsen bliver ”hyperreal”. Järvinen og Mik-

Meyer (2003) forklarer, at denne magtforskel i vægtningen af problembeskrivelserne 

udspringer af, at diagnosticeringen af klientens problemstillinger, resultatet af denne og 

institutionens handlemuligheder er vævet sammen. Modsætter klienten sig den 

hyperreale beskrivelse af egen situation, kan dette i sig selv ud fra velfærdsinstitutioners 

synsvinkel ses som et udtryk for at klienten har et (endnu ikke erkendt) 

                                                 
44 Disse forestillinger er en del af velfærdsinstitutionernes doxa. Begrebet doxa indgår som en del af Borudieus 
teoretiske begrebsapparat og betyder ”det der siger sig selv og derfor ikke behøves at siges” (Järvinen og Mik-Meyer 
2003:14) 
45 Velfærdsinstitutioner kan ikke forholde sig til ”det hele menneske” og tenderer derfor til at fokuserer på de dele af 
klientens identitet, der kan omdefineres således at de passer med velfærdsinstitutionernes problemkategorier, regler 
og rutiner, før det kan hjælpe det enkelte menneske, dvs. at mennesket skal klientgøres før det er muligt for systemet 
at yde mennesket hjælp. Social arbejderens vigtigste opgave i den forbindelse er at afdække de karakteristika eller 
dele af identiteten der gør at et menneske er berettiget til (og egnet til) at modtage institutionens hjælpe 
foranstaltninger (Järvinen og Mik-Meyer 2003). 
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behandlingsbehov, en ond cirkel som Goffman (1967) netop beskriver i bogen ”Anstalt 

og menneske”. Såfremt klienten forsøger at definere en alternativ problemstilling til den 

dominerende diskurs, velfærdsinstitutionen har defineret, vil den alternative 

problemstilling af velfærdsinstitutionerne blive betragtet som en meningsløs eller 

utroværdig problemstilling, der derfor ikke kan afhjælpes inden for 

velfærdsinstitutionens rammer. 

Konsekvensen af dette er, at jo bedre klientens selvbillede stemmer overens med 

velfærdsinstitutionens konstruktion af klientens problemstilling, jo bedre er 

institutionens mulighed for at løse og afhjælpe klientens problemstillinger46. 

Forældre til børn med en kræftsygdom befinder sig derfor, i lighed med forældre til 

handicappede børn, også i risiko for at komme til at indgå i en proces, hvor der er 

mulighed for at få tilskrevet problemidentiteter, der kræver at forældrene forandrer sig. 

Denne risiko er muligvis øget i de senere år, idet Järvinen og Mik-Meyer (2003) 

beskriver, at der som følge af den historiske samfundsudvikling er sket en 

individfokusering, således at man i dag i højere grad fokuserer på den enkeltes 

motivation, omstillingsparathed, udvikling og individuelle ansvar end i 1980´erne hvor 

man fokuserede på levevilkår, fattigdomsproblemer og social marginalisering. Järvinen 

og Mik-Meyer (2003) kondenserer denne problemstilling ved følgende betragtning, om 

det de kalder velfærdsinstitutionernes behandlingsdiskurs: 

”Det er institutioner, hvor klienterne henvender sig for at få fx økonomisk bistand, hjælpe 
til at finde et arbejde, en løsning på boligproblemer, en afklaring på deres situation i forhold 
til pension osv. Det, klienterne møder er imidlertid former for socialt arbejde hvor 
afklaringen, problem beskrivelsen, kategoriseringen osv. er præget af en terapeutisk 
diskurs” (Järvinen og Mik-Meyer 2003:238). 

Forældre til børn med cancer kommer i forbindelse med den kommunale 

socialforvaltning fordi de ifølge Lov om social Service § 28 og § 29 er berettigede til 

lønkompensation for tabt arbejdsfortjeneste og dækning af merudgifter, som følge af 

barnets sygdom. Reglerne vedrørende lønkompensation for tabt arbejdsfortjeneste er 

entydigt defineret i sociallovgivningen, hvorfor tildelingen af disse følger den statslige 

logik, mens reglerne i forbindelse med dækning af merudgifter er i langt højere grad er 

baseret på socialrådgiverens skøn. Vi forventer derfor, at såfremt forældre til cancersyge 

børn bliver konfronteret med de doxiske antagelser, som Järvinen og Mik-Meyer (2003) 

har beskrevet der eksisterer inden for velfærdsinstitutionerne, så vil dette f.eks kunne 

ses i forbindelse med forældrenes beskrivelse af, hvilken dækning af merudgifter de har 

fået bevilliget. 

                                                 
46 Bagsiden af denne konstruktion er som Järvinen (2003) gør opmærksom på at klienten kan blive fastlåst i 
”tvangsmæssige selv-konstruktioner betinget af jernburslignende institutionelle miljøer” (Järvinen 2003:34). 
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Den anden menneskebehandlende institution forældrene kommer i kontakt med i 

forbindelse med barnets sygdom, er hospitalet. 

5.2  Hospitalet 

Erving Goffman beskriver den sociale tilværelse på hhv. et psykiatrisk hospital og et 

fængsel, ophold der er karakteriseret ved ufrivillighed i form af tvangsanbringelse. I 

forhold til fokus for dette speciale, nemlig de børnecancerramte familier, er det vigtigt at 

slå fast fra starten, at vi ikke opfatter et direkte sammenligningsgrundlag mellem 

Goffmans studier og den institutionelle ramme og situation, familierne i vores studie 

befinder sig i.47 Der er i vores studie ikke tale om formelt tvangsmæssighed som det 

beskrives i et fængsel eller på et psykiatrisk hospital. Ud fra en funktionel betragtning er 

der dog en klar forventning fra hospitalet til at én af forældrene er til stede under hele 

indlæggelsesforløbet sammen med barnet, ligesom det ikke er til diskussion om barnet 

er sygt eller ej. Det er ud fra denne tankegang, at man efter vores mening kan tale om 

ufrivillighed og/eller tvangsmæssighed i symbolsk form i situationen. 

I Goffmans socialkonstruktivistiske udgangspunkt48 ligger implicit opfattelsen af rollen 

som patient som et ikke naturligt forekommende fænomen, men netop som en socialt 

konstrueret proces. Denne opfattelse er baseret på interaktionistisk analyse af 

mikroprocesser mellem personale og klienter/patienter, hvor patienten blandt andet skal 

lære at tilhøre en bestemt kategori, og hvor personalet er bedrevidende, kender 

sandheden og ved, hvad der er bedst for patienten. Goffman karakteriserer den totale 

institution som: 

”..et opholds- og arbejdssted, hvor et større antal ligestillede individer sammen og i en 
længere periode fører en indelukket, formel administreret tilværelse, afskåret fra samfundet 
udenfor.” (Goffman 1967:9) 

Det er et grundlæggende vilkår i det moderne samfund, at døgnets forskellige 

aktiviteter foregår på forskellige geografiske lokaliteter, med forskellige deltagere og 

med varierende strukturerede rammer. Goffman beskriver, hvorledes der under ophold 

i den totale institution sker en indskrænkning i personligheden hos den 

indlagte/indsatte, fordi de sociale og kulturelle forhold og normer fra det hjemlige miljø, 

                                                 
47 Erving Gofmann lavede dataindsamling som ansat på et psykiatrisk hospital i midten af 1950’erne, og bogen 
”anstalt og menneske udkom første gang i 1961. På trods af bogens alder finder vi den anvendelig og aktuel i denne 
forbindelse, til at beskrive nogle idealtypiske forhold, som Goffman har observeret dem, der beskriver klientens 
verden, i et forsøg på at fremstille ”en sociologisk version af personlighedsstrukturen”(Goffman 1967: 9). 
48 Erving Goffmans studie af totale institutioner (Goffman 1967), hvori han beskriver den sociale proces, hvorigennem 
konstruktionen af definitionen af patienten/klienten foregår. Goffman er repræsentant for en handlingsteoretisk 
position indenfor mikrosociologien, hvor den sociale handlings ydre former kan sammenlignes med en dramaturgisk 
positionering af subjektet. Positionen betegnes netop ”den dramaturgiske handlingsmodel” (Bertilsson 1998), og er 
karakteriseret ved at subjektets position er i centrum, ikke objektets, og er derved præget af interessestrategiske valg, 
hvilket kommer til udtryk i Goffmans beskrivelse af det tilpasningsperspektiv, hans teori beskriver. 
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som er medvirkende til at danne en persons selvidentitet, frarøves i institutionen, og 

erstattes af institutionens normer, fx institutionens husorden, syn på privathed eller 

mangel på samme, at toiletdøren fx ikke kan aflåses og at man aldrig er alene (Goffman 

1967:14-39). Disse forhold er medvirkende til at der skabes og fastholdes en asymmetri i 

ligeværdigheden mellem patient og ansat, således at den ansatte i institutionen rangerer 

højere end patienten, der primært skal lære sig rollen og institutionens diskurser, 

normer og regler for at kunne begå sig indenfor den bestemte definition af sig selv som 

klient eller ”tilfælde”. En anden væsentlig forskel mellem klienterne og de ansatte er 

netop, at mens klienterne forbliver i institutionsmiljøet 24 timer i døgnet og derved lever 

både arbejds- og fritids- og opholdslivet ud i institutionen, så er de ansatte kun til stede i 

den del af døgnets timer, hvor de er på arbejde, hvorefter de forlader institutionen for at 

leve deres fritidsliv i det omgivende samfund. 

Lars Uggerhøj (2003) har lavet undersøgelser i offentlige forvaltninger og 

døgninstitutioner med med henblik på at beskrive og dokumentere de interaktionistiske 

processer og udøvelse af mikromagt, der finder sted i mødet mellem det offentlige – 

institutionen og individet – klienten, den indsatte, patienten. Den undersøgte 

døgninstitution vurderer forældres evner til at være forældre og hele familien bor på 

institutionen i perioder af flere måneders varighed. Uggerhøj argumenterer for, at 

Goffmans analyser af den totale institution er anvendelige til sammenligning, idet 

regler, boformer og døgnrytmer, faste spisetider, aktiviteter, aftaler om weekendophold 

eller anden aktivitet uden for institutionen ligner Goffmans beskrivelser af den totale 

institution, ligesom den tætte, ikke-selvvalgte kontakt med de øvrige på institutionen, 

fælles opholdsrum og værelser samt den afskæring fra netværket, som institutionen 

indebærer samlet set udgør en barriere for det enkelte individ eller den enkelte familie i 

at have kontakt og interaktion med de personer, de ønsker (Uggerhøj 2003). Det er de 

samme regler, rammer og rutiniserede døgnrytmer der gør sig gældende for familierne i 

nærværende undersøgelse. 

Uggerhøj beskriver, hvorledes rammerne for det fremtidige samarbejde straks ved 

indlæggelsen fastlægges. Klienten bliver præsenteret for døgnrytmer, nedskrevne 

handleplaner, rollefordeling mellem ansatte og klient/familie og der tildeles 

kontaktpersoner (Uggerhøj 2003:98-100). Heri ligger en disciplinering af familien, for 

den skal lære at acceptere disse forhold, som ikke nødvendigvis er valg, familien selv 

ville tage. Goffman henviser til denne disciplinering som krænkelser eller ydmygelser 

som medvirker til at individets identitet bliver begrænset til hvad der indeholdes i 

patient/klient rollen, og at resten af individets eller familiens personlighed i 

institutionen er ikke- eksisterende, og at denne accept sker for at kunne bevare sin 

integritet, som en rolledistancering (Goffman 1992). Dette skal forstås på den måde, at 

klienten accepterer institutionens fortolkning af sig selv og sin situation, men i forhold 

til sig selv fastholder sin egen fortolkning. 
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Goffman beskriver forskellige strategier for patientens/den indsattes tilpasning til 

institutionen: 1. Den totalt regredierende, der afmægtigt føjer sig og tilpasser sig 

institutionens normer og regler 2. den oprørske, der nægter tilpasning og samarbejde 

med de ansatte 3. klientens overtagelse af den officielle opfattelse af sig selv og de 

ansattes normative situationsdefinitioner og endelig 4. en kolonisering af den nye 

situation, hvor tilpasningen består i at udnytte systemet i det omfang det lader sig gøre 

og undgå problemer (Goffman 1967:48). Rolletilpasningen hænger meget sammen med 

den ovenfor beskrevne accept af institutionens opfattelse af situationen, hvor klienten 

indgår på institutionens præmisser for at få det bedst mulige forløb. Et eksempel på en 

strategi beskrives således af Uggerhøj: 

”Patienterne kender spillet regler og via ”indsmigring” og tilfredsstillelse af lægen søger de 
at sikre sig hjælp til at løse problemer, de kun kan overvinde ved lægens hjælp.” (Uggerhøj 
2003:99. 

Goffmans opfattelse er, at al menneskelig interaktion er værdiladet, og at ingen af 

parterne er immune overfor manipulation og kan derfor ledes og forledes. Samtidig 

skitseres det perspektiv, at patienten står i en situation det ikke kan løse og derfor er i et 

afhængighedsforhold til lægen, der derved ikke må risikeres udsat for nogen 

komplicerende eller hæmmende forhold (Goffman 1967). Her fremtræder den 

asymmetriske relation mellem behandler og klient, som det er beskrevet i kapitlet 

ovenfor. 

Uggerhøj har i sine undersøgelser fundet eksempler på, at de klienter der ikke følger 

reglerne opfattes som vanskelige, mens de, der accepterer institutionens regel- og 

normsæt kan indgå i samarbejde på den professionelles betingelser. Magtaspektet er her 

forstærket af, at klienten har et problem han har behov for professionel hjælp til at løse, 

men ikke har et reelt valg om hvilken hjælper, der skal hjælpe ham eller på hvilken 

måde hjælpen skal iværksættes. Tilpasningen sker på et emotionelt grundlag, begrundet 

i angsten for konsekvenserne, hvis man bliver opfattet som ”vanskelig” (Uggerhøj 

2003:99). Uggerhøj beskriver magtaspektet – den ansattes magt og klientens 

magtesløshed – i institutioner som: 

”..uomtvistelig, usynlig og ubemærket, dels at magten både etableres i det konkrete møde og 
i den organisatoriske kontekst og kulturelle socialisering.” (Uggerhøj 2003:102) 

og Uggerhøj begrunder dette med organisationers vægtning af faktorer sker på 

bekostning af de medmenneskelige dimensioner, de ansatte er fagligt socialiseret til 

(også) at fokusere på. Hvorledes de ansatte i sociale institutioner socialiseres til deres 

arbejde med klienter med fokus på magtaspektet, kan belyses ved hjælp af områder i 

Pierre Bourdieus praksisteori. Via analyser af de mere usynlige aspekter af magt i de 

mikrokosmos, de forskellige felter i velfærdsstaten udgør, er begrebet ”doxa” 
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væsentligt, idet det som tidligere omtalt refererer til en professions eller 

personalegruppes holdninger, værdier og normer, der er udviklet generativt over lang 

tid, og som af gruppen opfattes selvindlysende og naturlige, og som der derved ikke 

sættes spørgsmålstegn ved, idet opfattelsen repræsenterer en slags internaliseret 

sandhed (Bourdieu2000:163-168). Professioner som læger og sygeplejersker har dels via 

uddannelse og dels (og ikke mindst) via statslig autorisation en formel bemyndigelse til 

at insistere på deres opfattelser af sandheden som doxa i hospitalsfeltet, der derved får 

en legitimerende værdi i forhold til magtudøvelsen (Järvinen og Mortensen 2003). 

Denne magt, der af de implicerede ikke opfattes som magt, er det, Bourdieu kalder 

”Symbolsk vold” (Bourdieu og Wacquant 1996:151), idet magtudøvelsen legitimeres 

som og opfattes som en handling der udføres med de bedste intentioner for øje, som det 

er beskrevet i et tidligere kapitel. 
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6 -  Interaktionistisk analyse – sociale roller 

Forældre til cancersyge børn befinder sig fra den ene dag til den anden i en situation 

hvor centrale dele af deres liv ændrer sig markant. De er ikke længere forældre til et 

rask barn, deres relation til arbejdsmarkedet ændres, de kommer i forbindelse med det 

sociale system som klienter, og en del af deres fremtidige liv kommer til at udfolde sig i 

et hospitalsmiljø. I forbindelse med barnets sygdom kommer de derfor til at forholde sig 

til og prioritere, hvorledes de vil mestre disse ændringer. En måde at beskrive og 

anskueliggøre de ændringsprocesser som forældrene indgår i, er ved hjælp Helen Rose 

Fuchs Ebaughs model for rolleexit, der er beskrevet i bogen ”Becoming an Ex – the 

process of role exit” (1988). Ebaughs intention med modellen er at fremsætte en generel 

teori om de processer og mekanismer der influerer på at forlade en rolle (rolle exit49) til 

fordel for en anden rolle. 

De hyppigst forekommende former for at forlade en rolle er blevet institutionaliserede 

og navngivet i samfundet, fx at blive enke eller at blive skilt, og med 

institutionaliseringen knytter der sig også forskellige typer af forventninger, privilegier 

og status til rollen i indlejret form. Det er også muligt at forlade roller, der ikke er 

institutionaliseret i sådan grad at de er blevet navngivet, disse beskrives semantisk ved 

at sætte stavelsen ”ex” foran, fx ex-nonner, ex-fanger, ex-alkoholiker, hvor betegnelsen 

”ex” identificerer og forbinder mennesker med den rolle, de tidligere har haft (Ebaugh 

1988:1). 

Til forholdsvis nye ex-roller i samfundet er der ofte kun knyttet få forventninger, men 

når disse bliver mere almindeligt udbredte i samfundet, bliver de også 

institutionaliserede og navngivne. Derfor er graden af institutionalisering en central 

variabel i studiet af rolle exit (Ebaugh 1988). Når vi i denne forbindelse ser på forældre 

til cancerbørn, vil en del af de rolleskrift de foretager være institutionaliserede, da der er 

tale om forældre- og arbejdsroller. 

Dét at forlade en rolle til fordel for en anden er blevet almindelig udbredt i det moderne 

samfund, og forståelsen af, hvordan man forlader en rolle er ifølge (Ebaugh 1988) blevet 

ligeså vigtig som at lære hvordan man bliver socialiseret ind i rolle. Ebaugh kalder 

denne proces for rolle exit50, hvilket hun definerer således: 

                                                 
49 En klar inspirationskilde og motivationsfaktor for Ebaugh, er hendes egen personlige historie og erfaring med at 
forlade rollen som katolsk nonne til i dag at være professor i Sociologi ved University of Houston, gift og har fået 
børn. Ebaugh´s model er udviklet på baggrund af kvalitative interviews med 179 mennesker som har gennemgået en 
proces hvor de forlader en central rolle til fordel for en anden. Respondenterne er 69 forhåndsværende nonner, 106 
der har skiftet erhverv, er blevet fyret, pensioneret, skilt, har mistet forældremyndigheden over deres barn, har været 
alkoholikere eller siddet i fængsel og 10 transseksuelle der har fået foretaget en kønsskifteoperation. 
50 Ebaugh er inspireret af Zene Blau der introduceres begrebet rolle exit, hvilket beskrives som: ” …a process that 
occurs whenever any stable pattern of interaction and shared activities between two or more persons ceases” (Ebaugh 
1988:14) 
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” The process of disengagement from a role that is central to one´s self-identity and the 
reestablishment of an identity in a new role that takes in to account one´s ex-role 
constitutes the process I call role exit.” (Ebaugh 1988:1) 

At være en i ex- rolle er unikt i sociologisk forstand, fordi de normer og forventninger, 

den status og identitet der er forbundet med ex- rollen ikke relaterer til det man er nu, 

men det som var socialt forventet i relation til den tidligere rolle. Enhver der er blevet en 

”ex”, har derfor været igennem en proces hvor man har trukket sig tilbage fra en rolle. 

Ebaugh beskriver i denne forbindelse 2 begreber som er centrale for processen at forlade 

en rolle, hhv. ”disengagement” og ”disidentifikation”. 

Disengagement (Ebaugh 1988: 3-4, 9-11) er en dobbeltproces, hvor individet trækker sig 

tilbage fra såvel de normative forventninger, som de socialt definerede rettigheder og 

forpligtelser som er associeret med rollen, da disse ikke længere er relevante, og 

samtidig finder den samme proces sted fra samfundets side.  

Processen med at trække sig tilbage fra en rolle medfører derfor også en ændring i 

personens sociale relationer. At have orlov fra arbejdsmarkedet ændrer fx ens forhold til 

ens kolleger. Dette er en gensidig proces mellem individet og de relevante rollesættende 

partnere. På det mikrosociologiske plan ses, at når personen begynder at fjerne sig fra de 

sociale forventninger og forbindelserne til de - af rollen definerede - partnere, så 

begynder de til gengæld at trække sig fra individet både emotionelt og fysisk. Det vil 

sige, at disengagement51 refererer til en gensidig fjernelse fra de rettigheder og de 

forpligtelser, som for individet er forbundet med en given rolle (Ebaugh 1988). Ebaugh 

definerer begrebet disengagement således: 

“…disengagement to refer to the process of disassociating and disidentifying with the 
values, ideas, expectations and social relationship of a particular social role which a person 
performed for a given period in his or her life.” (Ebaugh 1988:10) 

Ebaugh understreger, at processen må ses som en gensidig tilbagetrækning, der både 

involverer individets mindskede associationer med gruppen, men også gruppens færre 

krav og involvering med individet. Gruppen forventer mindre fra individet og 

fordelene ved at tilhører gruppen reduceres samtidig. Der findes tilfælde, hvor den 

                                                 
51 Begrebet disengagement er udviklet af gerontologerne, Elaine Cumming og William Henry i 1961 der definerer det 
som: “an inevitable mutural withdrawl or disengagement resulting in decreased interaction between the aging person 
and others in the social system he belongs to” (Ebaugh 1988:9). Cumming og Henry beskriver 3 typer af forandringer, 
der er forbundet med disengagement processen. For det første ses en mindskelse af antallet af mennesker som 
individet interagerer med, såvel som en nedgang i antallet af interaktioner. For det andet ses en kvalitativ ændring i 
selve interaktionerne, og for det tredje ses en nedsat involvering i andre og en øget selvoptagethed. 
Efterfølgende er begrebet anvendt i forbindelse med livscyklus teorier til at beskrive processer der er forbundet med 
tab af roller og identitet, hvorfor begrebet har fået en negativ konnotering inden for dette område. Men Ebaugh 
finder, at begrebet er analytisk anvendeligt i forhold til at beskrive de processer der forekommer ofte i de fleste 
menneskers liv, fx det at gå fra barndommen til voksenlivet, fra at være enlig til at blive gift, fra at have været 
arbejdsløs til at komme i arbejde eller omvendt, da disse bevægelser involvere at man fjerner sig fra de værdier, 
normer, tankemåder og den sociale støtte, der er forbundet med den gruppe man forlader (Ebaugh 1988). 
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gensidige tilbagetrækning er minimal, enten fordi individet ikke trækker sig 

psykologisk fra forventningerne og involveringen i en tidligere rolle, eller omvendt, 

hvor samfundet eller specifikke grupper i samfundet forsætter med at have 

forventninger til individet (Ebaugh 1988). 

Disidentification (Ebaugh 1988: 3-4) er ligeledes en dobbelt proces, hvor individet i 

stadig aftagende grad tænker på sig selv i den tidligere rolle, samtidig med at der sker 

en socialisering til en ny rolle. Disengagement leder til disidentification, forstået således, 

at når individer trækker sig fra de sociale forventninger der er knyttet til en given rolle, 

begynder de samtidig at ændre identitet i en ny retning. De begynder at tænke på sig 

selv som adskilt fra det menneske de var i den tidligere rolle. Mens de på den ene side 

er i færd med at trække sig fra den tidligere rolle og de dertil hørende normative 

forventninger, så er der samtidig startet en proces, hvor de lærer et nyt sæt forskrifter, at 

internalisere de normer forventninger, socialiseringen til den nye rolle fordrer (Ebaugh 

1988). 

Det er denne dobbelte proces der adskiller ex´er fra andre, der er ved at blive socialiseret 

til en rolle. Ex´erne aflærer de normative forventninger fra en rolle samtidig med at de 

lærer nye, og denne resocialiseringsproces er så omfattende, at det tidligere normsæt 

opgives og erstattes af et nyt (Ebaugh 1988). 

6.1  Ebaughs model 

Ebaugh beskriver, at næsten alle mennesker i løbet af livet gennemgår en proces hvor en 

central52 rolle forlades, samtidig med at man begynder socialiseringen til en ny rolle, 

derfor betragter Ebaugh det at skifte roller som en basal social proces53. Et af 

hovedfundene i Ebaughs undersøgelse er, at de begivenheder der indgår i exit 

processen følger et mønster, og at der fremkommer nogle centrale variable, som har 

betydning for processen. Hvorvidt et individ forlader en rolle frivilligt eller ej, mener 

Ebaugh (1988: 35) ikke kan ses som en dikotomi, men mere som et kontinuum hvor 

nogle forlader en rolle efter eget ønske, mens andre kan føle, at der ikke var andre 

                                                 
52  En central rolle er en roller som  vi organiserer selvet omkring, og for hvilke vi primært er kendt i samfundet 
herunder køn, forældreroller, erhvervsroller (Ebaugh 1988:36). 
53 Tidligere og her mener Ebaugh bare for 30 år siden, var det karakteristisk at mennesker i langt højere grad bibeholdt 
de roller som de var blevet socialiseret til gennem hele livet, man blev fx i det samme ægteskab, når man først havde 
fået en uddannelse så blev man inden for dette erhverv, man skiftede ikke religion og man flyttede ikke i samme 
udstrækning som man gør i dag. Det der ifølge Ebaugh kendetegne det moderne samfund er at vi i stadig stigende 
grad foretager sådanne rolle skift. De mest markante stigninger i antallet af mennesker foretager bestemte typer af 
rolleskift kan ses statistisk, fx er skilsmisse procenten steget markant siden 1960´erne, med et stigende antal enlige 
forældre til følge. Sådanne ændringer er genstand for såvel makro- som mikrosociologiske analyser, fx har 
familiesociologer fremsat teorier om hvilke generelle træk i samfundsudviklingen der har betydning for en sådan 
udvikling og de har analyseret hvilke processer der påvirker relationerne mellem parterne i ægteskabet. 
Religionssociologer har analyseret de-programering og tilpasning af ex-kult medlemmer og 
arbejdsmarkedssociologer har analyseret manglende engagement, karriereændringer og det at forlade 
arbejdsmarkedet. 
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alternativer, og endnu andre oplever at beslutningen bliver truffet for dem. Såfremt der 

er tale om, at individet mindre frivilligt forlader en rolle, der er central for ens identitet, 

så kan dette have omfattende konsekvenser for individet, mens hvis der er tale om en 

mere perifer rolle, så kan denne opgives uden at individet føler tab (Ebaugh 1988).  

Det er muligt at forlade nogle roller umiddelbart, mens andre kan tage tid at forlade. 

Visse rolleexits er institutionaliserede i samfundet til at tage en vis tidsperiode eller er 

forbundet med rite de passage eller ceremonier. Nogle rolleexits er forbundet med hjælp 

fra andre individer, derfor kan man have varierende grad af kontrol over selve 

exitprocessen. Nogle gange er det muligt for individet at vende tilbage til en tidligere 

rolle, mens det i andre tilfælde ikke er muligt, fx en fast pensionsalder versus 

genansættelse i en tilsvarende stilling (Ebaugh 1988:38).  

De fleste der forlader en rolle til fordel for en anden vil opleve, at rolleskiftet medfører 

andre rolleskift, og i nogle tilfælde forekommer sådanne rolleskift i en naturlig 

rækkefølge, mens det i andre tilfælde kan være svært at prioritere hvilket rolleskift der 

er det vigtigste. Nogle rolleskift er socialt ønskværdige og forbundet med social 

anerkendelse, mens andre betragtes som socialt uønskede og er forbundet med 

stigmatisering, derfor kan graden af ønskværdighed have betydning for etableringen af 

ex-identiteten (Ebaugh 1988:39). 

Ebaugh har skematiseret rolleexitprocessen, og identificeret 4 stadier som individer, der 

forlader en rolle til fordel for en anden, gennemgår. Det skal i den forbindelse siges, at 

det ikke er muligt at opsætte en tidsramme for en exit proces i det den for nogle sker 

over få dage, mens det for andre er en årelang proces (Ebaugh 1988). 

Det første stadie er den første tvivl – First doubts – (Ebaugh 1988: 41-86), hvor individet 

begyndte at redefinere den virkelighed som de tidligere har taget for givet, og sætte 

spørgsmålstegn ved deres rollecommitment54. Tvivlen opstår generelt som følge af 

organisatoriske ændringer, forandringer i forhold, udbrændthed eller som følge af 

specifikke begivenheder55, der får individet til at se sig selv i et nyt lys. Selv om denne 

tvivlsproces begynder under forskellige omstændigheder, så er reaktionen fra 

signifikante andre en væsentlig faktor for forløbet af den videre proces. En positiv 

reaktion fra omgivelserne kan styrke og underbygge den tvivl, individet føler i forhold 

til sin nuværende rolle, mens en negativ reaktion fra omgivelserne kan få tvivlen til 

enten at forsvinde eller udskyde en evt. rolleændring til et senere tidspunkt (Ebaugh 

1988). 

                                                 
54 Rolle ”commitment” er sandsynligheden for at individet vil forblive i rollen, findes en høj grad af commitment er 
det mindre sandsynligt at et individ vil forlade rollen (Ebaugh 1988:16). 
55 I to tilfælde var det et barns død der fik respondenter i Ebaughs undersøgelse til at tvivle på deres nuværende rolle. 
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Det andet stadie i processen er at søge og afveje rollealternativer – Seeking alternatives – 

(Ebaugh 1988: 87-121). Her sammenligner individet fordele og ulemper ved 

rollealternativer i forhold til den nuværende rolle. Først når individet har fundet nogle 

rollealternativer, som er mere attraktive end den nuværende, vil individet afprøve nogle 

af disse roller og dermed også foretage et skift i referencegruppe. Finder individet ikke 

rollealternativer, der er mere attraktive, eller mangler individet støtte fra omgivelserne, 

kan dette resultere i at individet forbliver i sin gamle rolle (Ebaugh 1988). 

Det tredje stadie i processen er vendepunkt – The turning point – (Ebaugh 1988: 123-148), 

hvor individet faktisk forlader den tidligere roller til fordel for en anden. I forbindelse 

med vendepunktet oplever individet ofte at der er en specifik begivenhed eller situation, 

der udløser energien til at det er nu, at individet forlader den gamle rolle til fordel for en 

ny, derefter annonceres rolle exit´en for omgivelserne. Den specifikke begivenhed der 

udløser rolle exit´en har signifikant betydning for individet. Hvis andre oplevede 

samme begivenhed vil begivenheden nødvendigvis ikke tilskrive den samme betydning. 

Efter at individet har forladt den tidligere rolle, oplever nogle individer følelsen af at 

befinde sig i et vakuum (Ebaugh 1988). 

Det sidste stadie er etableringen af en ex-rolle identitet56 – Creating the Ex-role – (Ebaugh 

1988: 149-180). Der er forskel på aldrig at have været medlem af en gruppe og det at 

være et ex-medlem af en gruppe når man socialiseres til en rolle, da ens identitet er 

formet på baggrund af utallige livserfaringer. Det, der kendetegner ex- medlemmer er, 

at en central del af denne erfaring er knyttet til medlemskabet af en forhåndsværende 

gruppe eller sociale kategori. Ifølge Ebaugh betyder dette: 

”To become well integrated and a whole person, an ex must incorporate that past history 
into his or her current identity. Exes, therefore, share the fact that they must establish new 
identities that incorporate there past social status.” (Ebaugh 1988:5) 

At forlade en rolle til fordel for en anden involverer derfor en spænding mellem 

individets fortid, nutid og fremtid, idet den tidligere identifikation med en rolle eller en 

social kategori, skal integreres i den nye rolle og i ens selvopfattelse. 

6.2  Begrebet ”social rolle” 

Begrebet social rolle blev udviklet længe før at samfundsvidenskaben opstod, det er 

blevet benyttet af forfattere, dramatikere og andre der observerede den menneskelige 

scene. Begrebet social rolle er udviklet som en analogi mellem en skuespillers 

                                                 
56 Robert Merton er den første der beskriver begrebet ex-status idet han bliver opmærksom på at det ikke kun er et 
individs nuværende status, men også hans tidligere historie af forskellige status, der har indflydelse på individets 
nutidige og fremtidige adfærd. 
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teateroptræden og de sociale roller vi spiller gennem livet. Ligesom skuespillere har 

klart definerede roller, så har aktører i samfundet specifikke positioner. Hvor 

skuespillere følger et manuskript, så følger aktører kulturelt baserede normative 

forskrifter, ligesom skuespillere agerer i forhold til hinanden på scenen, så responderer 

individerne i samfundet på hinanden, således at deres opførsel og reaktioner tilpasses i 

forhold til hinanden. Ligesom skuespillere fortolker deres roller, så har individerne i 

samfundet forskellige individuelle fortolkninger af deres roller, under hensyntagen til 

de begrænsninger der findes for hvorledes en rolle kan aktualiseres (Ebaugh 1988: 15-

16). Erving Goffman har beskrevet denne analogi og gjort rollebegrebet til et 

omdiskuteret nøglebegreb inden for sociologien (Goffman 1992). 

Goffman henter inspiration til sin teori om sociale roller i teaterverdenen og derfor 

anvender han også begreber fra denne verden i sin teoriudvikling. Begreber som 

optræden, publikum, front stage og back stage m.v. indgår i hans beskrivelser af den 

menneskelige interaktion og herunder også begrebet en social rolle, hvilket han 

forklarer på denne måde: 

”Når vi tager utgangspunkt i en bestemt deltager og hans opptreden, kan vi omtale de som 
står for de andre optredenene som publikum, iakttagere eller deltagere. Det på forhånd 
fastlagte handlingsmønster som utfolder seg under en optreden, og som kan presenteres 
eller spilles også ved andre anledninger, kan vi kalle en ”rolle” eller ”rutine”. Disse 
situatjonensbestemte betegnelser kan med letthed overføres til de konvensjonelle, 
strukturelle betegnelser. Når en person eller opptredende spiller samme rolle for samme 
publikum ved forskjellige anledninger, vil det etter all sannsynlighet oppstå et socialt 
forhold. I og med at vi definerer en social rolle som utøvelsen av de rettigheder og plikter 
som er knyttet til en bestemt status, kan vi si at en social rolle omfatter én eller flere 
enkeltroller, og at hver av disse forskjellige rollene kan spilles av den opptredende ved en 
rekke anledninger overfor samme slags publikum eller overfor et publikum som består af de 
samme personer.” (Goffman 1992:22-23) 

Goffman´s rollebegreb har været udsat for en del kritik specielt i relation til forholdet 

mellem forståelsen af ”selvet” og ”rollen”57, hvorfor man inden for den sen-moderne 

sociologiske teori i stor udstrækning i stedet beskæftiger sig med hvorledes identitet 

konstrueres, forhandles eller dannes. 

På baggrund af Goffman´s rolleteori og kritikken af denne er det bemærkelsesværdigt at 

Ebaugh (1988) ikke på noget tidspunkt selv kommer med en definition af hvorledes hun 

forstår begrebet en social rolle.  

Ifølge rolleteorien er social adfærd ikke tilfældig og meningsløs, da den har tendenser til 

at forme sig i mønstre, som er forudsigelige, meningsfulde og fortløbende for 

                                                 
57 Nogle af de spørgsmål som bliver rejst er; hvad er forskellen mellem selvet og rollen? Hvad er det egentlige selv? Er 
rollespil det selv, som vi viser for andre, men som vi egentlig ikke er? Er rollen det andre tvinger os til at være? Hvad 
motiverer os til at spille rollespil? Er rollespil et spil hvor vi bedrager os selv og andre hele tiden? (Moe 1994) 
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samfundets individer. Trods denne forudsigelighed er den sociale adfærd ifølge 

rollebegrebet ikke et statisk begreb, men en dynamisk proces hvor generelle normer er 

formet således, at de tillader en stor grad af forskelighed blandt individer som indtager 

ens roller (Ebaugh 1988:16). 

I den sociologiske tradition findes der to grundlæggende teoretiske tilgange til 

rolleteori, et strukturalistisk perspektiv og et interaktionalistisk perspektiv. 

Inden for det strukturalistiske perspektiv ses roller som et sæt af adfærdsmæssige 

forventninger til en given position i den sociale struktur. Derfor er socialisering til en 

rolle, et spørgsmål om at individet internaliserer adfærdsmæssige og normative 

forventninger således, at intra-rolle konflikter minimeres (Ebaugh 1988:17-18). 

Inden for det interaktionalistiske perspektiv (Ebaugh 1988:18-19) fokuseres der på 

måden individet forhandler mening i rollen. Udfra individernes subjektive forståelse af 

deres rolle, forhandles, evalueres og koordineres handlinger i lyset af andres 

forventninger. Derfor er skabelsen af roller en kreativ vedvarende proces som 

modificeres i relation til, hvorledes situationerne ændrer sig. Selv om individerne bindes 

af strukturelle forhold, som er skabt af andre, så skabes og redefineres roller i forhold til 

individets antagelse og fortolkning af rollen (Ebaugh 1988). 

Det nærmeste Ebaugh (1988:19) kommer en definerition af sin egen forståelse af social 

rolle, er en positionering mellem det strukturalistiske og det interaktionalistiske 

perspektiv, ved at sige følgende:  

” It is my contention throughout this book that an adequate understanding of a process 
such as role exiting can only occur in the context of both a role-taking and a role-making 
perspective. There is no denying the fact that behavioural expectations are associated with 
given social roles. These expectations are culturally pre-scribed and exist apart from any 
single individual in the society. They are, therefore, part of the social structure, and to 
become socialized implies the assumption and the internalization of those behavioural 
expectations. On the other hand, however, within broad boundaries individuals do engage 
in role making, that is, in creatively interpreting and adapting role expectations to given 
situations” (Ebaugh 1988:19) 

Ebaughs model for rolle-exit har forklaringskraft og er anvendelig til at beskrive de 

mulige og faktiske rolleskabelses- og exitprocesser, som forældre til cancersyge børn 

stilles overfor grundet barnets sygdom. Vi vil i denne sammenhæng tilslutte os Ebaughs 

positionering, idet vi ser forældre til cancerbørns rolleændringer som en proces, hvor 

forældrene først tilbydes nogle på forhånd definerede rammer for og forventninger til, 

hvorledes de kan udfylde de nye roller eller positioner, i forhold til de forskellige 

institutioner som de kommer i kontakt med. Når forældrene har fået en fornemmelse af 

og forståelse for hvilke krav, forventninger og muligheder disse nye roller indeholder, 
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vil forældrene indgå i en proces, hvor de mere aktivt selv definerer hvorledes rollerne 

kan udfyldes, således at der skabes en sammenhæng mellem deres tidligere roller i og 

uden for familien, og familiens nuværende situation.  

Inden barnets sygdom har forældrene etableret velfungerende centrale roller, herunder 

køns-, forældre- og erhvervsroller, hvilke alle kan beskrives som roller, der af individet 

er forbundet med en høj grad af involvering, hvilke Ebaugh kalder rolle ”attachment” 

(Ebaugh 1988:16-17). Rolle attachment referer således til graden af emotionel intensitet, 

som individet forbinder med en specifik rolle. Det der karakteriserer roller i 

højintensitetsenden af attachement spektret, er en stor grad af anstrengelse for at 

udfylde rollen og en høj grad af integration mellem selvet og rollen58. Man kan derfor 

antage, at forældrene under normale omstændigheder vil have svært ved at opgive eller 

ændre disse centrale roller, men med diagnosticeringen af barnets sygdom påstår der 

tvivl om disse rollers anvendelighed og holdbarhed i forhold til, hvorledes den nye 

situations skal/kan mestres. Grundet situationens alvor, og da barnet er det emotionelt 

dyrebareste som forældrene har jf. familieteoriafsnittet, vil forældrene formodentlig 

være stærkt motiverede59 for at indgå i en rolle ændrings proces, for at hjælpe barnet. 

Størstedelen af de rolleexits og rolleskabelsesprocesser, som forældrene gennemgår, sker 

i mødet med veletablerede menneskebehandlende institutioner i samfundet. Det 

karakteristiske ved sådanne møder er bl.a. af Järvinen og Mortensen (2003) beskrevet 

som en nedbrydning af individets tidligere identitet, hvorefter individet lærer (eller 

forsøger at lære) at tilhøre en bestemt kategori, og herved socialiseres individerne til at 

spille den eller de rolle som de menneskebehandlende institutioners doxa foreskriver. 

Det der er unikt i forbindelse med forældrenes ændringer af centrale sociale roller som 

følge af barnets sygdom er, at det formodes at der kun er tale om en midlertidig 

ændring, idet forældrene forventes at vende tilbage til de tidligere roller efter at barnets 

behandling er ophørt. Forældrene skal således ikke ”trives så godt med deres nye 

roller”, at de efter endt behandling ikke ønsker at forlade disse roller igen, hvilket 

specielt gælder i forhold til rollen som at være forældre til et cancersygt barn og 

forældrenes rolle i forhold til arbejdsmarkedet. Leventhal-Belfer et al. (1993) og 

Davidsen – Nielsen (1995) beskriver, at specielt mødre til cancersyge børn kan have 

problemer med at forlade rollen igen, hvilket begrundes med, at det oftest er mødrene 

der har den medierende rolle mellem familien og hospitalet under barnets 

sygdomsperiode, hvorved mødrene oplever at få en vigtig og central rolle. Forældrene 

forventes også at vende tilbage til arbejdsmarkedet efter barnets sygdom, da der fra 

samfundets side kun ydes tabt arbejdsfortjeneste i den periode hvor barnet er sygt. 

                                                 
58 I den lave intensitets ende af dette kontinuum sker rolle adfærd med en minimal grad af anstrengelse og lille 
engagement af selvet i rollen, hvorfor disse roller forholdsvis let kan opgives af individet. 
59 Motivation betyder ”først og fremmest at ville det rigtige – det som er i overensstemmelse med det fælles moralske 
værdigrundlag” (Carstens 2003:32) i denne sammenhæng betyder det at hjælpe og yde omsorg for det syge barn.  
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Ønsker forældrene ikke dette, kan der stilles spørgsmålstegn ved deres motivation60 i 

forhold til at være aktiv på arbejdsmarkedet. 

Ebaugh fremhæver at en vigtig faktor, der både spiller ind i forhold til individets 

attachment og commitment, er de sidegevinster – Side bets - (Ebaugh 1988:94) individet 

får gennem den sociale rolle, dvs. noget der har værdi for individet, det kan være 

forhold som venskaber, emotionel tilknytning til jobbet, pensions goder, sikkerhed eller 

status. Disse sidegevinster kan forstærke rolle commitment og gøre det mindre 

sandsynligt at en person vil forlade rollen. Sidegevinsterne kan således spille en central 

rolle i begyndelsen af barnets sygdomsforløb, når forældrene skal tage bestemmelse om, 

hvorledes de vil organiserer deres forhold til arbejdsmarkedet, således at barnet kan 

følge hospitalets behandlingsplan, men sidegevinster kan også spille en rolle, når 

forældrene skal vende tilbage til et ”normalt” liv efter barnets sygdom. 

I forbindelse med overgangen fra en tidligere rolle til en ny roller, tenderer ex´er til at 

have rolleresidualer eller en ”hangover identity” (Ebaugh 1988: 156) fra den tidligere 

rolle. Dette kan ses ved at forældre på orlov forsøger at fastholde deres relation til deres 

tidligere arbejdsplads og derved også arbejdsmarkedet. Fra samfundets side eksisterer 

der også en bevidsthed om individers ex- status, hvilket betyder at individet ikke kun 

placeres på basis af deres nuværende rolle, men også på basis af deres ex-rolle. Ex´er 

oplever derfor, at de både skal forholde sig til samfundets reaktion i forhold til såvel 

deres tidligere som nuværende rolle. Rolleexit involverer derfor både en tilpasning og 

adaption for individet der skifter rolle, og for de signifikante andre der har relationer til 

individet. 

Ex´er har både en unik relation til tidligere medlemmer af den sociale gruppe som de 

har forladt, dvs. individer som de tidligere delte en social status med - og til andre ex 

medlemmer, der har tilhørt den samme gruppe. Erfaring fra en tidligere socialstatus 

etablerer en relation som andre individer ikke kan forhold sig til. Dette resulterer i at: 

”… exes from a specific social role constitute a marginal group and frequent develop a 
”marginal culture” to support one another and cope with the labels and stereotypes of the 
broader society.” (Ebaugh 1988:6) 

Det betyder at forældre til nuværende og tidligere cancersyge børn udgør en (eller 

måske flere) marginal(e) grupper i samfundet, hvilket forældreforeningen til 

cancersygebørn og lignende foreninger og sammenslutninger kan ses som et udtryk for. 

Et andet forhold der kan have indflydelse på, hvorledes forældrene fordeler og ændrer 

deres roller i forbindelse med barnets sygdom er, at forældrene ikke kun udfylder én 

                                                 
60 Motivation i den betydning af begrebet: ”at man skal tage sig sammen, tages sig selv i nakken og overvinde sine dårlige 
impulser, lyster og drifter til fordel for det anerkendt rigtige i samfundet” (Carstens 2003:33). 
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rolle, men adskillelige roller i forskellige sammenhænge hhv. køns-, forældre-, 

erhvervsroller m.v. afhængig af hvilken social situation og sammenhæng som individet 

befinder sig i. At have adskillige roller giver normalt livet rigdom og udfordringer, men 

hvis to eller flere positioner eller sociale roller aktiveres samtidig, kan individet have 

svært ved eller finde det umuligt at leve op til de to forskellige sæt at rolleforventninger, 

herved kan der fremkommer inter-rolle konflikter, fx konflikten mellem at være 

forældre til et sygt barn og aktiv på arbejdsmarkedet. For at løse en sådan konflikt giver 

de sociale systemer enten strukturelle mekanismer61 for hvorledes individet kan 

prioritere og håndtere sådanne konflikter, eller der kommunikeres forventninger om, 

hvorledes individet bør forholde sig i en given situation fra andre individer i forskellige 

positioner fx fra venner, familie, hospitalet, socialforvaltning, arbejdsgiver m.v. Da der 

netop kommunikeres forventninger fra individer der har forskellige relation til en given 

rolle, så kan der også opstå konflikter i relation til hvorledes den enkelte rolle udfyldes, 

hvilket Ebaugh kalder intra-rolle konflikter. Et eksempel på dette kan være hvorledes 

den enkelte udfylder rollen som mor eller far til et sygt barn. Kombinationen af inter- og 

intra- rolle konflikter udløser ofte utilfredshed med rollen og har indflydelse på 

hvorvidt individet overvejer at forlade rollen til fordel for en alternativ rolle. Hvorvidt 

individet så indgår i en proces, hvor en rolle forlades til fordel for en anden afhænger i 

høj grad også af andres reaktioner i forhold til den alternative rolle. 

Inden for den sociologiske litteratur er rolleændring ikke et nyt fænomen, men i den 

tidlige litteratur af fx Charles H. Cooley og George H. Mead er fokus, hvorledes en 

person får adgang og socialiseres til sociale roller i barndommen. Cooley udvikler kort 

fortalt bl.a. begreberne primærgruppe og ”the looking glass self” (Cooley 1902), hvor 

primærgruppen er de intime ansigt-til-ansigt relationer, som er fundamental for 

dannelsen af såvel individets sociale natur og almendannelse. The looking glass self er 

individets spejling i andre og herunder også forestillingen om, at ens adfærd opfattes af 

en anden, forestillingen om at den anden vurderer adfærden og en deraf følgende 

selvfølelse som stolthed eller skam (Cooley 1902). Mead omformer og videreudvikler 

Coleys begreb om the looking glass self. Han udvikler i stedet begrebet rolleovertagelse 

(Mead 1934), det at kunne sætte sig selv i den andens sted, hvilket vil sige evnen til at 

kunne projicere hvordan andre vil reagere på ens adfærd. Sker rolleovertagelsen i 

forhold til grupper eller samfundet, kalder Mead denne rolleovertagelse for den 

generaliserede anden (Mead 1934, Mortensen 1996, Moe 1994). 

I den nyere litteratur er der også kommet fokus på voksnes socialisering, specielt inden 

for de retninger der beskæftiger sig med udviklingen af den menneskelige livscyklus. 

Inden for sociologien er der opstået interesse for områder som aldersstratifikation, 

livscyklus perspektiver, karrieremønstre, mobilitet i voksenlivet, effekten af 

                                                 
61 Eksempler på sådanne strukturelle mekanismer er at isolere visse roller, dette kan gøres ved at give individerne 
kontorer eller konference rom, ved at give individerne såvel eksplicitte og implicitte normer om fx tøjvalg eller 
uniform eller som i dette tilfælde gennem lovgivningen tilbud om erstatning for tabtarbejdsfortjeneste. 
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livsbegivenheder og udviklingsændringer i familien. I forbindelse med denne litteratur 

har Robert K. Merton udviklet begrebet ”anticipatory socialization”, hvilket ifølge 

Ebaugh(1988) kan beskrives som:  

”… the acquisition of values and orientations found in the statuses and groups in which 
one is not yet engaged but which one is likely to enter. Internalizing group values prior to 
actually joining a new group serves two functions for the individual; it aids the 
individual’s rise into that group in terms of motivation and ease of entrance and it eases his 
or her adjustment after he or she has become part of it.” (Ebaugh 1988: 7) 

Ebaugh rejser på baggrund af den eksisterende litteratur spørgsmålet, hvorvidt det at 

forlade en rolle simpelthen er en omvendt socialiseringsproces eller om det er en unik 

proces i sig selv.  

Ebaugh argumenter for det sidste og begrunder det med, at i nogle tilfælde har folk, der 

forlader en rolle, ingen eller kun en begrænset ide om hvad de vil efter de har forladt 

rollen, idet deres primære fokus er at forlade den uønskede nuværende rolle. For den, 

der engagerer sig i socialisering til den nye rolle samtidig med at de forlader en anden 

rolle, er dette kun ét aspekt af en meget større proces der omfatter tvivl, 

beslutningstagning, at frasige sig de forpligtelser og forventninger som er forbundet 

med den nuværende rolle. 

Ud fra et strukturalistisk perspektiv forklarer rollebegrebet den basale orden i 

samfundet, da individer agerer og reagerer i forudsigelige mønstre, fordi de fleste oftest 

handler ifølge normative forventninger associeret med deres sociale rolle. Men 

rollebegrebet forklarer mere end den sociale orden, da selvopfattelsen eller identiteten 

er tæt forbundet med individets roller. Den personlige identitet er mere end summen af 

de roller individet spiller, den er også relateret til de billeder af selvet, der er formet i 

forbindelse med rolleadfærden. Identitet forstås her som en basal tiltro til ens egen evne 

til at bevare en indre følelse af enhed, sammenhæng og kontinuitet, og at denne 

selvforståelse er i overensstemmelse med andres forståelse af os som menneske (Jenkins 

1996:4). Derfor vil transitionen fra en rolle til en anden også have indflydelse på selv-

identiteten. Ikke alle roller i en persons repertoire er lige vigtige for identiteten, og de er 

heller ikke alle sammen aktiveret på samme tid. Sheldon Stryker bruger begrebet 

”identity salience”(Ebaugh 1988:21) der referer til, i hvilken grad identiteten er involveret 

i en bestemt rolle i forskellige situationer. Er der tale om en transition fra en rolle til en 

anden, der er tæt knyttet til ens identitet, så vil det at forlade rollen også være forbundet 

med en trussel mod identiteten. Dette betyder at elementer fra såvel gamle som nye 

roller skal forhandles og reintegreres i ens selvforståelse før der igen er skabe en stabil 

og sikker identitetsfølelse (Ebaugh 1988:5). 
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I nogle tilfælde sker processen med reetableringen af identiteten hurtigt, i andre kan 

processen strække sig over mange år. Louis Zurcher har, ifølge Ebaugh, foreslået at de 

hurtige sociale ændringer i vores samfund og det stigende antal af rolle skift, et individ 

oplever i løbet af deres livstid generer en ny type af selvforståelse, hvilket han kalder 

”the mutable self” og det beskrives af Ebaugh således: 

”…the mutable self represents a significant shift for the individual from orientation toward 
the stability of self (self as object) to orientation towards change of self (self as process). The 
mutable self develops as a response to the centrality and frequency of role change in the 
course of and individuals lifetime.” (Ebaugh 1988: 22-23) 

6.3  Opsummering 

I forbindelse med den videre analyse af forældre til cancerramte børns sociale 

rolleændringer vil vi tage udgangspunkt i nogle af de begreber og den model som 

Ebaughs teori om rolleexit beskriver. Det vi især finder anvendeligt, er Ebaughs 

procesorienterede tilgang til ændring af sociale roller, som en analysemetode til at 

anskue de processer som forældrene gennemgår i løbet af en kort tidsperiode. Vi vil i 

det efterfølgende betragte begrebet ”social rolle” som en position, der kan forhandles af 

forældrene og udfyldes i forhold til samfundets institutioner med dertilhørende krav, 

normer og forventninger.     
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7 -  Følelsernes sociologi 

Som en forlængelse af Goffmans og Ebaughs tilpasnings- og forhandlingsperspektiver, 

vil vi i det følgende se nærmere på, hvorledes emotionelle reaktioner kan beskrives og 

behandles sociologisk, og hvorledes de menneskebehandlende institutioner forholder 

sig til klienterne emotionelle udtryk. Historisk har følelsessociologien udviklet sig via 

tre overordnede måder at betragte følelser på: 

 

– Positivistiske inspirerede teorier, der tendere til at reducerer følelser til biologi. 

Denne position, der oprindeligt udspringer af teoriudvikling fra Charles Darwin, 

William James og Sigmund Freud (Engdal 1999:25, Hochscilds 2003:215). 

– Social konstruktivistiske teorier, der tendere til at reducerer følelser til kognition 

er bekrevet af David D. Franks og Viktor Gecas (Engdal 1999:27- 29). 

– Symbolsk interaktionistiske teorier, der forsøger at skabe en fusion mellem de to 

ovennævnte synsmåder (Engdal 1999:24). 

De symbolsk interaktionistiske inspirerede teorier ser både følelser for fysiologisk og 

socialt givet, hvilket betyder at følelser kan gennemtrænges af det sociale, men følelser 

er samtidig mere substantielle i forståelsen biologisk oprindelige, hvilket er i 

modsætning til socialkonstruktivismens opfattelse af følelser (Engdal 1999:26, 

Hochscilds  2003:216). Den følgende fremstilling tager udgangspunkt i denne teoretiske 

retning, der har taget form i sidste århundrede efter teoriudvikling af bl.a. John Dewey, 

C. Wright Mills og Erving Goffman. Arlie Hochscilds har i nyere tid bearbejdet 

betydningen af kontrol og regulering af krop- og følelsesudtryk i et symbolske 

interaktionistisk perspektiv. Hun kritiserer Goffmans arbejde for ikke i tilstrækkelig 

grad at fokusere på selvet i følelsesarbejdet, på hvordan det påvirker selvet at 

manipulere og omskrive følelser, som det bliver forventet i den sociale verden 

(Hochscilds 2003:226). Hochscilds skriver: 

”When the self is theoretically dissolved into”psychological materials”, no relation between 
social rules and private experience can be developed” (Hochscilds 2003:228). 

og opsummerer at Goffmans teori om følelser er: 

 “…contributions to interactions via the passive medium of a bodily self….The system 
affects our behaviour, not our feelings” (Hochscilds 2003:228). 

Det er med afsæt i denne tradition og i lyset af denne kritik, at Hochscilds udvikler en 

ny følelsesteori, der, udover en social dimension også indbefatter en psykologisk 

dimension: 
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 ”…we need a theory that allows us to see how institutions…control us not simply through 
their surveillance of our behavior but through surveillance of our feelings” (Hochscilds 
2003:228). 

Institutionelle krav til følelser, det Hochscilds kalder følelsesregler, indebærer at 

individet aktivt må forsøge at ændre den eksisterende følelsesmæssige tilstand, og dette 

sker ikke uden omkostninger for selvet (Hochscilds 2003:229). Dette forstærkes af, at 

dagliglivet i det senmoderne samfund på mange måder er uforudsigeligt, og indebærer 

at den enkelte bevæger sig imellem mange forskellige sfærer og skift mellem forskellige 

sociale roller, og som indebærer føleseskontrol på forskellige niveauer (Hochscilds 

2003:21).  

Hochscilds har i sin empiriske forskning beskæftiget sig med kommercialisering af 

menneskelige følelser, om hvordan blandt andre flystewardesser oplæres til at bruge 

personlige følelser som et instrument i det servicearbejde, de udfører, ud fra 

kommercielle standarder om følelsesregler- og udtryk (Hochscilds 2003). Man kan 

selvfølgelig ikke direkte sammenligne og overføre ansattes følelsesarbejde i form af 

kontraktlige forhold til cancersyge børns forældres ophold på hospitalet, og til deres 

relation til personalet. Der er ikke her tale om et kommercielt bytteforhold i form af løn 

mod arbejdskraft, men om et forhold hvor den syge barn skal gøres rask af 

institutionens eksperter. Mekanismerne bag kan dog sammenlignes, idet der i begge 

forhold forekommer et assymmetrisk magt- og afhængighedsforhold. De sociale 

rolleskift, forældrene til cancersyge børn oplever, medfører krav om følelsesmæssig 

tilpasning til de institutionaliserede regler og rutiner, og begreberne surface acting, deep 

acting, følelsesregler- og udtryk er anvendelige til at beskrive, hvorledes forældrene 

håndterer disse skift følelsesmæssigt. 

Hochschild mener at der er en sammenhæng mellem kultur, struktur og følelser, og at 

dette har indflydelse på, hvorledes mennesker tænker og handler, kort sagt er vores 

følelser lige så vigtige for resultatet af den sociale handlen, som hvad vi tænker eller gør 

(Hochschild 1998). Hun betragter følelser som en sans ligesom høresansen eller synet, og 

som har samme funktion som andre sanser, nemlig signalfunktionen. Følesansen er dog 

den mest vigtige sans, idet den ikke alene er orienteret imod handling, men også rettet 

mod kognitiv opfattelse af det sociale (Hochscilds 2003:229). Her henter Hochschild 

inspiration hos Peter Freund. Freunds fokus er, hvorledes menneskers oplevelse af 

velbefindende formes og han mener at der er en tæt sammenhæng mellem kropsligt og 

følelsesmæssigt velbefindende (Freund 1998). Som et eksempel på denne sammenhæng 

fremhæver Freund at problemfyldte sociale interaktioner som indeholder vrede eller 

følelsesmæssigt belastende hændelser og deraf følgende sorg eller depression, kan 

medføre skadelige fysiske forandringer som f.eks. forhøjet blodtryk eller øget 

hjertefrekvens. Ud over at være fysisk funderet, mener Hochschild også at følelser er et 

middel, som hele tiden bruges til at opfatte og fortolke her-og-nu, frem-og-tilbage 
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relationer mellem selvet og verden. Følelser fremkommer i et modsætningsforhold 

mellem en op-til-nu forventning af en realitet og en lige-nu forståelse af realiteten, som 

ikke stemmer overens med forventningen. Hermed indeholder følelser både en 

biologisk komponent som at ryste, græde, at trække vejret, men det antager en 

social/kulturel form, der er socialt konstrueret. Emotioner er således en sans der 

kommunikerer informationer til selvet og det er også via emotioner man tager stilling til 

og relaterer sig til verden uden om (Hochscilds 2003:229 -232). 

Følelser er ifølge Hochschilds sammensat af 4 elementer: 

”Appraisal of a situation, Changes in bodily sensations, The free or inhabited display of 
expressive gestures, A culturel label applied to specific constalations of the first 3 elements” 
(Hochschild, 1998:119). 

Hochschild beskriver således, at følelser kan have forskellige udtryk i forskellige 

sammenhænge, at der inden for en given social sammenhæng vil være et sæt af tidligere 

definerede ideer omkring hvilke følelser man er i stand til at føle i en given kontekst. 

Dette kan tolkes som en mulighed for at vælge mellem de følelser som er tilgængelige 

på ”den kulturelle hylde” af førbevidste, navngivne og udtrykte følelsesmuligheder. 

Dette sammenligner Hochschild med en opslagsbog over de kollektivt delte følelser og 

det vil sige, at der findes kulturelt bestemte regler, dvs. normer for, hvad vi bør føle og 

på hvilken måde vi skal udtrykke vores følelser i en given kontekst.  

7.1  Følelsesregler og udtryksregler 

Manipulering med følelser udspringer af, at der som tidligere nævnt findes kulturelt 

bestemte regler eller normer for, hvad vi bør føle og på hvilken måde vi skal udtrykke 

vores følelser i en given kontekst. Hochschilds beskriver hvorledes følelseregler er 

udtryk for normer for hvilke følelser, der i en given situation er legitim og hvilke der 

forbudte; mens udtryksregler henviser til normer for, hvorledes følelserne må udtrykkes 

i en given situation (Hochscilds 2003:59). Følelsesreglerne genkendes gennem egne og 

andres reaktioner på det følelsesmæssige udtryk, og gennem de sanktioner der træder i 

værk, når reglerne overtrædes(Hochscilds 2003:57), når den forventede følelse, glæde, 

sorg, vrede, underdanighed og lign., ikke er til stede. Sanktionerne kan bestå i, at man 

bliver drillet, skældt ud eller korrigeret til at udtrykke den rette følelse, som det 

forventes. Der er således tale om et slags udvekslingsforhold som i gaveudveksling, 

hvor der imellem giver og modtager er en fælles forventning til det emotionelle udtryk 

og til den måde, det modtages på. 
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7.2  Familieinterne følelsesregler 

Livet i det senmoderne samfund er præget af krav om følelsesfortolkning- og 

omfortolkning i de mange forskellige sociale kontekster, individet har kontakt med. 

Hochscilds beskriver livet internt i familien som et frikvarter herfra, hvor individet kan 

være sig selv uden at skulle leve op til institutionelle følelsesregler, men alene skal 

forholde sig til de regler der eksisterer internt i familien.  Disse er kulturelt forpligtende 

følelsesregler og kan iagttages internt i familien som moralske regler fastsat af 

forældrene (Hochscilds 2003:68). Internt i familien er forældrene de naturlige 

autoritetære personer. Hochschilds beskriver, at: 

 ”..in the matter of what to feel, the social bottom usually looks for guidance to the social 
top.” (Hochscilds 2003:75) 

I andre sammenhænge vil det ikke nødvendigvis være forældrene, men den autoritære 

person i den specifikke kontekst, der har mandat til at formulere følelsesregler. I 

forbindelse med børns behandling for cancer hvor forældre og barn er indlagt i længere 

tid ad gangen, vil familien skulle indrette sig efter hospitalets anvisning og regler, og 

derved bliver Familiens emotionelle ”frirum” inddraget, idet de på hospitalet befinder 

sig i en offentlig institution med institutionelle rytmer og regler, som familien hele 

døgnet skal forholde sig til, men som de samtidig skal forsøge at tilpasse deres familiære 

normer og regler ind i.  

7.3  Surface acting – deep acting 

For at kunne leve op til disse forventninger bliver vi følelses ”manipulatorer”, således at 

vi gennem vores handlinger kan manipulere med vores følelser, både på et overfladisk 

og dybere plan. Dette kalder Hochschild henholdsvis for ”surface acting” eller hvis det 

sker på et dybere plan, ”deep acting”. Begreberne er hentet fra ”method acting” som 

beskriver kropslige teknikker, der bruges af skuespillere (Hochscilds 2003:38). 

Surface acting beskrives ved, at man skjuler hvad man føler eller lader som om man føler 

noget andet, end man egentlig gør (Hochschilds 2003:37-38). Et eksempel på dette kan 

være sygeplejersken, der smiler til patienten eller den pårørende, som hun forventes at 

gøre både af arbejdsgiveren og af patienten, selv om hun hverken har lyst til eller grund 

til at smile – hun har fx ondt i fødderne efter en lang, travl arbejdsdag, eller bryder sig 

ikke om patienten, fordi hun synes han er krævende og irriterende. 

Deep acting kan beskrives ved, at den egentlige følelse faktisk erstattes af en følelse, der 

er ”passende” i en given situation, og som grundlæggende ændrer den oprindelige 

følelses karakter. For at kunne gøre dette kræves fantasi, brug af tidligere 
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følelsesmæssige erfaringer samt at handle i overensstemmelse med disse (Hochscilds 

2003:38-42). Et eksempel på dette er servitricen, der omdefinerer sin følelse af vrede over 

for en uforskammet kunde til, at kunden er en ubehjælpsom, sølle stakkel, som kalder 

på hendes sympati i stedet for vrede. Herved fremtræder hendes smil (følelse) som 

ægte, idet hun har ændret sin grundfølelse.  

Hochschild skitserer 3 former for deep acting: 

– At ændre følelsen ved at ændre det kropslige udtryk (f.eks. smile og derved 

generere følelsen glad) 

– At ændre følelsen ved at begrænse det mentale fokus eller referencepunkt (f.eks. 

peptalk til sig selv, tælle minutterne til en uholdbar situation er ovre o.l.) 

– At ændre følelsen ved bevidst at visualisere en del af virkeligheden på en anden 

måde (Hochscilds 2003: 42-48), som f.eks at opfatte en voksen kunde som et 

barn, som dermed får barnets rettigheder. 

Ved hjælp af disse teknikker kan vi således ændre, påvirke og forandre de følelser vi har 

i øjeblikket. Derfor kan vores følelser beskrives som ”plastiske” dvs. at de kan 

modificeres socialt (Hochschilds 1998, 2003). Ifølge Hochschild modificerer vi netop 

vores følelser, når vores følelsesmæssige erfaringer møder modstand, hvilket vil sige at 

de ikke stemmer overens med normerne for vores følelsesliv. Det kan være i forbindelse 

med interaktion med andre mennesker at vi opdager at der er et misforhold mellem 

vores følelser i en given situation og de normer der findes i forhold til denne. Hochscilds 

påpeger, at både eksponering og bearbejdning af følelser er en del af livet i det moderne 

samfund. Hun påpeger også, at håndteringen af følelser kan have indflydelse på det 

enkelte individ i negativ retning, både i forhold til arbejdslivet og til privatlivet, fordi 

man risikerer at miste følelsens signalfunktion, og derved ikke mere er ”in touch” (jf. 

Freund) med sine følelser (Hochscilds 2003:38). 

Omfortolkning af den konkrete følelse betegner Hochscilds ”emotion work”, 

følelsesarbejde, gennem hvilket individet via fortolkningsprincipper ændrer den 

oprindelige følelse, således at den bliver i overensstemmelse med den 

institutionaliserede ramme. Hochscilds har i en undersøgelse af amerikanske 

servicearbejderes følelsesarbejde fundet, at der indenfor en given institutionelle ramme 

ofte findes flere konkurrerende tolkninger af følelsesregler, der medvirker til at gøre 

følelsesarbejdet svært, idet individet også personligt kan være ambivalent i forhold til 

følelsesarbejdet. Denne ambivalens kan medføre manglende social accept, hvis 

følelsesarbejdet ikke gennemføres. Thomas Scheff har beskrevet hvorledes oplevelse af 

mangel på social accept kan udvikle negative følelsesspiraler, sekvenser af følelser med 

en egen indre dynamik, udsprunget af de fortrængte, oprindelige følelser, der er forsøgt 

omformuleret. I forbindelse hermed er følelserne skam og vrede fremtrædende følelser 
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(Scheff 1991), som en reaktion på de uforløste belastninger selvet påføres i 

følelsesarbejdet.  
•  
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Del II – empirisk del 

8 -  Metode afsnit 

Dette kapitel beskriver i kronologisk form, hvorledes det empiriske materiale er 

indsamlet og hvilke overvejelser der har ligget til grund for de enkelte beslutninger. 

Efterfølgende beskrives de metodeteoretiske og etiske overvejelser.  

8.1  Kontakt til feltet 

Vor primære handling for at opnå kontakt til forældre, med børn i behandling for 

cancer, var at kontakte en børneonkologisk afdelingssygeplejerske, for derved at skabe 

en adgang til feltet. Vi præsenterede et oplæg til undersøgelsen og hun gav umiddelbart 

udtryk for interesse i at deltage i undersøgelsen. Herefter søgte vi – og fik – formel 

tilladelse til at gennemføre undersøgelsen hos afdelingsledelsen (bilag 1). 

Afdelingssygeplejersken kom efterfølgende til at fungere som gatekeeper (Cosaro 2000) 

til feltet – den person, kontakter til både ansatte og familierne blev faciliteret igennem.  

8.2  Interviews 

Der er indledningsvis foretaget 3 interviews med sundhedsprofessionelle, der til daglig 

arbejder med cancerramte børn og deres familier; en sygeplejerske, en læge og en 

socialrådgiver. Disse interviews er lavet initialt, for at få viden om og indsigt i det 

sociale rum og de sociale praktikker og dynamikker, familierne kommer i kontakt med. 

De er alle personer med mange års ansættelse og dermed et bredt erfaringsgrundlag 

indenfor børnecancerområdet. De tre personer er udvalgt for at få dækket de forskellige 

perspektiver, der traditionelt knytter sig deres respektive fag. Bourdieu beskriver, at ved 

brug af faglige og professionelle repræsentanter opnår man fremstillingen af den sociale 

konstruktion, der er resultatet af gruppens sociale udgrænsning og fremstilling af sig 

selv og dermed både henviser til en social og en mental kategori (Bourdieu og Wacquant 

1996:222). Det er derfor vigtigt at være sig bevidst om, at disse sundhedsprofessionelle 

er repræsentanter for strukturelle og symbolske (magt)aspekter og dermed ikke kan – 

og ikke skal - bidrage til meningsaspektet i analysen i forhold til forældrene. Ud over at 

opnå en viden om familierne vilkår ud fra det fagprofessionelle perspektiv og en 

vurdering af, hvorledes den sundhedsprofessionelle oplever familierne og de 

problematikker de står midt i, samt, ikke mindst, at afdække hvorledes konstruktionen 

af den børnecancerramte familie og dennes behov opstår i det fagprofessionelle univers 

(bilag 2). 



 

80 

Der er udarbejdet et introduktionsbrev til forældrene, der informerede om 

undersøgelsens formål, samt samtykkeerklæring (bilag 3), og en interviewguide til 

forældre med et kræftsygt barn (bilag 4). Formålet med interviewene var at få beskrevet 

familiernes dagligdag som den aktuelt tog sig ud og deres subjektive forståelse af denne 

dagligdag. 

Valg af det kvalitative interview giver mulighed for åbne, nuancerede beskrivelser af de 

forskellige aspekter af familiernes liv barnets sygdom, og åbner mulighed for nye og 

uventede fænomener, som man måske ville miste ved brug af en anden metode som fx 

spørgeskema med fast kategoriserede spørgsmål og fortolkningsskemaer. Den 

kvantitativt orienterede metode fokuserer på sammenhænge mellem et mindre antal 

kendetegn hos mange undersøgelsesobjekter, hvorved data, der oftest er tal, kan 

behandles statistisk og udtrykkes i generaliseret form. Den kvalitativt orienterede 

metode fokuserer i højere grad på sammenhængen mellem flere kendetegn hos færre 

undersøgelsesobjekter. Herved er der mulighed for at gå i dybden og præstere en mere 

varieret, detaljeret og helhedspræget analyse af de cases man undersøger. Til gengæld er 

det vanskeligere at sige noget om analysens gyldighed i et generaliserende perspektiv 

(Hansen og Andersen 2000), idet resultaterne er udtryk for subjektive perspektiver, men 

man kan sige at den kvalitativt orienterede analyse bliver et eksempel på et stykke 

virkelighed, som det opleves af en gruppe individer, via en afdækning og 

systematisering af udsagn og på den måde opnå dokumenterbar indsigt i, hvorledes 

netop vore respondenter oplever deres situation (Fog 1995). Da der ikke eksisterer 

megen viden om vores problemstilling er valg af kvalitativ metode relevant, og 

undersøgelsen får derved et eksplorativt præg, som kan danne afsæt til at udvikle et 

begrebsapparat, der kan benyttes som udgangspunkt for en undersøgelse af 

problemområdet i mere generaliserende form. 

Alle interviewene, både med de professionelle og med forældrene er semistrukturerede 

ud fra en interviewguide, der overordnet er inddelt følgende temaer: 

– familieliv før diagnosen 

– barnets symptomer og de begivenheder der leder til diagnosen 

– forældrenes emotionelle reaktion på barnets diagnose 

– familiens møde med hospitalssystemet som institution 

– reorganisering af familien  

– deres nuværende hverdag  

Interviewene, der varer mellem 30 min og 2 timer, er efterfølgende udskrevet i fuld 

længde. Dataanalysen er foregået i flere trin. 

I forbindelse med optagelse af interviewene er foregået en primær analyse. Da 

interviewene er udformet som en samtale mellem forfatterne og respondenten, kan man 

sige at alle deltagere har medvirket til interviewets sociale konstitution, der giver 
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anledning til videre refleksion, og man undervejs i interviewet kondensere og fortolke 

meningen af det sagte for respondenten, der således kan forholde sig til denne. 

Interviewet kan derved blive selvkorrigerende (Kvale 1997). Når der derved sker en 

dialog i interviewsituationen åbnes der for en større variation af 

fortolkningsmuligheder, der både i selve interviewsituationen kan give anledning til ny 

fortolkning og meningsdannelse hos respondenten, og som i analysefasen så at sige kan 

foregå som en fortsættelse samtalen, en tænkt dialog med teksten. 

”Adskillelse mellem interviewfase og analysefase er i vid udstrækning fiktiv. Forskeren 
analyserer og fortolker hele tiden, også i selve interviewet.” (Fog 1995:13). 

Denne dynamik forsøger vi at bruge konstruktivt udviklende for 

fortolkningsmulighederne. Bourdieus opfattelse er i den forbindelse, at forskeren, ved at 

være vidende og selv deltage i dialogen, kvalificerer interviewet, idet interviewpersonen 

opfordres eller provokeres til at uddybe sine erfaringer. Forskerens forberedelse, at 

kende til informantens sociale position og at interviewe ud fra denne virkelighed er en 

god måde at interviewe på, da det ikke bare er en passiv registrering af tilfældige 

udtalelser, mener Bourdieu, der beskriver metoden som deltagende objektivering 

(Bourdieu og Waquant 1996:234-241), og som er dækkende for alle kvalitative metoder. 

Deltagende objektivering skal ses som en omfortolkning af den klassiske feltanalytiske 

metode deltagende observation. 

”..the methodological intent …to render explicit what is taken for granted and to offer a 
very concrete, very pragmatic, vindication of the possibility of a full sociological 
objectivation of the object and of the subjects relation to the object – what I call participant 
objectivation”(Bourdieu 1989, I Jenkins 1996:47). 

Målet er ikke, at forskeren skal forstå mening og handling på agentens præmisser eller 

at blive en del af feltet, men om intellektuelt at kunne rekonstruere det udgangspunkt 

personen handler og tænker ud fra. Derved bliver dataindsamlingen objektiverende. 

Bearbejdningen af de transskriberede interview er foretaget ved at strukturere indholdet 

yderligere, med udgangspunkt i temaerne fra interviewguiden, hvorved strukturer som 

forklarings- og handlemønstre er søgt afdækket. Ved at computertematisere 

interviewene er der en risiko for, at den oprindelige, levede samtale, hvor meningen 

indgår og som også udtrykkes i konteksten, forsvinder i de fragmenterede udklip (Kvale 

1997). Dette har vi søgt at imødegå ved at nedskrive kommentarer i transskriptionen, og 

i den forbindelse har det været en fordel, at vi selv både var til stede i situationen og 

også udfører hele bearbejdningen og analysen. Næste skridt har været at gøre materialet 

mere tilgængeligt for analyse ved at sanere gentagelser, sidespring eller overflødig snak 

væk. Heri ligger den store udfordring i at skelne mellem de meningsbærende elementer 

og ”støj”, der kan undværes. I denne fase har det været en stor fordel at være flere om 
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opgaven, idet man kan diskutere hvad der er væsentligt i forhold til at behandle 

problematikken. Analysekontrol ved kvalitativ interviewanalyse har vi kunne foretage i 

den udstrækning, at vi hver for sig har struktureret og kodet data; herefter har vi 

diskuteret os frem til en objektiveret fortolkning af det enkelte område, for i videst 

mulig udstrækning at nå til ensartet databearbejdning og intersubjektiv enighed, som 

det beskrives i litteraturen (Kvale 1997). Herefter er den egentlige analyse foretaget som 

en overordnet objektivering af dialogen mellem den meningsforståelse interviewene 

giver, og vores teoretiske objektivering og perspektivering, der tager udgangspunkt i en 

interpretativ fortolkning heraf (se senere). 

8.3  Inklusions – eksklusionskriterier 

Vi har i denne undersøgelse alene valgt dansktalende familier med et cancersygt barn i 

1. aktive behandlingsserie, mindst 1 måned efter diagnosticering (bilag 5 ). Bag dette 

valg ligger et ønske om at få en beskrivelse af hverdagen, som den tegner sig for 

familien, med de valg og de overvejelser, der indtil nu er foretaget og justeret, samt 

forældrenes syn på fremtiden og perspektiver i forbindelse hermed. Vores intention er 

at få en beskrivelse af de forandringer og belastninger, som familien oplever her og nu i 

forbindelse med barnets sygdom og deres overvejelser og løsningsmuligheder i forhold 

hertil, herunder også hvordan de oplever hjælp og støtte fra det sociale system og fra 

hospitalet. 

Eksklusionskriterier har været familier, der er i den umiddelbare krisefase, hvor 

sygdommen lige er opdaget, samt familier med komplicerede sygdomsforløb, som fx 

genopblussen af sygdom, manglende behandlingsmuligheder, terminale forløb og nært 

forestående død. Vores holdning er, at disse familier ikke er i stand til at reflektere og 

forholde sig til sygdommen som en del af et fremtidigt livsforløb, at de generelt er for 

kriseprægede til at medvirke og at interviewet ville være en yderligere urimelig 

belastning at påføre familierne. Dette synspunkt er bekræftet i interviewene med de 

professionelle. 

Af hensyn til transskribering af interviewene ønskede vi kun at tale med forældre som 

beherskede dansk på et sådant niveau at, de var i stand til at udtrykke sig frit om deres 

oplevelser og deres situation. 

Rekrutteringen af informanter foregik på den måde, at alle forældre, der enten var 

indlagte eller kom til ambulant behandling sammen med deres barn, inden for en 

specifik 4 ugers periode, skulle tilbydes at deltage i undersøgelsen, såfremt de var dansk 

talende og var mere en 1 måned fra diagnose tidspunktet for deres barns kræftsygdom. 

Perioden på netop 4 uger er valgt, fordi behandlingscyklus for en overvejende del af 

børnecancersygdommene er 3 uger. Med et par dages sikkerhedsmargin til begge sider 
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er intensionen, at alle forældre, der aktuelt har et barn i behandling, og som kan 

inkluderes i undersøgelsen, derved får tilbud om at deltage i undersøgelsen. 

Formidlingen af kontakten mellem os og forældrene blev foretaget via af afdelingens 

sygeplejersker. Der er flere grunde til at etablere kontakten på den måde; dels har 

afdelingens personale viden om, hvilke patienter der opfylder inklusionskriterierne, 

således at kun de forældre der falder inden for undersøgelsens kriterier, blev spurgt. 

Dels er indlagte forældre og børn omfattet af sygehusets tavshedspligt, og vi får således 

kun kendskab til navnene på de forældre, der frivilligt og ved deres underskrift har 

valgt at deltage i undersøgelsen. For at sikre et højt informationsniveau og engagement 

blev der afholdt 3 informationsmøder om undersøgelsens in- og eksklusionskriterier, 

formål og indhold for de sygeplejersker, der skulle være behjælpelige med at rekruttere 

informanterne, samtidig med at de fik skriftlig information udleveret til brug ved 

tvivlsspørgsmål (Bilag 5). Vi opfordrede endvidere til at forældre og personale kunne 

kontakte os, hvis der var behov for yderligere eller uddybende information om 

undersøgelsen. 

Der er dog flere overvejelser bag rekrutteringen af informanter. Ved at lade 

sundhedsprofessionelle udlevere informationsmateriale mister vi en del af kontrollen 

over forløbet – vi ved ikke, i hvilken kontekst informationen er udleveret samt hvilke 

spørgsmål denne har rejst blandt informanterne. Vi har dog været opsøgende blandt 

sygeplejerskerne i den periode informanterne blev udvalgt, for at diskutere proceduren 

og mulige spørgsmål med dem. Der har dog ikke i særlig grad været behov for 

supplerende information, hvilket vi har tolket som et tegn på, at informationsmaterialet 

synes at fungere tilfredsstillende. Nogle personer bryder sig ikke om at skuffe andre 

mennesker, og ved at lade de sundhedsprofessionelle udlevere materialet undgik vi at 

familierne skulle se os i øjnene og sige nej tak til at deltage – vores opfattelse er, at det 

blev nemmere for de indlagte familier at tage beslutningen om at deltage eller ikke 

deltage på den måde. Man kan ikke udelukkes, at nogle forældre har fået den opfattelse, 

at det var hospitalets undersøgelse, fordi sygeplejerskerne informerede om den, og som 

derfor ikke føler sig frie til at sige fra, er bange for at blive opfattet som 

usamarbejdsvillige og for derved at modtage en dårligere behandling. Det faktum, at 

der blandt 35 familier var 7 familier (19%) der ønskede at deltage giver et signal om, at 

ingen har følt sig presset til at deltage. Det store bortfald giver anledning til at vurdere, 

hvem det så er, der deltager og hvem der ikke gør. 

Hvis man ser på tabel 1 fremgår det, at der er familier repræsenteret i alle tidsmæssige 

faser af behandlingsperioden, fra 5 mdr. til 2 år efter diagnosetidspunktet, så ud fra 

dette materiale kan man ikke sige noget om, at det ene tidspunkt er bedre end det andet 

i forhold til at få familien i tale i behandlingsfasen. Vi kan konstatere, at forældrene 

aldersmæssigt fordeler sig i 30’erne og 40’erne, og at det således er de ”modne” forældre 
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vi har kontakt med; de helt unge deltager ikke. Alle deltagende familier er i parforhold 

med barnets biologiske forældre. Ser man på erhverv, er alle forældre i arbejde, og 1/3 er 

i ledende stillinger. Vores sample indeholder ingen eksempler på enlige forsørgere, 

arbejdsløse, pensionister eller studerende, og at forældre i undersøgelsen, ud fra disse 

parametre, hører til blandt de økonomisk og mentalt ressourcestærke, og at det giver 

dem det overskud der skal til for at medvirke i et interview. 

Vi fik kontakt med 35 familier ud af de ca. 450 familier med cancerbørn, der aktuelt 

findes i Danmark. Ud af de 5 onkologiske centre i Danmark, der behandler børnecancer 

har vi således haft primær kontakt med ca. 8% af hele gruppen. I betragtning af 

eksklusionskriterier, tidsramme og geografisk afgrænsning synes undersøgelsen at have 

haft kontakt med en tilfredsstillende del af det samlede undersøgelsespotentiale. 

Informationsmaterialet blev udleveret til 35 forældre i løbet af perioden og af disse 

ønskede 7 familier at deltage i undersøgelsen. Der er således lavet 8 interviews: 6 

interviews med 1 forælder, 1 interview med 2 forældre samt 1 interview, hvor den 

anden forælder stødte til i slutningen af interviewet. 

Inden selve interviewet fandt sted blev alle forældre informeret om interviewets formål 

og struktur, samt at det var frivilligt at deltage i undersøgelsen. Respondenterne blev 

ligeledes bedt om at underskrive en erklæring om informeret samtykke hvoraf det 

fremgik, at de frivilligt havde valgt at deltage i undersøgelsen og at vi har ret til at 

benytte de informationer der fremkommer i forbindelse med interviewet i en 

anonymiseret form. Forældrene er ligeledes informeret om, at de på et hvilket som helst 

tidspunkt under eller efter interviewet kan tilbagekalde denne accept. 

8.4  Præsentation af informanterne og deres familie 

• Der er udført 8 interviews med forældre til et kræftsygt barn og i det følgende vil 
familierne kort blive introduceret udfra få demografiske baggrunds oplysninger: 
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
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8.5  Tabel 1 

Navn og 

alder 

Børn Syge 

barns 

diagnose 

Ægte-

skabeligt 

forhold 

Job/ 

uddannelse 

ÆF’sjob Bolig Orlov Tid  

siden  

diag- 

nose 

Klara 

31 år 

Amalie 

11 mdr. 

Leukæmi Samboen

de med 

Anton 

Lærer Maskinmes

ter 

Lejelej- 

lighed 

Ja, 

fuld 

tid 

5 mdr 

Kasper 

44 år 

Anna, 

9 år 

Mikkel, 

14 år 

 

Anna 

Leukæmi 

Gift med 

Julie  

Leder i 

privat 

firma 

Sekretær Ejet  

række 

hus 

Nej 7 mdr 

Julie 

46 år 

Anna,  

9 år 

Mikkel, 

14 år 

 

Anna 

Leukæmi 

Gifte 

med 

Kasper  

Sekretær Leder i 

privat 

firma 

Ejet 

Række 

hus 

Ja, 

fuld 

tid 

7 mdr 

Lise  

46 år 

Anders, 

12 år 

Leukæmi Gift med 

Morten 

økonoma IT-branche Ejet  

parcel 

hus 

Ja, 

halvti

ds 

7 mdr 

Mette  

44 år 

Janus  

14 år 

Linus  

11 år 

Linus 

Hjernetu

mor 

Gift med 

Per 

pædagog Leder, 

større firma 

Egen  

gård på 

landet 

Nej 1 år 

Adele  

38 år 

Peter,  

8 år 

Magnus 

4 år 

Magnus 

Leukæmi 

Gift med 

Holger 

Leder i 

privat 

firma 

Leder i 

grossistfir

ma 

Ejer- 

lejlig- 

hed 

Nej 1 år 

Holger 

44 år 

Peter,  

8 år 

Magnus 

4 år 

Magnus 

Leukæmi 

Gift med 

Adele 

Leder i 

grossistfir

ma 

Leder i 

privat 

firma 

Ejer-

lejlig- 

hed 

Ja, 

fuld 

tid 

1 år 

Tove  

35 år 

Viktor, 

5½ år 

Camilla 

1½ år 

Viktor 

Leukæmi 

Gift med 

Tom 

Regskabs 

medarb. i 

off. Inst. 

IT-branche Egen 

villa 

Ja, 

fuld 

tid 

1½ år 

Maria  

41 år  

Rasmus 

6½ år 

Leukæmi Gift med 

Jens 

pædagog IT-branche Andels 

Lejlig- 

hed 

Ja, 

fuld 

tid 

2 år 

Jens   

49 år 

Rasmus 

6½ år, 

Tim 19 år 

Leukæmi Gift med 

Maria 

IT- branche pædagog Andels 

Lejlig- 

hed 

Nej 2 år 

 
Ovenstående tabel viser i oversigtsform familiernes demografiske og familiære forhold. Det ses, 

at de 9 informanter aldersmæssigt fordeler sig fra 31 år til 46 år, med et gennemsnit på 41 år. Det 

syge barn er mellem 11 mdr. og 11 år, og i 3 af familierne er det syge barn familiens eneste barn. 

I de resterende familier er der en 3-5 år ældre storebror. 
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En familie bor i lejelejlighed, en familie bor i andelslejlighed og resten i ejerbolig, 

lejlighed, rækkehus eller villa, i en radius af 2-80 km fra hospitalet. 

I 4 familier havde kvinden orlov fuld tid. I en familie havde forældrene delt orloven 

mellem sig, så de havde orlov halv tid og arbejde halv tid. I 2 familier havde faderen 

orlov fuld tid. I en familie havde forældrene initialt delt orloven mellem sig, og senere 

valgt at lade den ene part (faderen) have orlov på fuld tid. 

På det tidspunkt interviewene fandt sted var der gået mellem 5 mdr. og 2 år fra 

diagnosetidspunktet. 

8.6  Analyse af forældre 

Familiernes fælles karakteristika er, at familien består af begge det sygebarns biologiske 

forældre og på nær en familie der er samboende, er alle forældrepar gifte, hvilket skal 

ses i forhold til den generelle fordeling af gifte og samboende familier i Danmark, hvor 

64% af alle familier med børn er gifte og 17% er samboende (Siim 1997:142). I den 

samboende familie er det syge barn familiens første barn. I en anden familie er dette 

familiens eneste barn, og i en familie har faderen et barn fra et tidligere ægteskab, de 

øvrige familier har ét barn udover det sygebarn. Hvis vi ser på mødrenes 

gennemsnitsalder for hvornår de har fået deres første barn, så er den 31.3 år hvilket 

stemmer godt overens med den generelle gennemsnitsalder i Danmark for, hvornår 

kvinder får deres første barn, som er 29.3 år (Christoffersen 1999:88). Forældrenes alder 

varierer mellem 31 – 46 år, med en gennemsnitsalder på 41 år. I undersøgelsen indgår 

således ikke helt unge eller ældre forældrepar.  

Hvis vi ser på forældrenes sociale og erhvervsmæssige baggrund i forhold til deres 

pardannelsesmønster så er dette karakteriseret ved enten et symmetrisk eller traditionelt 

pardannelsesmønster hvor enten parret har samme uddannelsesniveau eller at faderen 

har et højere uddannelsesniveau end moderen (Christoffersen 1998:44, Christoffersen 

1999:92). Dette betyder også at der i undersøgelsen ikke indgår repræsentanter for 

utraditionelle familier hvor kvinden har en længere uddannelse end manden 

(Christoffersen 1998:44, Christoffersen 1999:92), en undtagelse herfra er Holger og 

Adele, hvor Adele har en længere uddannelse end Holger, der ingen formel uddannelse 

har, men hvis man ser på deres erhvervsmæssige positionering, så er både Holger og 

Adele ansat i ledende stillinger inden for det private erhvervsliv, hvorfor de ikke kan 

betragtes som ægte repræsentanter for et utraditionelt pardannelsesmønster. 

Alle forældre har enten en uddannelse eller og/eller er ansat i ledende stillinger, og alle 

forældre er på det tidspunktet, hvor barnet diagnosticeres med en cancersygdom, 

udearbejdende. Dette stemmer godt overens med de generelle danske tal, hvor 79% af 
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mødrene og 95% af fædrene til børn under 10 år, er udearbejdende (Siim 1997:142). I 

undersøgelsen indgår således ikke forældre der ikke har en tilknytning til 

arbejdsmarkedet, som langtidsarbejdsløse, bistandsklienter m.v. eller hjemmegående 

husmødre. I forhold til den diversitet som Castells beskriver der karakteriserer den 

senmoderne familie, så indgår der i denne undersøgelse fx ikke enlige forsørgere selv 

om de udgør 19% af børnefamilierne (Siim, 1997:149), sammenbragte familier med 

”dine” og ”mine” hjemmeboende børn, eller homoseksuelle familier.  

Familierne i denne undersøgelse kan derfor bedst beskrives som gifte eller 

sammenboende middelklassefamilier med et eller to børn, hvor hovedparten er 

bosiddende i en ejerbolig, og med en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. At 

undersøgelsens familier er sammensat på denne måde betyder også at vi på baggrund af 

de foretagne interviews ikke kan sige noget om hvorledes især enlige forsørgere 

håndterer at befinde sig i en situation hvor et barn bliver diagnosticeret med en 

cancersygdom. I den forbindelse skriver Kristjänsson (1999) at eneforsørger familier ofte 

har et velfungerende netværk omkring sig som de kan trække på bestående af 

bedsteforældre og andre forældre i samme situation i forhold til håndtering af 

hverdagslivet. I Inger Annebergs bog ”Håbets labyrint- Når et barn får en livstruende 

sygdom” (1998), der er baseret på interview med forældre til børn med en livstruende 

cancersygdom, indgår der interviews med enlige forsørgere, og her beskrives det 

ligeledes at for nogle enlige forældre får netværket bestående af familiemedlemmer 

(forældre, søskende o.l.), venner og arbejdskolleger en øget betydning emotionelt som 

praktisk.  

8.7  Valg af tidspunkt for interview 

Der er lavet studier af familier med cancersyge børn, og de fysiske, psykologiske og 

sociale følger af selve sygdommen og af behandlingen for både det cancersyge barn og 

for resten af familien. De studier, vi har haft adgang til, har undersøgt familierne 1 – 15 

år efter endt behandling, hvor der ikke fremgår argumentation for det valgte 

tidsinterval. Bortset herfra er Forinder, der er af den opfattelse, at den berørte familie 

efter 1½ år stadig er for kriseprægede til at gennemføre studiet, og derfor er der i hendes 

studie valgt et tidsinterval på 4 år efter afsluttet behandling (Forinder 1997). 

Nærværende undersøgelses ønske er at beskrive de problemstillinger som familierne 

oplever i forbindelse med den praktiske og emotionelle organisering af dagliglivet i 

forbindelse med barnets behandling for cancer, og derfor ønsker vi at interviewe dem på 

det tidspunkt problematikkerne er mest nærværende og aktuelle, vel vidende at 

familierne er meget belastede.  
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8.8  Interview situationen 

I forbindelse med udførelsen af de kvalitative interviews, er der 2 forhold der 

karakteriserer de vilkår, forældre til kræftsygebørns har, og som også får indflydelse på 

udførelsen af interviewene. Det er henholdsvis forældrenes manglende mulighed for at 

strukturere deres tid, således at de kan lave aftaler selv få dage eller timer frem i tiden, 

samt såvel barnets som forældrenes gensidige afhængighed af hinanden. 

Ud af de 8 interviews med forældrene er de 6 interviews foretaget på et kontor på 

hospitalet. 5 af disse interviews er foretaget i forbindelse med, at barnet enten er indlagt 

til behandling eller i forbindelse med et ambulant kontrol besøg, og et interview er 

foretaget samme sted efter aftale med respondenten, dog uden at barnet er til stede på 

hospitalet. Interviewene med de professionelle er foretaget på hospitalet. 2 interviews 

med forældre er foretaget i respondenternes hjem, i det ene interview deltager den ene 

af forældrene i starten, mens den anden kommer hjem i løbet af interviewet, mens begge 

forældre deltager i det andet interview. Valget af rammer omkring interview situationen 

er blevet bestemt af familiernes situation, da man som forældre til et cancersygt barn har 

svært at lave aftaler frem i tiden. 

Respondenternes manglende mulighed for tidsmæssig planlægning har betydet at vi 

har udført interviewene på de tidspunkter og steder hvor det kunne passe ind i 

respondenternes dag, og hvor der var andre voksne tilstede til at varetage barnets behov 

imedens. Selv om der er taget disse hensyn, blev 3 af interviewene afbrudt inden 

interviewet var helt færdigt, fordi barnet havde behov for forældrene. Disse interviews 

er alle foretaget på hospitalet. Dette illustrerer, at respondenternes manglende mulighed 

for tidsmæssigt planlægning ikke kun handler om hvor de er på bestemte dage, men 

også om de kan overlade barnet til andre i en begrænset tidsperiode. De interviews der 

blev foretaget i respondenternes hjem er omgivet af ro på en anden måde, idet barnet 

her leger i vante omgivelser under interviewet eller kommer og går til og fra, mens 

interviewet bliver foretaget. 

Respondenternes manglende mulighed for tidsmæssigt at strukturere hverdagslivet har 

således betydning for hvorledes det er muligt at udføre forskning inden for dette felt. 

Det har været svært for forældrene at forudsige hvorvidt de var indlagt eller hjemme 

den næste dag, således at der kunne aftales en tid og et sted for udførelsen af 

interviewene. Derfor er interviewene i stor udstrækning foretaget inden for de første 24 

timer efter den initiale kontakt til forældrene, da det var indenfor den tidsramme, de 

nogenlunde vidste hvor de befandt sig geografisk og hvad der skulle ske. Det er derfor i 

stor udstrækning respondenternes aktuelle situation, der bliver bestemmende for 

rammerne i forbindelse med udførelsen af de kvalitative interviews. Den manglende 

mulighed for tidsmæssigt at strukturere tiden er et grundlæggende element i 

familiernes hverdagsliv, som ikke kun gør sig gældende i forhold til fx interview 
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deltagelse, men det har også indflydelse på alle andre aktiviteter som familien ønsker at 

deltage i fx sociale arrangementer, men også mulighed for planlagt kontakt til 

socialrådgiver i kommunen o.l. 

Det andet forhold, der har haft indflydelse på rammerne for denne undersøgelse er det 

syge barns behov for kontakt til respondenten. Dette kommer dels til udtryk ved, at selv 

om at barnet har en signifikant person hos sig mens respondenten bliver interviewet, så 

er dette ikke altid tilstrækkeligt til, at barnet kan undvære respondenten i det tidsrum 

som interviewet er berammet til at vare og dels ved at, selv om at begge forældre er til 

stede på hospitalet og ønsker at deltage i undersøgelsen, så er det kun muligt for den 

ene af forældrene at forlade barnet. 

8.9  Generaliserbarhed og repræsentativitet 

Der er i undersøgelsen lavet 8 interviews med 9 forældre, og 3 interviews med 

sundhedsprofessionelle. Man kan spørge sig selv, om i alt 11 interviews er for få til at 

afdække de mønstre, den kvalitative undersøgelses mål er, i modsætning til den 

konventionelle kvantitative undersøgelse, der tilstræber generaliserbarhed i statistisk 

forstand, og som derfor opererer med langt større undersøgelsespopulationer. 

Undersøgelsen er ikke repræsentativ i statistisk forstand for nogen større gruppe af 

familier, børn eller andre. Målet med denne undersøgelse kan og skal ikke opnå data, 

der kan generaliseres til resten af verden, og heller ikke at finde det unikke og særlige, 

men snarere at afdække de orienterings- og handlemønstre, der kan genfindes hos 

familierne. 

Ud fra ovenstående begrundelser har hensigten været at indfange flest mulige familier i 

et givet tidsrum, og vores opfattelse er, jf. ovenstående at alle, der kunne inkluderes, er 

spurgt, men at mange ikke har ønsket at deltage. Som beskrevet er de interviewede 

familier alle eksempler på forældre, der har et vist overskud. Vores opfattelse er, at hvis 

vi skulle opnå kontakt med de familier, der ikke ønskede at deltage, skulle strategien 

have været en anden, fx et andet tidspunkt i sygdomsforløbet som det anbefales af 

Forinder (Forinder 1997) eller anden undersøgelsesmetode, fx feltobservationer, hvor 

den primære kontakt ville få en anden karakter. Da dette speciale har en begrænsning 

både i omfang og tidsramme, har vi accepteret at vores interviews måske ikke kan 

afdække underliggende handlingsmønstre hos en gruppe familier i generaliserende 

forstand, men kan anvendes eksemplarisk til at fokusere på nogle gentagne 

problematikker, som familierne oplever.  
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8.10  Etiske overvejelser 

I forbindelse med undersøgelsen har vi løbende forholdt os til forskellige etiske 

problemstillinger. Der har dels været tale om problemstillinger som vi på forhånd var 

bevidste om, at forholde os til, og dels problemstillinger, der er opstået undervejs. 

Kampman (2000) beskriver i forbindelse med forskning i børn og barndom forskellige 

etiske fordringer som forskere skal forholde sig til. Selvom vores fokus ikke er rettet 

direkte på børn som informanter, er vi blevet inspireret af de etiske fordringer, som kan 

være relevante i forhold til denne undersøgelse. At forholde sig kritisk til formålet med 

undersøgelsen og være bevidst om, hvorvidt lignende undersøgelser er udført og hvis 

interesser der er på spil i forbindelse undersøgelsen skal forholdes til hvilke 

omkostninger og forventninger der findes til resultatet af undersøgelsen. Her skal 

omkostninger ikke udelukkende forstås i en snæver økonomisk forstand, men også som 

hvilke bidrag informanterne skal yde i form af tid, besvær, ulejlighed, og emotionelle 

belastninger i forhold til det forventede resultat. At deltage som informant i en 

undersøgelse bliver ikke nødvendigvis opfattet som en belastning, men kan være 

forbundet med fordele, fx oplever nogle respondenter det positivt, at der er nogle der 

lytter til deres oplevelser. En anden fordele kan være, at man ved at give sin mening 

tilkende får mulighed for at påvirke forskningsresultatet (Kvale 1997). 

I forhold til nærværende undersøgelse kan tilbudet om at medvirke opfattes som en 

yderligere belastning, fordi det kræver tid til at deltage interviewet, tid som forældrene 

kunne have brugt sammen med deres barn/børn, partner, familie eller alene. Det kan 

også ses som en emotionel belastning, da vi beder forældre fortælle om deres oplevelser, 

følelser og tanker i forbindelse med en af de sværeste begivenheder i deres liv, hvis ikke 

den sværeste. En del forældre har oplevet, at de har fortalt dele af denne historie flere 

gange til plejepersonale, læger eller andre professionelle i forskellige sammenhænge, så 

derfor kan det, at skulle dele deres oplevelser med andre igen, i sig selv opleves som en 

belastning. 

På den anden side kan undersøgelsen også åbne mulighed for at forældrene får fortalt 

deres historie i sammenhæng, får beskrevet de problemer og frustrationer de oplever 

undervejs, til nogle der har tid til at lytte, og på denne måde kan deltagelsen opleves 

positivt. 

”Et veludført kvalitativt interview kan være en berigende oplevelse for den interviewede, 
der kan få nye indsigter i sin livssituation.” (Kvale 1997:42). 

Idet vores tilgang til problematikken rejser sig fra en anden vinkel end de 

sundhedsprofessionelles vinkel, er der god grund til at antage, at de spørgsmål vi stiller 
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forældrene er anderledes, og at forældrene derfor vil fortælle en anden del af deres 

historie end den de ellers fortæller. 

Som beskrevet tidligere blev familierne kontaktet via plejepersonalet. Dette betyder, at 

vi ikke er i direkte kontakt med forældrene, før de har taget en beslutning om hvorvidt 

de vil medvirke eller ej. Vi har ligeledes i brevet pointeret at deltagelsen er frivillig og 

forældrenes beslutning om deltagelse ingen indflydelse har på deres barns behandling 

og pleje. Forældre og de sundhedsprofessionelle befinder sig i væsentligt forskellige 

positioner, da forældrene er afhængige af den behandling og pleje som personalet yder 

deres barn. Relationen mellem forældre og personale kan beskrives som et asymmetrisk 

forhold, eller en magt relation (Kampman 2000, Goffman 1967). Vi ønsker ikke at 

forældrene skal betragte os som en del denne magtrelation, men i stedet som udefra 

kommende, neutrale personer i forhold til hospitalet. På den ene side underminerer vi 

dette standpunkt ved at lade personalet give forældrene vores invitation til at deltage i 

undersøgelsen, fordi vi derved indirekte indikerer overfor forældrene at ”det vil være 

godt at deltage i undersøgelsen, og dette støttes fra personalets side”. På den anden side 

har vi søgt at penetrere dette forbehold ved at understrege overfor forældrene, at de 

ikke behøver at meddele deres beslutning om deltagelse til personalet, men kan gøre det 

direkte til os. Endelig har etiske overvejelser omkring indsigt i fortrolige data været 

medvirkende til at afgøre kontakten til informanterne, idet den valgte metode kun giver 

os adgang til navne på de familier, der ønsker at deltage. 

Ud fra samme overvejelser har vi anonymiseret alle oplysninger, der ville kunne 

identificere familien, for at værne om familiernes fortrolighed og privatliv. Dette valg er 

også truffet fordi det ikke interessant hvem familierne er, men deres oplevelser, tanker 

og overvejelser.  

Da denne undersøgelsen ikke er et biomedicinsk eksperiment, har det ikke været 

nødvendigt at indhente tilladelse fra den videnskabsetiske komite til at gennemføre 

undersøgelsen. Vi er kommet i kontakt med familierne via en hospitalsafdeling hvor 

deres barn modtager behandling og har i den forbindelse haft behov for tilladelse til at 

gennemføre undersøgelsen fra pågældende hospitalsledelse. 

8.11  Metodeteoretisk referenceramme 

Den metodeteoretiske referenceramme, der benyttes til at analysere data i dette 

sociologiske speciale, tager overordnet udgangspunkt i et objektiverende perspektiv, 

som det er beskrevet hos Bourdieu. Det afgørende er, at man kan tænke relationelt, idet 

konstruktionen af analyseeksemplet er en proces, og ikke en række forskrifter og regler, 

der teoretiserer uden relation til virkeligheden (Bourdieu og Wacquant 1996:206). Det 

relationelle aspekt består i, at teori og empiri ikke kan tænkes uafhængige af hinanden. 
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Den objektiverende tanke hos Bourdieu betyder, at forskeren hele tiden må gøre sig klar, 

at det område der fokuseres på kun udgør én del af den samlede forståelsesramme, og 

at opgaven derfor er at oplyse de områder, der ellers var mørke. Endvidere er en 

grundlæggende metodologisk tilgang hos Bourdieu, at forskeren på et teoretisk niveau 

må sætte sig på subjektets plads i det sociale rum, med de sociale betingelser det 

indebærer – det skal understreges, at der her tales om et teoretisk niveau, da forskeren 

aldrig kan dele subjektets betingelser eller forstå den anden ”indefra” (Larsen 1999).  

Et afgørende forhold er, at man kan tænke refleksivt for at bryde med vanetænkning, og 

dette gælder både i forhold til dagligliv og i forhold til akademiske traditioner. Ved at 

frigøre sig fra ureflekterede antagelser, prækonstruerede kategorier og 

perceptionsstrukturer er der mulighed for at undgå selv at blive en del af det sociale 

område man undersøger, og i stedet kritisk reflekterende, objektiverende.  

”Det er den eneste måde man kan objektivere og videnskabeliggøre de forhold der muliggør 
en doksisk erkendelse af den sociale verden, hvilket ikke bare vil sige billedet af denne verden 
som et prækonstrueret fænomen, men også de kognitive matricer, der ligger til grund for 
konstruktionen af billedet”(Bourdieu og Wacquant 1996:226). 

Forskeren skal udføre deltagende objektivering, ikke deltagende observation, som det er 

beskrevet i det forudgående afsnit. Som det beskrives har Bourdieu i sin metodologi 

såvel som i sin sociologi dybe rødder i flere klassiske traditioner, som fx 

hermeneutikken, fænomenologien, strukturalismen, konstruktivismen. Bourdieu tager 

på forskellig vis afstand fra dele af de forskellige retninger, men formulerer alene 

eksplicit en metodologisk tilgang på et overordnet, svært operationaliserbart niveau. 

Selv siger Bourdieu: 

”Helt generelt har folk svært ved at placere mig på det sociologiske felt… i og med at jeg 

lægger vægt på de store strukturelle konfigurationer, der ikke kan reduceres til de 

interaktionsmønstre og praksisformer, de manifesterer sig i. På den anden side nærer jeg 

stor sympati for og føler jeg mig beslægtet med forskere, der går helt tæt på tingene 

(…interaktionisterne…). Når det er sagt, må jeg sige, at jeg er stærkt skeptisk over for den 

videnskabsteoretiske tilgang, mange interaktionister bruger i deres arbejde, fordi den 

uvilkårligt befordrer en vis nærsynethed, for ikke at sige blindhed, over for overordnede, 

objektive magtstrukturer, der er usynlige for det blotte øje”(Bourdieu og Wacquant 

1996:98). 

Bourdieu beskriver om metodikken i forbindelse med forskningsinterview, hvordan 

man skaber sig et overblik over det felt, man vil undersøge. Man må observere adfærd, 

kende til personens baggrund og interesser og forsøge at forstå vedkommendes 

situation. Dernæst gælder det om at forstå komplexiteten i ytringer, at tolke kontekster 

og traditioner, at forstå handlingernes mening for personen og at forklare adfærd 

(Callewaert 2003). For at konstruere feltet må de specifikke kapitalformer, der har en 
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social kraft i feltet, bestemmes, og for at konstruere kapitalformernes system, må man 

kende til feltets egen logik: ”Her står man overfor en hermeneutisk cirkel… hvor man konstant 

bevæger sig mellem de to poler”(Bourdieu og Wacquant 1996:94). 

For at operationalisere objektiveringsperspektivet tager vi derfor udgangspunkt i den 

forstående interpretative forskningstype, hvor det er formålet at skabe viden om 

forældrenes opfattelses af deres livssituation, som den leves her og nu. Man kan måske 

sige, at det at dét, at skabe viden forstås hermeneutisk og forældrenes situation forstås 

fænomenologisk. Målet er at tolke individets livsforhold, frem for at benytte sig af 

kausale forklaringsmodeller, hvilket i denne sammenhæng vil sige at familien som 

social enhed ses i forhold til både samfundsmæssige påvirkninger (det strukturelle 

aspekt) og emotionelle reaktionsmønstre hos det enkelte familiemedlem (det subjektive 

aspekt). Det er også vigtigt at understrege, at meningsfulde fænomener kun er 

forståelige i den sammenhæng eller kontekst de forekommer i, det er sammenhængen 

som giver meningen. Den hermeneutiske cirkelbevægelse er netop udtryk for dette 

forhold, den peger på forbindelsen mellem det der skal fortolkes, forståelsen og den 

sammenhæng eller kontekst det skal fortolkes i.  

Analyse af interviewene med familierne og med de sundhedsprofessionelle præsenteres 

samlet i næste kapitel. 
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9 -  Analyse af interviewundersøgelsens  
      resultater – udvalgte temaer 

Det der kendetegner familiernes strukturering af deres liv inden barnet blev 

diagnosticeret med cancer er præget af, at de alle er udearbejdende, og hverdagslivet er 

som følge deraf præget af at få de daglige gøremål til at gå op i en højere enhed. 

Forældrene har hver især fundet en måde at strukturere disse gøremål på under 

hensyntagen til deres arbejdstider, forskellige muligheder, færdigheder og interesse. 

Eksempler herpå er f.eks, at den, der forlader hjemmet senest, er den, der afleverer 

barnet i institution/skole, at hvis den ene forældre laver mad så tager den anden til 

gengæld opvasken, osv. Der ses en tendens til at det ofte er kvinderne der er 

hovedansvarlig for de daglige huslige gøremål som madlavning, tøjvask o.l., mens 

mændene hjælper til og er hovedansvarlig for udendørs relaterede opgaver, som at slå 

græsplæne osv. 

9.1  Forløbet omkring diagnosetidspunktet – mødet med sundhedssystemet 

Barnets første symptomer tolkes i første omgang af forældrene som almindelige 

børnesygdomme som halsbetændelse og influenza. Da symptomerne enten ikke 

forsvinder eller forværres kontakter forældrene deres praktiserende læge. Hvorledes det 

efterfølgende forløb former sig varierer fra barn til barn. Hos nogle børn bliver det 

forholdsvis hurtigt (1 dag – 2 uger) afklaret, at der ikke er tale om en almindelig 

børnesygdom, hvorfor de henvises til en specialafdeling hvor den endelige 

cancerdiagnose stilles. Hos andre børn tager forløbet, fra de første symptomer 

observeres og til den endelige diagnose stilles, op til flere måneder. Forældrene til disse 

børn fortæller, at de havde svært ved at relatere barnets symptomer til almindelige 

børnesygdomme.  

Linus’ mor Mette fortæller, at hun blev opmærksom på, at der var noget i vejen med 

Linus, da han begyndte at kaste op, han tabte sig, og fik efterfølgende slingrende gang. 

Gentagne besøg over en periode på 2 måneder hos en praktiserende læge medførte, at 

familien blev tilbudt terapi, fordi lægen opfattede klagerne som ”noget psykisk”, at 

Linus havde sociale tilpasningsvanskeligheder, da familien kort forinden var flyttet til 

egnen fra et andet sted i landet. I starten var Mette alene om sin bekymring, da heller 

ikke hendes mand, Per, kunne se, at der er noget i vejen med Linus:  

”Vi snakkede meget om det og Per sagde, jeg måtte være lidt hysterisk fordi jeg så ting som 
han ikke så … og blev sådan lidt… halvvrede på hinanden, hvis man kan sige sådan, ikke. 
Og jeg kunne slet ikke få det til at passe…”(interview 8: 84). 
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Da Mette ikke mener, at lægen har ret, insisterer hun dels på, at der bliver taget nogle 

blodprøver, og da symtomerne tager til, bestiller forældrene tid hos en anden læge, der 

undersøger Linus grundigere, og samme dag indlægger Linus til observation for en 

hjernetumor. Mette fortæller: 

”..[lægen] tager imod os og undersøger Linus og hører på min forklaring omkring det hele 
og allerede …jamen der går ikke engang…ja ikke engang et kvarter, så trækker han mig 
sådan til side og siger, jeg tror at Linus har en tumor i hjernen… det skulle gå rigtig 
hurtigt, sagde han, så jeg [lægen] vælger at tage med, og vi kører med udrykning med 
Linus. 

I: Var det den samme dag at du gik på skadestuen og der sker alt det der lige i løbet af …? 

Mette: Ja, lige i løbet af timer… han var kanon en læge simpelthen … så klokken var 8, tror 
jeg, om aftenen, der lander vi her… (interview 8: 85 - 86). 

Mette beskriver her, hvorledes hendes intuitive, subjektive fornemmelse af, at der er 

noget galt med Linus, af den praktiserende læge opfattes som psykologisk 

tilpasningsbesvær, da lægen ikke finder objektive sygdomstegn hos Linus. Rollen som 

forældre indebærer at deres opfattelse er udtryk for en lægmandsopfattelse, der står 

overfor lægens ekspertperspektiv i en asymmetrisk magtbalance, hvor lægen besidder 

den legitimerende autorisation, der kan beslutte om Linus skal undersøges yderligere 

eller ej. Mette opfatter, at hendes intuitive fornemmelse af, at der er noget fysisk i vejen 

med Linus nedprioriteres, og hans symptomer omskrives og tolkes som problemer, hele 

familien skal i psykologisk behandling for. Mette beskriver i citatet ovenfor, hvordan 

den næste læge familien møder, er mere opmærksom på familiens subjektive opfattelse, 

og som lytter på Mettes forklaring, hvad hun ikke har opfattet at den første læge gjorde 

– og fra det øjeblik sker der noget, Linus bliver hasteindlagt og lægen kører endda med i 

ambulancen, hvilket Mette opfatter meget positivt og omsorgsfuldt. Kultursociologen 

Helle Timm(1997) beskriver ekspertperspektivet på sundhed og sygdom som bevidst og 

rationelt som et ”udvendigt ” fænomen, mens lægperspektivet er baseret på 

hverdagslivets oplevelser og erfaringer med ”den levede krop” (Timm 1997: 25). 

Eksemplet med Linus tjener ikke til at opdele læger i ”gode” og ”dårlige”, men skal i 

større udstrækning ses som et eksempel på en senmoderne bruger af sundhedsvæsenet, 

nemlig Mette, der tillægger sin egen subjektive oplevelse en værdi, der derved sætter 

lægens vurdering i tvivl. At søge en ”second opinion”, altså en anden eksperts 

fortolkning af barnets symptomer indebærer en bevidst beslutning om at sætte den 

første eksperts udsagn i tvivl, og kan ses som et eksempel på den 

demokratiseringsproces, der ifølge Lupton er udviklet i den vestlige verden siden 

1970’erne (Lupton 1996:157). Lægperspektivet får derved karakter af et 

forbrugerperspektiv, der i denne sammenhæng har udviklet sig til i højere grad at 

vurdere sundhedssystemet kritisk, og dermed synes at udfordre den traditionelle 

medicinske autoritet. Lupton skriver, at tillid til læger i høj grad er baseret på en 
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kommunikation, hvor lægen, udover at forholde sig til konkrete symptomer, også er i 

stand til at opfatte patientens emotionelle behov og forholde sig til disse (Lupton 1996: 

159 – 160). I eksemplet ovenfor beskriver Mette læge nr. 2 som ”en kanon læge”, fordi 

vedkommende forholder sig til Mettes subjektive fornemmelse af, at der er noget galt 

med Linus, og derved tillægger lægperspektivet vægt i forbindelse med 

diagnosticeringen af Linus, mens der i forhold til den første læge familien frekventerede, 

ikke blev etableret et tillidsforhold mellem lægen og familien. 

9.2  Emotionel reaktion på indlæggelse 

Nogle børn indlægges i første gang på det lokale sygehus, hvor børnene får 

diagnosticeret sygdommen, mens andre kun har kortvarig kontakt til lokalsygehuset 

inden de overflyttes til børnecancerafdelingen, hvorefter den endelige diagnosticering 

finder sted. Forløbet omkring selve indlæggelsen opleves forskelligt af forældrene. 

Nogle forældre står selv for overflyttelsen af deres barn mellem de forskellige sygehuse, 

en familie vælger undervejs at besøge familiens healer for at barnet kan få en 

behandling, mens et andet barn overflyttes i ambulance uden at forældrene er med i 

ambulancen. Lindgren (1997) beskriver, at effekten af barnets sygdom på familien 

begynder ved diagnosetidspunktet. Den traumatiske periode er prentet ind i 

forældrenes bevidsthed i en sådan grad, at nogle i detaljer kan gengive samtaler flere år 

efter de har fundet sted, hvordan ordene blev formuleret og detaljer omkring 

sammenhængen (Lindgren 1997). Den emotionelle reaktion på forløbet beskriver Adele:  

Adele: ”… så tog han [den praktiserende læge] en blodprøve og så fuldstændig vanvittig ud 
i hovedet, og så sagde han, at han havde gjort noget forkert, og tog en til, og sagde, at nu 
måtte vi vist hellere køre på hospitalet, fordi der var et eller andet galt, han kunne ikke sige 
hvad det var. Så kørte vi til Hospitalet og allerede derude… vidste vi, at der var noget 
rivende galt, fordi lægerne var for alvorlige, det var forfærdeligt. Og så fik vi …at vide, at 
han havde leukæmi... Og der var det ligesom, det hele brød sammen, kan man sige…Vi var 
bange for at han døde, vi vidste jo ingenting, leukæmi, altså, det er jo kræft. Kræft, det er da 
det værste man kan forestille sig, at ens barn skal have. Man kan faktisk ikke forestille sig 
noget værre, og vi var jo i en eller anden tilstand af uvirkelighed, tror jeg nok, jamen, den 
dag, den står simpelthen… prentet… vi gik bare og …kunne slet ikke forholde os til, at han 
formentlig nok var syg, og alligevel så gik man hele tiden – det er han da ikke, altså, ikke 
vores barn”. (Interview 9:95). 

Når ens barn indlægges med mistanke om cancer sker det som beskrevet tidligere, i et 

forløb på ganske få dage, hvor forældrene både emotionelt og praktisk skal forholde sig 

til mange forskellige aspekter. Hos mange forældre er tanken om, at et lille barn kan få 

en så alvorlig sygdom som kræft, meget fjern, og selv om barnet har gået og skrantet i 

en periode har den tanke slet ikke været nærværende hos andre forældre. Selv efter at 

barnet er indlagt til udredning, har det for nogen ikke faldet dem ind, at der kunne være 
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tale om en ondartet sygdom. Mange forældrene er ikke forberedte på, hvad der skal 

komme, mens andre har en anelse om, at der er noget alvorligt galt med barnet. 

Maria fortæller: 

”Jeg var dødchokeret, selv om de ikke kunne sige det med 100% sikkerhed, så… havde de 
forberedt os på, at det var nok det. Det var pludselig helt uvirkeligt, jeg tænkte, de tager fejl, 
det var min første indskydelse, det var at de tog fejl… Men egentlig vidste jeg godt, at det 
havde de ikke, for jeg havde en bleg unge, meget bleg unge, som havde en blodprocent som 
var meget lav, ikke. Men jeg kendte ikke til leukæmi som sådan, altså jeg har aldrig kendt 
nogen, der har haft leukæmi eller noget”. (Interview 11:129). 

Davidsen-Nielsen beskriver den umiddelbare reaktion på at få sit barn diagnosticeret 

med cancer som primært emotionelt begrundet – følelsen af stress, tankemylder, 

kaosfølelse og angst for at miste barnet. Familien bliver her på en meget direkte måde 

konfronteret med døden og mange forældre føler sig ensomme, uden kontrol og er 

optaget af følelsen ”hvorfor lige mig/os?” Samtidig er forældrene ofte 

handlingslammede, fordi de er i en tilstand af krise (Davidsen – Nielsen 1995, Heyerdal 

2000). Forældrenes reaktion på barnets diagnosticering og mødet med afdelingen kan 

beskrives ved hjælp af Hochschild beskrivelse af, hvorledes følelser opstår i forbindelse 

med at man bliver konfronteret med en ændring i livet, hvor følelser fremkommer i det 

modsætningsforhold der opstår mellem den forventning forældrene har til den aktuelle 

situation og den forståelse af realiteten, den nye situation kræver (Hochscilds 2003:231). 

Følelsen angst opstår derved som signalfunktion i en komparation mellem forældrenes 

erfaringer med cancer – som Adele beskriver det ovenfor, at ”kræft er det værste man kan 

forestille sig, eller Maria, der udtrykker sin manglende erfaring med kræft, og 

forventningerne bliver derfor forbundet med det værst tænkelige, at barnet dør. 

Forældrene i denne undersøgelse bekræfter dette, idet de beskriver, at deres følelser 

”sidder uden på tøjet”, at de forsøger at opretholde en facade mens deres indre liv er et 

stort kaos, og hvor selv små dagligdags ting, som at skulle hente et håndklæde kan få 

det hele til at vælte. Hele familiens verden bliver vendt på hovedet, når barnet 

indlægges, og alt virker umuligt og uforståeligt. De har ikke overskud til at rumme de 

andre forældre på afdelingen, og har svært ved at forstå hvordan de kan se glade ud når 

deres barn er alvorligt sygt. I mødet med hospitalsafdelingen og de andre 

børnecancerramte familier, beskriver Tove sin umiddelbare reaktion på deres holdning 

således: 

Tove: ”… jeg kunne simpelthen ikke forstå hvordan fanden man kunne være glad, altså, gå 
med et skaldet barn og så være glad, det kunne jeg simpelthen ikke forstå. Det kan jeg godt 
forstå i dag, men det virkede simpelthen så mærkeligt på mig… Og så blev de ved med at 
snakke om hans hvide blodlegemer og jeg fattede sgu´ikke hvad det var de snakkede om… 
Og det var hæsligt, men på en eller anden måde var det også lidt en lettelse… [da]man så 
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havde fundet ud af, hvad det var, fordi det er den uvished, der er så skrækkelig. (Interview 
10: 114-115). 

Tove beskriver her sin undren over, at følelsen ”glad” kan være til stede i situationen, 

hvor ens barn er indlagt og bliver behandlet for en cancersygdom, og, som det fremgår, 

har tydelige fysiske tegn på dette i form af hårtab. De andre forældres emotionelle 

udtryk stemmer ikke overens med Toves internaliserede (bevidste eller ubevidste) 

regler for følelsesudtryk i denne situation, men hendes holdning ændres i forløbet, som 

hun også udtrykker i citatet. Samtidig aner man konturerne af den sociale og 

emotionelle tilpasning, der sker i løbet af indlæggelsen. 

9.3  Institutionelle tiltag 

Hospitalet forsøger at imødekomme nogle af de emotionelle reaktioner, som de 
chokerende oplevelser afstedkommer i forbindelse med indlæggelsen. Sygeplejersken 
fortæller: 

”..når… en familie med et nyt barn[bliver indlagt], så laver vi en enestue parat til dem, 
hvor de har mulighed for at kunne være sig selv, for det kan virke meget chokerende at 
komme i afdelingen og se alle de her børn med sonde, og skaldede og prednisolonprægede62 
børn… vores hovedtese er, at de skal have…en stue hvor de kan trække sig, selv bestemme 
hvornår de er parat til at gå ud og møde nogle af de andre, ikke” (Interview 1:1). 

Familierne har i den første tid konstant en sygeplejerske hos sig. Der er en del praktiske 

ting der skal ske, yderligere undersøgelser af forskellig art, og barnet får ofte 

væsketerapi intravenøst samt der er kontakt til andre faggrupper end læger og 

sygeplejersker, til fx hospitalets socialrådgiver, idet der inden for de første uger af 

sygdomsforløbet skal tages stilling til – og søges om – socialmedicinske tiltag, f.eks 

plejeorlov til en af forældrene. Afdelingen har god erfaring med at en gennemgående 

person, sygeplejersken, kan medvirke til at ”samle trådene” for familien, og hele tiden 

være til stede for at besvare spørgsmål og informere om f.eks. behandlingsplanerne 

samt til at opmuntre forældrene til at se sygdommen i øjnene, sætte ord på den trussel 

sygdommen udgør for familien og til derved at bearbejde de voldsomme oplevelser, 

indlæggelsen har afstedkommet. Lillrank (1998) beskriver sygeplejerskens rolle som 

den, der får etableret et grundlæggende tillidsforhold mellem afdelingen og familien, og 

ud over at tage sig af de konkrete, behandlingsrelaterede opgaver som at give medicin 

og skifte forbindinger, bliver sygeplejerskens rolle også: 

 ”..a surveillance apparatus which both monitors and evinces the patients personal identity: 
in so doing it helps fabricate and sustain that very identity” (Lillrank 1997:179). 

                                                 
62 Prednisolon er et lægemiddel, der som bivirkning bl.a har en karakteristisk ændret fedtfordeling på kroppen, 
således at maveomfang øges og ansigtet bliver rundt, deraf navnet ”måneansigt”, og at arme og ben er tynde 
(lægemiddelkataloget 2002). 
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Sygeplejersken kommer derved til at fungere som familiens guide, både praktisk og 

emotionelt. Det grundlæggende tillidsforhold er vigtigt, og sygeplejersken fortæller: 

”..eksempelvis har jeg oplevet…forældre, fordi de har haft det så svært selv … sige… nu 
kommer den sygeplejerske, dumme sygeplejerske igen, og så tager vi da hånd om det, og 
snakker med forældrene om at det er en uhensigtsmæssig måde at opføre sig på hvis man 
skal kunne samarbejde omkring det”(Interview 1:4-5). 

Herved instrueres forældrene direkte i, hvorledes regler om opførsel og tiltale er mest 

hensigtsmæssig, begrundet i vigtigheden af en godt samarbejde, og derved bliver 

forældrenes autotitet og de familieinterne udtryksregler (jvf Hochscilds 2003:75) italesat 

og udsat for opfordring til omskrivelse. Herved træder hospitalet ind som familiær 

autoritet i forhold til følelsesregler. Forinder (1997) beskriver sygeplejerskens rolle som 

familiens ”coach”, der instruerer familien som et sportshold med heppekor, målscorer 

osv., som støtteperson der vedholdende kan holde forældrene fast i, at er et mål med 

indlæggelsen og behandlingen og de lidelser, barnet gennemgår, og sygeplejerskens 

tilstedeværelse kan betragtes som en del af afdelingens tilbud om en institutionaliseret 

mestringsstrategi. Denne strategi benyttes også af afdelingen. Lægen siger: 

Lægen: ”… altså det er også os der påvirker dem… fordi vi siger at her er du syg og vi skal 
forhåbentlig gøre dig rask og det må vi arbejde på, ikke, så vi pisker lidt stemning op, en 
kampstemning, at nu skal det bare ske og på den måde”… (Interview 2:23). 

Samtidig kan sygeplejersken også imødegå forældrenes eventuelle fornægtelse af 

barnets situation og holde fast i kriseinterventionsstrategien som vedtaget officiel 

strategi. Larsen (2000) beskriver et eksempel på, hvorledes den legitimerede, 

institutionelle magt udfoldes i form af brug af en specifik kriseteori, Johan Cullbergs 

faseteori (Cullberg 1996) som er udarbejdet i en psykologisk – humanistisk synsvinkel 

med basis i den medicinske forståelse af psykiske sygdomme og tilstande (Cullberg 

1996). Teorien har vundet officiel status bl.a. som basisbog i undervisning af 

sundhedsprofessionelle, både læger, sygeplejersker og andet personale som f.eks. 

socialrådgivere (Larsen 2000). Denne status henter sin legitimitet i, at teorien er 

videnskabeligt begrundet, og er således et eksempel på, hvorledes den medicinske 

diskurs definerer den ”rigtige” (legitime) måde, og derved, implicit, den ”ikke-rigtige” 

måde at opfatte og forholde sig til mennesker, der ifølge den medicinske definition, er i 

en tilstand af krise (Larsen 2000). En fornægtelse af barnets situation opfattes som et 

dysfunktionelt forsvar indenfor den psykodynamiske kriseteori (Cullberg 1996), men 

opfattes indenfor den procesorienterede mestringsteori mere beroende på 

sammenhængen, fornægtelsen optræder i (Folkman og Lazarus 1984, Antonovsky 1979, 

2000). Fornægtelse kan ses som den korte periode, hvor individet kan ”samle ” sig selv 

for efterfølgende at udvikle mere forfinede forsvar (Lillrank 1998), men dette aspekt 

synes nedtonet til fordel for at barnet kommer hurtigst muligt i behandling. For at 
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forældrene overhovedet kan mobilisere ressourcer til at være i situationen, hos barnet 

kan det ifølge Folkman og Lazarus(1984) ske på bekostning af en midlertidig neglekt af 

selve den dødstrussel, diagnosen indebærer, og at dette benyttes som en midlertidig, 

hensigtsmæssig mestringsstrategi, for på et senere tidspunkt at kunne forholde sig til 

barnets sygdom. Nedenstående beskriver Adele, hvordan hun ikke kunne forholde sig 

til situationen og handle i den: 

Adele: … det var sådan en osteklokke. Det, jeg husker, hvis jeg skal sige noget, det var en 
ufattelig, ufattelig kompetent sygeplejerske, som gik ind og tog over totalt, ind til det der 
kriseramte forældrepar, simpelthen styrede os igennem de første mange dage. Så gør I bare 
sådan og så gør I sådan og så gør I sådan… man tænkte, det her, det skal jeg i hvert fald 
ikke have noget med at gøre, og det kunne man heller ikke. Og der var de ufatteligt 
professionelle, og hele attituden på afdelingen var hjælpsomhed, hjælpsomhed, 
hjælpsomhed. Kendskab til, at det her, det er rædselsfuldt. Viden om, at her kan vi gøre en 
forskel, her har vi et forældrepar i krise og et meget sygt barn.” (Interview 9:96). 

Personalet benytter sig af viden om krisereaktioner, f.eks ved at fritage forældrene fra 

valgmuligheder og beslutningsprocesser, som for et kriseramt forældrepar synes 

uoverskuelige. At personalet konkret overtager styringen accepteres af forældrene, der 

under normale omstændigheder er fuldt kompetente, vante med og i stand til at tage 

ansvar og beslutninger. Forældrene befinder sig pludselig i en medicinsk verden, som 

de færreste på forhånd har kendskab til, som nedenstående eksempel beskriver: 

Maria: ”Vi fulgte bare med, vi gjorde bare det der blev sagt, vente der og der, gå med, blive 
her, vi var meget lamslåede over alting, kendte ikke noget til systemet, vel, har aldrig været 
på hospitalet, kender slet ikke til sådan nogle rutiner” (Interview 11:129). 

Hospitalet som institution med dets personale er både redningsplanken der skal gøre 

barnet rask, og samtidig en autoritet, der ustikker regler, men som i dette eksempel 

opfattes positivt og omsorgsfuld, selvom man kan sige, at familierne fratages både 

integritet og autonomi.  

Forældrene nedtoner ofte deres egne følelser for at kunne fungere i rollen som mor eller 

far for det syge barn og for eventuelle søskende, for at kunne formidle fortrøstning og 

håb til barnet, men dette er efter personalets opfattelse ikke altid hensigtsmæssigt. 

Forinder (1997) beskriver, hvorledes en erkendelse vil bringe forældrene videre i 

kriseforløbet og medvirke til at de kan forholde sig til barnet og dets diagnose uden 

fornægtelse, der i modsat fald ville kunne medføre overbeskyttelse, idealisering eller 

bagatellisering af barnet og dets problemer (Forinder 1997). Disse psykologiske 

mekanismer kendes og benyttes af afdelingens personale, der fx er bevidste om at 

fordele informationsmængden over flere samtaler, således at forældrene gradvist kan nå 

til en erkendelse af, hvad der er sket og hvad der skal ske i tiden fremover. Det er 

afgørende for behandlingen af barnet, at forældrene er nået så langt i 
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erkendelsesprocessen, at barnet kan blive fortalt om sygdommen. Den interviewede 

læge fortæller, at forældrene bearbejdes af personalet, indtil barnet også kender 

sandheden om sygdommen. Det beskrives helt konkret, hvorledes forældrene over flere 

samtaler varmes op (interview 2:22) til at modtage den information, afdelingens 

personale mener forældrene skal have. Dette sker ud fra en betragtning om, at der ikke 

påbegyndes behandling af barnet med kemoterapi eller anden behandling før der er 

rene linier og alle, barnet inklusive, kender sandheden. Dette syn på barnet står i et 

modsætningsforhold til en traditionel moderne opfattelse af barnet, hvor barnet blev 

betragtet som uskyldigt eller rent og derfor skulle beskyttes fra livets realiteter (Elkind 

1994). Der er forældrene, der i visse tilfælde repræsenterer det traditionelt moderne syn 

på barnet og ikke ønsker at deres barn bliver konfronteret med hvad sygdommen og 

behandlingen indebærer. Lægen fortæller: 

”... siger altid til forældrene, og gennemfører det ikke altid i første samtale, men i hvert 
tilfælde i løbet af ganske få samtaler, at børnene skal have sandheden at vide. Og hvis 
forældrene starter med at sige, det må de ikke [vide], så må vi bearbejde familien og vi… når 
det altid inden børnene får deres kemo, fordi vi vil ikke snyde børnene og derfor er vi nødt 
til at vente til familien giver os lov til at sige sandheden til børnene. Og sandheden kan 
formuleres på forskellig vis, men ordene ondartet og kræftsygdom eller leukæmi skal gerne 
være med i (Interview 2:22). 

Det er dog ikke alle forældre, der ikke ønsker at inddrage barnet. At forældrene 

medinddrager barnet som en social aktør, ses hvor Mette fortæller, at Linus har været 

med til alle samtaler (undtagen en) med lægen, således at han har fået samme 

information som forældrene om sygdommen og behandlingen. 

Mette:”... det varer ikke lang tid efter operationen så kommer lægen der har opereret ham og 
tager en samtale med Per og mig … og det tror jeg faktisk er det eneste tidspunkt at Linus 
ikke har været med, for ellers har han været med til stort set alle samtaler hele vejen 
igennem … og bliver draget med ind i det hele … Det synes jeg er meget fint at der ikke er 
noget der bliver holdt skjult for ham”. (Interview 8:87) 

I dette eksempel er der overensstemmelse mellem forældrenes og hospitalets holdning 

til, på hvilket niveau børn skal informeres om deres sygdom, man kan med et 

Bourdieu’sk begreb sige at det er et udtryk for en fælles doxa, hvorfor der ikke er basis 

for en konflikt situation, men hvis forældrene mener at barnet ikke skal informeres, ville 

systemets holdning sætte sig igennem indtil at denne overensstemmelse var opnået, og 

kan ses som et udtryk for symbolsk vold. Grunden til at man i dette tilfælde kan tale om 

symbolsk vold er, at systemet handler ud fra deres faglige viden og bedste intentioner 

om hvorledes der er rigtigt at tackle situationen hvor familien skal informeres om børns 

alvorlige sygdom, og dermed ikke opfatter intentionen som et overgreb på hverken 

forældre eller børn, men mener at handle til alles bedste (jvf Bourdieu 1994). Herved 

presses forældrene ind i et massivt sæt af opførsels – og følelsesregler (jvf Hochscilds 
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2003), der udstikkes og monitoreres af det medicinske felts officielle handleforskrift, at 

forældrene skal presses til erkendelse af hospitalets opfattelse af barnets behov for viden 

om sin egen sygdom, inden behandling påbegyndes. Herved konstrueres en 

følelsesregel om, hvorledes forældrene bedst håndterer deres følelser i barnets sygdoms-

og behandlingsforløb, med afsæt og begrundelse i personalets indsigt i den 

dominerende kriseteori. At forældrene igennem flere samtaler får gentaget information 

og institutionens holdning til, hvorledes forældrene skal forholde sig begrundes i, at 

forældrene herved hjælpes igennem de forskellige faser i krisen jf. kriseteorien, fordi 

hjælpen til barnet, selve behandlingen, ud fra afdelingens etiske forskrift og erfaring kan 

påbegyndes, når også barnet er orienteret om sin egen sygdom, og udøvelsen af den 

symbolske magt legitimeres derved ud fra hensynet til barnets tarv.  

Den alternative tilgang til samme problematik er Lazarus/Folkmans teori om 

procesorienteret mestringsstrategi (Lazarus/Folkman 1884) der benyttes af individet 

som en reaktion på den konkrete reaktion. Forældrenes mere fornægtende holdning kan 

være et eksempel på en sådan kontekstspecifik strategi, der benyttes, og valget, der i 

andres (de professionelles) øjne synes uhensigtsmæssigt, kan forklares ved at hvis man 

ikke har overblik over en situation, kan det beskytte en selv og barnet, hvis der i en 

periode lægges låg på visse områder (Folkman og Lazarus 1984), eller Davidsen-Nielsen 

og Leicks cirkulære model (Davidsen-Nielsen og Leick 2001), der bygger på 4 opgaver i 

sorgarbejdet som en aktiv proces både kognitivt og emotionelt, der ved at bearbejde 

sorgen og krisen opnårs en forløsning og indsigt og et udgangspunkt for personlig 

udvikling, således at det personlige beredskab af forsvars- og mestringsressourcer er 

styrket for personen. Lillrank skriver ligeledes, at fornægtelse kan være en 

nødvendighed for forældrene, for ikke at tabe kontrol og herredømme over deres eget 

selv (Lillrank 1998). Det er tidligere beskrevet, hvorledes en ubearbejdet psykologisk 

påvirkning kan medføre post traumatic stress disorder, PTSD (Kazak et al 1997, 1998, 1999, 

Pelcovich et al 1998, Davidsen-Nielsen og Leick 2001, Cullberg 1996), og litteraturen 

forslår tidlig intervention hos familier, der viser tegn på manglende bearbejdelse af det 

traume, barnets sygdom udgør for at undgå langtidspåvirkning på familien, f.eks i form 

af forældrestøttegrupper eller selvhjælpsgrupper (Overholser & Fritz 1990, Adamsen et 

al 1994, Adamsen og Midgård Rasmussen 2001) eller familieterapiprogrammer (Kazak 

et al 1999). Sygeplejersken på afdelingen er opmærksom på, at familiens umiddelbare 

mestring af situationen ikke betyder, at den psykologiske reaktion er gennembearbejdet 

og integreret i familien. Sygeplejersken udtaler: 

”… det tidspunkt i behandlingsforløbet hvor vi er dårligst til at støtte familien, det er når 
de går fra den meget intensive behandling og til ambulant kontrol, på det tidspunkt hvor 
man som forældre ofte giver slip på sine egne følelser og giver plads til sig selv, fordi nu er 
det behandlingsforløb overstået, og det er gået godt for mange af dem og nu kan man slappe 
lidt af v … lige pludselig får man plads til sig selv og så begynder nogle af de følelser og 
nogle af de tanker som man har haft gennem hele behandlingsforløbet måske at vælte op i 
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en… og så er der ikke rigtig nogle til at samle en op…der mangler nogle gange noget 
netværk… det er ikke tilbudt… familien derhjemme, som lige pludselig er overladt til sig 
selv og… når man er færdig med den intensive behandling, så begynder angsten også at 
komme, for kommer der nu et tilbagefald, eller nogle senfølger og alle de der ting der 
kommer…”(Interview 1:10). 

Sygeplejersken beskriver hendes opfattelse af, hvorledes angsten som et symptom på 

den ubearbejdede sorg eller krise dukker op i det øjeblik, institutionen slipper grebet om 

familien, og dermed fritager familien for de normer og regler, institutionen kræver af 

familien, og at der ikke aktuelt er konkrete tilbud til familien i den situation, da der ikke 

er ressourcer i afdelingen til det. Forældrene må selv tage initiativ til kontakt til 

patientforeninger, værestedet ”Myretuen” o.lign., hvis de har behov for det. 

9.4  Kontrol og tilpasningsstrategier 

Margereta Järvinen og Nanna Mik-Meyers antologi ”At skabe en klient” belyser via 

forskellige indfaldsvinkler, hvordan institutioner skaber og påvirker problemidentiteter, 

og gør op med illusionen om at den ansatte møder klienten uden forudfattede 

meninger. Antologiens hovedtese er, at klienten skabes i en proces, hvor individets 

problemer oversættes til systemsprog, og behandles ud fra institutionelt fastlagte 

diagnoser og forståelsesrammer. Klienten tilpasses kategorier der modsvarer 

institutionens handlingsmodeller og foranstaltningsmuligheder (Järvinen og Mik-Meyer 

2003). Det sociale system skaber klienten, forstået på den måde, at det ikke er klientens, 

brugerens behov og ønsker, der er udgangspunktet for den hjælp der tilbydes, men at 

klienten defineres ud fra de institutionelle sammenhænge og de serviceformer, der 

eksisterer. 

”Klientens problem stöbs om så att de passer in i organisationenes regler och rutiner. Det 
är den på förhand givne organisatoriska inramningen som avgör vem som överhuvud blir 
definerad som klient och i så fall hvilken typ av klient, hvilken del av personens liv der skal 
åtgärdes osv” (Järvinen 2002:75). 

Påstanden er, at konstruktionen af klient- eller patientidentiteter, der er baseret på og 

indlejret i institutionelle magtformer virker så stærkt, at de for det enkelte individ kan 

virke som og opfattes som en form for tvang. Lægen udtrykker i det nedenstående, 

hvorledes familierne søge passet ind i hospitalets praksis: 

Lægen: ”… der er lidt forskelle men vi præger dem så voldsomt meget at vi efterhånden får 
dem alle sammen i noget der ligner et mønster, ikke” (Interview2:26). 

Forældrene oplever det ikke umiddelbart negativt, at de skal passes ind i hospitalets 

mønster. Nogle opfatter det som en stor hjælp, at personalet i afdelingen guider dem 
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gennem den første tid, fortæller dem hvad de skal gøre, såvel i forhold til barnet, men 

også i forhold til praktisk foranstaltninger som at søge orlov fra deres arbejde. Som de 

ovenstående eksempler fra interviewene viser, beskriver Adele hvordan hun opfatter 

den medicinske verden som meget professionel, som tager over hvor familien ikke selv 

er i stand til at tænke og handle, og accepterer derved med stor tillid, den medicinske 

opfattelse af, hvordan familien skal hjælpes bedst mulig. Maria udtalelse beskriver, 

hvordan den første tid på hospitalet var præget af, at personalet tog beslutninger og 

anviste handlemønstre. Når forældrene overtager de handlemønstre som anvises af 

hospitalspersonalet er der samtidig en mulighed for at de overtager hospitalspersonalets 

fokus og syn på barnet, hvilket fx kan betyde at de kommer til at fokuserer på barnets 

sygdom og ikke de raske sider af det sygebarn (det hele barn). Maria´s refleksioner er 

orienteret i forhold til, at hospitalsmiljøet er et ukendt miljø, som hun ikke har viden om, 

og hvor hun ikke kender til regler og rutiner, og derfor i en vis grad er nødt til at tro på, 

hvad de ansatte siger: 

Maria: ”Vi var nødt til at tro på at det de sagde var rigtigt, ikke, altså, vi bildte os selv ind, 
vi sagde til hinanden også, at når de siger det, så er det sådan, de ved det, og vi kendte jo 
ikke til noget, vi skulle først hjem og på internettet…” (Interview 11:129). 

Marias udtalelser udtrykker en mere forbrugerorienteret handlemåde i forhold til 

sundhedsvæsenet, som det også beskrives af Lupton, hvor lægmandsperspektivet er, at 

den medicinske viden kan og skal diskuteres og at den traditionelle videns status 

derved udfordres (Lupton 1996). Netop internettet, som Maria henviser til, er et 

potentielt videnslager, hvor man kan søge viden om cancerformer, behandling, 

prognoser osv, både nationalt og internationalt. Forældrene til cancerbørn er derved i 

stand til at opnå viden på højt niveau, at sammenligne behandlingsformer og resultater 

og gør derved lægmand til ekspert på specifikke områder. ”Forbrugerisme” som Lupton 

beskriver, kan blive en potentiel trussel mod den symbolske magt som den medicinske 

verden udøver, idet en italesættelse og objektivering af de institutionaliserede 

praktikker og handlemønstre indebærer en bevidstgørelse om disse praktikker. I 

eksemplet som det er beskrevet vælger Maria at lade sig føre af personalet, og dette 

begrunder hun med, at hun netop ikke kender til hospitalet og dets rutiner til feltet, det 

skal hun lære at kende først. Dette kan forklares ud fra et psykologisk reaktionsmønster 

i form af manglende evne til at overskue og kapere situationen, men kan også beskrive 

en tilpasningsstrategi til at integreres i det ukendte hospitalsmiljø som det er beskrevet 

hos Goffman (1967). Man kan i ovenstående tilfælde tale om en tilsyneladende 

tilpasning til institutionen, dels på grund af forældrenes kriseprægede choktilstand og 

dermed manglende overblik over situationen og til at reflektere og dels måske som en 

tilpasningsstrategi for at undgå problemer og for derved efterfølgende at kunne udnytte 

den goodwill der er etableret fra starten af behandlingsforløbet. Ifølge Goffmans 

beskrivelse af klienters institutionalisering er det særligt fra starten, at der er behov for 

at opnå et godt samarbejde med de ansatte, fordi de første dages indtryk påvirker 
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opholdet i udtalt grad, således at negative oplevelser kan påvirke en stor del af opholdet 

negativt (Goffman 1967). 

Et andet eksempel på, hvorledes forældrene kan får øget kontrol over situationen og 

bragt en fornemmelse af håndterbarhed og meningsfuldhed er en mestringsstrategi, 

hvor en Mor – Julie - oplever en fornemmelse af ydre kontrol ved at sammenligne 

barnets sygeperiode og de opgaver der skal varetages i den forbindelse, med et nyt job. 

Denne beslutning blev taget som en strategi til selv at kunne tackle situationen 

emotionelt, fordi Julie kunne forudse det alternativ, at hun selv ville bryde 

følelsesmæssigt sammen. 

Julie: ”… selv om jeg ville ønske at jeg kunne påtage mig hendes smerte og leve hendes 
sygdom igennem, men det kan jeg ikke, jeg kan kun være hos hende og hjælpe hende og 
yde… mest muligt, ikke… jeg har prøvet at skifte job et par gange…jeg føler bare at det er 
et nyt job…sådan tager jeg det… jeg ved ikke om jeg beskytter mig selv ved at sige, at nu er 
det her dit nye job og så må du bare gå ind i det som det var et job…altså prøver jeg 
det…Jeg føler at jeg bliver mere stærk, for det bliver jeg nødt til for at kunne hjælpe 
Anna… jeg har vænnet mig til tanken at sådan er det bare, så det her er mit nye job, at 
passe Anna og få hende helt igennem…” (Interview 6:71). 

Her benytter Julie sig af en erfaring fra tidligere jobskifte, en refleksiv omfortolkning af 

den emotionelle side af den nye hverdag med barnets sygdom til en konstruktion, så det 

bliver en mere praktisk opgave snarere end emotionel, og som derved gør opgaven 

håndterbar og dermed giver mening for Julie. Et nyt job indebærer for de fleste en 

periode hvor der skal bruges energi på at sætte sig ind i et nyt område og nye rutiner, 

kollegaer osv. Kommentaren om, at Julie beskytter sig selv ved at betragte sin orlov som 

et nyt job kan dække over en indkapsling af de følelsesmæssige aspekter af sygdommen, 

som derved gemmes væk, men også ses som at Julie spejler sin nuværende hverdag i 

erfaringer fra tidligere og derved oplever mening, håndterbarhed og begribelighed i 

situationen. Man kan også forstå hendes udtalelse som en beskyttelse fra at skulle se i 

øjnene, at det job hun så inderligt længe har ønsket sig og nu endeligt fået, mistes igen 

på grund af datterens sygdom. Ud fra en følelsessociologisk fortolkningsramme kan 

man sige, at Julie omskriver sine følelser, således at hun, i stedet for at påtage sig Annas 

sygdom og smerte som sin egen og sin egen skuffelse over at miste det eftertragtede job 

– og derved bryde sammen – må opfatte sin indsats til at hjælpe Anna bedst muligt, ved 

at opfatte sin orlovssituation ved sin datters sygeseng som et nyt job, og benytte de 

erfaringer fra jobskifte, Julie har fra tidligere. Herved kan eksemplet ses som et udtryk 

for deep acting (Hochscilds 1998, 2003) i følelsesarbejdet, og herved bliver det 

håndterbart og udholdeligt for hende, samtidig med at hun følger en institutionaliseret 

følelsesregel om at blive hos sit syge barn frem for at forfølge egne karriereinteresser.  

Det samme sker i eksemplet med Adele og Holger, der gør perioden håndterbar og 

meningsfuld ved at betragte Magnus’ sygdom som et fælles projekt. Derved aktiveres 
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forældrene generelle modstandsressourcer til brug i følelsesarbejdet, i dette tilfælde er 

det en konkret erfaring fra et forløb med den syge drengs storebror, forældrene tager 

udgangspunkt i: 

Adele: ”… vi tog meget hurtigt en beslutning om, at det her var ikke spørgsmål om han 
overlevede, men når vi var færdige, og det hjalp os begge to meget i den situation, det her er 
et projekt, projekt Magnus, og Holger og jeg, hvis vi skal tage historikken, har været 
igennem et projekt Peter, som ikke har sovet i 2½ år om natten, været vågen mellem 8 og 20 
gange hver nat i 2½ år, så vi vidste godt, at vi var meget stærke og hvis vi kunne gennemgå 
det så kunne vi nok også det næste, kan man sige, ikke, så det var jo en støtte i sig selv, det, 
man overlever på… det er jo også selvopholdelsesdriften… du bliver nødt til at tro i sådan 
en fase som her. Fordi, hvis ikke du tror på, at det har et heldigt udfald, så er det ulidelige 
2½ år, ikke”. 

Holger: ”Og da vi vidste vi kunne gå igennem den der fase der, så kunne vi jo også 
selvfølgelig gå igennem den her, styrket, og det var så også det vi blev enige om bagefter, 
det er ikke kun et projekt, det har også et mål, og målet er, at vi går styrket ud af det her 
(Interview 9:106). 

At betragte sygdomsforløbet og de nye opgaver og begrænsninger inden og udenfor 

familien som et nyt jo eller et projekt, familien i fællesskab skal gennemføre, giver stor 

grad af meningsfuldhed for familierne, og virker stærkt motiverende for alle parter. At 

mennesket styrkes ved at gennemleve belastninger på en positiv og konstruktiv måde er 

en opfattelse, der deles blandt teoretikere (Antonovsky 1997, Cullberg 1996, Jørgensen 

2001, Lazarus 1999). 

Familien taler ikke alene om at komme igennem perioden, men om, at det er en måde at 

overleve på. Disse eksempler viser, at familierne selv opfatter sig som pressede på liv og 

død, og det at omskrive deres følelser er af vital betydning i situationen, fordi 

situationen – både hospitalsafdelingen og deres følelsesmæssige, familiære tilknytning – 

fordrer en tilstedeværelse og handlekraft, der kun er mulig, hvis det frygtelige – barnets 

sygdom og behandling – kan omskrives til noget mere håndterbart, fx et nyt arbejde, 

eller et nyt projekt familien skal i gang med. Som det beskrives i eksemplet, indebærer 

mestringen også en vedholdende tro på, at det skal lykkes, at barnet vil overleve 

sygdommen. 

9.5  Social isolation 

Forældrene skal i forbindelse med indlæggelsen lære noget om den sygdom, barnet 

fejler, lære at varetage en del af plejen der er knyttet til den medicinske behandling fx 

medicinadministration og forbindsskift. Derudover skal de håndtere såvel deres egen, 

hinandens, familie og venners og ikke mindst barnets reaktion på sygdommen og deres 
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ændrede roller. Alt dette forgår i et hospitalets institutionaliseret miljø, hvor forældrene 

skal dele køkken, badeværelse og hospitals stue med de andre forældre og deres børn. 

I de perioder hvor barnet er hjemme, kan barnet være i risiko for at få infektioner som 

følge af behandlingen, hvilket betyder at familien er mere eller mindre isoleret i 

hjemmet. I de perioder må barnet ikke komme i skole/institution, kun have besøg af et 

begrænset antal venner som ikke er syge og ikke komme offentlige steder hvor der er 

mange mennesker og ikke benytte offentlig transport, komme i biografen, 

svømmehallen, i forretninger, tage på ferie o.l. Det betyder, at den forældre der er 

sammen med barnet i hjemmet i stor udstrækning også kommer til at fungere som 

barnets legekammerat, pædagog, sygeplejerske. Mange forældre beskriver en stigende 

gensidig opmærksomhed og afhængighed mellem barnet og den ene eller begge 

forældre, således at forældrene har svært ved at forlade barnet selv i en meget 

begrænset tidsperiode, og at barnet kræver forældrenes tilstedeværelse konstant. 

Forældrene skal forholde sig til at være forældre til et sygt barn i stedet for forældre til 

et normalt, rask barn. Sygeplejersken siger: 

”Forældrenes identitet og roller er i barnets sygdomsperiode stærk presset og under 
forandring eller omfortolkning og redefinering. De ikke kan leve et normalt liv… der er 
andre der bestemmer over deres liv og at de ikke kan være sammen med deres børn på den 
måde de vil og … de får en anden rolle og de skal leve med usikkerheden”(interview 1:7). 

Lillrank beskriver, at i forhold til sociale situationer og sociale relationer har forældrene 

det umådeligt svært, fordi det er vanskeligt at forklare for andre, hvordan familiens 

nuværende situation ser ud og hvad perspektiverne for behandling og sygdom er, og 

hvordan det tackles følelsesmæssigt (Lillrank 1998). Dette mønster genfindes i denne 

undersøgelse, og konsekvensen af dette er, at familierne tilsyneladende, i højere grad 

end nødvendigt, isolerer sig socialt. Vi spurgte familierne, hvordan barnets sygdom 

havde påvirket deres sociale liv, om de fx så deres venner i samme grad som før barnet 

blev syg, og om deres sociale liv i øvrigt kunne passes ind i behandlingsperioden og 

vedligeholdes:  

Adele: ”Det kunne vi ikke det første ½ år, altså, men da han blev ophævet fra sin isolation, 
så var det jo ligesom at vi fik et normalt liv igen. Det her med at børnene er isolerede, det er 
det, der gør det værste. Eller det er det værste også for forældrene, fordi du kan jo ikke 
engang tage i Føtex og købe ind, jo, du kan jo ingenting. Altså, du må ikke tage ham med 
nogen steder, og det er sådan set næsten det værste, man kan ikke få lavet andet end at være 
her” (Interview 9:103). 

Den effektivitet, de fleste forældre er vant til at mønstre for at få dagligdagen til at 

hænge sammen, omforhandles af hensyn til barnet, hvis sygdom og restriktioner sætter 

grænsen for al aktivitet. For den forælder, der er hjemme hos barnet, kan det være svært 

at undvære den voksenkontakt, man i arbejdslivet har været vant til, og det kan også 
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være en stressende faktor, at man fx ikke kan købe ind, når man har tiden til det og 

måske også lige står og mangler et eller andet. Personalet på afdelingen vurderer, at 

familierne i udgangspunktet har levet forskelligt, nogle har f.eks. været vant til at være 

mere sammen med deres børn end andre, og denne forskellighed vil også afspejle sig i, 

hvordan orlovstageren forholder sig til tiden sammen med barnet og hvordan familiens 

forandrede liv opfattes generelt. Det handler dog også om, at det kræver noget af 

forældrene psykisk, at skulle opretholde sociale kontakter, som følgende eksempel viser: 

I: ”får I set lige så meget til venner og bekendte? 

Klara: Nej, det gør man ikke, det gør man slet ikke… hun skal være isoleret og kan ikke 
være sammen med andre børn. Og det er også det, når vi så er hjemme, jamen så orker vi jo 
ikke at have en masse gæster eller skal af sted, altså, så er det jo skønt nok bare at gå en tur 
med barnevognen…” (Interview 4: 51). 

Den interviewede læge udtrykte, at forældrene overtolker begrænsningerne i den 

sociale kontakt. Begrænsningen er ifølge lægen, at små børn ikke må komme i 

institution og at de skal transporteres solo, altså ikke i offentlige transportmidler hvor de 

er udsat for mange forskellige mulige smittekilder. Det, at børnene isoleres mere end 

nødvendigt kan være direkte skadeligt for barnet, der i forvejen er påvirket psykisk af 

hele situationen, mener lægen, men hendes opfattelse er, at det er svært at nå igennem 

med budskabet, fordi forældrene handler ud fra de bedste intentioner for barnet og 

fordi de selv er meget bange for at udsætte barnet for noget, der kan skade det. 

Isolationen har dog også en anden effekt, i det forældrene ved at fastholde en høj grad af 

isolation af barnet, også beskytter sig selv imod den krævende sociale kontakt, hvor de 

konfronteres med barnets sygdom og familiens forandring og sårbarhed. Toves 

kommentar bekræfter dette: 

Tove: ”…vi kunne også rejse og gøre stort set som vi ville, men det tør vi ikke rigtig, vi tør 
ikke rigtig udfordre skæbnen ved at bevæge os for langt væk, slet ikke uden for Danmarks 
grænser” (Interview 10:122). 

Der var divergerende opfattelser blandt personalet om, hvad isoleringen af børnene 

indebar. Således beskrev den interviewede sygeplejerske et isolationsregime, der svarer 

til det, forældrene udlevede, altså mere strikse restriktioner end forbud mod 

daginstitution og kørsel med andre. En sådan manglende overensstemmelse i, hvad 

afdelingens personale beskriver, er ikke beskrevet i interviewene med forældrene, der 

samstemmende lever op til de restriktioner, der skitseres af den interviewede 

sygeplejerske. Forklaringen hertil kan være, at familierne i den institutionaliserede 

hverdag tilbringer meget mere tid sammen med sygeplejersker, og at det derfor bliver 

denne gruppes anbefalinger, der opfattes som institutionel regel, der følges, selvom 

lettere restriktioner ville gøre dagliglivet lettere for familien. Når lægens holdning er, at 

den sociale isolation i sin strikse form er unødvendig og direkte kan skade det syge 
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barn, kan det undre, at den sociale praksis vedbliver at fungere som den gør. En 

fortolkning af Järvinens (1998) beskrivelse af Bourdieus begreb doxa i en kollegial 

sammenhæng kan forklare fænomenet med, at selvom der fremkommer ny viden og 

medfølgende nye praktikker indenfor et område, kommer den kollegialt nedarvede, 

tavse selvforståelse i sygeplejerskegruppen måske til at virke modsat plejegruppens 

hensigt, nemlig som en rituelt indlært information. Dette kan forklares med, at ny viden 

frembringes i det diskursive rum til forskel fra doxa, der netop befinder sig i et tavst, 

ikke-diskursivt rum (Bourdieu 2000:168), og derved ikke påvirkes af ny viden. Hermed 

skitseres en form for symbolsk magt som den udøves i sygeplejerskegruppen. Samtidig 

kan dette være eksempel på en intern kamp i feltet mellem det overordnede, medicinske 

felt og subfeltet, sygeplejerskegruppen. Som det er beskrevet ovenfor, er sygeplejefaget 

genereret i det medicinske felt, men tager indholdsmæssigt afstand fra det strengt 

videnskabelige objektiverende aspekt til fordel for en mere menneskelig, frigørende og 

indfølende aspekt (Järvinen og Mortensen 2003). Ved at udfordre feltet er det muligt at 

skabe en selvstændig position, og en udfordring eller omskrivning af feltets logik til sin 

egen logik er en strategi herpå. 

Järvinen beskriver, hvorledes der ud over de institutionelle regler og forordninger, også 

i dagligdagen sker en socialt konstrueret forlængelse af de institutionelle regler, som for 

de ansatte er så underforståede og selvfølgelige at de ikke diskuteres, men som objektivt 

set kan beskrives som tvang. Som beskrevet ovenfor er doxa det, der for feltet fremstår 

indlysende og underforstået, og som videregives som normer og regler og vi – 

forståelser indenfor organisationen fra den ene medarbejder til den næste, er 

selvreproduceres og som derved får stærke konserverende kræfter, idet den nyansatte, 

for at blive legitimeret i feltet, må påtage sig de doxiske værdier og normer, feltet 

organiseres ud fra (Järvinen 1998). Herfra fra rejser Järvinen tesen om, at systemet 

skaber klienten, forstået på den måde, at institutionens doxiske system af forestillinger 

og normer om, hvad det vil sige at tilhøre en bestemt patientkategori, fx 

børnecancerramte vil være genereret ud fra regler og rutiner om, hvad personalet 

opfatter som problemområder og hvorledes disse konkret skal løses og/eller afhjælpes, 

og hvilke implicitte regler der skal følges i den forbindelse. I denne forståelse er der tale 

om, at familien i mødet med hospitalsverdenen skal tilpasses hospitalets doxa, for at 

hospitalets ansatte kan sige, at der er tale om en vellykket ”socialisering” til 

hospitalsverdenen. Selvom Järvinen ikke taler specifikt om følelser i sin forskning, så 

kan man drage paralleller, idet doxa referer til en udefineret pool af forforståelse 

omkring institutionen og dens virksomhedsområde, og at doxiske opfattelser kan 

optræde inden for ethvert af institutionens områder. 
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9.6  Tid 

I forbindelse med diagnosticeringen af barnets sygdom oplever nogle af forældrene at 

de får en ændret tidsfornemmelse, og i det efterfølgende forløb oplever forældrene også 

tiden på en anden måde. De oplever at barnets sygdom og behandling kommer til at 

sætte dagsordenen i forhold til hvad familien kan planlægge og foretages sig. I perioden 

umiddelbart efter diagnosticeringen (fra få uger til flere måneder) er barnet indlagt, 

hvilket betyder at en af forældrene altid er på hospitalet sammen med barnet, mens den 

anden i større eller mindre grad bliver ene ansvarlig for at få dagligdagen til at fungere i 

hjemmet. Dette betyder, at hvor forældrene tidligere var vant til at dele arbejdsopgaver 

mellem sig, så kommer dette i stigende grad til at hvile på den ene af forældrene eller 

begge forældre på skift afhængig af hvorledes familien har valgt at organisere deres 

nuværende situation. 

Klara: ”Det første stykke tid det … der er altså ikke nogen tidsfornemmelse af, hvor lang tid 
var det sådan, de første ting der, det kører bare ud i en køre” (Interview 4:57). 

Den manglende sociale og relationelle kontakt kan også ses som et udtryk for eller en 

konsekvens af Lillranks hovedkonklusion i hendes studie, at forældrene mestrer barnets 

sygdomsforløb ved at ”leve en dag ad gangen” (Lillrank 1998). Når forældrene 

indskrænker deres perspektiv til et her – og nu perspektiv er det vanskeligt at overskue 

at lave en aftale i kommende uge, fordi indskrænkningen i sig selv er en del af et 

fornægtelsesforsvar, der tjener til at beskytte dem selv. 

Klara formulerer det på følgende måde: 

I: ”Hvor lang tid kan I planlægge fremad?” 

Klara: ”Det er fra dag til dag. Altså, nu satser vi på at vi kan komme hjem ved 9 tiden i 
morgen, men det er ikke til at vide, altså, komme hjem nogle timer i morgen … Vi ved jo 
aldrig om, selvom vi er udskrevne, hvornår hun så får feber og bliver indlagt igen. Og når 
vi så er herinde, altså ambulant, skal hun nu have blod og blodplader, jamen, så er det jo 
også hele dagen vi er af sted, så er det ikke sådan, at vi … er hjemme til middag” (Interview 
4:58). 

Barnets sygdom besværliggør planlægning, som det beskrives ovenfor, fordi 

behandlinger og ambulante besøg samt infektionsperioder har første prioritet og er 

vanskelige at planlægge i et langtidsperspektiv, og dette kan bekræfte og forstærke 

forældrenes manglende kontakt til den del af det sociale netværk, der ligger ud over de 

meget nære relationer. Efter den første indlæggelse på hospitalet udskrives barnet og 

dermed får familien mulighed for at blive samlet igen, i vante omgivelser. Men familiens 

fokus er forsat centreret omkring barnets sygdom og behandling. Barnet skal indlægges 

til behandling med jævne mellemrum (1 til 2 gange om måneden) og derudover kan 
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familien risikere at blive indlagt mellem behandlingerne, hvis barnet f.eks. får feber. 

Dette betyder at familiens mulighed for at planlægge og strukturere tid mindskes. 

Forældrene ved ikke hvornår barnet og den ene forældre er indlagt og hvornår de er 

hjemme. De har derfor svært ved at lægge planer, både i forhold til social omgang med 

familie og venner, men også i forhold til fx møder med socialrådgiver, og andre 

offentlige instanser. 

En anden fortolkning af at forældrene kun forholder sig til den absolut nærmeste 

fremtiden kan være at de derved undgår at forholde sig til uvisheden om hvorledes 

fremtiden ser ud grundet barnets sygdom. Forældrene undgår herved at konfrontere sig 

selv med deres angst for at miste barnet, derfor kan forældrenes begrænsede forholden 

sig til fremtiden også ses som et udtryk for at de udøver deep acting, som beskrevet at 

Hochschild (2003), de begrænser deres mentale fokus, fordi de ikke ved hvornår denne 

situation er stabiliseret igen hvorved de opnår følelsesmæssig kontrol over situationen. 

9.7  Meningsskabende strategier  

Forældrene beskriver, at de for at mestre belastningen at have et sygt barn, anlægger 

forskellige strategier. Som beskrevet tidligere betragter Holger og Adele barnets 

behandling og helbredelse som et fælles projekt, og Julie beskriver at hun ser på 

opgaven som et nyt arbejde. For nogle forældre har det at få et alvorligt sygt barn, 

medført en refleksion over deres tidligere måde at organisere og prioritere relationen 

mellem arbejdsliv og familieliv. 

Ifølge Kazak (1991) og Davidsen-Nielsen (1995) er det ikke ukendt, at barnets øgede 

kontaktbehov medfører at specielt mødre involverer sig meget i barnets sygdomsforløb 

og i nogle tilfælde involverer de sig i en sådan udstrækning at de har svært ved at give 

slip på såvel barnet som behandlingssystemet, selv efter at barnet er blevet helbredt. En 

af forklaringerne på, at nogle mødre har svært ved at forlade denne rolle igen kan være 

de sidegevinster der er knyttet til rollen, sidegevinster som muligheden for være 

sammen med barnet (og resten af familien) hele tiden, emotionel støtte fra personalet på 

hospitalet, kontakten til andre forældre i en lignende situation og at føle sig værdsat og 

betydningsfuld. Hvilket er nogle af de sidegevinster som de mister når de når de skal 

tilbage til arbejdsmarkedet igen efter at passe deres syge barn. Det, at nogle mødre 

forsøger at fastholde rollen som mor til et sygt barn kan ved hjælp af Ebaughs 

terminologi beskrives, som at de har en ”hangover identity”. En mulig konsekvens af 

denne type af ”hangover identity” er at det fastholder barnet (og resten af familien) i 

den rollefordeling som de har etableret som følge af barnets sygdom, hvilket kan have 

størst konsekvenser for det ”tidligere” syge barn, der bliver fastholdt i ”sygerollen”. 

Samtidig beskriver dette også et andet af de grundlæggende vilkår, som respondenterne 
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oplever i deres hverdag med et sygt barn. De er til rådighed for barnet hele tiden. Det er 

dog ikke kun barnets opmærksomhed, der næsten konstant er rettet mod forældrene, 

idet nogle forældre også i forbindelse med interview situationen tænkte på hvorvidt 

barnet nu kunne magte adskillelsen fra dem. Selvom forældrene forklarer den sociale 

isolation ud fra et emotionelt og funktionelt synspunkt, så kan den selvvalgte isolation 

være medvirkende til at forstærke de emotionelle reaktioner af barnets sygdom, og 

derved forsinke eller forhindre mestringsprocessen. Miller beskriver, at andre personers 

støtte, nærvær og samvær er en vigtigt element af sorgbearbejdelsen (Miller 2000), som 

forældrene derved udelukker sig selv fra. 

9.8  Pleje 

I forbindelse med barnets pleje bliver forældrene ret hurtigt involverede i forskellige 

praktiske opgaver, som de inden barnets sygdomsperiode ikke havde kendskab til eller 

ønske om at skulle varetage. Det drejer sig om opgaver med en relativt høj grad af 

kompleksitet som forbindsskift og sondemadning. I takt med varetagelse af de nye 

opgaver genvindes en del af kontrollen, som det beskrives i det følgende: 

Klara: ”… nogen ting synes jeg, at jeg er bedre til end sygeplejersken, med at skifte 
sondeplastre og nogen noget, og vi har jo bedre tid til at give hende sondemad over lang tid, 
altså, for det fandt vi ud af i starten, at hvis de bare lige pumpede det i hende, jamen så kom 
det jo den anden vej, så ville vi jo hellere gøre det selv”. 

I: ”Så du synes at det også er bedre af, at det er dig der gør det?” 

Klara:” Ja, nogen ting” (Interview 4:51). 

Lillrank beskriver i sin undersøgelse, at forældrenes tilstedeværelse på den ene side var 

vigtig af hensyn til barnets tryghed, men på den anden side nødvendig, da afdelingen 

ofte var underbemandet, og at sygeplejerskerne, udover at give medicin og anden 

konkret behandling, sjældent havde tid til at tage sig af børnene (Lillrank 1998:177 – 

178). I interviewene har forældrene klart samme opfattelse af, at uden deres 

tilstedeværelse, ville personalet ikke kunne nå alle de pleje- og behandlingsrelaterede 

opgaver. Holger og Adele: 

Adele:”For man skal jo være inde på hospitalet, skal du tænke på, og hjælpe til, du er der 
ikke bare for at være forældre, du er der sådan set fordi de ikke undvære dig, både personalet 
og selvfølgelig også børnene, men altså, personalet som sådan kalkulerer med forældrenes 
arbejdskraft, ellers så ville det slet ikke kunne lade sig gøre med den bemanding, der er 
derinde, med den normering….Det er det hele omkring barnet, ikke, det at vaske barnet, at 
initiere at barnet får sin medicin, det hele tiden at være obs. på at der er noget der dutter og 
ringer og dinger, og checke.. at medicineringen er korrekt i forhold til man har fået at 
vide…De kommer og laver det en sygeplejerske skal lave, og lægen kommer og holder sin 
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stuegang...og de er kanonsøde, men vi skal være der, fordi de ikke kan undvære os. Det kan 
ikke lade sig gøre andet. Man kan så sige, at i hele …det forløb, hvis ikke vi havde haft noget 
at tage os til, så var de gået op i selvmedlidenhed… 

I:” Ville I ikke lade Jeres barn være alene derinde?” 

Holger: ”Vi kan ikke, det kan ikke lade sig gøre… Der er ikke personale til at varetage 
barnet…vi bliver fuldt uddannet, vi kan det i søvne” (Interview 9:92 – 93). 

Der er ingen tvivl hos Holger og Adele om, at der dels er en klar forventning fra 

hospitalets side til at forældrene skal påtage sig de plejemæssige opgaver, som de måske 

ville forvente at en ansat ville udføre, men at de har lært sig de rutiner der skal til, og at 

dét at have noget praktisk at tage sig til, også har en vigtig funktion i forhold til at 

kunne være i situationen – og endelig skal forældrene, når de bliver udskrevet – tage sig 

af plejerelaterede opgaver. I interviewene med de professionelle fremstår det som en 

klar forventning, at den ene af forældrene konstant er til stede hos barnet, og at 

forældrene skal påtage sig nye opgaver i forbindelse med pasningen af barnet. 

Sygeplejersken siger: 

Sygeplejersken: ”… jeg tror at forældre tackler det her… forskelligt, nogle de vokser med 
opgaven og har i den grad kontrol og styr, det er deres måde at overleve på, det er ved at 
tage hånd om alle de her ting og have styr på dem og de vil vide alt om behandlingen, de vil 
vide alt om medicin og nogle gør det modsatte, de trækker sig tilbage og de kan slet ikke 
rumme det og de ved ikke hvordan de skal håndtere det, … mennesker, familier er bare så 
vidt forskellige og reagerer så forskelligt, jeg tror meget at den måde som man normalt 
tackler problemstillinger den bliver nok den samme som man gør her, ikke” 
(Interview1:13). 

 

Det er forskelligt, i hvilken udstrækning forældrene har behov for støtte, og personalet 

prioriterer de familier, der ikke magter opgaverne i samme grad som f.eks Holger og 

Adele, idet også personalet vedgår, at personaleressourcerne ikke rækker til at være hos 

alle forældre i vid udstrækning. I Vallgårda og Krasniks(1998) analyse af 

sundhedsvæsenet fremgår det, at udviklingen siden 1936 har betydet, at antal 

indlæggelser pr. 1000 indbyggere er steget fra 69 til 203, og den gennemsnitlige liggetid 

er reduceret fra 28 dage til 6 dage. Samtidig er antal sygehuse reduceret med 50% fra 160 

til 80 sygehuse i Danmark. Mange undersøgelser og behandlinger udføres ambulant, og 

det er således alene de mere komplicerede tilfælde, der indlægges på hospitalerne, og 

kun i den periode der pågår aktiv og intensiv undersøgelse og behandling. 

”Undersøgelse og behandling er blevet dominerende aktiviteter på sygehusene, hvor pleje 
tidligere var det centrale”(Vallgårda og Krasnik 1998:46-47).  

Ud fra denne skitseprægede politisk og økonomisk begrundede beskrivelse af de 

strukturelle forhold, kan det forklares, hvorfor den plejerelaterede del af indlæggelsen i 
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udstrakt grad varetages af forældrene, idet sundhedsvæsenets prioritering satser på 

behandling snarere end den plejemæssige del. Samtidig indebærer de kortere 

indlæggelser at det alene er de meget behandlingskrævende patienter, der er indlagte – 

de øvrige er hjemme, tilknyttet daghospital, ambulante funktioner eller hjemmeplejens 

tilbud. Lægen på afdelingen opfatter det positivt, at forældrene påtager sig disse 

opgaver, og beskriver dem således: 

Lægen:”Jamen, de bliver ekspert på at tolke deres barns signaler… og på at måle temperatur 
og … tolke barnet, så de ved lidt om barnets blodprøver, de kan se næsten på barnet om 
hæmoglobinet er høj eller lavt, eller om det nok snart er tid til trombocytter og alt det der… 
det er det rent kliniske blik. Så er de eksperter i at passe barnets central vene kateter og 
holde det infektions frit, og så er de eksperter i at klare ernæring… underholdning. Og så 
kan de blodprøverne efterhånden, og kemoen, og de ved præcist hvordan barnets skema er 
og det kan være enormt forbavsende, at selv familier eller forældre med en ikke særlig høj 
uddannelsesbaggrund får sådan et løft i selvtillid og i intellektuelle færdighede, fordi de 
bliver fokuseret på noget… de er højt motiverede til at kunne…”(interview 2:29). 

Ud fra et lægmands- ekspertperspektiv (Timm 1997) kan man sige, at lægen her ligefrem 

efterlyser lægmandskompetencerne som det, forældrene skal benytte til at observere 

barnet med og dermed optimere behandlingen, i kombination med de redskaber og 

regler, afdelingen har udstukket. 

I Klaras eksempel giver det mening at deltage aktivt i plejen af Amalie. Hun har ikke 

alene taget udfordringen op med at lære sig nogle praktiske ting, som hun aldrig har 

haft omgang med før, men erfarer, at hun gør nogen ting bedre end personalet, og det er 

medvirkende til at skabe mening med hendes tilstedeværelse og funktion som Mor på 

hospitalet, og gøre situationen for Amalie bedre. Herved kan man sige, at det er ved 

hjælp af en ekstern kontrol, at der skabes intern kontrol og derved en mestring af 

situationen (Jf Jørgensen 2001). Klara føler dog også et stort medansvar, som det 

beskrives her, idet hun føler hun skal føre kontrol over de opgaver personalet udfører: 

Klara: ”… hvis ikke vi er der til at overvåge… se hvad der sker, så er det ikke altid godt, så 
kan der godt ske en del fejl. F.eks har kemoen ikke lige været sat til igen, hvis de har taget 
blodprøver… og de har haft maskinen helt slukket… så har de lige glemt at tænde den igen, 
så den ikke kører hele tiden, og… hvad aftalerne var… vi skal sørge for at være med i det 
hele… der er så mange forskellige sygeplejersker og 3 skift i et døgn, og er det nu lige blevet 
skrevet ned som vi synes lægen har sagt det, så de næste læser det rigtigt, fordi det har vi 
også røget ind i… altså med at være enige om, hvad var det egentlig at diætisten nu havde 
sagt”(Interview 4:52). 

Her bekræftes Adeles og Holgers udsagn om, at forældrenes tilstedeværelse er 

nødvendigt, ikke alene til at udføre praktiske opgaver, men også for at imødegå at der 

sker fejl fra institutionens side. Denne kontrol over konkrete plejerelaterede opgaver 

kom også til udtryk overfor andre dele af sundhedssystemet. Adele og Holger beskrev 
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hvorledes de i sommerferien havde aftalt, at blodprøvetagning og skiftning af plasteret 

ved venekatederet skulle foregå på et hospital et andet sted i landet, der også har en 

afdeling med speciale i børn med cancer. Sygeplejersken på den fremmede afdeling 

udførte ikke alle rutiner som det er forskrevet Adele og Holger, der derfor rettede på 

sygeplejersken, indtil hun udførte proceduren som de var vant til det. Der er formentlig 

flere måder at udføre en procedure korrekt på, men for Adele og Holger er der kun én 

korrekt måde, nemlig den måde de har lært det på barnets stamafdeling, og det havde 

de succes med at håndhæve overfor den fremmede sygeplejerske, hvilket formentlig har 

styrket deres opfattelse af sammenhæng, meningsfuldhed og kontrol. Dette eksempel 

kan også ses som et eksempel på, hvorledes den medicinske verdens logik optages og 

reproduceres af forældrene, styret af deres angst for, at det vil skade barnet, hvis ikke 

tingene bliver gjort korrekt som de har lært det deres egen afdeling. 

At trodse afdelingens rutiner og regler, eller at sætte spørgsmålstegn ved den 

medicinske logik, sker næsten aldrig. Dette kan der være flere forklaringer på: Dels er 

forældrene i en situation, hvor de ikke har overskud eller overblik over situationen til at 

stille spørgsmålstegn ved den praksis og de regler, hospitalsafdelingen skitserer, og dels 

råder der et asymmetrisk magtforhold, som det tidligere er beskrevet. Luptons analyser 

konkluderer, at den senmoderne forbrugerorientering i forhold til sundhedsvæsenet 

tydeligst træder frem hos yngre, og når der ikke er tale om alvorlig sygdom. I det 

tilfælde, hvor der er tale om alvorlig sygdom, som det er tilfældet med cancerbørnene, 

opstår emotionel afhængighed, hvor patienten i højere grad allierer sig med lægen i 

kampen mod sygdommen i tillid til at blive hjulpet, snarere end at opfatte lægen som 

kontrollerende autoritet (Lupton 1996:169). Nedenstående eksempel viser, hvor store 

overvejelser der pågår i Maria for at ændre på en rutine, der udefra betragtet er af 

fuldstændig ligegyldig karakter, men som betyder noget for Rasmus og derfor også for 

hende. Maria fortæller, hvorledes hospitalets institutionelle døgnrutiner indebærer, at 

børnene skal bades om formiddagen, hvilket er en afvigelse fra den hjemlige praksis, 

hvor Rasmus er vant til at komme i bad om aftenen. I et forsøg på at forhandle 

hverdagens rutiner på hospitalet så de ligner hjemmehverdagen, insisterer Maria 

overfor afdelingen på, at bade Rasmus om aftenen, men det er forbundet med normative 

overvejelser: 

Maria: ”… alligevel så prøver man som voksen at leve op til det der skema [afdelingen] 
havde med alt muligt man skulle… men jeg valgte at sige, at vi var nødt til at gøre som vi 
altid havde gjort. Og der var også bedre plads på toilettet, haha” (Interview 11:137). 

Maria oplevede efterfølgende ikke negative kommentarer på sin beslutning om at 

omgås afdelingens rutiner, men oplevede som eksemplet beskriver, at der var bedre 

forhold, fordi der ikke var andre der benyttede badeværelset på det tidspunkt. 

Eksemplet kan sige noget om, at afdelingens rutiner er begrundet i en opfattelse af 

hospitalsdøgnet der ligger fjernt fra den dagligdag, de fleste familier kender, og som 
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ikke er tilpasset moderne familiekultur. Eksemplet illustrerer også, at de institutionelle 

regler er til forhandling, men at de mange overvejelser hos Maria om dét, at ændre 

badetidspunktet, også kan være et eksempel på, at brugere af institutionen – altså 

forældrene til de syge børn - er medvirkende til at fastholde strukturerne, idet der i det 

daglige ikke reflekteres over regler og rutiner, medmindre nogen – fx brugerne selv – 

italesætter reglernes berettigelse. At Maria formår at italesætte og ændre en rutine kan 

netop ses som et eksempel på, ved italesættelse flyttes fokus fra det ikke – diskursive 

rum til det diskursive, hvorved der kan ske en reflekteret forholden sig til det, frem for 

en ureflekteret gentagelse af gamle vaner. Herved kan dette ses som et eksempel på en 

ændring af en doksisk opfattelse som det bekrives af Bourdieu (2000:168ff). Endvidere 

kan eksemplet ses som udviklingen af en ny forbrugerorienteret klienttype, som det er 

beskrevet af Lupton, der fremtræder med en mere refleksiv og argumenteret kritisk 

vurdering af rutiner end den traditionelle, mere autoritetstro klienttype (Lupton 1996). 

I interviewene med forældrene synes hverdagsproblemerne at fylde temmelig meget, 

fordi det individuelle handlerum er begrænset af den sociale isolation eller af ophold på 

hospitalet. Et eksempel, som familierne selv beskriver som en mindre, dagligdags 

irritation, men der har stor betydning for forældrenes stressniveau er, om familierne ved 

indlæggelse får tildelt eneværelse eller om de skal dele med en anden familie. 

Holger: ”En gang imellem kommer man ind på et dobbeltværelse, det er en katastrofe, netop 
fordi lige præcis det, det er at gå privatlivet for tæt” (Interview 9:109). 

Flere familier fortæller, at tanken om, hvorvidt de bliver tildelt eneværelse eller ej, 

begynder at rumstere i baghovedet i dagene op til næste indlæggelse. Ud fra en 

betragtning om, at det er barnets overlevelse der er i fokus som det vigtigste opfatter 

forældrene denne bekymring som urimelig at fremture med, men eksemplerne viser, at 

det udgør en stressfaktor, der optager forældrenes opmærksomhed i en eller anden 

grad. Privatlivet bliver eksponeret på hospitalet: 

Adele: ”når man sidder på toilettet … så er det lige før de kommer ud og checker 
urinstixene derude, nej, der er ikke noget privatliv… når vi pakker kufferten, vel vidende at 
nu skal vi være ude på sygehuset de næste 5 dage, så muterer man en eller anden 
hospitalstilstand, så ved man bare, at sådan er tingene, og hvis du på forhånd hidser dig op 
over det, så har du tabt spillet, du kan ikke gøre noget ved det(Interview 9:110). 

 At tilpasse sig hospitalets regler indebærer også de følelsesmæssige udtryksregler, som 

det fremgår af Adeles udtalelse. Selvom der er gået næsten 50 år siden Goffman lavede 

sine observationsstudier, er hans beskrivelse af privatliv i institutioner stadig aktuelle, 

som det fremgår af Adeles udtalelser. At acceptere at blive forstyrret på toilettet kan 

opfattes som en krænkelse, man som indlagt forælder må acceptere i forbindelse med 

barnets behandling, jf. Goffman (1967). Når hun taler om ”At tabe spillet”, så kan 

metaforen overføres på det rollespil, der udspiller sig følelsesmæssigt, hvor 
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transmutationen af emotionelle systemer (Hochcilds 2003:19) konkret betyder, at ved at 

indvillige i at efterleve de institutionaliserede følelses- og udtryksregler, kan man være 

med i spillet, blive betragtet som en ”serious player” i form af en veltilpasset klient. 

Strategien er, med Hochscilds termer, at udføre surface acting, at spille spillet, og 

derved bevare sin integritet i bevidst formuleret opfattelse af, at det drejer sig om et spil, 

og at familiens dagligliv leves på fuldstændigt andre forudsætninger og med andre 

rammer og regler. Hvor Hochschilds taler om brug af følelser og følelsesregler i 

arbejdslivet i et profitmotiv i forbindelse med et ansættelsesforhold, skal følelsesarbejdet 

her forstås som den oprindelige konstitution af følelsesregler som et bytteforhold, hvor 

barnets helbredelse er den indsats der spilles om, og begrundelsen for at indgå i spillet.  

Samtidig kan spillet forstås i en anden bourdieusk optik, hvor feltets dominerende 

parter, de sundhedsprofessionelle, kræver tilpasning og tilslutning til feltets logik og 

praksis. 

Uggerhøj beskriver, at menneskebehandlende institutioner ofte forventer en involvering 

fra familierne, både i forhold til at bidrage med observationer og andre oplysninger, og i 

form at praktiske gøremål, men at der er nøje kontrol og styring af, hvad denne 

involvering består af, og at klienten anvender mange ressourcer på at forholde sig på 

”den rigtige måde” til de ansatte og at klienten derfor må udvikle evnen til selvkontrol 

og en form for underdanighed (Uggerhøj 2003). Når Adele beskriver den emotionelle 

“mutation” familien gennemgår i forbindelse med et ophold på hospitalet, og at man 

”ikke kan gøre noget ved det”, så kan det ses som et udtryk for mangel på 

ligeværdighed og som et eksempel på et institutionelt magtforhold, der er så massivt, at 

hun vurderer, at ændringer ikke kan mobiliseres, men at hun indgår i spillet på de givne 

regler og derved bliver en serious player. Goffman beskriver en rolletilpasningsmodel, 

hvor klienten via en taktisk tilpasning til en mere underdanig, hjælpsøgende rolle 

forsøger at indgå i det institutionelle magtspil (Goffman 1967), og i lyset af dette 

perspektiv kan Adeles tilsyneladende accept af spillet i virkeligheden indeholde en 

strategi om mere opmærksomhed, at få den eftertragtede enestue osv. 

I interviewene beskrev forældrene hvorledes sådanne mindre problemer kom til at virke 

som stressfaktorer, der kom til at tage opmærksomheden i uforholdsmæssig høj grad, 

og at de daglige irritationsmomenter influerede negativt på stressniveauet hos 

forældrene. 
 
Klara fortæller:  

Klara: ”… sådan nogle små ting om at nu var der ikke lige den størrelse bleer ude i depotet, 
og det var blevet sagt for 2 dage siden, at nu kom der altså til at mangle, sådan rent 
praktiske ting, at nu er der bare ikke håndklæder, nu er der ikke stofbleer … det er egentlig 
bagateller, de kommer til at fylde enormt meget, fordi …jeg kan godt… suse ned i byen og 



 

118 

købe bleer, men det synes jeg ikke er mit job. Det er sådanne små banale ting, der kommer 
til at fylde… det … var en irritation, at de ting Amalie havde brug for til hendes pleje, at de 
ikke var der, det var jo ikke livsnødvendigt, men det var nødvendigt for at kunne passe 
hende så godt som vi nu ville” (Interview 4: 61). 

Lazarus har gjort de daglige irritationsmomenter til et tema i stressforskning. Han 

mener, at undersøgelse af hverdagsproblemer er gode analyseeksempler, fordi de 

optræder hyppigt og giver mulighed for at undersøge årsagssammenhængen mellem 

stress og tilpasning (Lazarus 1999). Dette synspunkt støttes af skandinaviske forskere 

inden for stress – mestring (Sommerschild 2000). Ovenstående eksempel viser, at de 

dagligdags begivenheder virker ind på stressniveauet og kan være af betydning for, 

hvorledes forældrene opfatter, at de selv magter opgaven med at passe deres syge barn. 

At forældrene ikke kan få den rigtige størrelse ble bliver for forældrene en urimelig 

stressfaktor, som de påføres af afdelingen, fordi den basale, fysiske pasning af barnet er 

overladt til forældrene, og forældrene kan føle sig frataget muligheden for at passe 

barnet bedst muligt i eksemplet, at der ikke findes den rette størrelse ble tilgængeligt. 

Eksemplet viser også Klaras ønske om tilpasning til den sociale norm i afdelingen, og at 

hun ikke ønsker at kritisere personalet for derved at risikere at rokke ved den sociale 

tilpasning, hun har lært på hospitalet for at, med risiko for at miste goder eller anseelse 

(jf. Goffmans 1967) En anden ting eksemplet viser er også, at når hele Klaras 

opmærksomhed primært er rettet mod barnets overlevelse, og at hun så bliver tvunget 

til at fokusere på en banal ting som en manglende ble, så virker denne manglende ble 

som en provokation der er svær at håndtere, når de større følelsesmæssige spørgsmål 

trænger sig på. 

Både Adele og Klaras manglende udtryk af negative følelser i forbindelse med de 

oplevelser de har på hospitalet kan forklares med Hochschilds begreb ”surface acting”, 

der beskriver hvorledes individet erstatter en kritisk eller negativ følelse med en socialt 

set mere acceptabel følelse, for at undgå de latente sanktioner, som manglende 

tilpasning til de institutionelle regler kan medføre i form af symbolske magtudøvelse, 

der udtrykkes via doxiske principper i afdelingen. 

9.9  Værestedet Myretuen 

Et eksempel på institutionel adfærdsregulering, er forældrenes opfattelse af 

lægegruppens manglende accept af - og dermed manglende opbakning til - at benytte 

Myretuen. Myretuen er en selvejende institution, der støttes af socialministeriet, og som 

fungerer som værested for alle familier med børn, der har nedsat immunforsvar og 

dermed er socialt isolerede. Myretuen er åben for familier fra hele landet og man kan 

komme på besøg fra 1 dag op til 1 uge. Myretuen er bemandet med pædagoger, 

sygeplejersker og der er en læge tilknyttet, og familierne tilbydes socialt samvær med 
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ligestillede og der stilles forskellige services til rådighed, som psykolog, fysioterapeut, 

diætetiker. Myretuen er tænkt som et sted, hvor belastede familier uden omkostninger 

kan få en pause fra hverdagen, og møde ligestillede. Vi spurgte alle familier, om de 

havde hørt om eller benyttede Myretuen, der bl.a. reklamerer for sig selv i form af en 

pjece i afdelingen. Alle de interviewede familier havde hørt om tilbuddet, men kun én 

familie benyttede sig af det, og denne familie var meget begejstret for tilbuddet, der efter 

familiens mening netop dækkede det behov for social kontakt med ligesindede, som alle 

familier har. Maria begrunder deres manglende brug af Myretuens tilbud således: 

Maria: ”der var meget snak om, at lægerne ikke anbefalede det, og… duer det så?… så er 
det måske ikke så smart, så må vi hellere lade være” (Interview 11:141). 

Efterfølgende har Maria været ked af, at de aldrig kom til at benyttes sig at Myretuen, 

fordi hun mener, at det lige netop var, hvad familien havde behov for i den tid, Rasmus 

var socialt isoleret, men valgte i situationen af lade sig styre af snakken blandt de øvrige 

familier på afdelingen om, at lægerne ikke anbefalede det. Holger og Adele har benyttet 

Myretuen og været meget glade for det, fordi det er et unikt tilbud til familier som dem. 

Holger siger om den negative omtale: 

Holger: ”Vi tror, at ledelsen derinde har nogle fordomme over… Myretuen… der er 
åbenbart et eller andet inde på hospitalet, der gør, at det ikke har fået det blå stempel” 
(Interview 9:91-92). 

Dette eksempel kan betragtes som et eksempel på, hvorledes den symbolske magt kan 

udfolde sig i en konkret sammenhæng, hvorledes den medicinske logik eller diskurs 

bliver bestemmende for, om familierne rent faktisk kommer til at benytte et tilbud 

udenfor den medicinske kontekst, der er rettet mod netop familier i deres situation. 

Faglige forskrifter, som den symbolske magt udtrykkes igennem, defineres som 

medicinsk magt: 

”at definere den rigtige og ikke mindst, derved den ikke-rigtige måde ”måde”, er en 
vilkårlig (men ikke tilfældig) udlægning af kulturen. Den fungerer som symbols vold” 
(Larsen 2000:5). 

Den medicinske magt opstår som beskrevet tidligere via det medicinske sprog, 

klassifikation og objekt, og opfattes og formidles som naturlig, universel og selvklar i 

det medicinske felt, og det faktum, at agenterne i det medicinske felt netop ikke opfatter 

den indskrevne vilkårlighed som vilkårlig, men som en sandhed, beskriver feltets 

doksiske opfattelse af sig selv. 

Vi spurgte de professionelle om deres syn på Myretuen, og de var alle positive overfor 

stedet og synes det er et godt tilbud. Sygeplejersken havde det indtryk, at det ikke blev 

brugt særligt meget, mens socialrådgiveren sagde, at  
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Socialrådgiver: ”I vores dagligdag er det ikke sikkert at jeg får snakket med dem om 
Myretuen, det går jeg lidt ud fra, at det gør man på afdelingen” (Interview 3:36). 

Hun begrundede sin manglende omtale af tilbuddet med, at faggruppen hele tiden blev 

indskrænket, således at det kun er de helt nødvendige tiltag, hun kan tilbyde familierne, 

der er ikke tid til opfølgning. Tilbuddet om Myretuen bliver da et ”tavst” tilbud i form 

af pjecer, der er tilgængelige i afdelingen, og derudover en ”fornemmelse” blandt 

forældrene om, at lægerne ikke anbefaler stedet. Det har vi fået bekræftet, men det ikke 

– sprogligt formidlede oplysning får blandt de forældre vi har talt med, karakter af 

noget, der ikke er legitimeret fra hospitalets side, og bliver derved ikke et tilbud man 

benytter sig af, hvilket flere forældre har givet udtryk for at have fortrudt. 

9.10  Familiens nuværende hverdag 

Med barnets diagnose forandres familiens hverdag. Hvor familiens fokus tidligere var 

centreret omkring hjemmet og arbejdsmarkedet samt hvorledes dagligdagen fungerede, 

bliver fokus nu flyttet til hospitalet og hvorledes familien kan organisere relationen 

hertil. Forældre skal i løbet af en relativ kort periode (få dage til få uger) efter barnets 

diagnose beslutte hvorledes deres orlov i forbindelse med barnets sygdom skal fordeles, 

hvilket vil sige at forældrene samtidig tager stilling til hvorledes deres relation til 

arbejdsmarkedet kommer til at forløbe de næste par år eller mere. I det følgende 

analyseres hvilke faktorer forældrene tillægger betydning når de skal fordele orloven 

mellem sig, og senere hvorledes forældrene oplever og håndterer relationen til social- og 

sundhedsforvaltningen.  

9.11  Familiens prioritering 

Familierne der indgår i denne undersøgelse har valgt forskellige modeller for hvorledes 

orloven i forbindelse med barnets sygdom organiseres, hos nogle har enten moderen 

eller faderen fuld orlov og andre har valgt at dele orloven mellem sig. Fra samfundets 

side kan forældrene hente hjælp, idet lov om Social Service dækker tabt 

arbejdsfortjeneste svarende til 37 timer/uge uanset forældrenes indkomst63. Som 

udgangspunkt betyder det at økonomiske overvejelser som forældrenes indkomst 

niveau ikke burde have betydning for, hvorledes orloven fordeles mellem forældrene, 

hvilket kan være tilfældet ved andre orlovsordninger som fx forældreorlov (Carlsen 

1994). 

                                                 
63 Lov om social service § 29 
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Denne del af analysen indledes med et caseeksempel, hvor Adele og Holger beskriver 

nogle af de faktorer og overvejelser der indgår, når de skal agere i spændingsfeltet 

mellem familie og arbejdsliv, således at barnet behandlingsplan kan følges. 

9.12  Case 

Adele: ”Vi var næsten med det samme enige om, at det optimale for os begge to ville være at 
dele orloven, sådan at både Holger og jeg bibeholdt kontakten til arbejdsmarkedet. Men det 
var ikke det primære, men at vi begge to havde muligheden for at være sammen med 
Magnus, fordi det er ikke sjovt i en sådan situation, at den ene er på arbejde og den anden 
er derhjemme, og får det hele. Og så prøvede vi det, indtil jul, der delte vi orloven, hvor du 
var 2 – 3 dage på arbejde, og jeg var 2 – 3 dage på arbejde”. 

I: ”Hvordan fungerede det”? 

Holger: ”Jamen, det fungerede i princippet meget godt, lige i starten, men da jeg er 
ansvarlig for en virksomhed som er ejet af en koncern oppe i Sverige og skulle forklare dem 
på et bestyrelsesmøde, hvad der var sket og hvad vores planer var. Der var fuld forståelse, 
og jeg kunne sagtens få ½ orlov… Så havde de sat deres hjerne på standby og glemt alt om 
hvad vi lige havde snakket om… mit oplæg havde været, at jeg skulle have en, som kunne 
hjælpe mig i den periode, og det ville de ikke…. På vej hjem fra det møde, ringer jeg og 
fortæller hvordan mødet er gået. Adele siger, du kunne jo også overveje selv at tage fuld 
orlov, men det kan vi snakke om når du kommer hjem. Så havde jeg 3 timer til at sidde og 
tænke på det. Inden jeg kørte over Øresundsbroen så havde jeg taget en beslutning, at det 
gik bare ikke det her. Jeg kunne ikke have et sygt barn og få en organisation til at fungere og 
få de økonomiske rammer til at hænge sammen, det ville flå mig fuldstændigt fra 
hinanden”. 

Adele: ”Plus, i den forløbne periode vi havde været igennem, var det sådan, at… Holger 
egentlig arbejdede meget, meget mere end ½ tid. Det vidste jeg, han ville få et hjerteslag af. 
Jeg skulle altså ikke både have et sygt barn og en mand, der er faldet om, så man blev nødt 
til at prøve at se, hvordan man så kan få tingene til at fungere. Det var den eneste mulige 
måde. Det gør jo ondt som mor at skulle sige, jamen så er det mig, der skal arbejde, hvis vi 
skulle have familien til at fungere. Jeg [arbejder] et meget fleksibelt sted, [som] har store 
ressourcer, en fornuftig og flot personalepleje og politik, så havde jeg jo bedre chance for at 
tage de friheder der skal til, også fordi jeg sidder meget selvstændigt og kan administrere 
min tid meget som jeg selv har lyst til. [Jeg] havde fået en meget flot respons og en stor 
forståelse i den periode der havde været. Og så må man ligesom tage de konsekvenser der så 
følger med, selvom det gør ondt, for det gør det godt nok. Jeg er ikke karrieremindet, jeg har 
bare været heldig, at jeg hele tiden får noget der er bedre og bedre og mere og mere 
spændende, fordi jeg får tiltrukket mig nogle gode ting. Det kunne jeg godt give op, det var 
jeg helt parat til, fordi i princippet havde jeg ikke noget imod at gå derhjemme. Det havde vi 
jo også snakket meget om, så skulle du gå på fuld tid og så skulle jeg være på fuld orlov. 
Men så måtte vi jo så sidde ned og sige, jamen, hvad er der så i det, at du bliver frustreret 
og går på fuld tid og har de der 50-60 timer om ugen, samtidig med at man mentalt skal gå 
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og have det dårligt, fordi ens barn er så sygt, det hænger jo heller ikke sammen” (Interview 
9:100-101). 

Adele og Holgers case er repræsentativ for de øvrige forældres overvejelser da den 

indeholder centrale temaer som vi genfinder i de øvrige interviews. Nogle af de 

overordnede elementer forældrene fremhæver som værende centrale er: Deres 

personlige reaktion på barnets sygdom, deres forankring og forhold til arbejdsmarkedet, 

arbejdspladsens reaktion på forældrenes orlovsplaner, hvorledes og i hvilken 

udstrækning forældrene ønsker at være involveret i barnets sygdomsforløb samt 

forældrenes tidligere og nuværende organisering af hverdagslivet. 

9.13  Prioritering af faktorer 

I forbindelse med forældrenes prioritering af fordelingen af den tabte arbejdsfortjeneste 

eller orlov indgår forældrene i en proces hvor de overvejer og evaluerer mulige 

løsningsmodeller i forhold til den opgave de skal løse. I casen overvejer Holger og Adele 

forskellige muligheder for, hvorledes de kan organisere forholdet mellem arbejdslivet 

og familielivet. En måde at se denne proces på er, som det første skridt i processen at 

forlade en rolle, hvilket Ebaugh (1988: 87-121) kalder ”at søge alternativer”. Denne del af 

processen er karakteriseret ved at forældrene foretager en komparativ analyse af hvilke 

fordele og ulemper de finder i relation til de forskellige mulige løsninger. I den 

komparative analyse indgår, ifølge Ebaugh, såvel rationelle som emotionelle elementer 

og begge elementer vægtes lige højt. Den komparative proces som forældrene indgår i, 

kan beskrives ved hjælp af Thibaut og Kellys begrebsapparat (Ebaugh 1988: 89-92). De 

beskriver, at mennesker vurderer og evaluerer mulige alternativer roller ved at 

sammenligne deres nuværende subjektive opfattelse af hvorledes de har det, med 

mulige alternativer. Den subjektive opfattelse af hvorledes de har det, er fremkommet 

som en kombination af tidligere livserfaringer samt interpersonelle relationer og på 

baggrund af disse vil personen have udviklet en generel standard for tilfredshed med 

deres nuværende livssituation. Når denne standard er udviklet, vil alternativer blive 

sammenlignet med den generelle standard og enten blive vurderet som bedre eller 

dårligere end standarden. Det vil sige at forældrene sammenligner deres nuværende liv 

og tilfredsheden med dette i forhold til mulige alternativer, jf. Adele og Holgers 

diskussion af hvilke orlovsalternativer der er det bedste for dem for at løse konflikten 

mellem barnets krav på omsorg og forældrenes deltagelse i arbejdslivet. Hermed kan 

den komparative analyse som forældrene foretager beskrives som en del af familiens 

overordnede familiestrategi for hvad der for familien udgør en acceptabel levestandard 

jf. Brenner og Laslett (1986).  
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9.14  Personlige overvejelser 

Overordnet fortæller forældrene at følgende personlige overvejelser har en betydning 

for, hvorledes arbejdsliv og familieliv organiseres; forældrenes emotionelle reaktion på 

barnets sygdom, familiens tidligere historie samt de indbyrdes relationer i familien. 

Forældrenes emotionelle reaktion på barnets sygdom har en betydning, idet nogle 

forældre er så præget af angst for at barnet skal dø, at de ikke føler at de er i stand til at 

forlade barnet. Maria beskriver sin emotionelle reaktion på Rasmus sygdom således: 

I: ”Ske noget, hvad”? 

Maria: ”Dø”! 

I: ”Nå, så drastisk, det var ikke fordi der var nogle ting, du skulle ordne, for at du var sikker 
på, at de blev gjort”? 

Maria: ”Nej, nej, slet ikke, det var bare det, at jeg ikke var der, det kunne jeg ikke holde ud, 
fordi jeg vidste ikke noget om leukæmi. Så hørte jeg om nogen, der røg op på intensiv, og 
åhhh, hvis jeg ikke var der når det skete, det var det værste, det kunne jeg næsten ikke holde 
ud. Om han fik hans piller, det skulle Jens nok sørge for, det var mere det at jeg var så 
skidebange for at han skulle dø og jeg ikke var der, men det ved jeg så i dag, at 
sandsynligheden for at man gør det, er jo lille”. 

I: ”Hvor lang tid varede den periode, eller fornemmelse, at det var nødvendigt at være der 
hele tiden”? 

Maria: ”3-4 måneder, tror jeg, jeg skulle helst være der, ikke”. (Interview 11:130-131). 

Maria fortæller, at hun i denne periode har svært ved at forlade hospitalet, selv i en 

meget begrænset tidsperiode som fx for at gå en tur eller tage hjem for at skifte tøj. Den 

angst, Maria beskriver, for at Rasmus skal dø, er så gennemgribende at den begrænser 

hendes handlingsmuligheder. Hun føler, at hun ikke har noget valg udover at være hos 

Rasmus konstant. Marias angst er ikke relateret til, hvorvidt Jens er i stand til at 

varetage omsorgen for Rasmus, når hun ikke er der, eller hvorvidt Rasmus kan undvære 

hende. Angsten udspringer fra Marias emotionelle bånd til Rasmus. 

Herved beskriver Maria også den betydning børn har for forældrene i samfundet i dag. 

Barnet betydning er knyttet til den emotionelle relation mellem børn og forældre. Vi 

lever i en tid hvor relationer mellem mennesker er skrøbelig og reversible, man kan fx 

blive skilt, skifte arbejde og venner m.v., men den eneste relation der er tilbage som og 

som ikke kan ændres er (blodbånds) relationen mellem forældre og barn. Barnet bliver 

hermed: ”menneskets sidste værn mod ensomhed” som Ottosen (1999) udtrykker det, og det 
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emotionelle respons barnet giver forældrene alene i kraft af dets eksistens, er tryghed 

(Beck og Beck-Gernsheim, 1995). 

Rasmus er Marias eneste barn mens Jens også har et barn fra et tidligere ægteskab. 

Truslen om tabet af Rasmus er muligvis derfor mere presserende for Maria end Jens, da 

tabet ikke udelukkende vil medføre det emotionelle tab af den tryghed barnet giver, 

men det er også en trussel mod familiens eksistens som familie. Den grundlæggende 

definition af familie i det vestlige samfund, er baseret på et eksisterende blodsbånd 

mellem forskellige generationer dvs. far, mor og barn (Kessing 1981, Stacey 1996). Hvis 

Maria mister Rasmus, mister hun dermed også grundlaget for at være en familie, og sin 

identitet som mor. Rasmus’ sygdom er derfor en alvorlig trussel i forhold til flere 

centrale dele af Marias identitet og selvforståelse, en trussel der bevirker at Maria ikke 

kan forlade Rasmus i selv et kort øjeblik. Når Maria og Jens indgår i processen, hvor de 

skal vurdere forskellige alternative løsningsmodeller og tage stilling til hvorledes de vil 

fordele orloven i forbindelse med Rasmus sygdom mellem sig, så synes Marias 

emotionelle reaktion på Rasmus sygdom at have en central og tungtvejende placering. 

I relation til større børn kan barnets såvel som forældrenes indbyrdes præferencer have 

en afgørende betydning, idet børn som forældre kan foretrække den ene forældre som 

primær omsorgsgiver frem for den anden.  

Julie: ”Hvis vi spurgte Anna, så ville det være mig, der skulle passe hende, altså ingen tvivl 
om det. Vi har været privilegerede, fordi jeg har gået hjemme hos Anna. Hun har jo ikke 
været i vuggestue, hun er først kommet i børnehave da hun var næsten 4 år. Så jeg kender 
hende jo ud og ind. Jeg ved at Annas far også helst ville have at det er mig der skulle passe 
hende” (Interview 6:67). 

Familiens tidligere organisering af relationen mellem familie og arbejdsliv kommer i 

nogle familier til at få en central betydning for den aktuelle situation, som i citatet 

ovenfor, hvor Julie har været hjemmegående og passet Anna i en tidligere periode. Dette 

kan betyde at en tidligere familiestrategi som ”periodisering” jf. Brembeck (2003) – hvor 

den ene af forældrene har gået hjemme i en periode – får en fornyet aktualitet, når 

forældrene skal beslutte hvorledes de vil håndtere den nye situation med barnets 

sygdom. Julie giver også udtryk for, at såfremt vi spurgte Anna, så ville hun foretrække 

Julie som den primære omsorgsgiver. At forældrene inddrager barnets mening om 

hvem der skal være den primære omsorgsgiver, genfindes i interviewet med Mette. 

Hun fortæller, at Linus giver udtryk for, at han foretrækker at det er hende som er 

indlagt sammen med ham. I denne familie er det ikke Mette der har orlov men Per, men 

Mettes arbejdstid kan planlægges således at Linus ønske i vid udstrækning kan 

imødekommes. Denne fordeling af orloven er mest hensigtsmæssig for familien, da det 

giver dem mest mulig tid sammen. 
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I: ”Hvordan kan det være at I valgte den kombination”? 

Mette: ”Det gjorde vi fordi mit arbejde er fortrinsvis døgnvagter, så jeg har mere fri, fordi 
nattetimerne tæller med og Per´s arbejde det var hver dag… Så det var simpelthen af 
hensyn til at nu var vi begge to, hvis det var Per der tog orlov, mest muligt hjemme” 
(Interview 8:81 - 82). 

Samtidig er Mettes arbejdsplads indstillet på at planlægge Mettes arbejde således, at hun 

kan være indlagt sammen med Linus ved længere indlæggelser – herved imødekommes 

Linus ønske i stor udstrækning selv om det er Per der har orlov. Når forældrene tager 

barnets mening og holdning med i deres overvejelser er det et udtryk for en 

postmoderne forståelse af barnet, hvor forældrene ser barnet som en social aktør, hvis 

mening, rettigheder og holdning har en betydning der vægtes, når der skal tages en 

beslutning der vedrører alle parter i familien (Scott 2000). Det nye i denne sammenhæng 

er, at forældrene betragter barnet som kompetent, hvilket vil sige at forældrene mener, 

at barnet er i stand til at håndtere informationer, foretage bevidste valg og beslutninger 

allerede fra en tidlig alder (Elkind 1994:119), hvilket også kommer til udtryk når barnet 

fx inddrages i information omkring sygdommen og behandlingsplaner. 

9.15  Ideologiske/kulturelle overvejelser 

Som udgangspunkt er der fra samfundets side ikke officielle taget stilling til, hvem eller 

hvordan forældrene vil fordele orloven mellem sig, men det betyder ikke, at der ikke 

kan eksistere normative eller kulturelle forventninger til hvorledes forældrene bør 

forholde sig. 

Når nogle mødre, oplever at de ikke er i stand til at forlade barnet, kan det være et 

udtryk for deres relation til barnet (jf. tidligere), men det kan også være et udtryk for at 

nogle familier betragter mor-barn relationen som den (primære) signifikante relation for 

barnet (Parsons 1956, Stacey 1996, Hagström, 1996), hvorfor det falder naturligt, at det er 

moderen det tager den fulde orlov i forbindelse med barnets sygdom. 

Klara: ”Hun kan jo ikke undvære mig, og jeg kan heller ikke undvære hende. Jeg er jo den 
eneste, der har været der hele tiden, og den eneste, hun har kunne få tryghed ved” 
(Interview 4:49). 

Barnets alder kan for forældrene være en afgørende faktor i denne forbindelse. I relation 

til helt små børn, kan forældre tillægge mor-barn forholdet en signifikant betydning 

baseret på barnets psykologiske eller biologiske behov som fx at moderen er den eneste 

der kan give barnet tryghed, eller at barnet bliver ammet. Historisk har sådanne 

betragtninger om moder-barn forholdet, ifølge Elkind (1994:43-44) ikke altid været 

fremherskende. Han beskriver at i det før – moderne samfund hvor børnedødeligheden 
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var høj, fandtes sociale praktikker, hvis formål var at nedtone specielt moderens 

tilknytning til barnet, for derved også at reducere hendes emotionelle desperation 

såfremt hun mistede spædbarnet64. Men med den faldende børnedødelighed (den første 

demografiske transition, Goldthorpe 1987, Jensen 1999)65, så forsvinder sådanne sociale 

praktikker og de afløses i stedet af den modsatte diskurs i den moderne familie, hvor 

moderens varme, omsorg og forståelse er essentiel for barnets udvikling og vækst 

(Stacey 1996). Denne diskurs udtrykkes bl.a. i psykologisk og medicinsk litteratur om 

børns udvikling som i denne udtalelse af John Bowlby fra 1953: 

”The absolute need of infants and toddlers for the continuous care of their mothers will be 
born in all who read this book, and some will exclaim, “Can I then never leave my 
child?”…. In the first place we must recognize the leaving any child under three years of 
age is a major operation only to be undertaken for good and sufficient reasons and, when 
undertaken, to be planned with great care” (Elkind, 1994:46). 

Derfor føler mødre i det moderne samfund, ifølge Elkind (1994), sig ofte forpligtet til at 

tilsidesætte deres karriereambitioner til fordel for at varetage familien og især 

børneomsorgen. 

Feminister som Susan Faludi (1992) har kritiseret denne diskurs, hvor professionelle 

forsøger at beskrive i hvilken udstrækning børn her behov for deres moder. Hun mener, 

at sådanne diskurser afspejler den samfunds økonomiske udvikling (der er styret af 

mænd) mere end hvad der tjener barnets tarv66. Til at illustrere dette benytter såvel 

Faludi (1992:71-73) og Elkind (1994:45) det samme eksempel. Under anden verdenskrig 

var der behov for kvindernes arbejdskraft i den amerikanske industri og i den 

forbindelse blev der fra samfundets side advokeret for at børn ikke tog skade af at blive 

passet i daginstitutioner, men da krigen var ovre og der ikke var behov for kvindernes 

arbejdskraft mere så, ændredes samfundets diskurs igen, til at børn tog skade såfremt de 

blev passet uden for hjemmet af andre end moderen. Faludi argumenterer for, at der 

findes en sammenhæng mellem de økonomiske forhold i samfundet og de diskurser der 

er fremherskende i forhold til hvorvidt det er fremmende eller skadeligt for børns 

udvikling at de bliver passet uden for hjemmet. Således at der i historiske perioder, hvor 

                                                 
64 Eksempler på disse sociale praktikker er velhavende familiers brug af ammer, ikke at navngive barnet før det var 2 
år gammel samt at svøbe børnene således at det blev sværere at kysse og kramme børnene (Elkind 1994:43-44). 
65 Den første demografiske transition finder sted omkring år 1900 og er karakteriseret ved et fald i mortaliteten og et 
fald i fertiliteten grundet forbedringer inden for landbruget, udviklingen inden for medicin inkl. vejledning om 
amning og forbedret hygiejne (Goldthorpe 1987:28-30). Den anden demografiske transition inddeles i 3 stadier 1. 
stadie, perioden 1955-1970 og er karakteriseret ved et øget antal skilsmisser, et faldende fødselstal og en stigende 
alder ved første ægteskab. 2. stadie, perioden 1970-1985 hvor der ses en stigning i antallet af samboende og 3. stadie 
starter i 1985 og er karakteriseret ved større variation af familieformer, en bevægelse mod forskellighed (Jensen 1999, 
Ottosen 2000). 
66 Ifølge Castells (1997) kan de synspunkter som feminister fremfører, i denne sammenhæng repræsenteret af Faludi, 
ses som et opgør med patriarkalismen, som den grundlæggende struktur for moderne samfund. Patriarkalismen er 
karakteriseret ved den industrielle påtvungne mandlige autoritet over kvinder og børn i familieenheden. For at denne 
autoritet kan udøves, må den gennemtrænge hele organisationen af samfundet, fra produktion og forbrug til politik, 
lovgivning og kultur. Som følge heraf bliver både menneskers personlighed og interpersonelle forhold også påvirket 
af denne dominans og vold fra de patriarkalske institutioner og kultur. 
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der er behov for kvinders arbejdskraft, fra politisk side argumenteres for, at det fremmer 

børns udvikling at blive passet uden for hjemmet, mens der i historiske perioder med 

høj arbejdsløshed argumenteres for det modsatte synspunkt. 

Betragtninger som disse betyder, at det er problematisk udelukkende at basere 

argumentationen om at moderen er den væsentligste signifikante relation for barnet 

udfra enten barnets biologiske eller psykologiske behov jf. Brembeck (2003). 

Med overgangen fra det moderne til det senmoderne samfund sker en opblødning af 

normerne omkring moderens rolle som primær omsorgsgiver for børnene i hjemmet. 

Det bliver almindeligt at kvinder, efter de har født børn, vender tilbage til 

arbejdsmarkedet og at pasningen af børn varetages af institutioner uden for hjemmet - 

vuggestuer, børnehaver og skole-fritidsordninger. Skiftet betyder, ifølge Elkind (1994), 

en ændring i forhold til, hvis behov der først og fremmest prioriteres i familien, et skift 

fra børnenes behov til forældrenes behov67, hvilket også betyder, at en form for ubalance 

erstattes af en anden form for ubalance. Samfundsdebatten om, i hvilken udstrækning 

barnet har behov for moderen (og faderen) eksisterer forsat, og en del mødre (og fædre) 

forholder sig derfor jævnligt til hvorledes og i hvilken udstrækning de imødekommer 

barnets behov, med det resultat at nogle forældre mere eller mindre konstant oplever en 

dårlig samvittighed over ikke at slå til (Stenvig et al 1994, Bloch 2000). Derfor kan det 

være svært for forældre i en situation hvor barnet er sygt jf. Klaras betragtning i citatet, 

at risikere en manglende moder-barn (eller fader-barn) kontakt, hvis det kan skade 

barnet. Hvis denne tvivl eksisterer, kan den virke bag om ryggen på forældrene og 

dermed præge familiens valg om hvem der skal have orlov (Petersen 1994). Det kan 

betyde, at mødre der ikke føler de magter opgaven som barnets primære omsorgsgiver i 

sygdomsforløbet, alligevel påtager sig denne opgave, fordi de har institutionaliseret en 

forventning til sig selv, om at gøre det. 

Lægen siger følgende: 

”Vi har mødre, der faktisk burde være på arbejde og fædre der [burde] været mere aktive. 
Der er kvinder der gør det fordi de føler de skal, men det er nødvendigvis ikke det bedste 
resultat og der kan vi godt være frække og blande os og foreslå at de måske nu skulle til at se 
at få lavet en anden fordeling af roller, således at de tager halvt fri hver” (Interview 2:26-
27). 

Vi kan derfor ikke sige at der fra samfundets side, med hospitalets som repræsentant, 

gøres forsøg på at fastholde en institutionaliserede betragtningen om at moderen er den 

eneste der kan varetage barnets behov, men derfor kan sådanne betragtninger om 

moderskabet alligevel have indflydelse på de muligheder som forældrene ser, når de 

                                                 
67 Eller som Jensen (1999) udtrykker det perioden med ”barnet som konge” afløses i stigende grad af perioden med 
”parret som konge” og hermed er det også i stigende grad kærligheden mellem partnerne der (skal) holder ægteskabet 
sammen i stedet for børnene. 
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skal tage stilling til hvorledes orloven skal fordeles i relation til børn (Petersen 1994). I 

denne forbindelse skal det nævnes at Sommer (1994) gør opmærksom på at når fædre 

placeres i en situation hvor der forventes at de udviser omsorg for et barn, så udvikler 

de en kontaktform til barnet der i høj grad ligner moderens, hvilket vil sige at den 

forældrekompetence der er knyttet til at udvise omsorg ikke er knyttet til kønnet, men er 

et resultat af det (daglige) samspil med barnet. 

I casen, som indledte dette afsnit fortæller Holger og Adele at de i første omgang valgte 

at dele orloven i mellem sig, først og fremmest fordi de derved kom til at dele den 

belastning det er at passe og pleje et sygt barn 24 timer i døgnet, men også fordi de 

begge ønskede at bevare kontakten til arbejdsmarkedet. En anden familie der også har 

valgt at dele orloven mellem sig begrunder dette valg ud fra et lighedsprincip hvor 

forældreskabet deles mellem forældrene (Elkind 1994:53-56). I denne familie er barnet er 

et fælles barn, hvor mor-barn relationen betragtes som værende lige så vigtig som far-

barn relationen. Lise beskriver dette på følgende måde: 

Lise: ”Det var oplagt fra starten af, at det var lige betydningsfuldt for os begge to, eller at vi 
var lige vigtige for ham. Vi fik at vide at det er smart hvis en tager orlov eller det er 
simpelthen nødvendigt. Straks begyndte vi at spekulere på om vi kunne dele den og det var 
også noget med om det kunne lade sig gøre med arbejdspladsen… jeg ved godt at det ikke er 
det der er det almindelige. Det almindelige er at det er kvinden, hun tager det hele”. 

I: ”Hvad er det for nogle tanker der har gjort at I så har lavet en anden løsning på det”?  

Lise:” Jamen, der har vi helt fra Anders blev født, være meget mere opmærksomme på at det 
her det er ikke kun moderens barn” (Interview 7:74). 

Lises udtalelser om, at Anders fra begyndelsen har været et fælles barn, kan ses som et 

udtryk for en senmoderne opfattelse af forældre - barn rollerne, idet der ikke her ses en 

opdeling af moderen som specialiseret i varetagelse af barnets behov og opretholdelse af 

hjemmet, og faderen ikke udelukkende som hovedansvarlig for familiens økonomiske 

forsørgelse (Stacey 1996). Lise beskriver således det Brembeck (2003) kalder ”det 

ligestillede kønsneutrale forældreskab”. I den senmoderne forståelse af familien ligger 

således også et opgør, med Talcott Parsons funktionalistiske forståelse af den 

rolledifferentierede familien, gemt (Elkind 1994:28-29)68. Som Lise giver udtryk for, er 

det i den senmoderne familie muligt for en moder såvel som for faderen at yde omsorg 

og varetage børns opvækst samtidig med en aktiv rolle på arbejdsmarkedet. Den 

senmoderne familie åbner således reelt mulighed for, at forældrene kan dele 

                                                 
68 Elkind argumenterer for at der i den post moderne familie ses en rolle de-differentiering af erhvervs og kønsroller, 
således at det fx er muligt for kvinder at bestride erhvervsroller der tidligere var forbeholdt mænd. Det er dog et 
spørgsmål i hvor stor udstrækning rolle de-differentieringen er slået igennem i forhold til kønsrollerne i familien, da 
fx Arlie Hochschild i bogen ”The Second Shift” (1997) viser at kvinder forsat i stor udtrækning er ansvarlig for 
opretholdelse af hjemmet også selv om de arbejder, det nye i denne forbindelse er at kvinder i dag kan bede om hjælp 
– men som Hochschild siger, de skal forsat bede om hjælpen.  
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forældreskabet Brembeck (2003). Mange forældre er i dag enige om, at det sådan de 

ønsker at udøve forældreskabet, men det er de færreste der i praksis er i stand til at føre 

dette princip ud i livet (Elkind 1994) i samme udstrækning som Lise og Morten. Der ses 

ofte en tendens til, at når der fødes børn i familien, så reduceres mødrenes arbejdstid, 

mens fædrenes arbejdstid øges (Bonke 1994). 

Nogle familier har valgt at faderen har orlov og at moderen arbejder. I forbindelse med 

denne model har ingen af forældrene fremhævet at dette er valgt fordi de anser far-barn 

relationen som den primære relation, men det afgørende har været at skabe mest mulig 

familie tid, således at familien kan fungere bedst muligt i lyset af barnets 

behandlingsplan jf. Mette og Per´s valg. Dét, at fædre tager hele orloven, også i 

forbindelse med forholdsvis små børns sygdom, som Holger, der har orlov i forbindelse 

med Magnus’ sygdom viser, at der i samfundet er sket en opblødning i det moderne 

kønsrolle mønster, således at (kvinde)køn og omsorg for børn ikke længere er 

uadskillelige forhold.  

Adele og Holger forsøger i første omgang at dele orloven i mellem sig således at de hver 

især forsætter med at arbejde deltid, og derved begge kan fastholder kontakten til 

arbejdsmarkedet men i særdeleshed kan de dele belastningerne mellem sig og begge 

være involverede i Magnus behandlingsforløb. Denne strategi kan ses som det 

(Kritsjänsson 1999) kalder ”hver anden princippet”, da deres begrundelser ikke som i Lise 

og Mortens tilfælde er baseret på en ideologisk betragtning om at begge forældre er lige 

vigtige for barnet.  

Det er ikke muligt for Holger og Adele at opretholde deres oprindelige familiestrategi 

om ”hver anden princippet”. Holger beskriver dette i forbindelse med hændelsesforløbet 

omkring et bestyrelsesmøde, der kommer til at få afgørende betydning for familiens 

videre organisering af orloven, hvor Holger efterfølgende går på fuldtidsorlov og Adele 

arbejder fuldtid. Dette kan beskrives som at Holger og Adele skifter familie strategi til 

det Brembeck (2003) kalder ”periodisering” hvor den ene forælder har orlov i en periode. 

Det konkrete hændelsesforløb der leder til denne beslutning, kan sidestilles med det 

Ebaugh (1988:123-148) kalder ”the turning point” (vendepunktet)69 i hendes teori om rolle 

exit. Kategorien, der kendetegner Holgers vendepunkt, tilhører det, Ebaugh kalder for 

”specific events”, hvilket kan beskrives som begivenheder der krystalliserer ens 

ambivalens i forhold til en given rolle. Der kan være tale om konkrete begivenheder som 

                                                 
69 Der findes 5 hovedtyper af ”turning points” hhv. 1. Specific events 2. The straw that broke the camels back (er ofte 
ubetydelige situationer i sig selv, men situationen kendetegnes ved at det netop er i denne situation at der sker en 
kulmination af længere tids opbygget utilfredshed) 3. Time-related factors (fx at man når en vis alder, overgangs 
ritualer der er tidsbestemte, 40 års krisen etc.) 4. Excuses (er begivenheder der fungere som en legitimt begrundelse 
for at foretage et rolle skift fx medicinske problemer der egentlig ikke påvirker en fremtidig erhvervsevne, men i 
samfundet erkendes som værende en legitime begrundelse) 5. Either/or alternatives (Det der kendetegner sådanne 
situationer er at individet konfronteres med en problemstilling fx et alkohol problem i forbindelse med en ulykke, en 
sidste chance for at bevare et arbejde o.l. der medfører at de må tage aktivt stilling i situationen til deres fremtidige 
liv) (Ebaugh 1988:123-148).  
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et dødsfald, men det kan også være relativt ubetydelige begivenheder som tilskrives en 

symbolsk mening i lyset af beslutningsprocessen. Vendepunktet kommer ofte efter at 

individer i nogen tid har afvejet forskellige alternativer, fordele og ulemper ved den 

nuværende rolle og den nye rolle. I vendepunktet bliver det klart for individerne at 

deres situation er uholdbar, at deres tidligere handlinger har fejlet eller ikke længere er 

tilfredsstillende, og derfor udløser vendepunktssituationen, at de tager en endelig 

beslutning om at forlade en tidligere rolle. I forbindelse med beslutningen om 

ændringen oplever individerne at der også mobiliseres ressourcer til at forlade en 

tidligere rolle. Derfor efterfølges vendepunktet af konkrete handlinger, der indikerer for 

omverdenen at der er tale om et rolleskift. Det kan være handlinger som at indgive en 

opsigelse, søge som skilsmisse eller som i Holgers tilfælde, efter få timers overvejelse at 

tage beslutningen om at søge orlov fra sin stilling for at involvere sig fuldtids i Magnus’ 

behandlingsforløb. Offentliggørelsen af beslutningen for omverdenen, er vigtig fordi 

den hermed gør beslutningen om et rolleskift endelig. Perioden efter et vendepunkt er 

ofte præget af en følelse af lettelse, fordi den konflikt situation, som individet har 

befundet sig i - spændingsfeltet mellem den gamle og den nye rolle - forsvinder i og 

med at beslutningen er taget og annonceret for omgivelserne. Selve konfliktsituationen 

omhandler ofte modsat rettede opfattelser i individet selv, som i Holgers tilfælde, 

konflikten mellem aktiv deltagelse på arbejdsmarkedet og niveauet for deltagelse i 

Magnus’ sygdoms- og behandlingsforløb. De følelser, individet oplever i forbindelse 

med at forlade en rolle til fordel for en anden afhænger i vid udstrækning af, i hvilken 

grad individet føler at have kontrol over situationen. I Ebaughs (1988:143-145) 

undersøgelse føler mere end 75% af de interviewede i perioden omkring at forlade en 

rolle til fordel for en anden, at de befandt sig i et vakuum, der er præget af følelser så 

som angst, at være bange, mangel på tilhørsforhold og ikke at have jordforbindelse. Det 

der også kendetegner oplevelsen af at befinde sig i et vakuum er at: 

”… taken-for-granted anchors of social and self-identity are suspended for the individual, 
leaving him or her feeling rootless and anxious” (Ebaugh 1988:145). 

Ebaugh beskriver således at i forbindelse med at forlade en rolle til fordel med for en 

anden, kan individet opleve samme typer af følelser som forældrene også opleve i 

forbindelse med diagnosticeringen af barnets sygdom. De mister deres ”taget for givet” 

forankring i verden. 

At Holger og Per tager fuldtidsorlov i forbindelse med deres børns sygdom viser, at det 

er muligt at udfylde faderrollen på andre måder i det senmoderne samfund, end den 

måde som var fremherskende i det moderne samfund, hvor faderrollen var 

ensbetydende med familieforsørgelse (breadwinner). 

Det er således muligt at vende om på det tidligere dominerende, moderne 

kønsrollemønster for familien, men at det ikke er let i forhold til den forståelse af 
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kønsroller der forsat er dominerende i samfundet, fortæller Holger. Vi spurgte, om han 

havde haft barselsorlov i forbindelse med fødslen af familiens to børn, og til dette siger 

Holger og Adele: 

Adele: ”Det er meget interessant, det har slet ikke engang været på tale”. 

Holger: ”Nej, de ville grine fuldstændigt af mig”. 

Adele: ”Jamen, du havde da heller aldrig forestillet dig –” 

Holger: ”Nej, nej, jeg kunne aldrig forestille mig at gå herhjemme.” 

I: ”Hvad er der så sket fra ikke at kunne forestille dig det, og til at du kan?” 

Holger: ”Det kan jeg godt sige dig. Vi bliver rystet i vores grundvolde og hele vores liv får 
en så gevaldig rystetur, så man standser lige op og tænker en omgang til, og siger, hvad 
foregår her? Og så begynder man: Hvorfor er jeg blevet sat på denne jord, hvorfor har vi 
fået nogen børn, hvorfor, og så kommer alle de der hvorfor, hvor man tænker det hele 
igennem en gang til, eller, hvis man overhovedet har tænkt det, det skal jeg ikke kunne sige, 
men det gør, at der kommer nogen andre svar op nu, end hvis man havde sat sig de samme 
spørgsmål ½ år tidligere. (Interview 9:108).” 

For Holger har barnets alvorlige sygdom rystet han i han grundvold og i hans ”taget for 

givet forankring i verden” jf. tidligere, hvorfor barnets alvorlige sygdom også er en 

legitim bevægegrund for at ændre faderrollen i forhold til omgivelsernes accept. Ebaugh 

(1988: 123-148) beskriver, i forbindelse med de forskellige typer af 

vendepunktsoplevelser, at nogle individer ønsker at foretage et rolleskift, men har svært 

ved at gøre dette grundet omgivelsernes manglende accept af at et sådant. For at 

legitimere et sådant rolleskift over for omgivelserne benytter de, hvad Ebaugh 

(1988:130-132) kalder ”excuses” (undskyldninger) det kan fx være en operation eller 

ulykke, der egentlig ikke har indflydelse på deres fremtidige arbejdsevne, men grundet 

operationen eller arbejdsulykken bliver det ønskede rolleskift legitimt i forhold til 

omgivelserne. Holger giver ikke udtryk for at han længe i det skjulte har ønsket at 

foretage et rolleskift fx i form af tage fædre- eller forældreorlov, idet han beskriver alene 

tanken om dette umulig, at han ville blive fuldstændig til grin i omgivelserne og 

dernæst, at han ikke kunne forestille sig det. I den første tid efter at orlovsordninger til 

mænd blev indført i samfundet beskriver Carlsen (1994) at det var normalt at mænd, der 

ønskede at benytte ordningerne oplevede ubehagelige kommentarer fra chefsiden og 

spydigheder eller latterliggørelse fra kollegernes side, hvilket hvis vi se på Holgers 

udtalelser nok forsat eksisterer, selv om mænds brug er orlov er blevet mere udbredt. 

Det interessante i denne forbindelse er, at Holger på intet tidspunkt har beskrevet, at 

omgivelsernes reaktion på hans orlov i forbindelse med Magnus’ sygdom har medført, 

at han er blevet til grin. Dette kan tyde på, at det i højere grad er socialt acceptabelt at 

tage orlov i forbindelse med børns alvorlige sygdom end det er i forbindelse med 
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børnefødsler. Børns alvorlig sygdom fungerer hermed som en socialt acceptabel 

legitimeringsfaktor og i nogle tilfælde som en katalysator i forhold til at foretage et 

rolleskift. 

Uden at det nødvendigvis er bevidst for Holger og Per, de to fædre der har 

fuldtidsorlov, kommer de til gennem deres handlinger til at repræsentere en 

senmoderne opfattelse af kønsroller i forhold til pleje og pasning af børnene. De bliver 

repræsentanter for en faderrolle, hvor mænd begynder at bevæge sig mod familiens 

centrum (Holter og Aarseth 1993) og hvor faderskabet og mandlighed ikke er gensidigt 

udelukkende størrelser (Hagström 1996). 

Holger fortæller desuden, at barnets sygdom for ham fungerede som den udløsende 

faktor, ikke kun i forhold en redefinering af eksisterende kønsroller, men også i forhold 

til andre centrale områder af hans identitet og selvopfattelse – når Holger stiller 

retoriske spørgsmål som hvem er jeg? og hvorfor sker dette for mig og min familie? så er det 

spørgsmål, der traditionelt indenfor psykologien forbindes med at være i en eksistentiel 

krise (Beck og Beck-Gernsheim, 1995). Når Holger beskriver, at han ikke har tænkt sig at 

vende tilbage til de arbejdstider og det arbejdspres der er forbundet med hans tidligere 

arbejdsliv, har han også trukket sig tilbage fra de normative og sociale forventninger, 

der er forbundet med hans tidligere arbejde/arbejdsplads. Med Ebaugh’ske begreber 

kan siges, at Holger har været igennem såvel en ”disengagement” som en 

”disidentifications” (Ebauhg 1988: 3-4,9-11) proces og man kan derfor overveje om 

Magnus’ sygdom for Holger har medført at der bliver tale om en varig rolleændring – 

det mener Holger selv der er tale om. 

9.16  Forældrenes relation til arbejdsmarkedet 

Forældrenes relation til arbejdsmarkedet og elementer som uddannelse, udviklingen på 

arbejdsmarkedet, arbejdspladsens fleksibilitet og organisationskultur samt ikke mindst 

hvorledes familien kan organisere sig således at de får mest mulig tid sammen har stor 

indflydelse på forældrenes beslutninger om, hvorledes orloven skal fordeles. 

Ifølge Lov om Social service kan forældrene søge om fuld lønkompensation, idet 

hjælpen ikke indtægtsbestemt. Derfor burde økonomiske overvejelse ikke have 

indflydelse på forældrenes valg i forhold til hvorledes orloven fordeles, men dette er 

alligevel tilfældet. Julie fortæller: 

Julie:” … Kasper tjener mest og det firma han er i, det er så lille et firma så hvis han tog 
orlov, så ville firmaet ikke kunne køre videre fordi det er ham, der sørger for, at der kommer 
masser af penge til huse og jeg sidder i en offentlig institution som overassistent og der er jo 
sagtens en anden der kan træde ind og tage det job” (Interview: 6:67). 
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Julie giver udtryk for at hensynet til familiens fremtidige økonomi har spillet en 

afgørende rolle for deres beslutning. Her er der ikke kun tale om denne families 

økonomi, men også om økonomien for de familier som Kasper arbejder sammen med. 

Julie og Kaspers fordeling af orloven mellem sig kan således ses som en familiestrategi 

hvor familiens fremtidige økonomi og levestandard spiller en afgørende rolle (Brenner 

og Laslett 1986). Samtidig giver Julie også udtryk for, at der er nogle positioner på 

arbejdsmarkedet, der er lettere at erstatte end andre og hermed også at forældrenes 

position på arbejdsmarkedet kan have en afgørende indflydelse på valget af, hvem der 

tager orlov. 

Lægen understøtter Julies betragtninger ved følgende udtalelse: 

Lægen: Du kan da få kompensation for tabt arbejdsfortjeneste der er ikke noget loft [men] 
som en af fædrene sagde til mig, ”nu er min familie ramt af en katastrofe vi skal ikke have 
to” og katastrofe nummer to var i hans øjne hvis man mistede sit særdeles velbetalte job. 
Det vil han kunne få erstatning for i nogle måneder, men så ville han få en fyringsseddel 
fordi hans firma ville gå konkurs. Der er arbejdsmiljøer hvor du simpelthen ikke kan tillade 
dig at holde op hvis du skal gøre dig forhåbninger om at blive eller få lov til at blive. 
(Interview 2:27). 

Hochschild beskriver en lignende arbejdskultur i bogen ”The time band”, hvor hun 

skriver: 

”In the modern workplaces… “family man” has taken on negative overtones designating a 
worker who isn’t a serious player” (Hochschild 1994:132). 

Begrebet at være ”a serious player” på arbejdsmarkedet, refererer til en person, der 

aspirerer til at stige så højt til tops i en virksomhed som muligt, en person som arbejder 

mange timer, ofte på bekostning af familielivet. Rationalet bag arbejdskulturen i 

sådanne virksomheder er, at kvantitet er lig kvalitet, forstået på den måde at jo flere 

timer en person arbejder om ugen desto bedre er kvaliteten af det arbejde der udføres, 

samt at den tid en person bruger på at udføre arbejdet sidestilles med persons 

engagement i arbejdet og i arbejdspladsen. En person er således ikke ”a serious player” i 

arbejdspladsens øjne, hvis man sætter familien højere end arbejdskulturens krav og ikke 

arbejder ligeså mange timer som de andre ”serious players” i virksomheden (Hochschild 

1994). 

Tom er den af de fædre der forsøger både at deltage i barnets behandlingsforløb 

samtidig med at han forsætter med at arbejde fuldtid, hvilket resulterer i følgende: 

I: ”Hvordan oplever I, at arbejdspladsen ikke er forstående?” 

Tove: ”Tom har prøvet at beskytte mig lidt, men jeg har fået opfattelsen af, at de [Tom 
arbejdsgivere] vil ikke, hvis han går 1 time for at skulle være med til et møde herinde eller 
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en blodprøve. Der var ok [i starten], men så kom der et tidspunkt hvor de godt ville have 
han begyndte at skrive op, hvor lang tid han brugte herinde. Selvom han brugte to timer på 
det [hospitalet], [og] så brugte 2 timer ekstra om eftermiddagen [på arbejde], det husker 
man ikke, man husker at han er kommet for sent. Så de har bedt ham om at føre regnskab 
over det, og det er jo ærgerligt, fordi det giver sådan en mistro. Og så bliver vores holdning 
den, at ok, så blander vi Jer bare helt udenom, så klarer vi det selv” (Interview 10:118). 

Ifølge Toves beskrivelse så handler Toms konflikt med arbejdspladsen ikke om 

kvaliteten af det arbejde Tom udfører, men om at han, i arbejdspladsens øjne, bør tage 

en bestemmelse om hvorvidt han er ”a serious player” eller ikke. Det er ikke direkte det 

arbejdspladsen siger til Tom, men det er formodentlig det de mener, når de siger at han 

skal føre timeregnskab, da Tom er ansat i en stilling og i en position som normalt ikke er 

forbundet med en fast arbejdstid. Sennett (2000:59-62) beskriver ligeledes at fleksibel 

arbejdstid ikke er en arbejdsmæssig rettighed, men af personaleledelser bliver betragtet 

som et personalegode, der tildeles begunstigede medarbejdere og derfor er det ulige 

fordelt og strengt rationeret. Samtidig med at fleksibel arbejdstid af ledelser bliver 

betragtet som en belønning, så opleves det som forbundet med stor utryghed, da 

ledelser: 

”… er bange for at miste kontrollen med deres fraværende medarbejdere, og de nærer 
mistanke om, at de hjemmearbejdende fristes til at misbruge deres frihed” (Sennett 
2000:61). 

Som konsekvens indfører mange ledelser derfor forskellige kontrol mekanismer for 

medarbejdere med fleksibel arbejdstid, som fx i Toms tilfælde, at skulle føre regnskab 

over sin faktiske arbejdstid. 

Den konflikt Tom oplever, har lighedspunkter med den konflikt Holger befandt sig i, da 

han sad ved bestyrelsesmødet, hvor firmaet ikke var indstillet på at støtte hans forslag 

om at ansætte en person til at hjælpe ham, således at han kunne få 

halvtidsorlovsordningen til at fungere. De beder ikke Holger om at gøre rede for hvor 

mange timer han bruger på arbejdet, i stedet beder de han løse endnu flere opgaver end 

dem som han varetager i forvejen. Hermed beder de indirekte Holger tage stilling til, 

om de kan regne med at han påtager sig disse opgaver eller at han må finde en anden 

løsning. Tom og Tove vælger at løse konflikten ved at imødegå Tom´s arbejdsplads’ 

krav, således at Tove kommer til løfte hovedparten af byrden ved at have et alvorligt 

sygt barn samtidig med at hun også for nylig har født familiens andet barn. Et forhold 

som kan have indflydelse på, at Tom og Tove vælger denne løsning af konflikten 

mellem graden af Toms involvering i familie og arbejdsliv er, ifølge Beck og Beck-

Gernsheim (1995), at arbejdsgivere bevidst spiller på, at en mand, der er ansvarlig for 

familiens økonomiske grundlag, sandsynligvis vil gøre som han får besked på, og 

hermed accepterer Tove og Tom at underordne sig den logik som er fremherskende på 

arbejdsmarkedet i stedet for at forsøge at ændre denne. Forudsætning for at denne 
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strategi fra arbejdsgivernes side virker er, at kvinderne, som Tove, ikke trækker deres 

praktiske og emotionelle støtte tilbage fra familien. Familiens strategi for at løse 

opgaven bliver derfor ”periodisering” jf. Brembeck (2003) hvor Tove har orlov og Tom 

ikke kan deltage i barnets sygdomsforløb i dagtimerne. Hermed forsætter Tom med at 

være ”a serious player”, mens Holger vælger det modsatte og derfor ikke længere kan 

betragtes som ”a serious player” i den virksomhed som han er ansat i, dermed ikke sagt at 

han ikke vil blive betragtet som dette i andre virksomheder der har en anden 

arbejdskultur (Holter 1993, Carlsen 1994)70. Erfaringerne, som Holger har gjort i 

forbindelse med Magnus’ sygdom, har ændret Holgers syn på arbejde og familieliv, og 

det er en ændring der rækker udover den periode hvor Magnus er syg, i det Holger 

siger: 

Holger:” Jeg kommer aldrig tilbage til sådan et arbejde igen. Jeg kommer aldrig til at 
arbejde 60 timer igen, jeg kommer aldrig til at rejse så meget mere, det er definitivt. Jeg har 
fundet ud af, at jeg vil have den tid med mine børn, som der kræves. ”(Interview 9:102). 

Holger refleksive forholden sig til sin egen rolle som far gør, at han hermed er blevet en 

”family man” i den moderne forståelse af begrebet, som Hochschild beskriver. Både 

Holger og Tom har fremtrædende positioner på deres arbejdsplads og man kan måske 

derfor også forvente at de krav arbejdspladsen stiller, matcher deres position. At det 

måske mere handler om arbejdspladsens kultur end om den position den enkelt 

besidder, vidner Adeles udtalelse om, i den indledende case, hvor hun fortæller, at i den 

virksomhed hun er ansat i, har hun mulighed for i vid udstrækning at planlægge sin 

arbejdstid således at hun kan være en del af Magnus’ behandlingsforløb, trods det at 

hun også er centralt placeret i den virksomhed som hun er ansat i. 

Selv om man er den af forældrene, der arbejder fuldtid mens den anden har orlov, så 

kan barnets sygdom alligevel få indflydelse på hvor ”serious a player” denne forælder er i 

virksomheden. Adele fortæller følgende: 

Adele: ”De [arbejdspladsen] har nogle andre planer med mig, men jeg har været inde og 
fortælle, at det kan de glemme, fordi jeg er ikke parat til at yde mere end jeg yder, det kan 
jeg ikke, og det vil jeg ikke, fordi det jeg har af overskud, det skal så være hertil. På den 
front, der vil jeg jo selvfølgelig have sagt ja for 1½ år siden, sagt ”Yes, go for it”, men det 
gør jeg ikke nu, fordi der er meget andet der er væsentligt end lige det.” (Interview 9:102-
103). 

                                                 
70 Holter (1993) skelner mellem arbejdspladser to typer af arbejdspladser. Den første er præget af ”maskuline” værdier 
og tankemåder, på disse arbejdspladser er orlov en demokratisk ret, men udover dette er det ikke interessant og 
hvorvidt et ønske om orlov støttes afhænger i vid udstrækning af chefen som person. Den anden type arbejdsplads er 
præget af mere moderne eller dynamiske værdier, hvor omsorg betragtes som en ressource, men alligevel får 
ansøgninger om orlov en blandet modtagelse i det det strider mod arbejdspladsens ideologi om det arbejdet kræver 
(Carlsens 1994). Undersøgelse viser, at der er en forskel mellem virksomheder hvor der er direkte eller indirekte 
konkurrence mellem medarbejderne og virksomheder hvor der ikke er konkurrence mellem medarbejderne. I 
virksomheder præget at konkurrence er cheferne sig ofte uforstående eller negativt indstillet overfor mænds ønske 
om orlov, mens der i virksomheder hvor arbejdet er organiseret i grupper findes en solidarisk holdning blandt 
kollegerne og en blandet holdning blandt cheferne, til mænds ønske om orlov.  
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Hermed påvirker barnets sygdom begge forældres fremtidige karriere- og avancements 

muligheder. En af årsagerne er, at barnets sygdom og behandlingsforløb stiller øgede 

krav om tid og ikke mindst ressourcer til begge forældre, uanset deres relation til 

arbejdsmarkedet. 

De øgede krav fremkommer dels fordi en del af den tid der før blev tilbragt i hjemmet 

nu periodevis bliver flyttet til hospitalet og dels, hvis der er flere børn i familien udover 

det syge barn, så kræver dette barn opmærksomhed og omsorg fra den af forældrene, 

der ikke har orlov. I praksis betyder det, at den forælder der arbejder, periodevis er 

eneansvarlig for de arbejdsopgaver der er knyttet til hjemmet, opgaver som forældrene 

måske tidligere har delt mellem sig, eller som den anden har udført. 

Julie giver dette eksempel på, at Kasper nu skal varetage en opgave i hjemmet som han 

aldrig har udført før: 

I: ”Og vi hørte fra Kasper at madlavning det ikke lige var hans stærke side?” 

Julie: ”Han laver ikke mad. Nej (Griner). Så Mikkel han er godt træt af grillmad, efter at vi 
var indlagt her i næsten 6 uger. De kom herind nogle gange og spiste sammen med os. 
Ellers blev der jo hentet fra Grillen. Mikkel han sagde: ”en gang til og jeg ville have 
knækket mig”, hvis jeg blev spurgt om jeg skulle have mere grill mad. Det er han træt af.” 
(Interview 6:65). 

Dette eksempel illustrerer, at Julie og Kaspers roller i familien ændres med Annas 

sygdom. Julie har tidligere været den hovedansvarlige for opretholdelse af hjemmet og 

omsorgen for børnene. Hun har været hjemmegående da Anna var mindre, mens 

Kasper har forsørget familien. Denne rollefordeling mellem forældrene er karakteristisk 

for en moderne familieopfattelse, præget af en asymmetrisk relation mellem forældrene 

i forhold til fordelingen af ansvaret for hhv. familien og arbejdsmarkedet (Elkind 1994:2-

3). I forbindelse med Annas sygdom er det Julie der tager orlov og er indlagt sammen 

med Anna, men da familien har endnu et barn, Mikkel, der også har behov for omsorg 

og at hjemmets funktion bliver opretholdt, så bliver dette nu periodevis Kaspers ansvar. 

Hermed bliver Kasper grundet situationen mere involveret i familiens dagligdag og de 

forpligtelser der følger med end han tidligere har været, hvilket også betyder at han 

kommer tættere på familiens centrum samtidig med at han forsætter med at arbejde. 

Annas sygdom åbner derfor en mulighed for at Kasper i fremtiden kan ændre sin 

position og rolle i familien, således at asymmetrien mellem Kaspers og Julies roller i 

familien mindskes. 

I hvilken udstrækning og grad forældrene er forankret på arbejdsmarkedet, såvel som 

den faglige udvikling på arbejdsmarkedet kan også have betydning for forældrenes 

prioritering af, hvem der tager orloven. Som eksempel på dette fortæller Maria følgende: 
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Maria: ”Jens havde en barselsstilling og han var lige blevet færdig som datamatiker året 
forinden og det vurderede vi var bedre han fortsatte fordi at udviklingen indenfor edb går så 
stærkt. Indenfor mit fag går det ikke så stærkt, så jeg skulle nok kunne følge med. Så det var 
mig, der fik orloven.” (Interview 11:130). 

I Maria og Jens overvejelser om hvorledes orloven fordeles har deres forskellige 

tilknytning til arbejdsmarkedet en betydning, idet de prioriterer at forsøge at sikre Jens´ 

fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet, som de vurderer i fare, såfremt Jens er på 

orlov i en længere periode. Hermed indgår også familiens fremtidige økonomiske 

situation i deres overvejelser om hvilken strategi der skal anlægges i forholdet mellem 

arbejde og orlov. 

Forældrenes forskellige positioner på arbejdsmarkedet udspringer ikke kun af at de kan 

have forskellig uddannelses niveau, hvorvidt man er offentlig eller privat ansat, men 

også af, at når der fødes børn i en familie, så ses der en tendens til at mødrene går ned i 

arbejdstid, mens fædrenes arbejdstid øges (Bonke 1994). 

Julie er et eksempel på dette forhold, idet hun som tidligere nævnt har gået hjemme 

mens børnene var små, og hun er netop ved at genetablere en fast tilknytning til 

arbejdsmarkedet igen, da Anna bliver syg, hvorefter familien prioriterer at det er Julie 

som tager orloven. 

I:” Hvordan du har oplevet det at være væk fra arbejdsmarkedet …” 

Julie:” Ja, det var jo nok det værste slag lige i starten, der kunne jeg nogle gange tudbrøle 
derhjemme ind i mellem, hvis jeg fik 2 minutter til det, fordi jeg virkelig savnede 
arbejdsmarkedet, også fordi jeg havde gået ledig et stykke tid og så endelig fået et job som 
jeg egentlig har søgt de sidste 10 år. Jeg havde et job for mange år siden, som jeg var 
virkelig glad for og da det så stoppede, så tænkte jeg, at sådan et job her, det må jeg bare 
have igen på et eller andet tidspunkt, så det har jeg så prøvet at søge siden, så jeg havde lige 
fået det i januar måned. Så derfor var det simpelthen lidt af en bombe, da Anna så gik hen 
og blev syg.” (Interview 6:71). 

Det er uvist hvilken fremtidig betydning en orlovsperiode på 2-3 år har for forældre, der 

ikke har en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. I nogle erhverv vil det formodentlig 

have en begrænset betydning, mens det i andre erhverv vil være forbundet med risiko 

for, at vedkommende har svært ved at vende tilbage arbejdsmarkedet jf. Jens i citatet 

ovenfor. Under alle omstændigheder mister forældrene de tilbud om videreuddannelse, 

såvel som avancement til bedre stillinger, som de ellers måske ville være blevet tilbudt i 

orlovsperioden (Henriksen og Nørregård 2000, Carlsen 1994). Desuden kan forældre, 

der har haft orlov til at passe et sygt barn indirekte sende et signal til kommende 
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arbejdsgivere om, at de ikke er en stabil arbejdskraft71. Selv om forældrene ved orlovens 

debut er fast tilknyttet arbejdsmarkedet kan orlov i forbindelse med barnet sygdom 

alligevel få konsekvenser for ansættelsesforholdet, hvilket socialrådgiveren, som vi 

interviewede, beskriver. Idet orlov i forbindelse med børns sygdom ikke er indbefattet i 

arbejdsmarkedets overenskomster, så er det op til den enkelte arbejdsgiver at tage 

stilling til om dette kan bevilges. Dette kan betyde at forældre, der ønsker orlov i 

forbindelse med deres barns sygdom, tvinges til at opsige deres stilling for at kunne 

varetage barnets behov. I praksis er det dog socialrådgiverens erfaring at næsten alle 

arbejdsgivere stiller sig velvilligt i forhold til at bevilge orlov uden løn72. 

Det forældre par som deler orloven i forbindelse med barnets sygdom bevarer begge 

kontakt til arbejdsmarkedet og beskriver følgende fordele og ulemper ved denne 

ordning: 

Lise: ”Ja, arbejdet er enormt vigtig for mig… men jeg… tror også, at Mortens synes, at det 
rart ikke at være helt væk. Man prøver på at holde fast i de vigtigste stumper i arbejdet…jeg 
skal…have nogle ordentlig kroge i de sjove opgaver, for ellers så damper de[kollegaerne] jo 
af med dem og vil ikke af med dem igen, når jeg kommer tilbage. Det er noget som bekymrer 
mig, eller som jeg tænker på. På den anden side så er jeg utrolig glad for at have arbejde, til 
både at slappe af på, men også det, at der er nogle som man jo kender vældig godt, det gør 
man når man arbejder hver dag mange timer sammen og som man kan fortælle sine 
bekymringer til uden at de egentlig skal tage sig mere af det end bare, psss. På den måde vil 
jeg bestemt sige, at det er den rigtige måde, hvis det kan lade sig gøre at køre 
deltidsjob…Man henter noget energi og noget…”(Interview 7:77-78). 

Lise fortæller hvis man ændre arbejdstid fra at være fuldtidsansat til at være 

deltidsansat, så kræver det en indsats for at fastholde de opgaver, som hun forbinder 

med at have et indholdsrigt og meningsfyldt arbejde. Lise beskriver hermed, at der er en 

risiko for at man, grundet den ændrede arbejdstid, ændrer status således at man ikke i 

samme udstrækning som tidligere betragtes som en ”serious player”. Dette kan betyde at 

begge forældre oplever en situation der kan sidestilles med det der sker når der fødes 

børn i familien (at kvinderne går ned i arbejdstid) jf. Bonke (1994) og dermed også, at de 

                                                 
71 Carlsen (1994) viser at i nogle af de virksomheder som han undersøgte var mænds forældreorlov forbundet med en 
negative sanktioner som fx at blive forflyttet til en mindre udfordrende og prestige fyldt position, diskvalifikation i 
forhold til en fremtidig karriere i virksomheden efter endt orlov. 
72 I princippet kan der ydes tabt arbejdsfortjeneste efter § 29 i lov om social service, så længe barnet har behov for 
dette og er under 18 år, men hvis der er ydet tabt arbejdsfortjeneste i mere en 5 år til den samme forældre, og denne 
forældre er blevet arbejdsløs i orlovsperiode og nu ønsker at vende tilbage til arbejdsmarkedet, så kan der opstå 
problemer fordi tabt arbejdsfortjeneste til at passe et sygt barn i lovgivningen ikke sidestilles med et lønnet arbejde. 
Denne forælder har derfor ikke optjent hvad der svarer til 52 ugers arbejde inden for de sidste 5 år og er dermed ikke 
berettiget til at få arbejdsløshedsunderstøttelse. Hvis vedkommende også er gift med en partner der har en indkomst, 
kan det betyde at vedkommende heller ikke er berettiget til at få kontanthjælp. Et andet forhold der på længere sigt 
kan få betydning for forældrenes fremtidige økonomi er at der i orlovsperioden ikke ydes hjælp til dækning af 
pensionsindbetaling, da dette anses som fremtidig indkomst og derfor ikke er omfattet af lovgivningen. Forældre der 
ikke selv vælger at forsætte pensions indbetalinger kan derfor blive væsentligt ringere stillede end hvis de havde haft 
en almindelig livsløn med pensionsopsparing. 
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ikke opnår de samme tilbud om avancement og uddannelse som deres kolleger, der 

arbejder fuldtid. 

Fordelen ved at fastholde kontakten til arbejdsmarkedet er at man, som Lise beskriver, 

forsat har adgang til nogle af de ”sidegevinster” som er forbundet med arbejdet. Ebaugh 

(1988) definerer side gevinster på følgende måde: 

”…in the process of performing a role, an individual stakes something of value to him, 
something originally unrelated to his present line of activity” (Ebaugh 1988:17). 

Som eksempel på sidegevinster nævner hun venskaber som er blevet etableret, 

emotionel tilknytning til jobbet, pensionsgoder, sikkerhed eller status, hvilket alle er 

forhold der forstærker den enkeltes tilknytning til en rolle og bevirker at det er mindre 

sandsynligt at en person vil forlade denne rolle til fordel for en alternativ rolle. Arlie 

Hochschild beskriver i”The Time Bind” (1997): 

”…that work friends can be as important as family members in helping both men and 
women with the blows of life” (Hochschild, 1997:42). 

Hermed beskriver Hochschild at mennesker i forbindelse med arbejdet får løst og 

dækket andre behov end det at skaffe et økonomisk grundlag for familiens eksistens. En 

del bliver venner med deres arbejdskolleger, de får talt om problemstillinger der 

vedrører livet uden for arbejdspladsen, samtidig med at de også gennem deres arbejde 

får anerkendelse for deres arbejdsindsats. Nogle af de sidegevinster Ebaugh og 

Hochschild beskriver, er også nogle af de forhold som Lise og Morten fremhæver som 

værende positive ved at dele orloven mellem sig, at man kan dele sine bekymringer 

med sine kolleger, at man får ros og anerkendelse for sit arbejde, hvorved man får 

energi og selvtillid. Det at skifte mellem at være på arbejde og have orlov kan ses som 

det Brembeck (2003) kalder ”sektorisering” – i det arbejde og familieliv hermed opdeles i 

adskilte sektorer. De sidegevinster som Lise fremhæver ved denne ordning er 

sidegevinster som forældre på fuldtidsorlov mister (Holter og Aarseth 1993). Lise giver 

også udtryk for at det er en fordel at hun ikke fuldtids skal vende tilbage til den del af 

moderrollen, som hun har forladt. Det er den del af moderrollen, som er forbundet med 

forældrenes konstante nærvær og omsorg når de har mindre børn, hvilket netop bliver 

aktuelt for de mødre eller fædre som har fuldtidsorlov til at passe det syge barn. 

I Julies beskrivelse af hendes og 9-årige Annas relation, er der netop tale om, at Julie er 

vendt tilbage til denne del af moderrollen, hvilket denne beskrivelse indikerer: 

Julie: ” Hun (Anna) lægger sig ikke til at sove om aftenen før jeg ligger ved siden af hende, 
og så snart jeg vågner om morgenen og stiger ud af sengen, så vågner hun. Lige med det 
samme, så hun er sådan ca. 1 meter fra mig hele tiden.” (Interview 6:69). 
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Tove oplever også, at Viktor i starten af sygdomsforløbet reagerer ved at have øget 

behov forældrekontakt: 

Tove: ”Han var isoleret, så han måtte ikke komme med. Bare jeg skulle ud i bad, det blev 
han enormt ked af. Han sagde ikke en lyd de første 14 dage. Han havde ikke så meget sprog, 
men altså, han har jo selvfølgelig noget og han har fået meget mere. Han sagde ikke en lyd. 
Hvis jeg spurgte om han ville have noget, så nikkede han eller rystede på hovedet, men 
derfor kunne han nok vise, at han var ked af det og alt personalet, det blev bare verfet væk” 
(Interview 10:116). 

De mødre der enten er gravide eller er på barselsorlov på det tidspunkt hvor barnets 

sygdom diagnosticeres, har forberedt sig på at være væk fra arbejdsmarkedet i en 

længere periode, og er derfor formodentlig bedst forberedt på den ændring, barnets 

sygdom medfører, i relation til deres ændrede rolle på arbejdsmarkedet, hvilket Klara 

her beskriver: 

Klara: ”… det gør mig faktisk ikke noget. Da jeg blev gravid, var det faktisk rart med en 
pause fra skolen, jeg var indstillet at jeg skulle være hjemme, og når engang hun er rask og 
kan de ting, vi skulle have gjort under forældreorlov, jamen, så vil jeg da stadigvæk gerne 
have noget forældreorlov, så vi kan gøre noget af det, vi har troet vi skulle gøre, men det kan 
da godt være til den tid så trænger jeg bare til at komme på arbejde, det kommer an på, hvor 
lang tid der kommer til at gå.” (Interview 4:56). 

Hermed beskriver Klara at omvæltningen i forhold til at forlade arbejdsmarkedet for en 

periode ikke har været så markant for hende som fx for Julie, som beskrevet tidligere 

der savnede arbejdsmarkedet. I forhold til Ebaughs (1988) model for rolle exit kan dette 

forklares ved at Klara og Tove kommer til at indgå i rolle exit processen fra begyndelsen 

og har tid (graviditeten) til at vænne sig til tanken om den forestående ændring mens de 

andre forældre kommer hovedkulds ind i denne proces og skal forholde sig til mange 

ændringer inden for et begrænset tidsrum. 

9.17  Mødet med det sociale system 

Forældre til cancersyge børn kommer i forbindelse med det sociale system fordi de som 

følge af barnets sygdom har mulighed for at søge økonomisk hjælp og støtte til dækning 

af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste gennem lov om social service § 28 og 29. 

Forældrene kommer i første omgang i forbindelse med hospitalets socialrådgivere, der 

informere forældrene om de muligheder der findes i sociallovgivningen, ligesom det er 

også hospitalets socialrådgivere, der tager den første kontakt til forældrenes 

hjemkommune, der er den bevilligende instans. 
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For de fleste forældre betyder dette, at de helt eller delvist skifter rolle fra at være 

lønmodtagere, til at være klient i det sociale system. De fleste forældre vi interviewede 

var taknemmelige og glade for at der i den danske sociallovgivning findes muligheder 

for, at hjælpe familien økonomisk i forbindelse med barnet sygdom og behandlings-

forløb. 
Tove beskriver følgende: 

”De socialrådgivere der er herinde, de har været en stor hjælp for os ved at kunne fortælle 
os noget facts, fordi først blev jeg jo chokeret ved at vide, at det var leukæmi, og dernæst, at 
behandlingsforløbet var så langt. Det kunne jeg simpelthen ikke forestille mig. Jeg sagde, så 
er jeg jo nødt til at sige mit job op, fordi jeg tænkte slet ikke på, at det er der en vej ud af. Jeg 
var slet ikke klar over den der orlovsmulighed, og hvor skulle jeg også vide det fra, at det 
fandtes. Men socialrådgiveren gennemgik alt med os, og det har været rigtigt godt, også 
specielt at hun åbnede op for, at hvis der er mere, så ring, og jeg har også et par gange 
ringet til hende og hun er simpelthen så hjælpsom og sød” (Interview 10:118). 

De fleste forældre rådes fra hospitalets side til at sygemelde sig fra arbejdet indtil at 

barnets diagnose er stilles, hvilket vil sige ca. den første uge, hvor familien er i indlagt 

på hospitalet. Herefter er der mulighed for, at der i en begrænset periode kan søges 

orlov til begge forældre, inden forældrene skal tage stilling til, hvorledes de ønsker at 

fordele orloven mellem sig. 

For de fleste forældre, er det at skulle have kontakt til socialrådgivere og 

socialforvaltningen i deres hjemkommune, en ny situation, Klara beskriver hendes 

tanker i relation til dette således: 

Klara: ”Jeg har altid klaret mig selv, haft arbejde og har studeret så det med lige pludselig at 
være en del af det sociale system, det skulle man da lige sluge lidt, men altså, vi er da glade 
for at det er der og det sådan rimeligt fungerer” (Interview 4:53). 

To forældre (Tove og Lise) har tidligere har været i forbindelse med det sociale system. 

Tove har været i forbindelse med det sociale system tidligere i forbindelse med Viktors 

handicap, og Lise har været i forbindelse med det sociale system i forbindelse med egen 

revalidering. Begge forældre giver udtryk for, at de betragter det som en fordel, at de på 

forhånd har haft kontakt til det sociale system. Lise siger følgende: 

Lise:” … det var ikke spor sjovt at ryge i det sociale system i sin tid, og jeg nåede både at 
køre klagesag og alt muligt forskelligt... jeg er ikke specielt uvant med, hvad det er for en 
situation de sidder i på kommunen, men derfor kan jeg jo godt se tingene fra … hvad har 
man krav på og hvad har man ret til og så videre… de kender mig jo så også som en, der på 
trods af et handicap har et fuldtidsarbejde og det ved de godt at [de skal] værdsætte” 
(Interview 7:76 - 77). 
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Som Lise nævner i citatet, har hun i forbindelse med egen revalidering været involveret i 

en klage sag og derfor kender den kommunale socialforvaltning hende som en, der 

trods et handicap bestrider et fuldtidsarbejde. Turf Böcker Jacobsen (2003:113-117) 

beskriver, at sagsbehandlerne opererer med forskellige institutionaliserede klage typer 

og hermed også specifikke klage identiteter hvoraf de to mest fremtrædende er, hhv. 

”kværulanten” og ”den ressourcestærke”73. Kværulanten karakteriseres af sagsbehandlerne 

som borgere, der er utilfredse med stort set alt. De klager på et forkert grundlag og de er 

derfor svære at tage alvorlige, men for sagsbehandlerne udgør de en belastning grundet 

deres tidsforbrug. De ressourcestærke karakteriseres af sagsbehandlerne som borgere, 

der kan have en god sag i forhold til hvilken, de føler sig uretfærdigt behandlet. De 

karakteriseres som ressourcestærke, fordi de har gode skriftlige som mundtlige 

formuleringsevner og har råd til, eller på anden måde har adgang til professionel hjælp 

(typisk advokat bistand). Disse borgere opfattes ikke af sagsbehandlerne som 

tidsrøvende, selv om de tager tid, da deres klage giver mening i systemet, fordi den kan 

medvirke til at afklare lov fortolkende spørgsmål. Lise kan beskrives som tilhørende de 

ressourcestærke, dels fordi hun har en uddannelse (og dermed kulturel kapital jf. 

Bourdieu, og derudover formodes at have gode formuleringsevner) og fordi hun er i 

familie med flere socialrådgivere og herved har hun har adgang til professionel hjælp. 

Den fordel som Lise synes hun har, kan dels ses ved at hun har et forhåndskendskab til 

hvorledes systemet fungerer, men den kan også begrundes i at hun tidligere har 

”krydset klinger” med systemet og fået medhold i en klagesag. Dette kan have 

betydning for udgangspunktet for Lises fornyede kontakt til det sociale system, idet hun 

ikke starter som en novice i systemet, som fx Klara, uden kendskab til de arbejdsgange, 

rettigheder og muligheder der findes i systemet, men det kan også betyde at det 

asymmetriske forhold der eksisterer mellem (nye) brugere i det sociale system og de 

kommunale sagsbehandlere ikke er så udtalt i Lises situation. Jacobsen (2003:126) 

beskriver ligeledes, at såfremt brugeren indgiver en klage over trufne afgørelser, er der 

en risiko for et brud af det tillidsforhold som eksisterer i relationen mellem borger og 

sagsbehandler (eller afhængighedsforhold som brugeren har i forhold til 

sagsbehandlernes)74. Relationen mellem sagsbehandler og bruger burde være præget af 

den logik som er fremherskende i det offentlige system, hvilket vil sige en neutral 

sagsbehandling baseret på den lovgivning der findes på området, men Jacobsen 

(2003:125) beskriver med udgangspunkt i Marcel Mauss teori om gavegivning, at der 

ikke findes ”gratis gaver”, og inden for socialt arbejde medfører hjælp fra 

socialforvaltningens eller hospitalets side forventningen om at borgeren udviser 

                                                 
73 Turf Böcker Jacobsen (2003:117-120) beskriver også en tredje klage type, hvilket han dog ikke navngiver, men denne 
gruppe af borgere kan måske betegnes som ”de svage” (set udfra sagsbehandlernes synsvinkel). Det er borgere der 
ikke har ressourcer til at klage over trufne afgørelser, og som sagsbehandleren derfor opfordre og hjælper med at 
klage over sagsbehandlernes egne afgørelser. 
74 Turf Böcker Jacobsens (2003:126) kapitel i bogen ” At skabe en klient” hedder: ” Ikke vred, men skuffet: Om 
håndteringen af klagesager i en socialforvaltning”. Ikke vred men skuffet refererer til at sagsbehandlerne kan føle at 
klienten ved at klage bryder det gensidige tillidsforhold, som sagsbehandlerne betragter som en del den gensidige 
(asymmetriske) relation mellem klienten og sagsbehandleren.  
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taknemmelighed (som modydelse). Som nævnt i begyndelsen af dette afsnit, udtrykker 

de fleste forældre netop taknemmelighed for at der i Danmark findes et system, som 

sikrer at de i forbindelse med barnets sygdom ikke er tvunget til at gå fra hus og hjem. 

Tove reflekterer alligevel om rimeligheden af forventningen om denne 

taknemmelighedsfølelse: 

Tove: ”… på den anden side tænker jeg også på, at der bliver spildt mange penge, når ikke 
man tager det fulde skridt [refererer til at socialrådgiveren på kommunen ikke ville bevillige 
penge til en støttepædagog til Viktor, men i stedet tilbyder Tove psykolog hjælp]. Der var 
en kollega der sagde, hvor må du være glad for at du arbejder et sted som her, så orlov slet 
ikke er noget problem, og at du bor i Danmark så din søn kan komme gratis i behandling, 
men jeg er sådan [en] med livrem og seler, så hvis vi havde boet i USA, så havde jeg tegnet 
en forsikring… men selvfølgelig er jeg da et eller andet sted taknemmelig over at han kan 
komme i behandling og at han ikke er død fra os” (Interview 10:123). 

Tove reflekterer her over at der forskellige steder i verden findes forskellige måder at 

organiserer forholdet mellem stat, marked og civilsamfund på. Fordelen ved den danske 

model er som nævnt, at alle borgere grundet den universalistiske model (Leira 1996), er 

sikret såfremt de kommer til at befinde sig i en situation hvor de har brug for medicinsk 

eller social hjælp, men ulempen er også den forventede taknemmelighedsfølelse som 

forældrene skal manifestere. Tove mener, at såfremt hun levede i et land som fx USA, 

der har valgt at organisere forholdet mellem stat, marked og civilsamfund udfra en 

residual socialpolitisk model med forsikringsordninger (Bislev 2000, Björnberg 1999, 

Leira 1996), så ville hun slippe for at skulle manifestere samme taknemmelighedsfølelse, 

da hun er typen der netop tegner forsikringer. Overordnet kan ulempen ved 

forsikringsmodel ordningen være dels at det ikke er alle borgere i samfundet der er 

omfattet af en sådan model, og dels at nogle familier ikke har råd til en sådan model, 

hvilket typisk vil er enlige kvindelige forsørgere, der enten har et lavt betalt arbejde eller 

er arbejdsløse (Stacey 1996). 

Lise og Tove berører begge et centralt emne for mange forældre, forholdet mellem hvad 

de har ret til at få af støtte vis lovgivningen og hvad deres socialrådgiver i kommunen 

skønner vil hjælpe familien i den nye situation. 
 

9.18  Tabt arbejdsfortjeneste 

Forældrene har ret til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, ifølge Lov om social service 

fordi de forsørger et barn under 18 år med: 

”…en betydelig og varig fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne eller indgribende kronisk 
eller langvarig lidelse”(Lov om social service § 29). 
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Ifølge lovens § 29 kan der ydes lønkompensation, hvis en eller begge forældrene på 

grund af barnets sygdom er nødt til at ophøre med at arbejde i en periode for at passe 

barnet i hjemmet eller på hospitalet, men de kan maksimalt få tabt arbejdsfortjeneste 

svarende til 37 timers arbejde pr. uge. 

Selv om man fra hospitalets side allerede efter diagnosen har en forventning om at 

barnets behandling kommer til at strække sig over 2-3 år, så anbefaler socialrådgiveren 

at der kun søges om orlov uden løn et halvt år adgangen, da barnets tilstand kan ændre 

sig i løbet af sygdomsforløbet (f.eks. kan behandlingsplanerne ændre sig eller barnet kan 

dø). Forældrene skal søger om orlov uden løn hos deres arbejdsgiver og det er helt op til 

den enkelte arbejdsgiver at tage stilling til hvorvidt dette kan bevilliges, da orlov uden 

løn ikke er et forhold som er indbefattet i arbejdsmarkedsoverenskomster75. I praksis 

betyder det, at hvis den pågældende forælder ikke kan få eller senere i forløbet få 

forlænget orloven, er vedkommende nødsaget til at opsige stillingen, men 

socialrådgiverens erfaring er, at næsten alle arbejdsgivere er velvillige til at give 

forældrene orlov uden løn. 

I princippet kan der ydes tabt arbejdsfortjeneste efter § 29 i lov om social service, så 

længe barnet har behov for dette og er under 18 år. Ifølge den interviewede 

socialrådgiveren kan der opstå problemer hvis der er ydet tabt arbejdsfortjeneste i mere 

en 5 år til den samme forælder, og denne er blevet arbejdsløs i orlovsperioden og nu 

ønsker at vende tilbage til arbejdsmarkedet, fordi tabt arbejdsfortjeneste til at passe et 

sygt barn i lovgivningen ikke sidestilles med et lønnet arbejde. Et andet forhold der på 

længere sigt kan få betydning for forældrenes fremtidige økonomi er, at der i 

orlovsperioden ikke ydes hjælp til dækning af pensionsindbetaling, da dette anses som 

fremtidig indkomst og derfor ikke er omfattet af lovgivningen. Forældre der ikke selv 

vælger at forsætte pensions indbetalinger kan derfor blive væsentligt ringere stillede, 

end hvis de havde haft en almindelig livsløn med pensionsopsparing, hvilket Tove har 

erfaret: 

Tove:” Jeg får min løn kompenseret, og det er flot på mange måder, men jeg får ikke min 
pension, og jeg [kan] godt se, at når jeg engang bliver 67 år så betyder det jo noget på 
bundlinien, om jeg har indbetalt til den i 2 år eller ej. Så den viderefører jeg så selv privat, 
fordi ellers hører den op når jeg begynder at arbejde igen… Så skal jeg have 2 
pensionsordninger samtidig, så det føler jeg mig dels tvunget til, og dels så vil jeg jo også 
godt” (Interview 10:118-119). 

Hjælp til tabt arbejdsfortjeneste er en brutto ydelse, der skal betales skat og 

arbejdsmarkedsbidrag af, men der skal ikke betales ATP. Hovedreglen er, at den af 

forældrene, der får tabt arbejdsfortjeneste til dagligt, stilles økonomisk som hvis 

                                                 
75 Muligvis ændres dette forhold delvist, da der ved overenskomst forhandlinger er rejst et forslag om, at forældre 
skal kunne få en uges orlov i forbindelse med børns hospitalsindlæggelse. 
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pågældende havde en arbejdsindkomst, og den tabte arbejdsfortjeneste beregnes derfor 

på baggrund af ansøgerens tidligere brutto indkomst(Lov om social service, 1998). 

Derfor indgår tillæg som er integreret i lønnen og ferie penge i den tabte 

arbejdsfortjeneste, men de besparelser som fremkommer ved at den ene forældre ikke 

arbejder modregnes ifølge socialrådgiveren, dvs. udgifter til dagpleje- eller institution, 

samt transport til og fra arbejde. 

Tove og Maria har begge fået reduceret deres lønkompensation med det beløb som de 

sparer ved at deres børn ikke går i henholdsvis børnehave og fritidshjem, men som Tove 

fortæller, så er dette ikke praksis i alle kommuner. 

I: ”Har du oplevet, at forældre har fået bevilliget forskelligt?” 

Tove: ”Ja, jeg tror der er meget forskel på, hvordan man bliver behandlet individuelt, og de 
2 andre der har været i min situation med at få et barn undervejs, de er fx ikke blevet 
fratrukket institutionspladsen, og det blev jeg så, og så blev jeg sgu´ lidt sur. Men så tænkte 
jeg, jamen det er jo fair nok, jeg er jo rent faktisk blevet sparet for den udgift, så jeg kan ikke 
bruge [det] til [noget], at de andre får 1300 kr. mere end mig om måneden og være sur over 
det. Men så tænkte jeg, nej, nu må jeg sgu´ styre mig, for det er faktisk helt rimeligt. Så jeg 
tror, vi bliver behandlet forskelligt, og det jeg tænker på, det er hvad er rimeligt for os, og så 
glemme hvad de andre får, det er ikke relevant” (Interview 10:127). 

Udfra en følelsessociologisk vinkel kan man se at Tove ændrer sin surhedsfølelse ved at 

begrænse det mentale fokus til sin egen familie, hun benytter den metode til at 

manipulerer sine følelser på som Hochschild (2003) betegner som deep acting og herved 

undgår hun en potentiel konflikt situation med sin sagsbehandler i forhold til at familier 

bliver behandlet og får bevilliget forskelligt afhængig af hvilken kommune de bor i. 

Samtidig så betyder kommunernes forskellige politik på dette område at familierne 

faktisk ikke behandles ens. En motivations faktor for at Tove indgår i denne 

følelsesmæssige bearbejdning, er at Viktor går i en institution med en lille gruppe, hvor 

der er plads til børn med handicap og Tove er i forbindelse med Viktors sygdom bange 

for at miste denne institutionsplads. Familien vælger derfor følgende løsning: 

Tove:”…men der vil jeg sige, at kommunen været god på den måde, at jeg var enormt 
bange for at jeg ville miste institutionspladsen, fordi han – ja, det var jo hele hans hverdag. 
Jeg vidste, der var et vist pres på den lille gruppe, der på det tidspunkt var den eneste i 
kommune. Alternativet [for] et barn som Viktor [ville være] en støttepædagog i en 
almindelig børnehave og det havde han slet ikke ville trives i. Jeg var simpelthen så bange 
for, at pladsen ville ryge fra ham, og det kunne de med det samme sige, at det ville de slet 
ikke. Selv om vi så endte med at betale for den hele perioden så gav jeg de penge med glæde, 
for jeg var glad for at den var der, da vi kom tilbage også den vished, og at der slet ikke var 
noget problem. Det synes jeg var dejligt.” (Interview 10:126-127). 
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Diskussionen om Viktors børnehaveplads med socialforvaltningen endte med, at Toves 

orlovsydelse reduceres med 1.300 kr. samtidig med at hun forsætter med at betale for 

institutionspladsen, hvilket betyder at familien har 1.300 kr. mindre til rådighed om 

måneden end hvis Viktor ikke havde været syg. Toves bekymring for Viktors fremtid 

efter endt sygdomsbehandling, betyder således at familien befinder sig i en ringere 

økonomisk situation grundet Viktors sygdom, en situation som lov om social service 

netop forsøger at forebygge. Man kan undre sig over at Tove accepterer denne løsning, 

men en mulig fortolkning af dette er at Viktors institutionsplads for Tove er symbolet 

for håb for såvel Viktors og familiens fremtidige liv, at blive en ”normal familie” igen og 

derfor bliver det vigtigt at holde fast i institutionspladsen uanset hvad det kommer til at 

koste familien økonomisk. 

En anden tolkning kunne være at såfremt Tove klager over denne beslutning, kan hun 

komme til at bryde det tillidsforhold som eksisterer mellem bruger af det sociale system 

og socialrådgiveren og derfor er Tove i risiko for at få tilskrevet en klageidentitet jf. 

Jacobsens betragtninger om de forskellige typer af klage identiteter. I denne forbindelse 

skal det også nævnes at Tom og Tove har de økonomiske ressourcer til at vælge denne 

løsningsmodel og derved undgår de også en potentiel konflikt situation, som forældre 

der er ringere økonomisk stillede måske ikke havde undgået.  

At have et barn der er i behandling for en alvorlig sygdom, medfører også nogle 

udgifter for familierne, som de ellers ikke ville have. Ifølge lov om social service § 28 kan 

familierne søge den kommunale socialforvaltning om dækning af disse udgifter.  

9.19  Dækning af merudgifter 

I forbindelse med at hospitalets socialrådgiver sender ansøgningen om tabt 

arbejdsfortjeneste til forældrenes socialrådgiver i deres hjem kommune, ansøges der 

ligeledes om dækning af merudgifter i forbindelse med barnets sygdom76. De udgifter, 

der søges om dækning af, er ifølge socialrådgiveren medicintilskud, kræsekost til barnet 

i den periode hvor barnet er i kemoterapi behandling og derfor ændrer smag og/eller 

kaster op, samt tilskud til kost for den forældre der er indlagt sammen med barnet, 

transport i fritiden, da barnet ikke kan benytte offentlige transportmidler samt 

transportudgifter. Da børnene kan være isolerede i lange perioder og derfor ikke kan 

komme i vuggestue, børnehave eller i skole, søges der om tilskud til beskæftigelse i 

fritiden. Der kan desuden søges om hjælp til tøj, vask, personlig hygiejne, aflastning 

                                                 
76 Ifølge Lov om social service § 28 kan forældrene søge om dækning af merudgifter dvs. udgifter som de ellers ikke 
ville have haft. Denne hjælp er ikke indtægtsbestemt og skattepligtig men merudgifterne skal have en vis størrelse for 
at kunne dækkes gennem lovgivningen. Dette minimum standard beløb er pr. 1.1.2002 er fastsat til 2.240 kr. årligt. 
Familien skal derfor ifølge lovens bestemmelser sandsynliggøre merudgifter svarende til 12 gange 1/8 af standard 
beløbet (1/8 af standard beløbet er 280 kr.) inden for et år, dvs. at familiens merudgifter skal overstige 3.360 kr. årligt 
før dækning af mere udgifter kan komme på tale. 
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I hvilken udstrækning ansøgningen om dækning af merudgifter imødekommes er op til 

socialrådgiveren i familiens hjemkommune, derfor er det nødvendigt for de fleste 

familier at have en direkte kontakt til den lokale socialforvaltning. Da nogle børn i lange 

perioder er indlagt på hospitalet kan det være svært for den forælder der er medindlagt 

at varetage denne kontakt, hvorfor nogle forældre prioriterer, at det er den af 

forældrene, der ikke har orlov, der varetager opgaven, som fx hos Klara og Anton: 

I:” Hvem har ordnet de der ting [dækning af merudgifter] for Jer? Hvem har I snakket 
med?” 

Klara: ”Først XXX [socialrådgiveren på hospitalet], og så ringede jeg til sagsbehandleren vi 
er blevet tilknyttet, det er jo en helt ny verden også for mig at komme ind i. Det var jo bare 
telefonisk kontakt i første omgang, og så har Anton været henne og holde møde med hende, 
for det har jeg jo ikke kunne. Vi kunne heller ikke lige aftale, at vi kommer onsdag klokken 
11, for der var jeg jo temmelig sikkert herinde [på hospitalet]” (Interview 4:52-53). 

Forældrene er som sagt meget glade for de støtte muligheder der findes i lov om social 

service, men som Klara også fortæller, så er det nyt for de fleste at blive en del af det 

sociale system. Forældrene har umiddelbart en forventning om, at systemet fungerer, 

men nogle af forældrene erfarer, at det ud fra deres synsvinkel ikke altid er tilfældet, 

hvilket Klara giver et eksempel på her: 

Klara: ”Når der står at det er ham[Anton], der har haft udgifterne og han skriver 
kontonummeret og det hele, så ryger det ind på min konto alligevel. Så skal vi døje med at 
flytte rundt på pengene. Hans [arbejde gør]… at han skal ikke betale skat… De kan ikke 
finde ud af at udbetale pengene, sådan at han ikke… skal betale skat. Det er sådan lidt 
irriterende, at det er det, man skal bruge sin energi på. Vi har nok med at passe Amalie.” 

I: ”Har I spurgt hende om hvorfor?” 

Klara: ”Jamen, han har skrevet derop, ringet derop og sådan noget, men…” 

I: ”Men har hun givet en forklaring på, hvorfor hun indbetaler det?” 

Klara: ”Ja, men det kan jeg ikke finde ud af, det system der. Men lige pludselig så figurerer 
mit CPR nummer i hendes computer, så jeg ved ikke rigtig hvad det er der sker deroppe. Jeg 
blev sådan lidt negativ på hende og jeg har ikke mødt kvinden nogen sinde, jeg har kun talt 
med hende, og da lød hun vældigt imødekommende, helt fra starten af, men jeg har det 
sådan lidt, at sådan nogle ting de skal bare fungere, det skal ikke være noget vi skal bruge 
tid på, og ringe og skrive frem og tilbage om det ene og det andet. Sådan noget, det 
overlader jeg til Anton, for det er ham, der har kontakten til dem, og det er ham, der har 
mødt kvindemennesket” (Interview 4:53). 

Dette citat kan dels illustrerer at forældrene kan have svært ved at gennemskue 

hvorledes det sociale bureaukrati fungerer, da det virker efter en logik som forældrene 
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ikke kan genkende fra såvel arbejdsmarkedet eller civilsamfundet. Citatet kan også 

illustrere, hvorledes Klara og Anton har valgt at lave opdele deres roller i forhold til 

Amalies sygdom, således at Klara tager sig af de direkte omsorgsrelaterede områder, 

mens Anton tager sig af kontakten til socialforvaltningen. Man kan således sige at de har 

valgt en ”sektoriseret” jf Brembeck (2003) opdeling af omsorgsrollen ud fra en moderne 

rolle fordeling i familien, hvor Klara tager sig af omsorgsdimensionen mens Anton 

varetager kontakten udad til i samfundet. Herved undgår Klara også direkte kontakt 

med socialrådgiveren hvorved hun ikke direkte udsættes for risikoen for klientgørelse 

og at blive underlagt socialforvaltningens doxa og evt. symbolske vold. Denne opdeling 

betyder også at Klara ikke direkte blander sig i Antons kontakt til kommunen ved fx at 

ringe til socialrådgiveren, hvis der er noget hun ønsker en uddybende forklaring på. I 

stedet vælger Klara jf. Lupton at konstituere socialrådgiveren som ”other”, as alien form 

the self, the repository of bad or disturbing feelings and thoughts” Lupton (1996:168), hvorved 

Klara finder et ufarligt fokus for sin angst for hvorledes Amalies sygdomsforløb ender. 

9.20  Støtte verus kontrol 

Som tidligere nævnt så er praksis, at forældrene søger om orlov i perioder af et halvt år. 

Fra hospitalets side begrundes dette med at barnet tilstand kan ændre sig således, at 

forældrene kan komme i klemme i forhold til deres relation og position på 

arbejdsmarkedet. En sådan situation kan fx opstå hvis barnet dør og der er søgt om 

orlov uden løn for hele den forventede periode på en gang, da arbejdsgiveren fx kan 

have ansat en vikar. Dette betyder, at den af forældrene som har orlov ikke kan vende 

tilbage til arbejdet før tiden og samtidig er denne forælder ikke længere berettiget til at 

modtage orlovsydelsen. En anden begrundelse for kun at søge orlov ½ år ad gangen er 

ifølge socialrådgiveren at: 

”Kommunerne vil også gerne have nye oplysninger ca. hvert ½ år så de også kan følge lidt 
med i hvad det er de bevilliger og hvorfor”. (Interview 3:33). 

Det at socialrådgiveren i kommunen gerne vil have en indsigt i familiens og barnets 

situation, har Tove oplevet på følgende måde: 

Tove:”Jeg synes det er ok at der ligger rapporter om vores søn, og dem ligger der mange af 
på kommunen, hvis de er skrevet af fornuftige folk, men gennem tiden [er der] skrevet noget 
værre hø af nogle værre tåber, og det vil jeg simpelthen ikke have, at de mangfoldiggør og 
sender videre i systemet. De er jo nødt til at komme tæt på for at kunne se hvad Viktor er 
for en, og for at kunne hjælpe ham videre, men jeg synes ikke det er sjovt.” 

I:” Føler du dig overvåget?” 
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Tove: ”Nej, det gør jeg egentlig ikke, fordi vi har ikke noget at skjule, men jeg kan da ind 
imellem godt tænke på, hvad helvede sidder de mon og snakker om, når vi er gået, og er de 
nu ærlige, er de nu åbne, fortæller de nu, hvad de rigtig mener. Jeg fornemmer også, 
socialrådgiveren, hun vil gerne komme hjem… jeg havde også en helt klar fornemmelse af, 
at hun ville godt lige hjem og se med egne øjne at vi ikke har købt nyt B&O fjernsyn eller et 
eller andet for pengene. Men jeg tænkte også samtidig, hvis jeg havde hendes job, havde jeg 
nok også valgt at gøre det på den måde. Men derfor, om jeg føler mig overvåget, det ved jeg 
altså ikke”. (Interview 10:123-124). 

I bogen ”At skabe en klient” beskriver (Järvinen og Mik-Meyer 2003) hvorledes 

mennesker i deres møde med det sociale system klientgøres. Klientgørelsen sker når 

menneskers problemer oversættes til ”systemsproget” med dets fastlagte diagnoser og 

forståelsesrammer og tilhørende foranstaltninger og handlingsmodeller. De mennesker 

der hyppigst kommer i kontakt med det sociale system er mennesker som: ”… har en 

livsførelse som ikke er i overensstemmelse med fremherskende normer i samfundet” (Järvinen og 

Mik-Meyer, 2003:12) og derfor bliver målet med det sociale arbejde ofte at: ”… vurdere, 

påvirke og forandre individuelle handlingsmønstre, holdninger og færdigheder” (Järvinen og 

Mik-Meyer, 2003:12). Hvilket betyder at klienten forventes at påtage sig 

velfærdsinstitutionernes specifikke identitetskonstruktioner, der er funderet i hvorledes 

klientens problemer kan forklares, bør anskue og kan løses77 set fra socialrådgiverens 

synsvinkel. Samtidig er socialrådgiverens opgave også at finde de karakteristika hos de 

personer der søger om hjælp gennem det offentlige velfærdssystem, der gør at de er 

berettiget eller egnet til at modtage hjælpen. Det er ifølge Järvinen og Mik-Meyer (2003) i 

denne proces at mennesker reduceres til klienter eller til en sag, trods socialrådgiverens 

intention og faglige idealer om, at se klienten udfra et helhedssyn. Järvinen og Mik-

Meyer beskriver desuden at: 

”Uagtet om socialarbejderne bryder sig om den kontrol, de har over klientens liv, og uagtet 
hvor neutral diagnosticeringen måtte tage sig ud, vil socialarbejderens beskrivelse af 
klienten være ”hyperreal”, dvs. mere virkelig og rigtig end klientens beskrivelse. Denne 
magtforskel i problembeskrivelsen skyldes, at diagnosticeringen – og dens resultater – er 
sammenvævet med (og udspringer af) institutionens handlingsmuligheder” (Järvinen og 
Mik-Meyer 2003:18). 

Tove beskriver, at hun på den ene side synes at det er i orden at socialrådgiveren skriver 

rapporter om Viktor da intentionen med disse netop er at yde hjælp til familien, men 

hun frygter på den anden side at de rapporter der skrives bliver ”hyperreal” og dermed 

ikke er dækkende for hvorledes familien anskuer deres og Viktors problemstillinger. En 

del af denne frygt udspringer af det forhold at kommunens socialrådgiver har en 

dobbeltfunktion, hvor de på den ene side skal støtte og hjælpe familien i deres situation, 

men på den anden side også har en kontrollerende funktion – denne dobbeltfunktion 

                                                 
77 Hvad der i historiske perioder anses for at være et problem og hvorledes dette bør løses er foranderligt, og hermed 
er velfærdinstitutioner heller ikke værdi neutrale (Järvinen og Mik-Meyer 2003). 
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kaldes også socialarbejderens ”janusansigt”. Tove har en kognitiv forståelse for denne 

dobbelte funktion, men som hun siger: ”vi har jo ikke noget at skjule” og dermed vil vi 

stille spørgsmålstegn ved om Tove alligevel ikke føler sig kontrolleret eller klientgjort. 

Bengtsson og Middelboe (2001) beskriver i deres undersøgelse af forældre til 

handicappede børns møde med det sociale system, at disse forældre adskiller sig fra de 

mennesker der normal søger hjælp gennem den kommunale socialforvaltning på 

følgende måde: 

”Forældrene adskiller sig fra de fleste andre sociale brugere som man møder i en familie- og 
arbejdsmarkedsafdeling. De skal ikke hjælpes med at lave om på deres situation, for der er 
ikke noget ”galt” ved at have et barn med handicap. De skal tværtimod hjælpes med deres 
situation, i deres situation, hvor de skal kompenseres sådan at de så vidt muligt ligestilles 
med andre forældre. De der får børn med handicap, adskiller sig ikke fra gennemsnittet af 
forældre. Det drejer sig for de flestes vedkommende om helt almindelige forældre, der blot 
har fået et barn med handicap. Den gennemgribende ændring, som et handicap hos et barn 
betyder, kan imidlertid modificere dette udgangspunkt for en periode” (Bengtsson og 
Middelboe 2001:8). 

De forældre der indgår i denne undersøgelse kan på dette område sidestilles med 

forældre til handicappede børn, idet deres behov for offentlig støtte først udløses som 

følge af den medicinske diagnosticering barnets sygdom. Det betyder, at forældrene i 

langt højere grad har behov for støtte til at mestre den nye situation med udgangspunkt 

i de ressourcer der findes i familien, end der er behov for hjælp til at ændre tidligere 

handlingsmønstre, holdninger og færdigheder. 

Hvorledes familien skal støttes kan der være uenighed om mellem forældrene og den 

kommunale socialrådgiver. Tove fortæller i det følgende om en samtale hun har haft, i 

forbindelse med at hun har søgt kommunen om pædagogisk støtte til Viktor: 

Tove: ”Socialrådgiveren på kommunen sagde, jamen, du må sige til, hvis der er noget vi 
kan gøre for dig. Og så var det [pædagogiskstøtte til Viktor] en af de ting, jeg sagde, og så 
sagde hun, nej. Men…det kan jo godt være du har brug for noget psykologhjælp og så sagde 
jeg, nej. Jeg vil…meget hellere have at I hjælper til med at fylde lidt kød på Viktors hverdag, 
så han ikke går i stå også udviklingsmæssigt, han skal stimuleres. …som jeg sagde 
tidligere… de vil gerne bruge pengene på det, men lige den sidste praktiske hjælp, det havde 
altså været rigtig meget værd for mig” (Interview 10:123). 

Toves oplevelse af at hendes forslag om pædagogisk støtte til Viktor afvises og at 

socialrådgiveren i stedet tilbyder hende psykolog hjælp er et eksempel på at der kan 

eksisterer divergerende opfattelser af, hvilken form for hjælp familien har behov for. 

Hvorvidt socialrådgiverens intention er udtryk for en helhedsopfattelse af familiens 

situation (hvis Tove får psykolog hjælp vil det medføre, at hun ikke har behov for 

pædagogisk aflastning), eller et eksempel på at socialrådgiveren forsøger at påvirke 
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Toves handlingsmønster er uvist, men i forbindelse med denne undersøgelse er vore 

mål ikke at forholde os til hvilken tolkning er den mest sandfærdige, men i stedet at vise 

at forældrene i deres kontakt til socialforvaltningen kan komme til at befinde sig i 

situationer hvor de underlægges (eller der gøres forsøg på at underlægge dem) de 

identitetskonstruktioner og derved også de magtstrukturer som eksisterer i 

velfærdsinstitutionerne jf. Mik-Meyer (2003:96). 

I denne forbindelse skal det også nævnes at såfremt socialrådgiveren nedskriver at hun 

har tilbudt Tove psykolog hjælp og at Tove har afvist dette, kan dette af 

socialrådgiveren tolkes som manglende motivering, for at modtage den hjælp som er 

tilbudt, og dermed også manglende motivering for at ændre adfærd. På sigt kan betyde 

at Tove senere kan komme til at befinde sig i en situation hvor hun bliver konfronteret 

med dette tilbud igen. At socialrådgiveren dokumenterer at der har været et sådant 

behov, kan komme til at være ”hyperreal” i forhold til Toves forståelse af situationen, ud 

fra antagelsen at når det er dokumenteret af velfærdsinstitutionen så må der også være 

noget om snakken jf. Mik-Meyer (2003:101). 

I Bengtsson og Middelboe´s (2001) undersøgelse af forældre til handicappede børns 

møde med det sociale system anfører de, at der som udgangspunkt ikke er noget galt 

med forældrene, men med deres situation, hvorfor forældrene har behov for støtte fra 

det sociale system. De beskriver i lighed med Järvinen og Mik-Meyer (2003), at det ikke 

altid er den holdning som brugere af det sociale system møder: 

”det offentliges holdning til forældrene ikke altid er en entydig støttende, men i mange 
tilfælde også er præget af manglende tro på at forældrene kan overskue, hvad der er bedst at 
gøre, klare opgaverne og mistænksomhed i forhold til om de forsøger at udnytte det 
handicappede barn og blive afhængig af dette økonomisk”. (Bengtsson og Middelboe 
2001:22). 

Bengtsson og Middelboe beskriver, at i mødet med det offentlige system kan forældre 

opleve at der sættes spørgsmålstegn ved deres evne til at være forældre. Baggrunden for 

at det forsat kan være legitimt fra det offentliges side at sættes spørgsmålstegn ved 

forældrenes evne til at varetage pleje og omsorgen for syge og handicappede børn skal 

ses i relation til det historisk skiftende samfundssyn, der har præget forståelsen af 

relationen mellem forældre og det syge barn frem til 1980´erne78. En del af dette 

                                                 
78 I 1800 tallet var det familiens ansvar at varetage pleje og omsorg for syge og handicappede børn. Såfremt familien 
fandtes værdige til modtog hjælp eller almisser fra fattigkommissionerne i sognene og købstæderne så var dette 
forbundet med tab at borgerrettigheder, hvilket vil sige retten til at gifte sig og stemmeretten og dermed også en 
marginalisering af familien i forhold til det øvrige samfund (Christensen 1996). I 1877 begyndte staten at yde 
økonomisk tilskud til private særforsorgsinstitutioner, hvor familien kunne anbringe disse børn. Filosofien bag 
særforsorgsinstitutionerne var, at forældrene ikke selv var i stand til at løfte den opgave det er at tage vare på 
børnene. I løbet af 1950´erne bliver det mere og mere klart at store institutioner ikke er et ideelt sted for syge og 
handicappede børn. Amter og kommuner opbygger derfor i løbet af 1970´erne deres kapacitet til at varetage 
opgaverne og i 1980´erne sker der en decentralisering af særforsorgen, således at området udlægges fra staten til 
amter og kommuner (Rieper, Olsen et. al 2001). Denne udvikling afspejler også et skift i samfundssynet på 
forældrenes evne til at varetage omsorgen for et handicappet eller sygt barn. I modsætning til tidligere, hvor man 
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samfundssyn indebar, at man fra det offentliges side ikke anså familien for at være i 

stand til at magte opgaven at varetage barnets behov, hvorfor man forsøgte at 

normalisere familien ved at institutionalisere barnet. Det er ikke det fremherskende 

samfundssyn i dag, her er målet, med hjælp fra det offentlige, at støtte familien i deres 

situation, således at de magter den opgave de står overfor, således at familien netop ikke 

marginaliseres. Vi kan ikke udelukke at der forsat findes reminiscenser af det tidligere 

samfundssyn, der forsat virker ”bag om ryggen” på socialrådgiveren i deres møde med 

forældre til børn med handicap eller cancer. Såfremt dette er tilfældet åbnes der også 

mulighed for at socialrådgiveren ”legitimt” kan vurdere, påvirke og forandre 

forældrenes individuelle handlingsmønstre, holdninger og færdigheder jf. Järvinen og 

Mik-Meyer (2003), hvorved forældrene risikerer klientgørelse i traditionel forstand. 

Bengtsson og Middelboe (2001) beskriver også, at forældrene kan opleve at der sættes 

spørgsmålstegn ved deres økonomiske motiver, hvorvidt forældrene udnytter barnets 

situation for egen vindings skyld. 

Det er derfor nærliggende at antage, at nogle af forældrene oplever at de i deres møde 

med socialforvaltningen kan opleve at de sidestilles med hovedparten af de klienter der 

benytter de støtte- og hjælpemuligheder der findes i det offentlige system – mennesker, 

der befinder sig en økonomisk meget presset situation jf. Toves tidligere kommentar om, 

at socialrådgiveren gerne ville besøge dem i hjemmet for at finde ud af om de havde 

købt nyt B&O fjernsyn. 

For at undgå denne klientgørelse eller den kontrollerende side af janusansigtet, vælger 

nogle forældre måske ikke at benytte alle de muligheder der findes i Lov om social 

service fuldt ud.  

En begrundelse kan være at forældrene mangler overskud til at kæmpe for økonomisk 

dækning af merudgifter, som de mener at de er berettigede til, men samtidig undgår de 

også risikoen for at få tildelt en klageidentitet jf Jacobsen (2003). Maria giver dette 

eksempel på familiens overvejelser i den forbindelse: 

I: ”Er der tilbud I gerne ville have haft, som I ikke har fået?” 

Maria: ”Nej, det har jeg egentlig ikke. Jeg synes egentlig vi har klaret den der aktivitetstid 
meget godt, det år vi gik herhjemme. Det eneste det var, Myretuen hvor vi først fik at vide, 
at det var der, da Rasmus faktisk var begyndt at gå i børnehaveklasse. Plus at vi kunne jo 

                                                                                                                                                              
først søgte at marginalisere familierne ved at fratage dem deres borgerrettigheder og siden søgte at ”normalisere” 
familien ved at institutionalisere barnet, støtter man i dag familien i deres situation, så de kan leve en så normal 
tilværelse så muligt. Med nedlæggelse af særforsorgsinstitutionerne flyttes ansvaret for handicappede og syge børn 
igen tilbage til familierne, med denne gang med støtte fra staten, amterne og kommunerne, i et samarbejde mellem 
familien og det offentlige, der netop skal sikre at familien ikke marginaliseres fra samfundet. Men af Steen Bengtsson 
og Nina Middelboe (2001), undersøgelse af forældre til handicappede børns møde med det sociale system fremgår 
det, at ikke alle forældre oplever at den støttende holdning som beskrives i formålet til lov om social service. 
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ikke tage S-toget derop, og kommunen, det ved jeg så fra en anden mor, der simpelthen 
kørte en kamp med kommunen om at få lov til at blive kørt derop i taxa, det ville de ikke 
[bevillige]. Hun fik det så til sidst, men det tog altså rigtig, rigtig lang tid inden hun fik 
det. Rasmus var begyndt at gå i skole så vi tog med derop en dag med XXX´s forældre, som 
har en bil. Hvis jeg havde vidst om det inden eller bare ½ år før, så tror jeg vi ville have 
brugt muligheden for at tage derop” (Interview 11:141). 

En anden begrundelse kan også være at forældrene ikke vil udnytte systemet. Mette 

siger fx følgende: 

Mette:”… det er jo dyrt at have et barn der er sygt, men vi har så været så heldige at vi var 
lige flyttet og havde sparet nogle penge sammen. Selvfølgelig har vi så brugt dem men vi er 
også blevet hjulpet meget, rigtig meget. Der er blevet sat foranstaltninger i gang, lige med 
det samme, uden at vi selv skulle gøre noget.” 

I: ”Hvad er det der koster ved at have et sygt barn?” 

Mette: ”Transporten kan godt [koste] selv om vi får det meste af den betalt, hvis Linus nu 
lige har lyst til et eller andet, så køber vi det af mad fx, sådan nogle ting det koster ekstra, 
men ikke sådan så det vælter vores budget overhovedet. Men vi er nok meget heldigt 
stillede. Vi tjener godt begge to” 

I: ”Får I tilskud til andre ting?” 

Mette: ”Vi får tilskud til transport og vi kan få tilskud til noget medicin til Linus man kan 
nok også søge andre ting med det har vi ikke haft brug for vel. Det har vi så klaret selv” 
(Interview 8:82). 

En mulig forklaring på, at det netop er i forhold til dækning af merudgifter, at 

forældrene kan opleve socialrådgiveren som kontrollerende er, at denne del af 

lovgivningen ikke er så eksplicit formuleret som lovgivningen i forhold til økonomisk 

støtte ved tabt arbejdsfortjeneste. Ved at de forældre som indgår i denne undersøgelse 

har økonomiske ressourcer til selv at dække en del af de merudgifterne som følger af 

barnets sygdom, så undgår de også den kontrollerende del af socialrådgiverens arbejde, 

mens familier der er ringere økonomisk stillede vil ikke have sådanne muligheder og 

derfor er nødsaget til at ansøge om dækning af samtlige merudgifter. At lovgivningen 

ikke er eksakt formuleret åbner på den ene side mulighed for at socialrådgiveren har et 

stort råderum i forhold til hvilke udgifter der kan dækkes, og på den anden side også at 

der hurtigere kan sættes spørgsmålstegn ved rimeligheden af de udgifter som forældre 

søger at få dækket. I praksis betyder det også at nogle kommuners politik i forhold til 

hvilke udgifter der kan dækkes er omfattende, mens den i andre er mere begrænset. 

Holger og Adele kommer fra en kommune hvor der er tradition for at der ydes en 

omfattende økonomisk og praktisk støtte til familier der har et barn med cancer, hvilket 

de beskriver således: 
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Adele:” XXX [navnet på kommunen], det er nok den bedste kommune overhovedet, og ved I 
hvorfor? Det er fordi det er jo hende XXX [navnet], hende ildsjælen fra Myretuen, som har 
været socialrådgiver på dette her felt, og man kan jo se, hvor pushy hun er, og hun skubber 
til alle mulige steder. Jeg tror hun simpelthen har skubbet politikerne rundt, sådan så de har 
væltet, og så har XXX kommune altså en meget stor hånd strakt frem til sådan nogle som 
os. Det er spørgsmålet om at forvalte den lov, som hedder § 28 og 29, og den kan du faktisk 
fortolke på mange måder.” 

I: ”Er det noget, I har søgt kommunen om, eller har kommunen også foreslået Jer nogle 
ting?” 

Holger: ”Det er socialrådgiveren på Hospitalet, der tager en samtale med os, hun [søger] 
det der nærmest hedder en standardpakke... Vi snakker lidt om de der pædagogiske 
problemer som vi kunne forestille os, da han ikke kan komme i børnehave og så siger hun, 
jamen det råder loven også mulighed for… Man kan sågar også få aflastning til hele 
familien, altså også til Peter…” 

I: ”Synes I selv det er for meget?” 

Adele: ”Jeg synes det er flot” (Interview 9:101-102). 

Den forskellige bevillingspraksis mellem kommunerne kan illustreres ved, at mens Tove 

i første omgang fik et afslag på at få bevilliget pædagogisk aflastning til Viktor for 

senere at få dette bevilliget, så oplever Adele og Holger at de bliver tilbudt aflastning til 

hele familien. Det skal dertil siges at, Toves problemer med den pædagogiske aflastning 

ikke er overstået da dette bevilliges, i det hun beskriver følgende: 

Tove: ”Jeg spurgte om, der kunne komme en og lege lidt med Viktor ind imellem, fordi han 
har brug for at blive stimuleret... Det ville de meget gerne betale for, men jeg skulle selv 
finde personen, og det kunne jeg simpelthen ikke… hvis det havde været en almindelig 
dreng så kunne jeg måske have sat et opslag op nede i Brugsen, så kunne der være kommet 
en 14 årig pige, men det duede jo ikke. Det skulle være en med sådan lidt mere indsigt…” 
(Interview 10:119). 

Problemet med at finde en egnet person til at varetage den pædagogiske aflastning er et 

problem som Julie også genkender. Mette og Julie beskriver begge at de har behov for 

hjælp til at give deres børn en meningsfuld hverdag i de perioder hvor de er isoleret i 

hjemmet. Mettes og Julies splittelse kan udspringe af forskelligt rettede forventninger 

om hvorledes de skal udfylde orlovsrollen. I de perioder hvor barnet er isoleret i 

hjemmet er barnet således helt eller delvist afskåret fra social kontakt til venner og 

legekammerater, derfor kan forældre der har orlov føle, at de skal dække dette også dvs. 

udfylde rollen som jævnaldrende legekammerat tidligere indtog. Forældrene kan også 

føle at de skal dække rollen som de professionelle i barnets tidligere institutioner har 

indtaget, for at sikre barnets udvikling, der kan fx være pædagoger, skolelærer eller 
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fysioterapeuter79, samtidig med at de også påtager sig nye roller fx i form at 

medicinadministration og at skulle observere barnets symptomer på evt. sygdom og 

komplikationer til behandlingen. Men forældre på orlov kan også føle at de er splittet 

mellem det at skulle varetage barnets forskelligartede behov og de traditionelt 

forankrede forventninger om hvilke opgaver i hjemmet og familien der skal varetages 

når de er på orlov og går hjemme hele dagen. Det kan være forventninger, som er 

knyttet til den traditionelle husmoderrolle fx varetagelse af madlavning, rengøring o.l., 

der virker bag om ryggen på forældrene, upåagtet at deres orlov er udløst som følge af 

deres barnesygdom og ikke fordi de er blevet hjemmegående i traditionel forstand. 

Intentionen med den pædagogiske aflastning som bevilliges fra kommunen side er at 

støtte familien i deres nuværende situation og evt. at mindske den splittelse som 

forældrene føler, men da det er forældrenes ansvar selv at finde en egnet person til at 

udfylde denne funktion, så ser det nærmere ud til at det øger presset på forældrene, i 

det kommunen hermed tildeler forældrene en ny rolle - som arbejdsgiver. En rolle som 

hverken Tove eller Julie synes det er let at leve op til og derfor oplever de, at der 

eksisterer en fin grænse mellem hvilke tilbud de opfatter som støttende og de tilbud 

hvis intention er støttende, men som måske alligevel kommer til at virke som en 

belastning i længden. 

                                                 
79 Forældre og børn kan gennem hospitalet og kommunen i nogen udstrækning tilbydes erstatning for disse 
funktioner, i det der fx findes en skolelærer ordning på hospitalet og tilbud om fysioterapi såfremt barnet har behov 
for dette, men tidsmæssigt kommer disse tilbud ikke til at dække samme antal timer som hvis barnet var forsat i en 
almindelig institution eller skole. 
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10 -  Diskussion 

Hospitalet er den første af de menneskebehandlende institutioner, som familien 

kommer i kontakt med, det er her barnets sygdom diagnosticeres og barnets videre 

behandlingsforløb kommer til at udfolde sig. I forbindelse med diagnosticeringen af 

barnets sygdom oplever forældrene dette forløb meget forskelligt, de fleste oplever selve 

diagnosticeringsprocessen som hurtig og effektiv, mens nogle forældre oplever det 

konfliktfyldt, både internt mellem forældrene og mellem forældre og 

behandlingssystemet. Konflikten opstår, når forældrenes lægmandsperspektiv på 

barnets helbred ikke er i overensstemmelse med de eksperter, de konsulterer. Det er 

beskrevet, hvorledes patienters forventninger til behandling og indlæggelsesforløb har 

ændret sig over tid, idet medbestemmelse og øget information opleves som vigtig, og at 

de ønsker at være inddraget i egen behandling og indlæggelsesforløb. De forventer stor 

faglig dygtighed, høj teknologisk formåen, og at personalet kan integrere dette med 

omsorg og indlevelse i deres situation (Adamsen, Fisker og Madsen 1995). 

Lupton (1996) beskræfter denne tendens, at patienter (her forældre til syge børn) i 

stigende grad udviser en forbrugerorienteret adfærd, hvor de søger en ”second 

opinion”. Dette kan være i form af andre autoriserede eksperter på området, i form af 

informationssøgning på internettet, men det kan også være i form af alternative 

behandlere. Denne nye holdning og adfærd fra forældre og patienter kan på længere 

sigt betyde, at kravene til sundhedssystemet ændres, således at brugerne i stigende grad 

kræver information, og ifølge Lupton (1996) udfordrer brugerne eksperternes 

kommunikative færdigheder og deres måde at forholde sig til brugerens emotionelle 

behov. Dette kan også betyde at forældre bliver ved med at søge en ”second opinion” til 

de finder en, der er i overensstemmelse med deres lægmandsperspektiv. I forbindelse 

med denne undersøgelse er der et eksempel på, at denne holdning har haft afgørende 

betydning for at et barn er blevet diagnosticeret hurtigere, fordi forældrene ikke slog sig 

til tåls med lægens tolkning af barnets symptomer, men i stedet opsøgte en anden læge. 

I forbindelse med diagnosticeringen af barnets sygdom mister familien for en tid deres 

fodfæste i verden. I mødet med hospitalsverdenen konfronteres forældrene med deres 

kommende hverdag, de ser skaldede børn, der trods deres sygdom er glade, de ser 

bekymrede forældre som dem selv, og de møder personalet på hospitalet. Kort sagt 

udkrystalliseres forældrenes angst for at miste barnet og dermed også noget af sig selv 

ved dette møde. Forældrene beskriver på den ene side, at dette er den værst tænkelige 

situation de kunne forestille sig, og som de nu selv er havnet midt i, og samtidig håber 

de at der er sket en fejl; og på den anden side har de også en følelse af lettelse fordi de 

nu får afklaret hvad barnet fejler, men dermed også en angst for, hvad fremtiden vil 

bringe. Dette emotionelle kaos beskrives traditionelt inden for sundhedssystemet ud fra 

en psykologisk synsvinkel, som at forældrene befindende sig i chokfasen af en krise 
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(Cullberg 1996), der er kendetegnet ved at forældrenes normale funktionsniveau 

suspenderes for en tid. At det netop er i denne situation at forældrene oplever et 

emotionelt kaos kan forklares udfra Hochschilds (2003) forståelse af, at følelser opstår i 

modsætningsforholdet mellem deres tidligere forståelse af barnets sundhedstilstand og 

de realiteter, de konfronteres med i forhold til hvorledes barnets faktiske 

sundhedstilstand er. Forældrenes forståelse af realiteten er primært baseret på 

lægmandsperspektivet af hvad en cancersygdom er og hvad denne medfører, hvilket for 

nogle forældre forbindes med umiddelbart forestående død. Derfor kan det også virke 

uforståeligt og nærmest provokerende for nogle forældre, at andre forældre der befinder 

sig i en lignende situation, kan udvise følelser der ikke stemmer overens med 

forældrenes internaliserede forventninger eller de kulturelle forskrifter for hvilke 

følelser der er passende at manifesterer i en sådan situation.  

Hospitalspersonalets faglige viden om typologiserede reaktioner og oplevelse af den 

nye situation gør, at personalet overtager styringen af familien for en periode, de guider 

forældrene gennem den første tid, både emotionelt som praktisk. Forældrenes 

beskrivelse af deres emotionelle reaktion på, at der fx mangler en bestemt størrelse bleer, 

som de har behov for, for at kunne passe barnet bedst mulig, vidner om det emotionelle 

kaos som forældrene forsøger at kontrollere, og som ligger lige under overfladen. Ting 

som manglende bleer, der normalt ikke vil stresse forældrene i særlig grad, kommer til 

at rokke ved forældrenes mestring af situationen. 

Når hospitalspersonalet skal forklare hvorledes forældre emotionelt håndterer og 

reagerer på diagnosticeringen af barnets sygdom, og forældrenes reaktioner senere i 

behandlingsforløbet, så forklares dette ofte ud fra Cullbergs kriseteori (Cullberg 1996). I 

denne forbindelse vil vi ikke her diskutere, hvorvidt Cullbergs kriseteori er 

videnskabelig og tilstrækkelig, men bruge dette som et eksempel på, at når der inden for 

den medicinske praksis findes tendenser til at en teoretisk forståelse af en situation 

bliver dominerende inden for et felt så bevirker det samtidig at andre teoretiske 

forståelse eller tolkninger af den samme situation tilskrives mindre betydning eller 

direkte miskendes som anvendelig teori. I en Bourdieusk forstand kan man sige at disse 

alternative tilgange nedtones af den medicinske diskurs, og ved at udpege en teori som 

den legitimerede teori tages der samtidig afstand til enhver anden, alternativ tilgang til at 

forstå mennesker i en lignende situation. Cullbergs kriseteori er praktisk anvendelig for 

de sundhedsprofessionelle, der omgiver personen eller familien i krise. Indeholdt i 

teorien er fx antagelsen om, at den kriseramte persons modtagelighed for information 

og evne til refleksion og handling er afhængig af, hvor i kriseforløbet vedkommende 

befinder sig. Derfor vil en person, der befinder sig i chokfasen i et kriseforløb, ikke 

kunne forholde sig til mange informationer på en gang, og vil være ude af stand til at 

tage beslutninger og til at handle med det overblik vedkommende råder over under 

normale omstændigheder (Cullberg 1996). Denne viden benyttes af personalet, fx når de 
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skal informere forældrene om barnets diagnose. Dette er også legitimeringsgrundlaget 

for, at personalet i en periode overtager styringen af forældrene praktisk som 

emotionelt. Cullbergs kriseteori fungerer således som underliggende teoretisk belæg for 

hospitalets konstruktion af den psykologiske krise. I forbindelse med 

diagnosticeringsprocessen befinder hospitalets personale sig i en tidsmæssigt presset 

situation, da behandlingen af barnet ønskes startet inden for få timer eller dage, hvilket 

har den konsekvens at forældrene ikke har mulighed for at bearbejde betydningen af 

barnets sygdom følelsesmæssigt og kognitivt. Netop det begrænsede tidsmæssige 

perspektiv betyder, at Cullbergs faseteori benyttes mere kontinuerligt lineært end 

teorien faktisk oprindeligt lægger op til, og derved udelukkes samtidig andre 

perspektiver på krisen, som f.eks Lazarus, Antonovsky, Davidsen-Nielsen og Leicks 

teorier, der er mere procesorienteret og beskrives mere cirkulært forløbende end 

Cullbergs linært forløbende teori. Dette udelukker ikke, at forældrene senere i forløbet 

bearbejder følelses-og erkendelsesmæssige problematikker ud fra andre vinkler. 

Den biomedicinske, patogenetiske tilgang til behandling af sygdom fokuserer på en 

diagnose eller en sygdom, som ved brug af medicinsk behandling eller anden terapi skal 

bekæmpes. Ifølge Antonovsky skabes der derved en forventningsfuld atmosfære til, at 

denne kamp vindes, hvilket han betegner som ”sundhedens fata morgana” (Antonovsky 

2000:61). Argumentet er, at man stirrer sig blind på én opfattelse af situationen og én 

løsning, og i situationen udelukker alle andre, samtidig med at man ikke medtænker et 

beredskab af alternerende planer, hvis behandlingen mod forventning ikke lykkes. Dette 

kan illustreres med Forinders metaforiske beskrivelse af plejepersonalet som familiens 

coach, der aktivt opfordrer familien til at deltage i kampen mod sygdommen: 

”På … avdelningen råder ofta en stämning som hos hemmalaget inför en fotbollsmatch” 
(Forinder 1997:91). 

Herved ”trænes” familierne til at følge den medicinske verdens logik og brug af en 

specifik, institutionaliseret mestringsteori og holdes vedvarende fast i den medicinske 

diskurs. 

Problemet er, at hvis forældrene ikke, eller i utilstrækkelig grad, får bearbejdet den 

traumatiske eller sorgfyldte oplevelse, barnets diagnosticering har afstedkommet, kan 

den psykologiske krise vedvare i indkapslet form med psykologiske reaktioner til følge, 

hvis der ikke interveneres. Brug af denne strategi bringer derved familien i risiko for at 

udvikle Post Traumatic Stress Disorder (PTSD), som ubehandlet kan fastholde 

forældrene og hele familien i psykopatologiske tilstande resten af livet (Kazak et al 1998, 

1999, Davidsen-Nielsen og Leick 2001, Heath 1996a, b). 

I den situation hvor forældrenes normale funktionsniveau er suspenderet, er der også 

mulighed for, at personalet kan hjælpe forældrene til at begynde at definere deres 
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fremtidige roller som forældre til et cancersygt barn (Lillrank 1997, Forinder 1997, 

Ebaugh 1988). Personalet begynder den praktiske oplæring af forældrene til, hvorledes 

de skal yde omsorg for barnets nytilkommende og specielle behov, og de former 

forældrenes måde at håndtere forskellige emotionelle situationer på. Udgangspunktet 

for samarbejdet mellem personalet og forældrene er en asymmetrisk relation (Goffman 

1967), hvor forældrene er afhængige af personalets hjælp til behandlingen af deres barn, 

hvorfor forældrene tenderer til at følge personalets anvisninger og holdninger 

ureflekteret. Dette kommer fx til udtryk i forældrenes opfattelse af, hvorvidt der er 

andre måder at udføre diverse procedurer på i relation til barnets behandling end den, 

der praktiseres på det hospital som forældrene er tilknyttet; eller om fx Myretuen er et 

muligt tilbud, som de vil benytte sig af. I den første periode af indlæggelsen er der 

derfor stor mulighed for at hospitalets doxa (Bourdieu 2000) i form af en socialisering til 

feltet overføres til forældrene. De trænes til at betragte barnets og deres egen situation 

udfra hospitalets logiske forståelse af meningssammenhænge, og herved opstår risikoen 

for at forældrene udsættes for symbolsk vold fra hospitalssystemets (Larsen 2000a) da 

den definition af virkeligheden som hospitalet har, bliver til definitionen, hvilket sker 

uden at hverken personale eller forældre forholder sig bevidst refleksivt til dette. Det 

afgørende for, hvorvidt der rent faktisk er tale om symbolsk vold eller ej, er graden af 

refleksivitet, om såvel personale og forældre forholder sig til de praktikker der er 

institutionaliseret i hospitalskulturen og som overføres til forældrerollen (Bourdieu 

1994). 

Lupton (1996) beskriver, at der fra patientperspektivet inden for de senere år er sket et 

skift i retning af, at patientrollen i stigende grad udfoldes som en forbrugerinspireret 

rolle, hvor patienterne afsøger viden og alternativer (second opinions), men at dette ikke 

er det gængse når det drejer sig om alvorlig sygdom, fordi frygten for sygdommens 

konsekvenser gør individet emotionelt afhængig af lægen. Patienten er derfor nødt til at 

opgive konstruktionen af lægen som den ”anden”, og i stedet bliver lægen en allieret 

med ”selvet” i en fælles kamp mod sygdommen, der bliver ”den anden”. Luptons 

opfattelse er, at selvom mange individer ønsker en mere autonom, forbrugeragtig 

tilgang til sundhedsvæsenets tilbud, så skal man ikke underkende, at mange også kan 

have dybtfølte emotionelle behov for en mere paternalistisk og støttende holdning fra 

sundhedsvæsenets repræsentanter, men at der ofte ikke er bevidsthed om dette, 

hverken hos de professionelle eller hos individet. Derfor ser man i stedet at personale, 

patient og i dette tilfælde også forældre danner fælles front i kampen mod den fælles 

fjende, cancer sygdommen (Lupton 1996, Forinder 1997). At det netop er i forbindelse 

med alvorlig sygdom at sådanne alliancer skabes, kan tolkes som at forældrene på den 

ene side ikke kan magte situationen emotionelt med mindre de føler at de tiltag, som de 

udsætter deres barn for er de rigtige, og at dette vil hjælpe barnet med at overleve, og på 

den anden side er det væsentligt for personalet at der skabes en tillidsrelation mellem 

forældre og hospitalet for at kunne gennemføre behandlingen jf. Lillrank (1997). Dette 
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ses på den måde forældre og børn informeres om barnets sygdom, hvor man venter til 

både børn og forældre er klar til at modtage informationen før behandlingen opstartes. 

Sådanne alliancer kan også forstås som tilpasningsstrategier, hvor forældrene forsøger 

at opnå den bedste pleje og behandling for barnet, eller sidegevinster som f.eks enestue, 

ved at etablere et positivt forhold til personalet (jf. Goffman 1961, Ebaugh 1998, 

Uggerhøj 2003).  

I denne proces ændres forældrerollen fra at være forældre til et rask barn til at være 

forældre til et cancersygt barn. Der ses tendenser til, at det først er senere i barnets 

behandlingsforløb, at forældrene har overskud, eller genvundet en del af kontrollen 

over deres situation, således at de udviser en mere refleksiv forholden sig til det 

rimelige i nogle af de normer, regler og praktikker som de har internaliseret i deres nye 

rolle. Ved hjælp af en Ebaughsk terminologi kan man sige, at forældrene i første omgang 

indgår i en rolleovertagelses proces for senere at indgå i en rolleskabelses proces (Ebaugh 

1998), hvor de finder deres egen måde at udfylde rollen som værende forældre til et 

cancersygt barn på. Dette kan samtidig betyde at det først er senere i forløbet af 

forældrene reflekterer over hospitalets doxa og herunder den måde hospitalet fungerer, 

handler og argumenterer på, og sætter dette i relation til hvorledes de selv mener at 

tingene skal gøres. På dette tidspunkt har de allerede internaliseret hospitalets doxa – og 

den optik hvormed hospitalet ser på tingene, og dette kan måske forklare hvorfor der 

ikke er flere forældre der på væsentlige områder beskriver at have været i situationer, 

hvor deres holdninger var anderledes end hospitalets. 

Selv om at familiens liv på hospitalet udspiller sig i det offentlige rum, hvor privatliv er 

en mangelvarer, så er familien alligevel isoleret fysisk som socialt (Goffman 1967). 

Barnets risiko for at pådrage sig infektioner, der kan komplicerer behandlingen, betyder 

at hospitalet anbefaler at barnets i perioder isoleres. Hvor omfattende den påkrævede 

isolation faktisk er, findes der divergerende opfattelser af blandt hospitalspersonalet, 

men forældrene vælger den udgave af forholdsregler der indebærer flest restriktioner, i 

angst for at der skal ske barnet noget. Da forældrene varetager mange praktiske opgaver 

i forbindelse med barnets pleje og behandling i form af medicingivning, sondemadning, 

forbindsskift osv, føler forældrene at der hviler en stor del af ansvaret for disse opgaver 

dem. Dette medansvar kan afstedkomme, at forældrene i angst for at der skal ske barnet 

noget muligvis konstruerer endnu strengere regler end hospitalets.  

Herved undgår forældrene også at blive konfronteret med omgivelsernes reaktion på 

familiens situation, ved at reducere den social omgang med venner og bekendte, deltage 

i færre sociale arrangementer, og for de forældre der er på fuldtidsorlov ændres 

kontakten til kolleger også. En begrundelse for at vælge denne strategi kan også 

begrundes i det fremherskende samfundssyn på cancer. Niels Keyser Nielsen beskriver 

meget markant (Nielsen 1997), at i den kollektive mentalitet udtrykker cancer symbolsk 
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og ideologisk det samme som spedalskhed udtrykte i middelalderen; en forgiftning af 

ånden, der dengang som i dag knyttes til forkert livsstil og dermed er selvforskyldt, og 

kan opfattes som ”Guds straf” (Nielsen 1997: 115). Derved får sygdommen moralske 

eller religiøse overtoner. Dette betyder at forældrene i deres sociale kontakt både direkte 

og indirekte risikerer at blive konfronteret med dette syn fra omgivelserne, og da der i 

dette tilfælde er tale om et sygt barn, tilskrives den forkerte livsstil – at de har drukket 

for meget kaffe, røget eller været eksponeret for kemikalier under graviditeten – 

forældrene, da de derved anses ansvarlige for barnet helbred. At der inden for den 

medicinske verden ikke er bevis for denne årsagssammenhæng eller 

lægmandsopfattelse, kan i mødet med omgivelserne have mindre betydning, men det 

kan tvinge forældrene ud i et forsvar for den medicinske forståelse af hvad børnecancer 

er for derved også at mindske en eventuel skyldfølelse i forhold til at de skulle være 

ansvarlig for barnets sygdom grundet en forkert livsstil, som det er beskrevet af 

Greenberg & Meadows (1991). 

Den ene komponent i at familier isolerer sig er således begrundet i de isolationsregimer 

som hospitalet foreskriver den anden komponent er at familien herved også beskytter 

sig selv mod at eksponere sig for omgivelsernes reaktion, mens en tredje komponent er 

familiens ændrede tidsopfattelse. Den ændrede tidsopfattelse viser sig i forhold til to 

områder: Dels bliver familiens tid struktureret ud fra barnets behandlingsplaner, således 

at familien hele tiden må forholde sig til den uforudsigelige indlæggelses varighed og 

hyppighed, og til tid i hjemmet; og dels i forhold til nutid og fremtid, hvor især 

fremtiden er vanskelig for forældrene at forholde sig til. Således lever de, som det 

beskrives af Lillrank (1998) ”en dag ad gangen”. Barnets behandling er struktureret ud fra 

skematiserede behandlingsplaner, der viser hvornår barnet skal indlægges, have 

behandling og udført diverse undersøgelser men alligevel kan familien ikke forudse 

hvornår de er hjemme og hvornår de er indlagte, da barnet fx kan få feber i de perioder 

hvor familien efter planen skulle være hjemme, eller et ambulant besøg der måske skulle 

tage nogle timer kommer til at tage hele dagen. Dette betyder, at familien lever i 

usikkerhed omkring hvor de er til stede rent fysisk og hvad de kan planlægge bare få 

dage i fremtiden, og dermed bliver de aftaler familien laver altid ledsaget af en 

usikkerhed om, hvorvidt disse faktisk kan føres ud i livet. Familien kan hermed opleve 

at de kommer i konflikt med de normer der findes i samfundet i forhold til de sociale 

adfærdsregler der er gældende, som f.eks at overholde aftaler til tiden. Trond Berg 

Eriksen (1980) beskriver, inspireret af Norbert Elias teori om samfundets 

civilisationsproces, at et af de forhold der karakteriserer samfundet i dag er, at med 

tiltagende arbejdsdeling bliver den enkelte afhængig af mange andre og dermed bliver 

individer knyttet sammen i lange handlingskæder, der for at fungere kræver at det 

private-fysiske-driftmæssige adskilles fra det kontrollerede-offentlige-fornuftige og at en 

overskrivelse eller sammenblanding af disse paralyserer individer i angst for at falde 

tilbage i kaos. Når familier til cancerramte børn ikke kan overholde aftaler o.l. sker der 
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netop en overskridelse af disse to områder og familierne bliver repræsentanter for livets 

ukontrollerbarhed. 

En konsekvens af disse betragtninger kan være at familien lukker sin om sig selv, for 

derved at undgå at blive konfronteret med omgivelsernes reaktioner og derved svækkes 

familierne netværk, hvorved familien også mister adgangen til de ressourcer, den støtte 

og hjælp der kan findes i netværket. Derfor kan nogle familier også være i risiko for at 

blive en risikofamilie jf. Jørgensen (2001) betragtninger om at risikofamilier i det 

senmoderne samfund ikke kun relaterer til ringe materielle kår, men også familiens 

måde at håndtere psykiske belastninger på. En afgørende faktor for, hvorledes familien 

håndterer sociale belastninger er hvilken grad af kontrol og indflydelse de har på deres 

livssituation. Kontrol over egen livssituation skal i denne sammenhæng ses både i form 

af ekstern og intern kontrol, som det beskrives af Jørgensen (2001). Den ydre kontrol 

refererer til hvilke muligheder familien har i forhold til at mestre den situation de 

befinder sig i, dvs. hvilke handlemuligheder de har, og den hjælp de kan få gennem 

deres relationer, mens den indre kontrol refererer til den psykologiske perception af at 

livet giver mening og at man har indflydelse på sit eget liv. Er begge former for tab af 

kontrol til stede samtidig, så befinder familien sig i en situation hvor den har mistet 

dens handlemuligheder, samtidig med at den er præget af afmagtsfølelse og en ringe 

selvværdsfølelse. Dette betyder at det næsten kan være umuligt for familien at 

frembringe de ressourcer der er nødvendige for at bryde den situation de befinder sig i. 

Tab af kontrol har i det postmoderne samfund store konsekvenser fordi værdier som 

autonomi, selvregulering og omstillingsparathed vægtes højt. Det er ikke alle familier, 

der trods belastninger befinder sig i en sårbar situation og oplever at de mister 

kontrollen. Belastninger kan også medføre, at familier udvikler en modstandskraft i 

forhold til at imødegå belastninger, de udvikler evnen til at mestre belastninger på en 

konstruktiv måde. Jørgensen (2001) peger i den forbindelse på 3 forhold der er 

væsentlige i forhold til familiens modstandsdygtighed hhv. tillid til egen formåen, 

kognitivt og socialt, evne til at overskue og forudsige situationen og støtte fra 

omgivelserne (Jørgensen 2001:417). 

10.1  Familiestrategier  

Når familier med børn med cancer skal prioritere hvorledes familiens fremtidige 

organisering af forholdet mellem arbejdsliv, orlov og omsorgen for det syge barn 

benytter de forskellige familiestrategier, som beskrevet af Brenner og Laslett (1986), 

Holstein og Gubrium (1994), Brembeck (2003) og Kritsjänsson (1999). I processen, hvor 

familierne skal beslutte hvilke strategier de vil benytte, indgår familien i en komparativ 

analyse jf. Ebaugh (1988) af, hvilke mulige alternativer de ser i forhold til deres 

nuværende og fremtidige situation. Familien vægter i denne forbindelse rationelle og 
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emotionelle elementer lige højt, og vil vælge de muligheder som giver den størst 

tilfredshed jf. Ebaugh (1988). Et eksempel på at emotionelle elementer i forbindelse med 

barnets sygdom vægtes højt er fx når Maria beskriver, at hun er angst for at miste barnet 

og sin familieidentitet og som eksempel på, at rationelle elementer vægtes højest kan 

nævnes Julie og Kaspers prioritering, hvor hensynet til bevarelsen af familiens 

økonomiske grundlag i form af Kaspers arbejde og arbejdsplads vægtes højest. Generelt 

indgår der både rationelle som emotionelle elementer i familiernes overvejelser, da fx 

Maria også fremhæver, at Jens’ tilknytning til arbejdsmarkedet har indgået i deres 

overvejelser ligesom at Julie fremhæver at hendes relation til Anna er betydningsfuld. 

Det betyder at familien vægter flere forskellige elementer i forhold til hinanden og det, 

der bliver afgørende for deres valg af, hvorledes orloven fordeles mellem forældrene er, 

hvorledes flest mulige af de elementer som familien finder vigtige kan i mødekommes 

på samme tid. Beslutningen om fordelingen af orlov bliver således baseret på en 

multifaktuel komparativanalyse af, hvorledes familiens samlede situation bedst muligt 

kan organiseres således at familiens opnår størst mulig tilfredshed med deres nye 

livssituation. Dette betyder samtidig at familier, ud fra deres forskellige livssituation 

inden barnets sygdom, ikke nødvendigvis vægter samme elementer i deres overvejelser 

og heller ikke nødvendigvis vælger identiske familiestrategier til trods for at familierne 

der indgår i denne undersøgelsen – ud fra demografiske karakteristika – ligner 

hinanden. 

Det første forhold som næsten alle forældre berører, kan beskrives som et kort- og 

langsigtet økonomisk familieperspektiv. Bag dette ligger forældrenes forskellige 

overvejelser om, hvorledes de bedst muligt kan sikre familiens fremtidig økonomiske 

grundlag og dermed også forældrenes forskellige relation til arbejdsmarkedet. Det kan 

være forhold som at den ene parts fremtidige arbejde eller arbejdsplads ikke vil kunne 

bære at den ene af forældrene har orlov, eller at det væsentlige for forældre er at sikre 

eller fastholde den enes position eller relation til arbejdsmarkedet frem for den andens. 

Det er altså forhold, som på længere sigt for nogle familier kan have afgørende 

fremtidige økonomiske konsekvenser, og dermed påvirke familiens livsvilkår og 

levestandard efter barnets sygdomsperiode. Denne familiestrategi er af Brenner og 

Laslett (1986) beskrevet som, at familien er en arbejdssamlende enhed, hvor man tager 

stilling til hvorledes forholdet mellem det produktive og det reproduktive arbejde 

fordeles mellem de enkelte familiemedlemmer, og når familiens økonomiske situation 

indgår som et centralt element, så er det familiens produktive side der vægtes. 

Det andet forhold som gør sig gældende er, hvorledes familien kan skabe mest muligt 

familietid, således at de kan få hverdagslivet til at hænge sammen med barnets 

behandlingsplan. Her indgår elementer som transporttid, arbejdets organisering og 

arbejdspladsens fleksibilitet. Som eksempler på dette kan nævnes Mette og Pers 

overvejelser, hvor kombinationen af, at Per har lang transporttid til arbejde dagligt og at 



 

164 

Mette har fleksible arbejdstider gør, at familien, såfremt Per tager orlov, kan få 

hverdagslivet med barnets behandlingsplan til at fungere, til trods for at Per – ud fra en 

økonomisk betragtning - er familiens hovedforsørger. Dette ses ligeledes i Holger og 

Adele diskussion af, hvorledes de bedst muligt kan fordele orloven mellem sig, når der 

er forskel på hvor fleksible deres respektive arbejdspladser er, hvorfor familiens 

prioritering af, at Holger går på fuldtidsorlov også kan ses som en strategi, der skaber 

mere familietid. At skabe mere familietid kan derfor ses som en familiestrategi der 

vedrører både det produktive som reproduktive arbejde jf. Brenner og Laslett (1986). På 

den ene side kan det ses som en opprioritering af det reproduktive arbejde som hos 

Mette og Per, og på den anden side ses som en prioritering af, hvilket af forældrenes 

produktive arbejde som skal understøttes når forældrenes position på arbejdsmarkedet 

kan betragtes som værende ligestillede, som hos Holger og Adele, der begge indtager 

ledende positioner på deres arbejdsplads.  

Det tredje forhold kan beskrives som ideologiske betragtninger om forældreskabet. Det 

tydeligste eksempel på dette er Lise og Mortens betragtninger om det ligestillede 

kønsneutrale forældreskab jf. Brembeck (2003) hvis naturlige konsekvens er at dele 

orloven mellem forældrene, men forældre kan også være præget af en mere moderne 

forståelse af forældreskabet, som Klara, der giver udtryk for, at moderen er den der er 

bedst til at yde omsorg for barnet. Det er langt fra alle familier der udtrykker 

ideologiske betragtninger om forældreskabet så eksplicit som Lise og Morten, men det 

betyder ikke at disse familier ikke har ideologiske betragtninger om forældreskabet. Et 

eksempel på dette kan være i hvilken grad børns mening inddrages i 

beslutningsprocessen. Ideologiske betragtninger om forældreskabet indgår på lige fod 

med materielle komponenter i familiers forskellige familiestrategier, ifølge Brenner og 

Laslett (1986), og i nogle familier, som hos Lise og Morten, kan ideologiske komponenter 

indtage en mere tungtvejende rolle end materielle komponenter. 

Der fjerde og sidste forhold som har betydning er forældrenes emotionelle reaktion på 

barnets sygdom, jf. Marias reaktion på barnets sygdom. Dette forhold beskrives ikke 

eksplicit af Brenner og Laslett (1986) som værende en del af familiers forskellige 

familiestrategier. Dette kan muligvis ses som en del af familiens ideologiske 

familiestrategi, dog mener vi, at i denne forbindelse udgør den emotionelle relation en 

selvstændig komponent, da denne kan være alt dominerende for familiens strategi. 

Dette kan være en en indikator på, at forældres emotionelle forhold til deres børn i 

fremtiden kommer til at indtage en endnu mere central rolle, også i familier der ikke har 

syge børn. Dette begrundes i, at barnets har en central emotionelle betydning for 

forældre i det senmoderne samfund hvilket sociologer som Ottosen (1999), Jensen 

(1999), Halldén (1999) fremhæver. Barnets øgede emotionelle betydning i det 

senmoderne samfund skal ses i lyset af, at de børn der fødes i dag i høj grad er 

ønskebørn og samtidig er forældres relation til børn en relation som ikke kan opløses, 
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hvorfor børn bliver forældrenes værn mod ensomhed og dermed giver forældrene 

tryghed. Dette skal ses i modsætning til forældres relation til børn i det moderne 

samfund jf. Parsons (1956) hvor der blev lagt vægt på moderens centrale betydning for 

familiens psykologiske og emotionelle tilfredsstillelse af børn. Som det fremgår af 

interviewene med forældrene er den emotionelle del af familiefunktionen ikke længere 

udelukkende knyttet til kvindekønnet, da der er familier med faderen som helt eller 

delvist ansvarlig for at disse behov tilgodeses. På længere sigt kan dette betyde at fædre 

i stadig stigende grad bliver involveret i disse dele af familielivet, hvilket kan ses som en 

indikator på at børns emotionelle betydning er lige centralt for begge køn. 

Vægtningen af disse 4 elementer i forhold til hinanden har betydning for, hvilken 

individuel strategi familien vælger, når de skal organisere orloven mellem sig. I 

familiens prioritering vil der ofte indgå elementer fra flere eller alle kategorier af de 

ovennævnte 4 forhold. 

Brembeck (2003) beskriver i forbindelse med fordeling af barsels- og forældreorlov, at 

familier fortrinsvis benytter 2 forskellige strategier hhv. periodisering, hvor mødre for en 

periode forlader arbejdsmarkedet for at passe mindre børn og sektorisering hvor mødre 

adskiller familieliv og arbejdsliv i 2 adskilte sektorer. I forbindelse med denne 

undersøgelse har vi fundet eksempler på begge strategier, men periodisering er den 

mest udbredte strategi, hvor en af forældrene har hele orloven i forbindelse med barnets 

sygdom, mens den anden fortsætter med at arbejde. Det nye i i forhold til Brembecks 

(2003) oprindelige beskrivelse af disse begreber er, at denne familiestrategi ikke 

udelukkende benyttes af mødre, da der i denne undersøgelse er 2 fædre, Holger og 

Tom, der har fuldtidsorlov. Oprindeligt var der to familier hvor forældrene valgte at 

dele orloven mellem sig, hvilket kan ses som eksempler på det Brembeck (2003) kalder 

sektorisering. Det ene forældrepar, Holger og Adele valgte senere at opgive denne 

model, mens det anden forældrepar, Lise og Morten forsat benytter denne model. Man 

kan diskutere, hvorvidt Lise og Morten er typiske eksempler på forældre der benytter 

sektorisering, da deres begrundelse for at vælge denne model er funderet i ideologisk 

forhold, som at barnet er et fælles barn, og at begge forældre er lige vigtige for barnet. 

Spørgsmålet er derfor, om de i højere grad kan beskrives som repræsentanter for et 

senmoderne ligestillet kønsneutrale forældreskab hvilket er beskrevet af Brembeck (2003) 

som den tredie måde at organisere forældreskabet på. 

Kritsjänsson (1999) beskriver 4 forskellige strategier som forældre benytter i 

hverdagslivet hhv. at opdele arbejdet mellem sig som ved et stafetløb, hver anden princippet 

hvor forældrene tager hver anden opgave eller hvert andet barn, at være selvhjulpen der 

indebærer en træning af barnet til visse færdigheder og endelige rutinisering eller 

ritualisering af forskellige opgaver eller handlinger som barnet deltager i. De to sidste 

former for familiestrategi har vi ikke fundet eksempler på i forhold til hvorledes 



 

166 

forældrene organiserer forholdet mellem arbejde og familielivet mellem sig, men disse 

former for familiestrategier vedrører også i højere grad organisering af det direkte 

forhold mellem forældre og barn, hvorfor sådanne strategier kan benyttes af forældrene 

i den daglige omsorg for barnet, hjemme såvel som på hospitalet80. Strategien med at 

opdele arbejdet i mellem sig som ved et stafetløb, kan i en bredere betydning af begrebet 

ses hos de forældre der deler orloven mellem sig, som fx Holger og Adele, der i første 

omgang skiftes til at arbejde 2-3 dage ad gangen, hvilket også indebærer at de skiftes til 

at være indlagt sammen med barnet. Hermed kan man sige at børnene (både det 

indlagte barn og det barn der er i hjemmet) bliver stafetten som forældrene skiftes til at 

tage vare på. Hver anden princippet benyttes af forældrene hvis der er flere børn i 

familien, hvor en af forældrene bliver hovedansvarlig for det syge barn, mens den 

anden bliver hovedansvarlig for det andet barn. Julie og Kasper er et eksempel på denne 

organiseringsform, hvor Julie er hovedansvarlig for Anna i de perioder hvor hun er 

indlagt, mens Kasper tages sig af Mikkel i familiens hjem. 

Kritsjänsson (1999) har udviklet disse begreber i relation til almindelige dagligdags 

gøremål i familien, men i denne sammenhæng udvides begreberne således at de 

strækker sig over en lidt længere tidsperiode og flere sammenhængende opgaver. 

Forstået på den måde, at når Kritsjänsson (1999) fx taler om at opdele arbejdet således at 

det kommer til at ligne et stafetløb, så henviser han til at den ene forældre gør noget 

sammen med barnet mens den anden forældre gør noget andet, hvorefter den anden 

forældre overtager barnet og forsætter hvor den første slap. I denne sammenhæng 

anvender vi begrebet til at beskrive hvorledes en af forældrene i nogle dage varetager 

omsorgen og plejen for barnet, mens den anden er på arbejde hvorefter de skifter. Trods 

denne udvidelse af begrebet mener vi forsat at Kritsjänsson (1999) begreber kan 

anvendes i denne sammenhæng, til at beskrive hvorledes nogle familier håndterer 

forholdet mellem hjem, arbejde og hospital. Vi har ligeledes tidsmæssigt udvidet 

begrebet hver anden opgave eller barn, da vi i denne sammenhæng benytter begrebet til at 

illustrere, hvorledes familier med flere børn kan organisere sig på over en længere 

periode. Afhængig af, hvilken af disse strategier familien benytter vil det også komme til 

at præge familiens hverdagsliv, som det er beskrevet af Kritsjänsson (1999), men vi 

udvider således Kritsjänsson (1999) begreber, da de her bruges til at beskrive hvorledes 

nogle familier håndterer opsplitningen mellem både at have børn i hjemmet og på 

hospitalet på samme tid. 

Når familien indgår i en komparativ analyse af hvilken strategi familien vil de anvende i 

forhold til hvorledes de fordeler orloven mellem sig jf. de 4 tidligere nævnte forhold 

hhv. langtidsøkonomiske betragtninger, familie tid, ideologiske betragtninger om 

                                                 
80 Som eksempler på disse to strategier kan fx nævnes at Holger og Adele anvender rutinisering i forbindelse med 
barnets indlæggelse, ved at tage sengetæppe, puder og masser af tøjdyr med på hospitalet når de skal indlægges 
(interview 9:110) og som et eksempel på at gøre barnet selvhjulpen kan nævnes at Anders selv er med til at holde styr 
på hvilken medicin han skal have (interview 7:79). 
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familien og emotionelle reaktion, så er der kun ét forældrepar, Morten og Lise, der 

direkte fremhæver at forældrenes køn eller forældre roller har betydning for hvorledes 

orloven fordeles, idet de fremhæver at begge køn er lige vigtige i forhold til barnet. 

Dette kan tolkes som at de fleste familier i langt højere udstrækning vægter familiens 

samlede situation og hvorledes familiens ressourcer bedst muligt kan bevares frem for 

hvilket køn der varetager hvilke opgaver i forhold til barnet. Hermed kan disse familier 

også ses som et udtryk for, at der inden for den senmoderne familie er sket et skift i 

forståelse af forældreskabet med en større ligestilling mellem kønnene i forhold til det at 

yde omsorg for børn jf Castells (1997), hvorved barnet bliver familiens fælles projekt 

(Sjöberg 2003, Bäck-Wiklund 1999). Dette understøttes i forbindelse med denne 

undersøgelse af, at 2 fædre har fuldtidsorlov i forbindelse med deres børns sygdom, og 

forældrene i disse familier ikke har valgt denne løsning på baggrund af ideologiske 

betragtninger om faderskabets betydning, men ud fra hvorledes familiens samlede 

funktion bedst muligt kan varetages i den givne situation. Men det at have orlov kan 

efterfølgende bevirke, at disse fædre reflekterer over faderrollen og konkluderer, at efter 

barnets sygdom vil de have mere tid til at være sammen med familiens børn, jf. Holgers 

betragtninger. Hermed kan orlov grundet barnets sygdom ændre forståelse af 

faderrollen og faderskabet jf. Bäck-Wiklund (1999) og Ebaugh (1988) til en mere 

senmoderne faderrolle, der i højere grad er orienteret mod familiens centrum jf. Castells 

(1997). I familier med flere hjemmeboende børn, hvor moderen har fuldtidsorlov, vil 

barnets sygdom også betyde, at faderen i disse familier bliver orienteret mere mod 

familielivet og familiens centrum. Et eksempel er Kasper, der fungerer som den, der er 

dagligt ansvarlig for opretholdes af hjemmet, og som tager sig af Mikkel i de perioder 

Julie er indlagt sammen med Anna. I de familier hvor det er familiens eneste 

hjemmeboende barn der er sygt, er det et mere åbent spørgsmål hvad der sker, der 

findes mulighed for at faderen i disse familier i lighed med de øvrige fædre kan 

orientere sig mod familiens centrum, fx ved at afløse moderen i perioder, men der findes 

også den mulighed at han fjerner sig fra familien, således at han i mindre grad deltager i 

omsorgen for barnet, end hvis barnet ikke havde været sygt. Det, at fædre orienterer sig 

mere mod familiens centrum, betyder også, at de kommer til at genforhandle deres 

faderrolle i retningen af at være mere involveret i dagligdags aktiviteter, hvilket kan 

dække alt fra madlavning til omsorg for børn. Disse fædre kommer derfor også til at 

tage den udfordring op som Castells (1997) mener er nødvendig, hvis fædre ønsker at 

vedblive at være en del af den senmoderne familie, i form af en mere aktiv og 

familieorienteret faderrolle. De fædre, der er aktivt involveret i barnets sygdomsforløb 

er nødvendigvis ikke bevidste om at det faktisk er det de gør, og betragter derfor ikke 

nødvendigvis sig selv som repræsentanter for en ny, senmoderne ligestillet faderrolle. 

Men fædrenes handlinger sætter sig måske alligevel spor i samfundet, da de gennem 

deres handlinger sender en signalværdi til andre fædre om, at det er muligt at udfylde 

faderrollen på en mere familieorienteret måde. 
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At nogle fædre bliver orienteret mod familiens centrum, fx i forbindelse med halv- eller 

heltidsorlov, kan samtidig betyde at nogle mødre ikke kan være så involverede i barnets 

sygdomsforløb som de egentlig gerne ville jf Adeles betragtninger. 

Inden for den sociologiske familieforskning er der tradition for, se fx Holter og Aarseth 

(1993), at analysere forældreroller i forbindelse med fordeling af barsel og forældreorlov, 

hvor en biologisk komponent som amning spiller en central rolle for mange forældre. I 

forbindelse med denne undersøgelse af familier til cancerramte børn er dette kun 

tilfældet i et begrænset omfang, og derfor kan denne undersøgelse bidrage til at vise 

udviklingen af den senmoderne rollefordeling mellem forældrene, når barnet insisterer 

på familietid tydeligere, fordi den biologiske komponent i form af amning ikke spiller 

en central rolle for hovedparten af familierne. 

Generelt betyder barnets sygdom, at begge forældre bliver mere orienteret mod 

familiens centrum og at fordelingen af orloven er genstand for en forhandling inden for 

familien, således at familiens strategi er præget af at families samlede ressourcer på kort 

og lang sigt i mødekommes på bedst mulig vis.  

Familiens interne familiestrategier for, hvorledes orloven skal fordeles, er ikke det 

eneste der har betydning og indflydelse på, hvorledes den faktiske fordeling af orloven 

bliver. Forældrenes relation til arbejdsmarkedet spiller i denne forbindelse en betydelig 

rolle. Dette ses som tidligere nævnt, i forbindelse med familiens langtidsøkonomiske 

betragtninger, men ses også i forbindelse med hvilke muligheder forældrenes 

arbejdsplads er åbne over for. I den forbindelse ses en stor variation mellem de 

forskellige arbejdspladser, idet nogle arbejdspladser udviser stor forståelse og 

fleksibilitet i forhold til forældrenes situation, mens andre ikke ser og åbner for samme 

muligheder. Derfor forhandles familie strategier ikke i et vakuum jf (Brenner og Laslett 

1986), men de konstrueres også i forhold til de fremherskende ideologier og institutioner 

i samfundet. Konflikt området i denne forbindelse handler ikke om, hvorvidt forældrene 

kan få fuldtidsorlov eller ej, hvilket i høj grad skyldes det universalistiske princip som 

lov om social service er baseret på, der sikrer forældrene økonomisk, også selvom de 

bliver fyret, men den fremkommer når nogle forældre ønsker deltidsorlov eller en øget 

fleksibilitet i forhold til arbejdstilrettelæggelsen. 

Her stilles nogle forældre overfor et valg – enten at være ”a serious player” eller ”a family 

man” jf. Hochschilds (1994) begrebspar. Denne konflikt kan ses som en konflikt mellem 

de forskellige rationalitetsformer der eksisterer inden for hhv. markedet og 

civilsamfundet (Bislev 2000). Hvor markedet er præget af krav om effektivitet, 

omstillingsparathed og fleksibilitet, er civilsamfundet præget af normer om at tage vare 

på familien, støtte og hjælpe hinanden (Bislev 2000, Sennett 2000). Denne konflikt er ikke 

en ny konflikt i samfundet, men den aktualiseres og konkretiseres i familier med 

cancersyge børn, hvorved den gøres til en intern familiekonflikt som forældrene skal 
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forholde og handle i forhold til. Konkret betyder det fx, at Holger og Adele ikke kan 

praktisere den familiestrategi, de oprindeligt havde valgt – at dele orloven mellem sig – 

og som de anså for at være bedste i forhold til at opretholde og bevare familiens 

samlede ressourcer. Efterfølgende prioriterer de at Adele arbejder på fuld tid ud fra 

betragtningen, at Adeles arbejdsplads åbner mulighed for den fleksibilitet, familien har 

behov for, men samtidig er de bevidste om at dette valg måske betyder at Holger ikke 

har et arbejde at vende tilbage til efter endt orlov. For Tove og Tom betyder konflikten, 

at Tom ikke kan være så involveret i barnets sygdomsforløb som han ønsker, hvis han 

skal imødekommer arbejdspladsens krav. Det, at fædre ønsker og er aktivt involveret i 

deres børns sygdomsforløb, kan på længere sigt betyde, at arbejdsmarkedet i stigende 

grad bliver mødt med krav fra forældre om fleksibilitet i forhold til familiens krav, og 

ikke udelukkende betragter forhold som fleksibel arbejdstid, at arbejde hjemme o.l. som 

privilegier der er forbeholdt udvalgte medarbejdere (Sennett 2000).  

De forældre, der deler orloven mellem sig beskriver både fordele og ulemper ved denne 

ordning. Fordelene er, udover at dele byrderne i forbindelse med barnet behandling, at 

arbejdsmarkedet også giver social kontakt, energi, selvtillid og overskud til at håndtere 

barnets sygdom, hvilket også er forhold som enlige mødre beskriver jf. (Bak 2003, 

Christoffersen 1999). Ulempen er på den anden side, at de skal kæmpe for at fastholde 

de spændende og udfordrende arbejdsopgaver. I forhold til arbejdsmarkedet kan dette 

betyde for såvel forældre, der har deleorlov som forældre der arbejder fuldtid, at de ikke 

kan sige ja til tilbud der kræver mere af dem, fx forfremmelser o.l., fordi familien og 

barnets sygdom kræver det overskud de har. Alle forældre, såvel dem der har orlov og 

dem på arbejdsmarkedet, kan grundet deres involvering og prioritering af barnets 

behandlingsforløb betragtes som værende ”a family man” jf. Hochschild (1994). Dette kan 

af forældrenes arbejdsgivere tolkes som at forældrene sender signaler om, at arbejdet 

ikke er det vigtigste i deres liv, hvorfor nogle arbejdsgivere kan bruge dette signal som 

en indikation på, at det ikke er medarbejdere som det er givtigt at investere i, i form 

uddannelse, forfremmelse og lign. Hermed kan barnets sygdom også have økonomiske 

konsekvenser for forældrene på længere sigt, ikke kun i form af manglende 

pensionsindbetaling som fx Tove nævner, men også potentielt mistet indtægt og 

karriereudvikling. Ved at dele orloven mellem sig fordeles de økonomiske konsekvenser 

ligeligt mellem forældrene, mens hvis den ene forældre har fuldtidsorlov er det også 

den af forældrene, der bærer hovedparten af de økonomiske omkostninger. Når både 

mænd og kvinder har fuldtidsorlov kan man ikke sige, at det udelukkende er kvinder, 

der på længere sigt bærer den økonomiske byrde. Et spørgsmål er dog, om fuldtidsorlov 

i forbindelse med et barns alvorlige sygdom er ligeligt fordelt mellem mænd og kvinder, 

eller om der findes en overrepræsentation af kvinder der har fuldtidsorlov? 
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10.2  Socialforvaltningen 

Den statslige politik på området, udtrykt gennem en universalistisk baseret 

behandlingsgaranti til alle børn der bliver syge, og med Lov om social service § 28 og § 

29, indikeres fra samfundets side en erkendelse af, at familien har brug for hjælp og 

støtte til at udfylde rollen som forældre til et barn med cancer (Bislev 2000). Det, at der 

via lovgivningen ydes tabt arbejdsfortjeneste svarende til en fuldtidsstilling, kan ses som 

et udtryk for at man fra samfundets side forholder sig til, at i det senmoderne samfund 

har begge forældre erhvervsarbejde, og at den traditionelle hjemmegående husmoder, 

der varetager omsorgen for børn, kun eksisterer i begrænset omfang (Siim 1997). At 

staten giver støtte til forældrene kan også ses som statens forsøg på at undgå at disse 

familier, grundet en livsbegivenhed som et barns alvorlige sygdom og langvarige 

behandling, ender i en social katastrofe eller bliver til en risikofamilie jf. Jørgensens 

(2001) betragtninger om risikofamilier, hvor kombinationen af ydre som indre sociale 

belastninger kan medføre at familien bryder sammen. Staten økonomiske støtte til 

familierne kan derfor ses som en støtte til familien således at deres materielle vilkår ikke 

forringes, mens andre tilbud så som fx hospitalets tilbud om psykologbistand kan ses 

som et tilbud til familien om at styrke deres indre sammenhæng og ressourcer således at 

familien opnår kontrol over denne livsbegivenhed. Lovgivningen er formuleret 

kønsneutralt, hvilket åbner mulighed for at forældrene selv kan forhandle hvem der skal 

have orloven, ligesom den er fleksibel, således at forældrene har mulighed for dele 

orlovsydelsen mellem sig. 

Forældrene kommer i kontakt med socialforvaltningen, fordi den faktiske forvaltning af 

Lov om social service finder sted her. I forhold til ydelse af tabt arbejdsfortjeneste oplever 

forældrene ikke de store problemer, hvilket kan skyldes at § 29 i lovgivningen er klart 

formuleret. I forhold til dækning af merudgifter som følge af barnets sygdom oplever 

forældrene dette mere konfliktfyldt, hvilket formodentlig skyldes at dette i højere grad 

ydes på baggrund af socialrådgiverens skøn af familiens behov.  

At socialforvaltningen har en dobbelt funktion, hvor den både er den bevilgende og den 

kontrollerende instans i forhold til hvilket ydelser som familien har dels ret og dels krav 

på og dels kan tildeles efter skøn, betyder at forældre til børn med cancer befinder sig i 

en potentiel situation for klientgørelse (Järvinen og Mik-Meyer 2003). Nogle forældre 

vælger at lave en sektoriseret opdeling af opgaverne således at den af forældrene, der 

forsat arbejder, er den der varetager kontakten til socialforvaltningen (Brembeck 2003). 

Forældrene begrunder denne opdeling ud fra, at det er tidsmæssigt og koordineret 

perspektiv. En anden tolkning af denne opdeling kan være at ved at fordele opgaverne 

på denne måde mellem forældrene kommer den af forældrene, der er i arbejde, til at 

varetage kontakten til socialforvaltningen og den der er på orlov undgår kontakten til 

socialforvaltningen. Fordelen ved denne fordeling af opgaverne er at personen på orlov 
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og som dermed er klient i systemet, undgår den direkte kontakt til socialforvaltningen 

og dermed undgår risikoen for klientgørelse. 

I diskussionen af, hvad der faktisk er familiens behov, findes der ikke fælles 

retningslinier kommunerne i mellem. Dette betyder, at dét, der i den ene kommune 

anses som naturligt at støtte, falder uden for rammerne i andre kommuner og da 

bevillinger netop baseres på et skøn, kan det være vanskeligt at afdække dette område 

mere præcist, da 2 familier ikke er ens. I forbindelse med bevilling til dækning af 

merudgifter grundet barnets sygdom, er der en risiko for at samfundets syn på 

forældrene ændres. Fra at betragtes som en normal familie, der har behov for hjælp, 

fordi den befinder sig i en belastet situation, kan opfattelsen ændres til at forældrene har 

behov for hjælp fra menneskebehandlende velfærdsinstitutioner til at ændre 

handlemønstre, holdninger eller færdigheder, hvilket Bengtsson og Middelboe (2001) 

beskriver forekommer i forhold til familier med handicappede børns møde med det 

sociale system. I denne proces kan der ske en klientgørelse jf. Järvinien og Mik-Meyer 

(2003), hvor forældrene er i risiko for at få tilskrevet problemidentiteter. At denne 

mulighed eksisterer skyldes, ifølge Gaunt (1996), at familien i forskellige historiske 

perioder er blevet beskrevet som værende i krise, hvorfor en række statslige tiltag hvis 

intention var at støtte familien, i stedet har givet sig udslag i en række statslige og 

kommunale institutioner der i stedet kontrollerer familielivet.   

Nogle forældre i undersøgelsen udnytter ikke i fuld udstrækning de muligheder der 

findes for dækning af merudgifter som følge af barnets sygdom. En mulig tolkning heraf 

er, at de derved mindsker deres kontakt til socialforvaltningen og dermed også 

muligheden for at få tilskrevet en problemidentitet jf. Jacobsens (2003) typologiserede 

klageidentiteter, og dermed også risikoen for klientgørelse jf. Järvinen og Mik-Meyer 

(2003). Denne mulighed eksisterer fordi forældrene i denne undersøgelse besidder 

økonomiske ressourcer, der giver dem denne mulighed, hvorimod forældre der befinder 

sig i en trængt økonomisk situation ikke har samme frihed.  

Under alle omstændigheder betyder det, at forældrene modtager orlovsydelser og 

dækning af merudgifter, at forældrene placeres i en afhængighedsposition (Järvinen og 

Mik Meyer 2003), i dette tilfælde er de afhængig af statens ydelser, hvorved staten 

indtræder i en patriarkalsk position i den forstand, at hvor kvinder tidligere var 

afhængige af mænds indtægt, så bliver hele familien nu afhængig af statens udbetaling 

af orlovsydelser og dækning af merudgifter.  

På andre områder udvises der fra socialforvaltningens side stor tillid til at forældrene 

kan løse forskellige problemstillinger, fx bevilliges nogle familier økonomisk støtte til 

børns pædagogiske aflastning under forudsætning af at forældrene selv kan finde en 

egnet person til at varetage denne opgave. Hermed kommer forældrene til at påtage sig 
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en arbejdsgiverrolle, som nogle forældre finder det vanskeligt at udfylde, og den 

pædagogiske aflastning får derfor nærmest karakter af en yderligere belastning. 

10.3  Roller 

Da familien ikke lever som en isoleret enhed, kommer dens relationer til 

arbejdsmarkedet til at få afgørende indflydelse på, hvorledes barnets krav om omsorg 

kan imødekommes. For nogle familier er det muligt at fastholde deres tidligere 

rollefordeling, mens det i andre familier bliver nødvendigt at ændre den eksisterende 

rollefordeling. Konkret betyder det fx at nogle forældre ikke kan praktisere den 

familiestrategi jf. Brembeck (2003) som de ønsker. 

Med den lange historiske tradition for at kvinder er centrum for familiens 

velbefindende, er det ikke overraskende, at nogle mødre involverer sig intensivt i 

barnets sygdoms- og behandlingsforløb, men det interessante i denne forbindelse er, at 

det omvendte mønster også ses, trods det at familien ikke har praktiseret denne 

rollefordeling før. Dette vidner om at rollerne i familien forhandles og genforhandles 

reflekterende, når familien står over for nye udfordringer (Bäck-Wiklund 1999). I de 

familier, der har gennemgået en genforhandling af deres rollefordeling er der mulighed 

for at disse rolleændringer bliver permanente, således at de kommer til at strække sig 

udover barnets sygdoms og behandlingsperiode. Fælles for forældrene er, at uanset 

deres indbyrdes rollefordeling, så flyttes deres fokus mod familiens centrum. Derfor er 

der også mulighed for, selv om familierne opretholder deres oprindelige rollefordeling, 

at forældrene kan redefinere deres roller som mødre og fædre.  

Ifølge Ebaugh (1988) foretager forældrene en komparativ analyse af, hvilke muligheder 

de ser og vægter disse i forhold til deres samlede livssituation, hvilket er afgørende for 

deres rolleændringer. Ifølge Ebaugh (1988) foregår rolleexitprocessen ofte i en bestemt 

rækkefølge, hvor mennesker først søger og overvejer forskellige mulige alternativer, 

mens de forsat befinder sig i deres ”gamle rolle”. De afprøver eller øver sig på dele af de 

mulige alternative roller, men det er først når de har fundet et alternativ der er mere 

attraktivt, at de beslutter sig for at skifte rolle. Selve processen med at skifte rolle kan 

foregå relativt hurtigt, enten fordi alle alternativer er bedre end den position de befinder 

sig i eller fordi de får positiv socialstøtte til at foretage den ønskede forandring, men 

processen kan også tage lang tid eller helt gå i sig selv igen, hvis der ikke findes social 

støtte i personens omgivelser. Når forældrene skal bestemme, hvorledes fremtidige 

roller skal fordeles, så er deres udgangspunkt anderledes. De kan ikke forsætte deres 

nuværende rollefordeling, mens de afvejer og undersøger alternativer og øver sig på en 

evt. kommende rolle som fuldtidsforældre til det syge barn. De mødre, der allerede er 

på barselsorlov eller der inden for kort tid skal på barselsorlov, har muligvis i denne 
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sammenhæng en fordel, idet de mentalt har forberedt sig på at skulle forlade 

arbejdsmarkedet i en længere periode, allerede inden barnets diagnosticeres. På den 

måde kan man sige, at de er indgået i Ebaughs model for rolle exit (1988) i den ”rigtige 

rækkefølge”, selv om deres rolle med barnets diagnose redefineres. For de øvrige 

forældre er indfaldsvinklen til det at skulle skifte sociale roller anderledes, idet de ikke 

er utilfredse med deres livssituation inden barnets diagnose, hvorfor de ikke har søgt 

eller øvet sig på alternative roller.  

For de forældre, der vælger at en af forældrene tager hele orloven i forbindelse med 

barnets sygdom betyder det samtidig, at den selvforståelse eller identitet, der er knyttet 

til deres arbejdsrolle, kommer under pres. Hvor stort dette pres er, afhænger af hvor 

central arbejdsidentiteten er for den enkelte. 

Som Ebaugh (1988) understreger, kommer et rolleskift sjældent alene, og derfor vil de 

fleste forældre opleve at barnets sygdom udløser multiple rolleændringer og skift. Som 

eksempel herpå er en af konsekvenserne af barnets sociale isolation, at forældrene 

kommer til at udfylde forskellige sociale roller som barnet ellers ville have fået dækket 

gennem kontakt med andre børn og professionelle voksne, fx skal forældrene fungere 

som barnets legekammerat, pædagog og lærer, udover de funktioner de allerede 

varetager i omsorgen for barnet, forældrerollen, og til dels behandlerrollen i forhold til 

medicinering, skiftning af forbindinger, at give sondemad o.l.  

I forhold til de krav om rolleændring og omstillingsparathed som familierne grundet 

barnets sygdom stilles overfor, viser familierne i denne undersøgelse, at det i løbet af en 

meget begrænset tidsperiode er muligt at foretage multiple rolleforhandlinger og -

ændringer. Dette kunne lede til den tese, at de forældre, der refleksivt og åbent 

forholder sig til de muligheder der findes i deres situation og udviser størst 

omstillingsparathed i forhold til deres tidligere roller, også skaber flere mulige 

rollealternativer, hvilket giver forældrene flere alternative muligheder i forhold til 

hvilken familie strategi der på længere sigt sikre familiens samlede ressourcer bedst. 

Derfor vil de forældre der er bedst til at foretage rolleændringer også være de forældre, 

der i sidste ende mestrer barnets sygdomsforløb på den mest konstruktive måde.  

Når barnets sygdomsbehandling er overstået, skal forældrene igen indgå i forskellige 

rolleexits og -skabelsesprocesser, idet de forventes at vende tilbage til deres tidligere 

arbejde og familieliv. Vi har i denne forbindelse ikke undersøgt, hvorledes forældrene 

faktisk forholder sig til disse processer. På den ene side er der mulighed for, at 

forældrene kan indgå i disse rolleændringer på en mere planlagt og organiseret måde 

end ved barnets sygdomsdebut, og på den anden side beskriver Leventhal-Belfer (1993) 

tendenser til, at nogle forældre har svært ved at forlade rollen som forældre til et 

cancersygt barn igen, hvorved de får en ”hangover” identitet (Ebaugh 1988). En 

forklaring herpå er, at under barnets sygdomsforløb, og i sær i de perioder hvor barnet 
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er isoleret, tilbringer forældre og det syge barn døgnets 24 timer sammen, hvor 

forældrene varetager flere forskellige roller eller alle roller i forhold til barnet, herunder 

også rollen som legekammerater, lærer osv. Dette kan betyde, at barnet og forældre 

nærmest udvikler et symbiotisk forhold – som det hyppigst ses i kontakten mellem 

nyfødte og mødre. Lise beskriver som den eneste, at hun er bevidst om, at denne form 

for moderrolle ønsker hun ikke at vende tilbage til, mens andre forældre giver udtryk 

for, at de ikke kunne forestille sig nogen anden rolle i en situation hvor barnet er 

alvorligt sygt. 

10.4  Bourdieu 

Udfra en Bourdieu´sk synsvinkel kan man sige, at når familierne tager stilling til 

hvorledes hverdagslivet, arbejdsopgaverne og orloven skal fordeles i familien, så indgår 

familiens samlede ressourcer i deres analyse i forhold til de opgaver de står overfor. 

Familiens ressourcer kan derfor beskrives som familiens samlede kapital. Denne kapital 

kan være sammensat på forskellige måder, da nogle vil have mere økonomisk, kulturel 

eller social kapital end andre (Bourdieu 1994, 1995), og familier der besidder en stor 

kapitalvolumen kan beskrives som den dominerende klasse. Sammensætningen af 

familiens kapital inden barnets sygdom vil derfor have betydning for, hvor de er 

placeret i de felter som de normalt opererer inden for, og dermed også familiens habitus 

(Bourdieu og Wacquant 1996), hvilket er den optik som de ser samfundet med, og 

herunder også de muligheder og værdier som de vægter i forhold til håndteringen af 

deres nye situation. Da samfundet ikke kun består af et overordnet felt, men af flere 

forskellige felter (Bourdieu og Wacquant 1996), kan forældrene erfare, at den samlede 

mængde kapital som har dannet basis for familien tidligere position ikke tilskrives 

samme værdi efter barnets sygdom, fordi denne udspiller sig i relation til andre felter 

end dem forældrene tidligere har opereret inden for, i dette tilfælde det sociale system 

og hospitalet. Men forældrene kan også erfare, at deres tidligere position inden de felter 

hvor de normalt færdes, ændres. Dette kan bedst illustreres i forældrenes relation til 

arbejdsmarkedet med Hochshilds (1994) begrebspar ”a serious player” eller ”a family 

man”, hvor de forældre, der ændrer prioritering således at de nedprioriterer arbejdet og 

orienterer sig mod familien ikke tilskrives samme værdi af arbejdsgiveren som tidligere. 

Forældrene mister, såfremt de beskrives som ”a family man” indflydelse og position i 

feltet, hvorved familiens samlede kapital reduceres. Holgers beskrivelse af 

hændelsesforløbet i forbindelse med et bestyrelsesmøde er et tydeligt eksempel på dette, 

da bestyrelsen ikke tillægger Holgers oplæg betydning i deres videre beslutningsproces.  

Som følge af barnets sygdom skal forældrene også lære at operere inden for nye felter 

som de tidligere ingen eller kun perifert kendskab har til. Forældrene kan i den 

forbindelse erfare, at familiens samlede kapital, som gav dem en position i deres 
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tidligere felt, ikke tilskrives samme betydning inden for de nye felter, da de nye felter 

vægter andre former for kapital. Et eksempel på dette er at forældrenes kulturelle 

kapital, forældrenes erhvervsmæssige position og uddannelse, inden for 

arbejdsmarkedet tilskrives en vis værdi, men når forældre på orlov møder det sociale 

system, så betragtes de som klienter på linje med andre klienter. Hermed tilskrives den 

kulturelle kapital ikke samme værdi inden for det sociale system som felt, som inden for 

arbejdsmarkedet. Et andet eksempel er, at hospitalssystemet er baseret på en 

biomedicinsk logik hvor medicinsk viden, handlinger og sprogbrug tilskrives stor 

betydning, og derfor bliver det centralt for forældrene at lære sig disse færdigheder for 

at kunne øge deres kapital, således at de kan indgå i et kvalificeret samarbejde med de 

professionelle inden for dette felt. Når Klara fortæller at hun er bedre til at give sonde 

mad end sygeplejerskerne, eller Holger og Adele fortæller at de har instrueret en 

sygeplejerske på et andet hospital om, hvorledes barnets kateter skal håndteres, så kan 

dette ses som et udtryk for at disse forældre har tilegnet sig en del af det regelsæt der 

som kapitalfelt præger feltet, og dermed også den kapital der tillægges betydning, og 

derfor kan de indgå som en kvalificeret spiller i feltet, hvis udsagn og handlinger 

tilskrives betydning. 

Dette betyder, ud fra en bourdieusk optik, at når familien indgår i en komparativ 

analyse af, hvilke familiestrategier de vælger, så vil de prioritere de familiestrategier, 

der sikrer familiens samlede kapital bedst muligt. Da en af de kapitalformer der 

prioriteres højt i den vestlige verden er økonomisk kapital, er det derfor logisk er dette 

er en af de kapitalformer som forældrene forsøger at sikre, hvilket fremgår af 

forældrenes diskussion af, hvorledes orloven bedst fordeles mellem forældrene. På den 

anden side er der også forældre der vægter andre former for kapitalformer højt, hvilket 

ses i de familier hvor det ikke er den af forældrene, der bibringer familien den største 

økonomiske kapital, der har orlov i forbindelse med barnets sygdom. I disse familier 

prioriteres familien ideologiske betragtninger om forældreskabet, familietid og 

forældrenes emotionelle reaktion på barnets sygdom højt, hvilket kan ses som en høj 

prioritering af den sociale form for kapital.  

De forskellige familiers prioritering af, hvilke former for kapital de vægter, kan betyde 

at nogle forældre ændre position inden for de forskellige felter. Et eksempel på dette er 

Holger, der ændrer position fra at være leder i en privat virksomhed til at være 

modtager af lønkompensation i det sociale system. En sådan positionsændring vil ifølge 

Bourdieu og Wacquant (1996) betyde, at Holgers tidligere habitus, den måde han ser 

verden på, de muligheder og de værdier han tillægger betydning udfordres og ændres. 

Ændringer i kapitalformer og position inden for de forskellige felter og dermed habitus 

kan derfor forklare hvorfor nogle forældre, som følge af barnets sygdom indgår i varige 

rolleændringsprocesser jf Ebaugh (1988). I og med at der er sket et opblødning af 

kønsrolle mønstrene i den senmoderne familie, således at både mænd og kvinder begge 
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kan tage vare på omsorgen for syge børn, giver den senmoderne familie flere 

handlemuligheder og dermed mulighed for at sammensætte og bevare familiens 

samlede kapital på flere forskellige måder. 

Bourdieu og Wacquant (1996) beskriver, at der inden for ethvert felt eksisterer et spil, 

hvor spillerne i spillet kan anlægge forskellige strategier for hvorledes de mener at 

spillet skal spilles for at bevare eller transformere deres kapital og dermed deres magt i 

spillet. Familiernes forskellige strategier kan derfor betragtes som familiernes 

individuelle strategi for hvorledes de mener at spilles skal spilles. Dette betyder 

samtidig, at vi må antage at familierne i deres prioritering af, hvilken strategi de vælger, 

vil forsøge at sikre de fronter der er væsentlige for familien, hvorfor de på disse områder 

vil spille deres stærkeste kort. Dette kan forklare hvorfor nogle familier fx vælger en 

sektoriseret og andre en periodiseret opdeling af orloven.  

Dette kan ligeledes forklare hvorfor nogle familier ikke til fulde benytter de muligheder 

der findes i Lov om social service i forhold til dækning af merudgifter som følge af 

barnets sygdom. Ved ikke at søge om eller i visse tilfælde kæmpe for dækning af 

merudgifter som familien er berettiget til undgår de at bryde den tillidsrelation som 

findes til socialrådgiveren, de undgår at få tilskrevet en klageidentitet, de undgår at 

socialrådgiveren beskrivelse af familien bliver ”hyperreal” og de slipper for at udvise 

taknemmelighedsfølelsen som er modydelsen for at modtage bevillinger (Järvinen og 

Mik-Meyer 2003, Jacobsen 2003). Fordelen ved at anlægge denne strategi kan også være 

at familien herved bevarer socialrådgiverens ”goodwill” såfremt de skulle komme til at 

befinde sig i en situation hvor de virkelig har behov for økonomisk støtte. Forældrene 

kan anlægge denne strategi fordi de har økonomisk kapital således at de selv til en vis 

grad kan dække udgifterne og samtidig kan dette også ses som at de konvertere 

økonomisk kapital til social kapital. Denne strategi kan kun anvendes såfremt 

forældrene besidder økonomisk kapital, hvilket betyder at forældre, der er ringere 

økonomisk stillet, ikke har samme muligheder. Forældrenes handlinger i denne 

forbindelse kan på den ene side betyde at de undgår at blive klientgjort, men på den 

anden side betyder det samtidig, at de accepterer spillet og de spilleregler der eksisterer 

inden for dette felt, hvorved de underlægger sig feltets doxa og symbolske vold.  

De samme forhold kan gøre sig gældende i forhold til forældrenes relation til hospitalet, 

her accepterer forældrene i stor udstrækning hospitalets regler. De accepterer at dele 

stue med andre familier, og det er kun i forhold til meget begrænsede områder at 

forældrene forsøger at ændre tingene, fx i forhold til badetider jf. Marias beskrivelse af 

dette. Et andet eksempel er forældrenes forhold til Myretuen. Et fåtal af forældrene 

benytter sig af dette tilbud og begrunder det med følgende antagelse, at det vist ikke et 

sted som hospitalet (lægerne) anbefaler. Dette afholder en del forældre fra faktisk at 

undersøge og refleksivt forholde sig til, om dette alligevel kunne være et tilbud som 
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familien kunne have glæde af. Herved undgår forældrene at sætte sig op imod det de 

antager er hospitalets doxa, og fremstår derfor som samarbejdsvillige forældre. 

I forhold til arbejdsmarkedet vurderer Tove og Tom fx at kampen for at Tom kan få 

fleksibel arbejdstid således at han kan deltage i barnets behandlingsforløb ikke er en 

kamp der kan vindes, hvis han forsat skal være ”a serious player”, hvorfor de vælger at 

accepterer den doxa der findes på Toms arbejdsplads. 

Det er på sin plads at stille spørgsmål om, hvordan det kan være, at de regler, den orden 

og de forpligtelser, doxa foreskriver, bliver overholdt, hvorfor der ikke i større grad 

forekommer overskridelser eller diskussion af denne orden. Bourdieu beskriver dette 

som ”doxaens paradoks” (Bourdieu 1999:7). At den symbolske vold, usynlig for alle, 

selv ofrene, udøvet gennem symbolske kommunikations- og erkendelsesveje, forvandler 

historien til kultur og derfra den kulturelle vilkårlighed til naturlighed. Den 

naturlighed, der f.eks ligger bag legitimeringen af det medicinske monopol som 

anerkendt faglig foreskrift. Bourdieus forklaring er, at for at italesætte doxiske 

principper, diskutere og evt. ændre dem, må de bringes ind i det diskursive rum, fordi 

doxa netop fungerer i det ikke-diskursive rum og derfor opfattes som naturbestemte 

love uden mulighed for indsigelse og ændring. Bourdieu skriver om kampen om 

forskrifter, at: 

 ”… den forestilling som socialt erkendes som videnskabelig, det vil sige som sand, 
(indeholder) en rent social kraft” (Bourdieu 1996:60). 

Ud fra Bourdieu kan man forstå videnskaben, f.eks. eksemplificeret i form af Cullbergs 

kriseteori som monopol på den legitime forskrift, som det kommer til udtryk overfor de 

børnecancerramte familier. Den medicinske klassifikation formidles og opfattes af både 

forældre og ansatte som naturligt forekommende, som universel og selvklar i det 

medicinske felt. Den symbolske vold udtrykkes som tidligere beskrevet, på et ikke – 

bevidst plan. De institutionaliserede praktikker og forhold kan betegnes som et resultat 

af eller en konsekvens af doxa, som de sundhedsprofessionelle opfatter som selvklare og 

indiskutable, fx deres tilgang til forældres krisereaktion som bliver en udlægning af 

selve det medicinske felts habitus og kultur, som den optræder i. Det medicinske felt 

opretholdes derved af den symbolske orden, der igen gennemsættes via udøvelse af 

symbolsk vold. 
Järvinen og Mortensen(2003) beskriver det som et generelt paradoks, at de parter, der berøres af 

institutionel magtudøvelse eller symbolsk vold, ikke opfatter magten eller volden som sådan – det 

gælder både brugere og ansatte i institutioner. Da det socialpolitiske område kan betragtes som et 

område, hvor der dels ydes og dels modtages hjælp, tager den institutionelle magt afsæt i et 

tilsyneladende neutralt ønske om at hjælpe familien ud fra de bedste intentioner, og de 

professionelles – læger og sygeplejerskers - forestillinger er begrundet i de beslutninger, de 

mener at vide er de bedste for familierne (Järvinen og Mortensen 2003). De 

sundhedsprofessionelle får dog også en anden rolle i form af realisering af velfærdsstaten, idet de, 
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via deres uddannelse og autorisation er et produkt af staten, og dermed bliver repræsentanter for 

statens mere moraliserende og objektiverende regelsæt. I forhold til ”forsørgelsestrekanten”, som 

tidligere er skitseret, synes ovenstående analyse at synliggøre, at de sundhedsprofessionelle i 

højere grad synes at basere deres vurderinger og anbefalinger på de strukturelle logikker der er 

genereret fra området omkring statsmagten – i et ekspertperspektiv, frem for i et frigørende 

socialt felt i nær kontakt med menneskelige og indfølende aspekter af det civile samfund, i et 

lægperspektiv. 

I analysen har vi vist at de fleste forældre ikke tager kampen op eller udfordrer 

institutionerne i de forskellige felter. At spille spillet strategisk i Bourdieusk’ forstand 

betyder, at forældrene overvejer, hvornår det kan betale sig at investere i visse dele af 

spillet i forhold til de omkostninger det kan have. Eriksen udtrykker disse adfærdsregler 

således:  

”Det kompliserte samfunnet krevde at man dempet den spontane aggressiviteten, at man 
lærte å overveje og avveie i stedet for å slå først og spørge etterpå” (Eriksen 1980:49). 

Eriksen beskrivelse af dette er fremsat i relation til centraliseringen af volden i 

samfundet, men kan i også ses som en kontrol af affektive udtryk der er nødvendig for 

at kunne spille spillet, hvilket Holger og Adele udtrykker når de fortæller at de synes at 

det er en katastrofe at de skal dele stue med andre eller at de ikke har noget privatliv 

selv på toilettet, når de er indlagte. Adele siger i den forbindelse at hvis man på forhånd 

hidser sig op over disse forhold så har man på forhånd tabt spillet. Derfor kan 

manglende klager ses som at spille spillet, ligesom at manglende kritisk forholden sig de 

doxiske strukturer kan ses som at familien forsøger at spille spillet. En forklaring på at 

forældrene ikke i højere grad refleksivt eller aktivt forholder sig til rimeligheden af de 

forskellige institutioners doxiske antagelser kan skyldes dét, som familien har på spil, 

nemlig helbredelsen af deres barn, hvilket er det mest dyrebare familien har, og som 

giver dem mening med livet jf. Bäck-Wiklund (1999). Behandlingen af barnet er således 

familiens akillessene, og netop fordi behandlingen er så tidsmæssigt langstrakt, sørger 

forældrene hele tiden for ikke at få placeret sig i en uhensigtsmæssig position inden for 

feltet (Jf Goffman 1967, Uggerhøj 2003). Dette kan også forklares ved Luptons (1996) 

beskrivelse af, at patienter indenfor sundhedssystemet i forbindelse med alvorlig 

sygdom skaber alliancer med de professionelle inden for systemet, i deres fælles kamp 

mod den fælles fjende, sygdommen, i stedet for at anlægge en mere forbrugerorienteret 

og kritisk holdning til systemet. Den kritiske holdning ses dog i de dele af 

sundhedssystemet, som forældrene ikke har fast tilknytning til, f.eks det fremmede 

sygehus. 
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11 -  Konklusion 

Med udgangspunkt i specialets problemformulering og analysemodel er der undersøgt, 

hvilke forandringer familien gennemgår, når et barn bliver diagnosticeret med en 

cancersygdom. Fokus i undersøgelsen har været at beskrive, analysere og fortolke de 

ændrede relationer barnets sygdom medfører for forældrene i forhold til 3 store felter i 

samfundet, hhv. staten, markedet og civilsamfundet. Disse felter er konkret i denne 

undersøgelse repræsenteret ved hospitalet, socialforvaltningen, arbejdsmarkedet og 

familiens sociale relationer. Analysen af de kvalitative interviews er foretaget inden for 

en teoretisk ramme der hovedsagelig har fokuseret på familiens historiske udvikling, 

sociologisk interaktionistisk teori, rolleteori og Bourdieuske begreber som doxa, felt og 

kapital. 

11.1  Konklusion I 

Undersøgelsen viser, at forældrene foretager multiple rolleændringer. For 
nogle forældre vil disse være så omfattende eller gennemgribende, at de får en 
varig karakter og rækker udover barnets sygdom og behandlingsperiode 

Undersøgelsens resultater viser, at der i det senmoderne samfund er utallige måder at 

være forældre på, der er ikke kun én måde at udfylde hhv. moder-, fader- og 

erhvervsroller på, og når familien stilles overfor problematikker, der udfordrer de 

eksisterende roller, så indgår forældrene i en multifaktuel komparativ analyse af 

hvorledes disse roller kan udfyldes, således at familiens samlede behov varetages bedst 

muligt med størst mulig tilfredshed jf. Ebaugh (1988). Forældrene benytter i denne 

forbindelse den frihed der findes i det senmoderne samfund, til at genforhandle og 

definere roller. Det betyder, at når familier står i situationer der udfordrer deres 

forældre- og kønsroller, så ser man, i forhold til tidligere historiske perioder, en 

mangfoldighed af forskellige løsningsmodeller, også i forhold til (erhvervs)kulturer og 

positioner der traditionelt ikke benytter sådanne løsninger. I forældrenes valg af 

familiestrategier jf. Brenner og Laslett (1986), Brembeck (2003) og Kristjänsson (1999), 

indgår der både rationelle og emotionelle komponenter jf. Ebaugh (1988), som 

forældrene tilskriver forskellig betydning og derfor kan identiske familiestrategier 

udvælges med forskellige begrundelser.  

Forældrene har ikke erfaringer fra deres tidligere hverdagsliv i forhold til hvordan 

denne rolle kan, bør, eller skal udfyldes. Rollen er så ny at den endnu ikke er navngivet, 

jf. Ebaughs (1988:1) betragtning om, at jo mere udbredt en rolle er i samfundet, jo flere 

forskellige typer af forventninger, privilegier og status findes der knyttet til rollen, såvel 

for den som udfylder rollen som fra samfundets side. Derfor opfatter forældrene en 

frihed til selv at definere, hvorledes denne rolle udfyldes, men i mødet med de 



 

180 

menneskebehandlende institutioner, arbejdsmarkedet og staten erfarer de, at der findes 

implicitte og eksplicitte forventninger, holdninger og meninger, eller en doxisk 

forståelse jf. Bourdieu (1997, 2000) af, hvorledes denne rolle kan, skal og bør udfyldes. 

Forældrene indfanges hermed i konflikten mellem deres egne antagelser og de 

institutionaliserede krav fra det senmoderne samfund. En af grundende til at forældrene 

indfanges i denne konflikt i forhold til deres nye rolle er, at forældrene forsøger at leve 

op til eller efterleve de forskellige og til tider modsatrettede logikker og normative 

forventninger, der findes inden for de 3 store felter inden for samfundet; stat, marked og 

civilsamfund. 

At bevæge sig inden for flere forskellige felter i samfundet på samme tid er sociologisk 

set ikke nyt for forældrene. Historisk set breder opsplitning af familielivet, i et arbejds- 

og et familieliv sig med industrialiseringen af samfundet, men forældrene i denne 

undersøgelse erfarer, grundet barnets sygdom, at deres relationer og positioner inden 

for de forskellige felter i samfundet ændrer karakter.  

Rolleændringer og omstillingsparathed er et vilkår i det senmoderne samfund, og denne 

undersøgelse viser, at når forældre konfronteres med et barns alvorlige sygdom, er de i 

vid udstrækning i stand til at håndtere dette krav på en refleksiv og strategisk måde, 

således at familiens samlede ressourcer (eller kapital i Bourdieu’sk terminologi) bevares 

på bedst mulige måde. Vi mener samtidig, at der i undersøgelsen ses tendenser til, at de 

forældre, der udviser størst omstillingsparathed, er de forældre der skaber flest mulige 

rolleændringsalternativer, og dermed også flest forskellige valgmuligheder. Derved vil 

det være disse forældre der mestrer barnets sygdom og behandling mest konstruktivt, 

fordi det at kunne indgå i multiple rolleændringsprocesser er en måde at sikre og 

udbygge forældrenes samlede kapital på. 

11.2  Konklusion II 

Der er i undersøgelsen identificeret 4 centrale forhold som af forældrene 
beskrives som afgørende for deres valg af familiestrategi i forbindelse med 
fordelingen af orlov mellem forældrene i forbindelse med barnets sygdom, 
hhv. 

– kort- og langtidsøkonomiske betragtninger  

– familietid 

– ideologiske betragtninger om familien  

– forældrenes emotionelle reaktion 

Yderligere er der i undersøgelsen identificeret 3 overordnede måder (jf 
Brembeck 2003), at forældrene organiserer forholdet mellem arbejds- og 
familieliv, hhv. 
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– periodisering 

– sektorisering 

– det ligestillede, kønsneutrale forældreskab 

I forbindelse med fordelingen af orloven, og som følge deraf også 
organiseringen af hverdagslivet mellem hjem, hospital og arbejde benytter 
forældrene en tidsmæssig mere udbygget udgave af Kristjänssons (1999) 
strategier, hhv 

–  at opdele arbejdet og  

–  ”hver anden” princippet. 

De kort- og langtidsøkonomiske betragtninger vedrører, hvorledes familiens 

økonomiske grundlag kan sikres bedst muligt og derfor vedrører dette også forældrenes 

forskellige relation til og positioner på arbejdsmarkedet. Familiernes forskellige 

muligheder for at skabe mest mulig familietid vedrører hvorledes familien organiserer 

forholdet mellem arbejde og familieliv, således at familiens skaber størst mulig råderum 

og fleksibilitet over tid, hvorved barnets behandlingsplan kan følges og hverdagslivet 

kan fungere også i relation til familiens evt. andre børn. Det tredje forhold, familiens 

ideologiske betragtninger om forældreskabet, kan være præget af såvel historiske 

tendenser som individuelle holdninger. Det sidste forhold som præger familiens valg af 

familiestrategi er forældrenes emotionelle rektion på barnets sygdom Dette forhold 

beskrives ikke i Brenner og Lasletts (1986) teori om familiestrategier, men i nærværende 

undersøgelse tilskrives dette forhold i nogle familier en tungtvejende betydning for 

begge forældre uanset køn. De 4 centrale forhold er udviklet på baggrund af Brenner og 

Lasletts (1986) betragtninger, om at familien er en arbejdssamlende enhed, hvor familien 

kan anlægge forskellige strategier i forhold til hvorledes det produktive og det 

reproduktive arbejde fordeles mellem de enkelte familiemedlemmer. De 3 første forhold 

kan klassificeres under hhv. familiens produktive eller reproduktive arbejde. Det sidste 

forhold, forældrenes emotionelle reaktion kan beskrives som tilhørende det 

reproduktive arbejde, men det præger nogle af de familier der indgår i denne 

undersøgelse i en sådan grad, at vi mener at forholdet i denne forbindelse udgør en 

selvstændig kategori. Alle 4 forhold spiller en rolle når forældrene skal vælge hvorledes 

de vil fordele orloven mellem sig, men de enkelte forhold kan af forældrene tilskrives 

forskellig vægtning, hvorfor orloven i nogle familier deles ligeligt mellem forældrene, 

mens andre familier prioriterer at enten er hhv. moderen eller faderen har hele orloven.  

Vægtningen af de 4 forhold har således afgørende betydning for, hvilke individuelle 

strategier forældrene vælger når de skal fordele orloven mellem sig. Brembeck (2003) 

beskriver 3 forskellige overordnede måder at organisere forholdet mellem arbejds- og 

familie liv på, hhv. periodisering, sektorisering og det ligestillede kønsneutrale 

forældreskab. I undersøgelsen er der fundet eksempler på at forældrene benytter alle 3 

strategier. Den mest anvendte model er periodisering, hvor forældrene deler orloven 
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således at den ene forældre har hele orloven mens den anden forsætter på 

arbejdsmarkedet. De forældre der deler orloven mellem sig benytter enten sektorisering 

eller det ligestillede forældreskab. Det afgørende for, hvorvidt forældrene vælger 

sektorisering eller det ligestillede forældreskab er, hvilke ideologiske overvejelser der 

lægger til grund for hvorfor de vælger at dele orloven mellem sig som de gør.  

Kristjänsson (1999) har beskrevet 4 forskellige familiestrategier som forældre organiserer 

dagliglivet efter; hhv. opdeling af arbejdet som ved et stafetløb, ”hver anden” 

princippet, rutinisering eller ritualisering og at være selvhjulpen. I forbindelse med 

fordelingen af orloven og som følge deraf også organiseringen af hverdagslivet mellem 

hjem, hospital og arbejde, benytter forældrene en tidsmæssig mere udbygget udgave af 

Kristjänssons (1999) begreber, i form af hhv. at opdele arbejdet og ”hver anden” 

princippet. At opdele arbejdet mellem sig som ved et stafetløb ses hos forældre der har 

valgt at dele orloven mellem sig, således at de skiftes til hhv. at være indlagt sammen 

med barnet og at være ansvarlig for hjemmet og arbejde. De forældre, der vælger at den 

ene forældre har hele orloven, benytter hver anden princippet, idet forældrene vælger at 

den ene forældre er hovedansvarlig for det sygebarn mens den anden tager sig af 

hjemmet og evt. andre børn og forsætter med at arbejde. Hvilken strategi forældrene 

vælger er således betinget af, hvorledes de prioriterer at fordele orloven mellem sig, 

hvilket også kommer til at præge familiens hverdagsliv med et sygt barn. 

11.3  Konklusion III 

Forældrenes relation til arbejdsmarkedet, ikke mindst den arbejdskultur der 
præger de forskellige arbejdspladser, ser ud til at have størst betydning i 
forhold til hvorledes orloven fordeles mellem forældrene. Den der har orlov 
risikerer at befinde sig i en ringere økonomisk situation efter endt orlov, fordi 
man under orloven mister tilbud om kurser, uddannelse og forfremmelse. 

Når familierne skal vælge hvordan de organiserer orlov i forbindelse med barnets 

sygdom og dermed også hvilke familiestrategi de vælger, ser kønnet ikke ud til at have 

sammen betydning som i tidligere historiske perioder. I undersøgelsen er der ingen, der 

direkte fremhæver at de har valgt at fordele orloven ud fra hvilket køn forældrene har, 

således at det ene køn foretrækkes frem for det andet. Den eneste familie, der direkte 

nævner køn som værende af betydning for deres valg af orlov fremhæver, at begge 

forældrenes køn er lige vigtige i forhold til barnet. Køn kan dog indirekte have 

betydning, idet nogle familier før barnets sygdom har organiseret deres familie- og 

hverdagsliv, eller familiestrategi, således at en af forældrene har varetaget flere at de 

omsorgsrelaterede opgaver i forhold til barnet end den anden. Prioritering af, at det 

også er den af forældrene, der har orlov ved barnets sygdom, kan derfor virke som det 

naturlige valg, hvorved familiens tidligere kønnede organisering kommer til at virke 
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”bag om ryggen” på forældrene, når de befinder sig i en ny situation. At de fleste fædre 

enten direkte er involveret i pleje og omsorg for det syge barn eller er den, der 

periodevis er eneansvarlig for familiens øvrige børn, kan ses som et udtryk for, at der i 

det senmoderne samfund ses en større ligestilling mellem kønnene i forhold til at 

varetage pleje og omsorg for børn jf. Castells (1997). Barnets sygdom kan også 

foranledige at fædre, der ikke tidligere har været så involverede i denne del af 

familielivet, i større udstrækning end tidligere involverer sig, og som følge af dette også 

reflekterer over deres tidligere faderrolle og efterfølgende orienterer sig mod en mere 

ligestillet fædrerolle. Disse fædre er ikke nødvendigvis bevidste om at de hermed 

fungerer som repræsentanter for en ny type faderrolle, men deres handlinger kan have 

signalværdi til andre fædre om, at det er muligt at udfylde faderrollen på flere 

forskellige måder, og en af dem er fx at have orlov i forbindelse med barnets sygdom, og 

i den forbindelse være hovedansvarlig for barnets pleje og behandling. Dette betyder 

samtidig, at moderrollen i det senmoderne samfund også kan udfyldes på flere 

forskellige måder. Nogle mødre forsætter med at arbejde fuldtid og bliver derved 

familiens hovedforsørger, en social rolle der tidligere overvejende var forbeholdt mænd. 

Disse mødre viser dermed også, at der er mange forskellige måder at udfylde 

moderrollen på, og at mødre ikke nødvendigvis er den der udelukkende varetager 

omsorg og pleje af det syge barn. Samlet betyder det, at forældreroller i det senmoderne 

samfund forhandles og genforhandles i familien, og at forældrene ikke kun ser den 

løsningsmodel som prægede det moderne samfund, hvor kvinder var ansvarlige for 

familiens funktion og mænd var hovedforsørgere jf. Parsons (1956). Det betyder 

samtidig, at man i stigende grad vil kunne finde fædre der i perioder vil være den 

primære omsorgsgiver i forhold til børn, også inden for erhverv hvor der på nuværende 

tidspunkt ikke er tradition for dette.  

Nogle arbejdspladser udviser stor forståelse for familiens ændrede situation, mens 

andre arbejdspladser i mere begrænset omfang udviser samme forståelse, hvilket især 

bliver tydeligt fordi barnets behandlingsforløb er så langstrakt. Forældrene kan hermed 

indfanges i konflikten mellem at være en ”serious player” eller ”familiy man” jf. 

Hochschilds begrebspar (1994), hvilket kan beskrives som en konflikt mellem forskellige 

rationalitetsformer, der præger hhv. markedet med dets krav om effektivitet, 

omstillingsparathed og fleksibilitet og civilsamfundet med dets normer om at tage vare 

på familien, støtte og hjælpe hinanden (Bislev 2000, Sennett 2000). Nogle forældre 

erfarer denne konflikt i forbindelse med at de ønsker heltidsorlov, da de er ansat i en 

position eller stilling der fra arbejdsmarkedets side ikke er forenelig med en 

orlovsperiode der strækker sig over flere år, hvorfor disse forældre risikerer at miste 

deres arbejde direkte eller indirekte som følge af orlov i forbindelse med barnets 

sygdom. Denne konflikt ser ud til at aktualiseres mere for de forældre, der søger at dele 

orloven mellem sig, eller hvor den ene af parterne, trods det at denne er 

fuldtidsarbejdende, ønsker mere fleksible arbejdsforhold for at være involveret i barnets 
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sygdoms og behandlingsforløb, da sådanne løsningsmodeller forudsætter et aktivt 

samarbejde og fleksibilitet fra såvel arbejdspladsens som forældrenes side. Hermed kan 

arbejdspladsens fleksibilitet eller som Ebaugh (1988) formulerer det, de sidegevinster 

der kan være forbundet med arbejdet, men som ikke er direkte forbundet med arbejdets 

opgaver, have afgørende betydning for, hvorledes forældrene fordeler orloven mellem 

sig. De forældre, der tager fuldtidsorlov erfarer også, at deres kontakt til 

arbejdsmarkedet og kolleger ændrer sig, men derudover mister de også tilbud om 

kurser, uddannelse og forfremmelser, hvorved de på længere sigt kan komme til at 

befinde sig i en ringere økonomisk situation end hvis de ikke havde haft orlov. Det 

samme gør sig på sin vis også gældende for de forældre der vedbliver at arbejde fuldtid 

i det familiens og hverdagslivet med det sygebarn kommer til at tage de ressourcer som 

forældrene tidligere ville have investeret på arbejdsmarkedet. De forældre der dele 

orloven mellem sig mister ikke kontakten til arbejdsmarkedet og kontakten til kolleger, 

men de skal gøre en indsats for at fastholde de arbejdsopgaver som de finder 

spændende og udfordrende og man kan også sige at de herved kommer til at dele de 

økonomiske ulemper der er forbundet ved ikke at være en ”serious player”. Samtidig 

beskriver de forældre der deler orloven mellem sig, at de også får energi, støtte og 

anerkendelse fra arbejdet, der kan have en positiv indflydelse på hvorledes de mestrer 

barnets sygdoms- og behandlingsforløb. En anden fordel ved at forældrene deler 

orloven mellem sig kan være at de forsat bevarer deres erhvervsrolle, hvilket 

formodentlig vil gøre det lettere for disse forældre at vende tilbage til denne rolle på 

fuld tid efter barnets sygdom, de skal således ikke igennem samme rolleexit og -

skabelsesprocesser som forældre der har været på fuldtidsorlov. 

11.4  Konklusion IV 

De menneskebehandlende institutioners mål er grundlæggende at støtte og 
hjælpe personer til at mestre en sårbar situation. Trods dette har vi i 
undersøgelsen fundet eksempler på, at forældrene klientgøres og udsættes for 
institutionel magtanvendelse og symbolsk vold.  

Forældrenes fortællinger om deres møde med samfundets menneskebehandlende 

institutioner sætter fokus på, at det ikke kun er mennesker med traditionelle sociale 

problemstillinger, som i deres møde disse institutioner befinder sig i en situation hvor 

de udsættes for symbolsk vold, det sker også for mennesker som vi i denne forbindelse 

kan betegne som havende et overskud eller være ressourcestærke. Inden for sociologien 

har forskning om institutionel magtanvendelse været centreret omkring samfundets 

dårligst stillede eller marginaliserede grupper jf. magtudredningens publikationer, fx 

Järvinen og Mik-Meyer (2003), Järvinen, Elm Larsen og Mortensen (2003). Nærværende 

undersøgelse viser, at de ressourcestærke og velstillede også er eksponerede for og 

bliver udsat for symbolsk vold og institutionel magtanvendelse. En del af forældrenes 
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problemstilling er, at de grundet barnets sygdom, ikke kun skal forholde sig til eller lære 

spillets regler (jf. Bourdieu og Wacquant 1996) inden for ét ukendt felt i samfundet, men 

er henvist til flere forskellige felter, der hver især opererer ud fra feltets særlige syn på, 

eller logiske antagelser om, hvorledes disse problemer skal, kan eller bør løses. 

Forældrene underlægges således forskellige normative forventninger på samme tid, der 

kan være modsat rettede. 

11.5  Konklusion V 

Som modtræk til klientgørelsen benytter forældrene sig af forskellige 
strategier som f.eks. sektorisering jvf Brembeck (2003), eller at de undlader at 
benytte mulighederne for social støtte fuldt ud. 

Forældrene kommer i forbindelse med den kommunale socialforvaltning og 

socialrådgiver, fordi det er her Lov om social service administreres både i forhold til 

bevilling af tabt arbejdsfortjeneste og i forbindelse med ansøgning af dækning af 

merudgifter som følge af barnets sygdom og behandling. Det universalistiske princip, 

som den danske sociallovgivning er baseret på, træder herved i funktion idet alle 

forældrepar har ret til dækning af tabt arbejdsfortjeneste svarende til 37 timer/uge 

uanset indkomst. Forældrene udtrykker stor taknemmelighed for dette, da det sikrer at 

familien, som følge af barnets sygdom ikke ender i en økonomisk katastrofe, da de fleste 

familiers økonomi er baseret på at have 2 indtægter til rådighed. Herved findes der også 

en anerkendelse sted fra samfundets side af, at forældrene befinder sig i en situation, 

hvor det er nødvendigt at reducere familiens sociale belastning ved at understøtte 

familiens materielle ressourcer, således at man undgår at de bliver til ”risikofamilier” jf. 

Jørgensens (2001) betragtninger. Nogle familier erfarer også i deres kontakt til 

socialforvaltningen, at denne besidder en dobbelt funktion, eller et ”janus” ansigt, idet 

den både har en bevilligende og støttende samt en kontrollerende funktion. Den 

kontrollerende funktion oplever nogle forældre i forbindelse med bevilling af dækning 

af merudgifter. At det netop er her at denne funktion træder frem, kan skyldes at 

lovgivningen på området her ikke er eksplicit formuleret og i stor udstrækning er 

baseret på socialrådgiverens skøn af hvorvidt familien har krav på denne støtte i forhold 

til konkrete problemstillinger. Dette betyder samtidig, at der inden for den samme 

kommune og de forskellige kommuner i mellem kan findes en forskellig 

bevillingspraksis. Det er netop i denne forbindelse at forældrene er i størst risiko for at 

bliver klientgjort jf. Järvinen og Mik-Meyers (2003) beskrivelse af hvorledes klientgørelse 

finder sted inden for det sociale system. Klientgørelse af forældrenes ses fx når 

socialforvaltningen ønsker oplysninger om barnets behandling hvert halve år for at 

kunne følge med i hvad det der bevilliges penge til, eller når en mor kæmper for at få 

bevilliget pædagogisk aflastning til det syge barn, men i stedet tilbydes psykologhjælp, 

eller når samme mor har fornemmelse af, at socialrådgiveren gerne vil på hjemmebesøg 



 

186 

for at kontrollere at den økonomiske støtte der er bevilliget til familien faktisk er blevet 

benyttet til det formål som den er bevilliget til og ikke luksus goder. Selve klientgørelsen 

finder sted i det øjeblik socialrådgiveren ændrer syn på familien, fra at være en familie 

der befinder sig i en belastet situation og derfor har behov for hjælp, til at familien har 

behov for socialforvaltningens støtte til at ændre handlemønstre, holdninger eller 

færdigheder jf. Järvinen og Mik-Meyer (2003). Såfremt familien ikke lever op til de 

handlingsforskrifter som socialforvaltningen foreskriver, er de i risiko for at få tilskrevet 

en problemidentitet, fordi socialforvaltningens definition af situationen er ”hyper real” 

eller mere rigtig end forældrenes egen definition af deres problemstilling jf. Mik-Meyer 

(2003).  

Vi har i denne undersøgelse set eksempler på, at forældrene anlægger forskellige 

strategier for at undgå klientgørelse og mindske deres afhængighed af det sociale 

system. Nogle forældre benytter dels en sektoriseret strategi jf. Brembeck (2003) i 

forhold til hvorledes de fordeler kontakten til socialforvaltningen mellem sig. Dette kan 

ifølge vores analyse ses som forældrenes forsøg på at reducere risikoen for klientgørelse, 

da det ofte er den af forældrene, der forsætter med at arbejde, der har denne kontakt. En 

anden strategi som anvendes er, at forældrene ikke fuldt ud benytter de muligheder der 

findes for at få bevilliget dækning af merudgifter som følge af barnets sygdom. Herved 

reduceres kontakten til socialforvaltningen, og forældrene mener muligvis også at de 

derved placerer sig i en mere gunstig position, såfremt de senere kommer til at befinde 

sig i en situation hvor de ikke selv kan magte at dække udgifterne inden for deres 

private økonomi. 

11.6  Konklusion VI 

Undersøgelsen viser, at i mødet med hospitalet presses familien ind i et 
institutionelt formuleret mønster, et program, der er konstrueret og styret af 
et biomedicinsk rationale som erkendt dominerende og legitimeret faglig 
forskrift. Institutionerne etablerer og fastholder et asymmetriske forhold 
mellem forældre og personale, og forældrene mestringsstrategi består i at 
skabe tillidsrelationer og alliancer til personalet for at opnå bedst mulige 
forhold for det syge barn.  

I diagnosticeringsprocessen ses, at forældrenes lægmandsperspektiv på sundhed og 

sygdom kan være i konflikt med eksperternes perspektiv, hvilket nogle forældre erfarer 

i deres kontakt til den praktiserende læge og deres lokale hospital, hvorfor forældrene 

søger en ”second opinion” jf. Lupton 1996) indtil barnets diagnose bliver stillet. I det 

øjeblik barnet diagnosticeres med en cancersygdom beskriver forældrene, hvorledes alt 

bryder sammen om dem, at angsten for at barnet skal dø er overvældende, at de har 

svært ved at forstå meningssammenhængen og forholde sig til, at barnet nu er sygt. 
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Diagnosticeringsprocessen medfører et emotionelt kaos hos forældrene, hvilket udfra et 

Hochschildsk (2003) perspektiv kan forklares ved, at følelser netop opstår i 

modsætningsforholdet mellem deres tidligere forståelse af at have et raskt barn og 

konfrontationen med realiteten, at de har et alvorligt sygt barn. Det emotionelle kaos 

forældrene befinder sig i kan yderligere forstærkes af, at de indlægges på hospitalet, 

hvor de konfronteres med andre forældre der befinder sig i en lignende situation og 

hvis adfærd ikke stemmer overens med forældrenes internaliserede forventninger og 

kulturelle forskrifter jf. (Hochschild 2003) for, hvorledes man agerer følelsesmæssigt i en 

sådan situation. I den akutte fase overtager personalet styringen af forældrene, indtil de 

er rede til at handle på egen hånd igen, og i denne fase lærer forældrene de 

institutionaliserede følelses- og udtryksregler. Et eksempel på ovenstående er 

hospitalspersonalets konstruktion af den traumatiske krise ved brug af den Cullbergs 

fasekriseteori (Cullberg 1996), som i denne kontekst betyder, at familierne kommer 

igennem en række ”programpunkter” indenfor overskuelig tidsramme, hvilket har 

betydning for opstart af behandling til barnet. Den måde hospitalet anvender Cullbergs 

kriseteori på, indebærer at barnet skal vide sandheden om sygdommen inden 

behandlingen påbegyndes, derfor synes det tidsmæssige aspekt at være af afgørende 

betydning for valg af hospitalets teoretiske fundering. En procesorienterede eller 

cirkulært forløbende teori om mestring af kriser som det beskrives af hhv. Folkman og 

Lazarus (1984) og Antonovsky (1979, 2000) kan synes mere fleksibel end den 

faseforløbende kriseteori (Cullberg 1996), som den beskrives anvendt i undersøgelsen, i 

forhold til hvornår og hvordan erkendelsen og mestringen af situationen skal foregå. 

Denne fratagelse af kontrol og autonomi accepteres af forældrene, der retrospektivt kan 

se, eller rationalisere sig til, at det er en anvendelig løsning i en situation hvor de hvor 

de befinder sig i et emotionelt og praktisk kaos. Gennem forældrenes rolleovertagelse og 

sociale tilpasning til at være forældre til et sygt barn kan forældrene opnå en grad af 

håndterbarhed, der optrappes i takt med at begribeligheden indfinder sig. I denne 

proces overtager forældrene hospitalets optik og doxa i forhold til hvorledes de skal 

handle og forholde sig i forskellige situationer. Forældrenes emotionelle kontrol er dog 

skrøbelig, da praktiske, dagligdags problemstillinger kan rykke ved forældrenes følelse 

af at have kontrol over situationen, hvorfor risikoen for at falde tilbage i det emotionelle 

kaos konstant er til stede. I den forbindelse opstår der risiko for, at den traumatiske 

oplevelse ikke bearbejdes under behandlingsforløbet, men i stedet indkaples, med 

følgende risiko for udvikling af sværere behandlingskrævende psykologiske reaktioner 

som post traumatisk stress disorder, PTSD, som det er beskrevet af Cullberg (1996), Kazak 

et al (1996, 1997, 1998, 1999), Davidsen-Nielsen og Leick (2001). 

En del af socialisering til den emotionelle del af forældrerollen er at forældrene aktivt 

deltager i kampen mod sygdommen jf. Forinder (1997). Hermed bliver forældrene også 

afhængige af skabe tillidsrelationer og alliancer jf. Lupton (1996) og Goffman (1967), 

Uggerhøj (2003) med personalet og specielt lægen, som leder af denne kamp. Samtidig 
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er hospitalspersonalet også afhængige af forældrene som samarbejdspartnere, til at 

udføre og varetage en del af plejen og omsorgen i forbindelse med barnets behandling, 

hvorfor personalet også anser forældrenes samarbejde og tillid som en vigtigt for at 

kunne gennemføre barnets behandling. Netop i denne proces socialiseres forældrene til 

rollen som forældre til et barn med cancer, en socialisering der samtidig er en 

tilpasningsstrategi (jf. Goffman 1967) eller socialisering til hospitalets doxa om hvorledes 

denne rolle udfyldes. Derfor engagerer forældrene sig i først i den rolleovertagelses 

proces, hvor de lærer hvorledes de skal agere inden for feltet, og først senere i 

behandlingsforløber indgår forældrene i en mere reflekteret og kritisk rolleskabelses 

proces jf. Ebaugh (1988). 

11.7  Konklusion VII 

Forældrene udvælger og udbygger de mest restriktive isolationforeskrifter 
med risiko for relationsudtømning i familien 

Som en del af barnets behandling isoleres familien fra kontakt med sociale situationer 

der potentielt kan udgøre en infektionsrisiko for barnet. I den forbindelse findes der 

divergerende opfattelser blandt hospitalspersonalet af, hvor omfattende denne isolation 

bør være, men undersøgelsen peger på, at forældrene vælger de mest restriktive 

isolationsforskrifter. Der findes flere forklaringer herpå, f.eks forældrenes angst for at 

barnet skal pådrage sig infektioner, at forældrene herved undgår at blive konfronteret 

med omgivelsernes reaktion og lægmandsperspektiv på cancersygdom, og ikke mindst 

forældrenes ændrede tidsopfattelse, der betyder at forældrene kan begrænse deres 

emotionelle kaos ved at begrænse deres tidsperspektiv til at leve en dag ad gangen jf. 

Lillrank (1997). At leve en dag ad gangen kan udfra et Hochschild’sk (2003) perspektiv 

beskrives som deep acting, forstået således at forældrene, ved at ændre deres mentale 

fokus eller reference punkt, derved gør en emotionelt uhåndterbar situation håndterbar. 

Disse tiltag kan bevirke at den påkrævede isolation fra hospitalets side udbygges 

yderligere af forældrene, med mulighed for at udvikle sig til ”risikofamilier” jf. 

Jørgensen (2001), grundet deres relationsudtømning. Familiernes isolation sammenholdt 

med at deres liv centreres omkring barnets behandling, der til tider er uforudsigelig, 

medfører at nogle familier bryder med de fremherskende forventninger i samfundet om 

forudsigelighed og gensidig afhængighed, hvorfor familiernes også fra omgivelsernes 

og samfundets side kan blive betragtet som værende ustabile grundet deres tab af 

kontrol jf. Eriksen (1980). Der findes også mulighed for at familien i forbindelse med 

barnets sygdom udvikler modstandskraft og magter at håndtere belastningerne på en 

konstruktiv måde, således at de bevarer både den interne og eksterne kontrol over deres 

ændrede livssituation, jf. Davidsen-Nielsen og Leick (2001), Jørgensen (2001). Det, der 

for nogle familier synes at være afgørende er hvilke muligheder de ser og har i forhold 
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til hvorledes deres interne og eksterne rollefordeling og relation til markedet og 

samfundets øvrige institutioner udvikles og forandres. 

11.8  Konklusion VIII 

Forældrene forsøger ved hjælp af forskellige familiestrategier at bevare 
familiens samlede kapital, men er også i stand til at konvertere en form for 
kapital til en anden, hvis dette sikrer dem en bedre position inden for de felter 
der har betydning for familien. En strategi er f.eks at deltage i spillet på 
feltets præmisser. 

Et karakteristisk træk hos forældre til børn med cancer er, at de med barnets sygdom 

ikke kun skal manøvrere inden for ét felt, men inden for flere felter, der er præget af 

forskellige former for logik, og dermed også forskellige former for magt og legitimitet. I 

den forbindelse vil nogle forældre også opleve, at den kapital de besidder inden for et 

felt inden barnets sygdom, som følge af barnets sygdom ikke tilskrives samme værdi 

inden for feltet, og at denne kapital ikke automatisk kan overføres til andre felter. Ifølge 

Bourdieu vil de familier, der besidder de største mængder kapital, såfremt de forstår 

spillets uskrevne regler, være bedre i stand til at spille spillet end de familier der 

besidder mindre kapital. Dette kan forklare hvorfor forældrene i den første tid efter 

barnets diagnose ikke i større udstrækning forholder sig kritisk til nogle af de forhold 

som de formodentlig under andre omstændigheder ville have svært ved at accepterer. 

En del af at mestre den nye situation som familierne befinder sig i er, at forældrene i stor 

udstrækning er i stand til at forhandle, genforhandle og ændre deres sociale roller, 

herunder den interne rollefordeling i familien, og dermed også deres forældre- og 

kønsroller samt deres eksterne roller i forhold til familien, herunder de roller der 

relaterer til forældrenes sociale position og erhverv. Dette kan ifølge Ebaughs (1988) 

termonologi beskrives som, at forældrene indgår i forskellige rolleovertagelses 

processer, hvilket Adele fx beskriver som at hun i forbindelse med barnets indlæggelse 

”muterer” til en anden rolle. Dette kan dog også forstås i et Hochscild’sk(2003) 

perspektiv som krav om ændrede følelsesregler- og udtryk. Det betyder også, at når 

forældrene har lært spillet at kende og de har fået opbygget en vis mængde kapital, så er 

det ikke sikkert at de i samme udstrækning bliver ved med forholdsvis passivt at 

indordne sig under de forskellige felters doxiske antagelser – man kan derfor forvente, 

at forældrene senere i forløbet i stigende grad vil forholde sig kritisk til forhold, de 

mener har betydning for barnets helbredelse – hvilket kan ses som en rolleskabelses 

proces jf. Ebaugh (1988). Det giver mening for forældrene i stor udstrækning at lære 

spillets regler at kende, hvilket vil sige den logik som de forskellige felter opererer ud 

fra, og derved bliver de også i stand til at forvalte den kapital de besidder, på den mest 

konstruktive måde fordi indsatsen i spillet er barnets behandling og helbredelse, hvilket 

er det dyrebareste som familien har. Netop fordi forældrene har så meget på spil 
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betyder, at den asymmetriske relation mellem forældre og 

behandler/professionelle/socialrådgiver/arbejdsgiver gør det svært at ændre til et mere 

ligeværdigt forhold. Derfor vil forældrene i deres relationer til alle felter der har 

betydning for barnets behandling være i risiko for klientgørelse i den bredest mulige 

betydning af begrebet. Vi må også antage, at denne risiko er størst for de forældre der 

som udgangspunkt besidder den mindste mængde samlede kapital, fordi deres 

udgangspunkt for at indgå i spillet er dårligst. Trods det at forældrene, som følge af 

barnets sygdom indgår i forskellige asymmetriske relationer, vil de, når de mestrer 

deres nye sociale roller, være i stand til at indgå i de forskellige spil der præger de 

forskellige felter i samfundet, og som følge deraf også være i stand til at spille spillet 

mere strategisk i forhold til den situation de befinder sig i. Et eksempel på dette er fx 

Holger og Adele der, efter at have delt orloven i forbindelse med barnets sygdom 

mellem sig, ændrer strategi således at Holger tager fuldtidsorlov mens Adele arbejder 

fuldtid. 
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12 -  Metodekritik 

Et kritikpunkt i denne undersøgelse er, at der ikke indgår repræsentanter for gruppen af 

enlige forsørgere, eller forældre der er repræsentanter for mere utraditionelle 

pardannelsesmønstre. Vi kan derfor kun gisne om hvorledes disse forældre håndterer at 

få et barn diagnosticeret med en cancersygdom, men hvis vi ser på de overvejelser, 

muligheder og handlinger som forældrene i denne undersøgelse beskriver, så vil enlige 

forsørgere som udgangspunkt have færre valgmuligheder i forhold til hvilke 

familiestrategier de har til rådighed. Enlige forsørgere har ikke samme frihed og 

muligheder for at kunne dele orlov, dele kontakt til hospitalet og de sociale 

myndigheder o.l. og dermed kan man også formode at de som udgangspunkt har 

dårligere muligheder for at spille spillet strategisk end forældre der er forankret i et 

partnerskab. Kristjänsson (1999) beskriver på den anden side at enlige forsørgere ofte 

har et velfungerende netværk omkring sig som de kan trække på i forhold til håndtering 

af daglige gøremål. Et ubesvaret spørgsmål i denne forbindelse er, om dette også gør sig 

gældende når der er tale om et barns alvorlige sygdom? I forbindelse med denne 

undersøgelse ville vi gerne have interviewet flere forældre og også forældre der 

repræsenterer andre familiemæssige eller sociale konstellationer således at 

forældreperspektivet blev styrket, men som en konsekvens af de foretagne metodevalg 

var det ikke muligt.  

Fordelen ved i denne forbindelse at anvende forældre til børn med cancer som analytisk 

eksempel til at illustrere disse forhold er, at der som udgangspunkt ikke er forudgående 

tungtvejende problemstillinger, der kan have indflydelse på analysen. Der er således 

ikke tale om forældre der i forvejen har en lang karriere inden for det offentlige system 

som klienter i den offentlige forvaltning eller som patienter i et hospitalssystem. 

Ulempen ved at anvende forældre til børn med cancer kan være, at grundet deres angst 

for at miste barnet, accepterer de i videre udstrækning forskellige systemers doxiske 

forestillinger og den symbolske vold, der udøves, end de ville have gjort under andre 

omstændigheder, hvis tilfældet fx havde været, at de selv var blevet syge. Udfra en 

Bourdieusk synsvinkel kan man sige, at barnets sygdom og behandling er meningsfyldt 

for forældrene i en sådan grad, at de er villige til at acceptere næsten hvad som helst i 

angst for at miste deres barn og dermed også dem selv. 

Teoretisk har vi søgt at beskrive de ændringsprocesser som forældrene gennemgår ved 

hjælp af Ebaughs teori om rolle exit. Ebaughs begrebsapparat gør det mulig at 

identificere nogle af de forhold og begivenheder der har betydning de rolle exits-, 

overtagelses- og skabelses processer, som forældrene indgår i, og kan anvendes på et 

mikrosociologisk plan til at analysere de forskellige processer forældrene indgår i, når 

en rolle forlades til fordel for en anden. Vi savner at Ebaugh indlader sig i en større 

diskussion og en eksplicit definition af rollebegrebet og dets anvendelighed også på et 
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makrosociologisk plan. Ebaugh anvender i sin teoretiske fremstilling begrebet rolle, men 

lige så ofte benytter hun begrebet identitet. I lyset af den pågående diskussion inden for 

sociologien om begreberne rolle, identitet, dannelse m.v. indbyrdes positionering mener 

vi, at dette er et uomtvisteligt kritikpunkt i forhold til Ebaughs teori. Vi har alligevel 

valgt at benytte Ebaughs begrebsapparat fordi vi mener det er anvendeligt til at 

synliggøre nogle af de processer og transitioner, som forældre til cancersyge børn 

gennemgår i forbindelse med diagnosticeringen af barnets sygdom. Den samme type af 

kritik kan rejses i forhold til et det interaktionistiske perspektiv som repræsenteres af 

blandt andre Goffman. Kritikken af interaktionismens handlings- og meningsopfattelser 

er, at denne er snæver og alene ser på den umiddelbare kontekst og ansigt-til ansigt 

relationer, altså samhandling mellem mennesker der er til stede på samme tid og sted, 

og derved ikke løfter sig til et større samfundsteoretisk perspektiv. Derved opstår en 

manglende evne til at skabe teorier og analyser om mere makrosociale fænomener. I 

denne undersøgelse er denne kritik imødegået og søges opvejet ved at analysen tilføjes 

endnu en dimension i form af analyse af de objektive strukturer og processer, som det 

benævnes i Bourdieusk terminologi. I forbindelse med valget af Bourdieu som 

repræsentant for et makrosociologisk perspektiv kommer analysen også til at afspejle en 

Bourdieusk optik i forhold til hvorledes samfundet forstås og dermed også hvorledes 

indflydelse og magt produceres, reproduceres og sætter sig igennem. Bourdieu har 

således leveret skitsen til undersøgelsens metode, og som beskrevet tidligere er denne 

sociologiske analyse tilnærmet Bourdieus principper om objektivering af strukturelle 

forhold på den ene side (objektivering af første grad) og objektivering af 

meningsskabende forhold på den anden side (objektivering af anden grad). Bourdieus 

refleksive sociologiske metode og teori har som overordnet strukturerende metode vist 

sig egnet og konstruktiv til en undersøgelse af denne art, der indeholder både en 

teoretisk og en empirisk tilgang, og som via magt – og meningsaspektet er søgt 

operationaliseret. Undersøgelsens empiriske del foregår i en afgrænset social praksis, og 

Bourdieu tænker netop teori og praksis som komplementære, men selvstændige 

størrelser med hver sin logik. De strukturelle forhold er, via analyse af velfærdsstaten og 

sundhedssystemet og med en tilnærmet analyse af det medicinske felt, søgt afdækket, 

for derved at give plads til en konstruktion eller positionering af de objektive strukturer, 

der i dette tilfælde har peget på de bagvedliggende magtforhold, der er indlejret i de 

objektive strukturer. 
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13 -  Perspektivering 

I forbindelse med udarbejdelsen af denne undersøgelse er der foretaget bevidste til- og 

fravalg, uden at det dermed betyder at de fravalgte områder ikke fortjener en nærmere 

eller mere uddybende undersøgelse. Arbejdet med denne undersøgelse har også 

genereret nye områder eller problemstillinger, og derved skabt potentiale for, at en mere 

uddybende analyse kan bidrage til større forståelse af undersøgelsens problemstilling. 

Med udgangspunkt i dette speciales hovedkonklusioner vil vi i det følgende kort 

beskrive nogle af de overvejelser, tiltag og implikationer som vi mener kan afledes heraf: 

– hospitalet, arbejdsmarkedet og staten bør bevidst søge at støtte forældre på 

heltidsorlov i deres kontakt til arbejdsmarkedet, arbejdspladsen eller kolleger, 

således at skiftet tilbage til den tidligere erhvervsrolle lettes, og derved undgå at 

forældrene vedbliver i fastlåste roller som f.eks. ”hangover identity” 

– En yderligere undersøgelse af rolletransitioner, hvor rolleskift ikke medfører 

ændret social klasse eller status kan bibringe en mere nuanceret forståelse af det 

senmoderne menneskes sociale liv og vilkår 

– En stringent Borudieusk inspireret analyse af et eller flere af de felter, forældrene 

kommer i kontakt med grundet deres barns sygdom, kan medvirke til at belyse 

hvilke former for kapital forældrene værdsætter, hvilke former for kapital der 

værdsættes inden for de forskellige felter, hvorledes og hvilke former for kapital 

forældrene transformerer for at opnå status som spiller i feltet, samt hvorledes 

og hvilke strategier forældrene anvender i dette spil. 

– Undersøgelsen har synliggjort, hvorledes institutioners doxa sætter sig igennem 

og hvilke konsekvenser denne kan have for de mennesker der kommer i kontakt 

med institutionerne som brugere, klienter eller patienter. Derved kan 

problematikken – det, der virker ”bag om ryggen” på personalet - bringes ind i 

institutioners diskursive rum, og kan udsættes for reflekterede overvejelser, der 

kan medvirke til bevidstgørelse og ændret praksis.  

– At familien anlægger forskellige mestringsstrategier, både i forhold til hospitalet 

og til den kommunale socialforvaltning, for hvorledes de søger at undgå 

klientgørelse i begrebets bredeste betydning, rejser nogle centrale spørgsmål. 

Lever disse institutioner op til deres egen målsætning? Er der områder inden for 

sociallovgivningen der ikke fungerer efter hensigten? Kan en organisatorisk 

ændring af den måde som hhv. hospitalet og socialforvaltningen fungerer på 

afhjælpe dette? 

– En nærmere undersøgelse af, hvorledes den fremtidige patient udfra et 

forbrugerorienterede perspektiv sætter sig igennem inden for hospitalsverdenen, 

samt hvilke udfordringer og ændringer dette medfører, kunne være nærliggende 

at foretage.  

– For at modvirke eller reducere familiers til dels selvvalgte sociale isolation kan 

en bevidst understøttelse fra hospitalets side af, at forældrene fastholder sociale 
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kontakter, både til netværket og til arbejdsmarkedet og evt. også støtter familiens 

kontakt til andre forældre og børn der befinder sig i en lignende situation, være 

en mulighed. En del af denne støtte kunne også være at støtte forældrene i deres 

forsøg på at praktisere det ligestillede kønsneutrale forældreskab, ved fx i større 

grad at informere og involvere forældrenes arbejdsplads i forældrenes 

langvarige behov for fleksibilitet. 

– Yderligere undersøgelser kan teste de 4 centrale forhold af afgørende betydning 

for forældrenes valg af familiestrategi i forbindelse med fordelingen af orlov 

mellem forældrene, og de 3 overordnede måder, forældrene organiserer 

forholdet mellem arbejds- og familieliv, og hvorvidt disse kan generaliseres til 

andre grupper af forældre med syge eller handicappede børn, eller videre i 

forhold til forældre, der i en periode vælger at tage orlov fra arbejdsmarkedet.  

– Såfremt kravet fra forældre til arbejdsmarkedet om at indgå i en dialog om 

fleksibilitet breder sig, så er såvel staten som arbejdsmarkedet nødsaget til at 

indgå i en dialog om, hvorledes konflikten mellem arbejde og familieliv kan 

løses på nye måder, f.eks via ændring af lovgivningen på området. 
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14 -  Appendix 

Strukturering og analysemodel af empirien 

I forbindelse med udarbejdelsen af de forskellige interviewguider til hhv. forældre og 

professionelle, finder den første strukturering og konstruktion af, hvilke områder vi 

finder det interessant at få belyst i relation til undersøgelsen problemstilling sted (Kvale 

1994). 

For at konstruere en analysegenstand anbefaler Bourdieu, at man anvender en ”… 

systematisk opstilling af de relevante træk, der karakteriserer en gruppe sociale aktører eller 

institutioner” (Bourdieu og Wacquant 1996:211), og at undersøgelsen begrænser sig til et 

udsnit af området frem for at undersøge alle de træk, der er relevante for 

analysegenstanden, i dette tilfælde den børnecancerramte familie, for derved at opnå en 

større dybde i analysen.  

I interviewene med forældre til cancerbørn er vi overordnet interesseret i at få belyst 

betydning af den ændring, brydning eller det skift som barnets sygdom medfører for 

familiens organisering af hverdagsliv/arbejdsliv og dermed også for forældrenes sociale 

roller. 

For at få en forståelse af dette, er interviewguiden struktureret udfra 4 overordnede 

tematikker, hhv. beskrivelsen af  

– Hverdagen inden barnets sygdom,  

– Forløbet omkring diagnosetidspunktet,  

– Familiens nuværende hverdag  

– Emner der går på tværs af tidsstrukturen. 

Interviewguiden inviterer hermed forældrene til at fortælle om et hændelsesforløb 

struktureret udfra en tidslig frekvens (Kvale 1994). Men da der også er områder der ikke 

nødvendigvis er knyttet til et bestemt tidspunkt i hændelsesforløbet, eller som har en 

mere generel karakter, har vi oprettet et overordnet tema kaldet ”Emner der går på 

tværs at tidsstrukturen”. 

I forbindelse med struktureringen af de transskriberede interviews er det derfor 

naturligt at tematisere interviewene ud fra samme overordnede struktur. De 4 temaer er 

herefter inddelt i forskellige underområder. Inddeling af de transskriberede interviews i 

underområder, åbner mulighed for at vi kan få et samlet overblik over hvad 

respondenterne siger i relation til det enkelte område, og derved opnå en systematiseret 

strukturering af de fælles træk, jf. Bourdieu. 
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Eksempelvis er temaet; ”Hverdag inden barnets sygdom” inddelt i følgende 

underområder: 

– Beskrivelsen af hverdag før sygdom 

– Forældrerolle før sygdom 

– Arbejdsdeling i hjemmet 

– Fritidsinteresser 

Inddelingen i underområder er dels foretaget udfra de temaer som vi på forhånd 

planlagde via interview guiden at vi ville analysere, og dels udfra temaer der er 

fremkommet i dialog med de transskriberede interviews. De underområder som er 

fremkommet i dialogen, er områder som forældrene tillagde betydning og som vi ikke 

på forhånd havde forventet ville have en central placering. For ikke at forsøge at tilpasse 

empirien ind i en forudbestemt analyse model har vi valgt at oprette underområder når 

der forhold som er gennemgående i flere interviews. 

Eksempel på underområder inden for temaet ”forløb omkring diagnose tidspunktet”, 

som vi på forhånd havde planlagt at spørge forældrene om er: 

– Symptomer ved debut 

– Hvem observerede ændringerne 

– Handlinger inden diagnosen  

Eksempler på underområder i forbindelse med forløbet omkring diagnose tidspunktet, 

som forældrene tillagde betydning: 

– Praktiserende læges forklaring 

– Tid fra første kontakt til diagnose 

Tematikken ”Emner der går på tværs at tidsstrukturen” indeholder dels underområder 

af mere emotionel karakter så som;  

– Håb, 

– Sorg, 

– Angst, 

– Krise 

Men også områder der har mere relationel karakter, så som; 

– Kontakt til socialrådgiver, 

– Støtte, 

– Netværk. 

Når forældrene fortæller om specifikke begivenheder inden for hændelsesforløbet kan 

de i samme sætning udtale sig om forhold der kan kategoriseres inden for flere af de 

forskellige underområder. For ikke at begrænse analysemulighederne af empirien har vi 
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valgt, når dette er tilfældet, at lade den samme del af det transskriberede interview 

indgår i flere underområder. 

Et eksempel på dette er følgende udtalelse af Adele, der fortæller hvorledes hun 

oplevede tiden lige efter at Magnus var blevet diagnosticeret: 

Adele: Vi rettede på hinanden i hans [Magnus] påhør, han kunne se, at vi var svage og den 
udnyttede han med det samme. Jeg synes Holger gjorde noget galt, han synes jeg gjorde 
noget galt… Vi kunne sgu´ ikke finde ud af, hvad for nogle roller vi havde lige pludseligt. 
Vi havde ikke nogle roller, vi blev udviskede, vi havde slet ikke nogen identitet… heller, 
fordi man ligger inde på hospitalet, samtidig med at man hele tiden skal bearbejde den 
fantastisk dårlige samvittighed med ham [Magnus bror Peter], der er tilbage derhjemme. 
For ham var der, på det her tidspunkt, overhovedet ikke tid til, han var der jo bare, og 
hadede at komme på sygehuse. I princippet, … var det eneste der hjalp, at ude i køkkenet, 
der kunne man få sig nogle is og nogle colaer, så gudskelov for dem, altså, tak til 
sponsorerne for det… fordi det hjælper lidt til, at en 8-årig gider komme derud. For ellers er 
der ikke ret meget hyggeligt ved at komme ud til en fuldstændig hysterisk lillebror og nogen 
opløste, altså, vi havde jo en facade, men alligevel kan de jo mærke det, at man på en eller 
anden måde ikke er helt sig selv. (Interview 9:98). 

Dette citat kan rubriceres under følgende underområder: 

– Barnets reaktion 

– Forældrenes følelsesmæssige reaktion 

– Søskendes reaktion 

– Krise 

– Mangel på kontrol 

– Konfliktområder 

– Hverdag på hospitalet 
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Bilag 1 

Litteratursøgning og analysematrice 

Søgningen er foretaget i forskellige databaser og begrænset tidsmæssigt til 1990 – 2002. 

Initialt blev foretaget en søgning i sociofile, med søgeordene child, illness, cancer, 

family, hospital, social changes i forskellige kombinationer. Søgningen blev udført i 14 

trin og resulterede i 16 resultater. 

Dernæst blev der lavet en søgning i databasen Abstract online, der produceres af 

ProQuest Information and Learning. Denne database indeholder mere end 1,7 millioner 

referencer til næsten alle afhandlinger(dissertations) indleveret ved universiteter i USA 

siden 1861. Siden 1988 er tilgangen blevet suppleret med afhandlinger fra 50 britiske 

universiteter. 

Med søgeordene child, cancer, family, crisis, function, impact, stress i forskellige 

kombinationer på 4 trin blev resultatet 38 abstracts. 

En samlet søgning blev lavet på databaserne: 

PsycINFO der dækker perioden 1967 og frem, rummer referencer til over 1 million 

tidsskriftsartikler, kapitler i bøger, bøger og rapporter.  PsychINFO der produceres af 

The American Psychological Association, dækker diciplinerne medicin, psykiatri, 

sygepleje, sociologi, uddannelse, farmakologi, fysiologi, lingvistik, antropologi og jura. 

Sociological Abstracts (SA) produceres af Sociological Abstracts, Inc.og indeholder over 

500.000 referencer til engelsksproget litteratur, primært i tidsskriftsartikelform. Den 

dækker den internationale sociologiske litteratur med alle dens underdiscipliner samt 

en lang række tilgrænsende fagområder såsom socialpsykologi, socialantropologi, 

kriminologi, socialpolitik, planlægning m.m. Kronologisk dækker SA perioden 1963 og 

frem. 

Wilson Social Sciences Abstracts produceres af The H.W. Wilson Company. Indeholder 

over 600.000 referencer til litteratur der emnemæssigt falder inden for sociologi, 

psykologi og antropologi. Der indekseres fra mere end 500 engelsksprogede 

kernetidsskrifter. Wilson Social Sciences Abstracts går tilbage til 1983. 

Med søgeordene child, cancer, family, crisis, function, impact, stress i forskellige 

kombinationer på 4 trin blev resultatet 82 referencer. 
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I søgninger i de medicinske databaser CINAHL og MEDLINE(PubMed) med samme 

søgeprofil blev der, udover en del gentagelser, fundet yderligere 8 referencer. 
Fra søgningerne er udvalgt referencer relevante for specialet. 

Sociologisk og socialpsykologisk litteratur i form af monografier, antologier samt 

dansk/skandinaviske artikler indenfor området danner teoretisk baggrund for specialet. 

Bearbejdning af litteratur 

Litteraturen er gennemgået og struktureret i en matrice konstrueret til formålet, for 

derved at opnå en form for overblik over den store mængde litteratur. Matricen er 

rubriceret således, at man ret nemt kan danne sig et indtryk af artiklens fagområde, om 

det drejer sig om en emne- eller oversigtsartikel, artiklens/forfatterenshovedbudskab, 

hovedresultater og metode, hvis det drejer sig om en undersøgelse, hvem artiklen 

henvender sig til, hvilke løsningsforslag forfatteren evt. fremkommer med. etc.  

Resultaterne af disse søgninger danner i det væsentligste baggrund for litteraturstudiet, 

om eksisterende viden indenfor området.  
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Bilag 2 



 

202 

Bilag 3  

Semistruktureret Interviewguide til læge, sygeplejerske og socialrådgiver: 

Demografiske oplysninger: 

Navn: 

Uddannelse: 

Erfaring inden for dette arbejdsområde (antal år inden for området/funktion(er)). 

Hvad er efter din opfattelse de største generelle problemer for familier der har børn med 

cancer  

Beskrivelse af et almindeligt forløb. 

Hvilke symptomer kommer barnet med.  

Hvad har fået forældrene til at reagere 

Hvem af forældrene har reageret og handlet på barnets symptomer 

Hvad sker der på hospitalet (forskellige undersøgelser m.v.) 

Hvilke overvejelser gør man inden man fortæller forældrene hvad barnet fejler  

Hvad er årsagen til barnets sygdom 

Findes der inden for cancer sygdomme en social differentiering, således at der er nogle 

grupper der er mere udsatte for at deres børn får cancer end andre. 

Hvad er forældrenes antagelser om hvorfor barnet er blevet sygt (er der køns forskelle?) 

Man hører fx i medierne at der med jævne mellemrum er forskellige stoffer, fødevarer, 

stråling o.l. menes at være årsagen til forskellig cancer sygdomme fx 

højspændingsledninger der skulle give leukæmi, mobil telefoner der skulle give hjerne 

tumorer osv. Er der dokumentation for sådanne antagelser. 
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Er forældrene påvirket af sådanne antagelser i forhold til hvilken mening de tillægger 

årsagen til barnets sygdom. (kan de fx give den skyld følelser hvis de bor i nærheden af 

højspændings ledninger) 

Lillrank beskriver at der er en tendens til at kvinders årsagsforklaringer er mere 

indadrettede (graviditet, noget de har gjort/spist, emotionelle belastninger m.v.) mens 

mænds årsagsforklaringer er mere udadrettede (forurening, højspændingsledninger 

m.v.) kan man genfinde sådanne tendenser hos danske forældre og har 

årsagsforklaringerne en betydning for forældrenes forståelse og handlinger.  

Hvorledes reagere forældrene på informationen om barnets sygdom.  

Reagere forældrene forskelligt afhængig af kønnet, social klasse, alder, uddannelse eller 

er dette individuelt?  

I nogle undersøgelse nævnes at forældre ændre deres tidsperspektiv/opfattelse, således 

at man tager en dag adgangen og ikke laver store fremtidsplaner, gælder dette også 

danske forældre og hvilken betydning har denne ændrede tidsopfattelse.    

Hvad og hvorledes fortæller man barnet hvad det fejler 

Hvorledes reagere barnet på dette  

Hvorledes reagere søskende på dette. 

Hvor længe går der fra at barnet er blevet indlagt til barnet har fået en diagnose og er 

startet behandling 

Hvilken typer af behandling tilbydes børnene (overordnet). 

Hvad er bivirkningerne og komplikationer til behandlingen på kort sigt og på lang sigt 

Hvad er den overordnede langtidsoverlevelse for de mest almindelige former for 

børnecancer i dag 

Vi ved at sandsynligheden for at overleve har ændret sig med tiden, hvad skyldes denne 

ændring og har dette haft betydning for fx  lægevidenskabens syn på børnecancer, for 

informations politik o.l. 

Hvor lang tid tager et typisk behandlingsforløb og hvorledes er det struktureret. 

Hvor langt er det efterfølgende ambulante kontrol forløb 
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Hvornår kan man tale om at børnene er raske efter en cancersygdom 

Hvor mange oplever at deres sygdom kommer igen (relaps) og hvilken behandling til 

bydes disse børn. 

Kan man komme i en situation hvor der ikke kan tilbydes mere behandling med henblik 

på at børnene bliver raske. 

Hvor mange børn kommer i en sådan situation og er der nogle grupper der har større 

sandsynlighed for dette end andre 

Hvor mange % dør af deres cancer sygdom eller komplikationer i forbindelse med 

denne 

Hvad er de mest almindelige dødsårsager 

Hvorledes håndtere forældrene denne risiko 

Hvorledes klarer langtidsoverlevere sig i forhold til skolegang, uddannelse, 

erhvervsmæssigt, at danne familie, socialt.  

Er der forskel på hvorledes denne gruppe klarer sig i forhold til en lignende population 

af børn der ikke har været syge 

Er et problemstillinger der optager forældrene og hvornår i forløbet kommer dette til 

udtryk 

Hvilke nye opgaver skal forældrene håndtere i forbindelse med behandlingen 

Hvorledes bliver de oplært til dette 

Er der forskel på hvorledes mødre og fædre håndtere de forskellige praktiske opgaver i 

forbindelse med barnets sygdom 

Hvorledes påvirker dette modernes og hhv. faderens forældrerolle og selvopfattelse 

Er der forskel på hvorledes forskellige familie type (samboende, gifte, sammenbragt 

familie, eneforsørger, andet) håndtere den nye situation 

Hvorledes organiserer familierne sig for at håndtere denne opgave.  

Hvad er den traditionelle organisering og er der familier der organiserer sig mere 

utraditionelt, hvad er afgørende for dette. 
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Har forældrenes sociale situation, uddannelsesniveau, geografiske eller kulturelle 

forankring o.l. indflydelse på hvorledes forældre håndtere situationen og hvorledes 

kommer disse forskelle til udtryk 

Kan forældrene vedblive at arbejde i forbindelse med barnets sygdom  

Hvem tager typisk orlov og hvad er afgørende for dette   

Hvem er typisk indlagt sammen med barnet, hvad er afgørende for dette 

Hvem kommer typisk til ambulant kontrol med barnet 

(hvis dette er mødrene, så hvorfor dette ?) 

Findes der inden for hospitals systemet en åben eller skjulte forventning om at det ene 

køn er bedre til at varetage omsorgsopgaver i forbindelse med barnet sygdom end det 

andet 

I givet fald hvorledes kommer disse til udtryk 

Hvem tager sig af søskende under barnets indlæggelse: 

Hvorledes håndtere søskende at deres bror eller søster har cancer, og udløser dette 

nogle generelle problemstillinger (emotionelle reaktioner, placering i familien, påvirket 

skolegang, forhold til forældre, den syge søskende, samfundet) 

Hvilken former for hjælp ydes familien og hvilken rolle spiller personalet i denne 

forbindelse (har personalet kontakt til social forvaltningen for at støtte evt. ønsker enten 

telefonisk eller via brev?) 

Oplever forældrene at der er forskel på den hjælp de får og den andre får i en lignende 

situation (forskel mellem kommunerne, er det noget som optager forældrene) 

Oplever familierne økonomiske ændringer i forbindelse med barnets sygdom og hvor i 

består disse. 

Benytter forældrene et evt. netværk og til hvad (praktiske opgaver, emotionel støtte) 

Hvem taler forældrene med om deres situation 

Hvem giver emotionel støtte 
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Forældrenes reaktioner på barnets sygdom; beskrivelse af belastningerne og hvor i de 

består 

Hvilke strategier benyttes for at mestre situationen  

Hvilken betydning har barnets sygdom haft for forældrenes indbyrdes forhold og deres 

privatliv: 

Ses der konflikter mellem parterne i forbindelse med barnets sygdom og hvilke 

konflikter er typiske ( uenighed om behandling, eller andre beslutninger der vedrører 

barnets sygdom) 

Er der forskel på hvorledes belastningerne fra barnets sygdom håndteres af de 

forskellige familie typer ( samboende, sambragte, gifte, enlige, skilte) 

Er der nogle familie typer der er bedre til at håndtere belastningerne end andre 

Er der familier der går i opløsning grundet disse belastninger og i givet fald hvornår i 

forløbet ses dette eller bliver familierne bragt tættere sammen 

Hvilke forhold tror du har betydning for om dette ( kan dette relateres til tidligere 

problemstillinger eller vedrører det belastningerne fra barnets sygdom) 

Hvorledes vil du beskrive en velfungerende familie i forhold til en mindre 

velfungerende familie.  

Hvorledes kommer det til udtryk at en familie er mindre velfungerende ( er der opgaver 

som de ikke magter at løse, er det den måde de håndtere situationer på eller ?)   
 

Hvorledes påvirkes barnets kontakt til venner og institution (børnehave, skole) 

Hvad er fremtids perspektiverne for behandling af børnecancer og hvilken betydning vil 

dette få. 

Er der nogle områder som vi ikke har berørt men som er relevante  

Hvad er efter din opfattelse de største generelle problemer for familier der har børn med 

cancer 
 

Bilag 4 
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Bilag 5 
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Bilag 6 

Udvælgelseskriterier for undersøgelse af familier der har et barn med cancer.   

 

Kriterierne er udarbejdet af specialestuderende Hanne Bækgaard Laursen og Lene 

Bjerregaard, Sociologisk Institut, Københavns Universitet, og godkendt af afdelingens 

læge- og sygeplejefaglige ledelse.  

Formålet er, at disse kriterier skal danne grundlag for, hvilke familier der inviteres til at 

deltage i undersøgelsen. Alle kriterier skal være opfyldt for at familierne kan indgå i 

undersøgelsen; og alle familier, der opfylder kriterierne, skal inviteres til at deltage. 
 

1. Familien skal komme fra en vestlig eller europæisk eller dansk kultur. 

2. Familien skal kunne tale og læse dansk. 

3. Familien skal have et barn med en cancerdiagnose, og være i første sygdomsperiode 

4. Barnet skal være mindst en måned fra diagnose tidspunktet 

5. Barnet skal være tilknyttet børneonkologisk afdeling enten som indlagt, som 

deldøgnspatient eller ambulant patient i perioden fra den 26. aug.2002 til den 

20.sept.2002. 

 

I forbindelse med denne undersøgelse vil vi bede personalet om følgende: 

Dagligt i perioden den 26. aug.2002 til 20.sept.2002 at undersøge, hvilke familier 

(indlagte, deldøgn, ambulante), der opfylder ovenstående kriterier. 
1. Såfremt familien ikke tidligere er blevet inviteret til at deltage, bedes vedlagte 

introduktionsbrev til undersøgelsen udleveres, og familien registreres på den overordnede 

liste over adspurgte familier. Listen findes hos xx. 

2. Modtage tilbagemelding fra familien om, hvorvidt de ønsker at deltage i undersøgelsen 

eller ej, og registrere dette på den overordnede liste, hvor der også registreres på hvilken 

måde familien ønsker at blive kontaktet med henblik på aftale om interview. Familierne 

opfordres til at give en tilbagemelding om hvorvidt de ønsker at deltage, i løbet af et par 

dage efter de har modtaget introduktionsbrevet. 

3. Hvis familien har behov for yderligere information om undersøgelsen, eller hvid se har 

spørgsmål til denne, bedes dette formidlet enten til xx, der vil tage kontakt til 

undertegnede; eller direkte til undertegnede. 

 

Vi forventer, at vi i forbindelse med denne undersøgelse skal tale med ca. 10 familier, og 

familierne prioriteres efter ”først til mølle”- princippet.  



 

210 

Interviewene vil finde sted i perioden fra den 26. august til den 20. september 2002 og 

vil blive foretaget på hospitalet eller i hjemmet efter familiens ønske. 

Mange tak for hjælpen  

Med venlig Hilsen 

 

Lene Bjerregaard   Hanne Bækgaard Laursen  
BA. Stud.Scient.Soc   BA. Stud.Scient.Soc   

Tlf (privat) 39683683   Tlf (privat) 36722748 
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