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Abstract

This paper seeks to examine the scepticism regarding the COVID-19 vaccine in Denmark. In

this context, the issue of vaccine scepticism will be enlightened while the different variants of

vaccine scepticism will be investigated. Therefore, this paper will answer the following thesis

statement:

“A large part of the public thinks that there is only one type of vaccine scepticism but we wish

to explain the diversity in people’s decision of not getting vaccinated.”

In order to answer this thesis statement, this paper includes a number of relevant methods and

theories - such as Social Construction Of Technology, content analysis and ethnographic

method of an interview. Furthermore, the diversity of vaccine scepticism will be represented

by categories created by SAGE’s Model Of Vaccine Hesitancy. This paper also presents a

design solution in the form of a pamphlet. The purpose of the pamphlet is to illustrate the

variants of vaccine scepticism - and by that, provide an insight on why some Danes do not

wish to get vaccinated.
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Indledning

COVID-19 ramte Danmark i februar 2020 og blev en af de hidtil største sundhedskriser

(Satens Serum Institut, 2020). Med den verdensomspændte pandemi samt nedlukningen af

Danmark kom de første vacciner, og det danske COVID-19 vaccinationsprogram begyndte i

december 2020 (Sundhedsstyrelsen, 2020). Lige siden har regeringen og de danske

sundhedsmyndigheder anbefalet at blive vaccineret, da vaccinen ifølge Statens Serum Institut

skulle give høj beskyttelse mod at blive smittet og syg af COVID-19. Hertil har regeringen i

højeste grad opfordret de danske borger til at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger

samt at vise ”samfundssind” og blive vaccineret (Statsministeriet, 2020). Indførelsen af de

meget omdiskuterede vacciner medfører både mennesker, der vil modtage vaccinen, men

også nogle der af den ene eller anden grund ikke vil. Men hertil er det vigtigt at nævne at de,

der ikke lader sig vaccinere, ikke nødvendigvis har samme årsag til det eller for den sags

skyld ens holdninger omkring vaccinen, men det er mere omfattende end det. Danske

borgere, der ikke lader sig vaccinere, kan have flere forskellige perspektiver på

COVID-19-vaccinen, medicinalindustrien, regeringens- og mediernes håndtering af krisen

eller have andre grunde til at være vaccineskeptiker. Et nuanceret syn på vaccineskeptikere

overfor COVID-19 i Danmark kan være med til bedre fremtidig kommunikation og

forståelse. Dertil kan det diskuteres om en bedre forståelse kan forberede samfundet på

skepsis, hvis vi kommer til at stå overfor en lignende situation i fremtiden. Vi vil gøre

opmærksom på, at der under udarbejdelsen af projektet er tale om en konstant udvikling af

COVID-19 og den tilhørende vaccine i Danmark, hvilket kan medføre forældet data.

Problemfelt

Med problemfeltet vil vi forsøge at indkredse emnet omkring vaccineskepsis med specielt

fokus på COVID-19-vaccinen og alle de forskellige permationer, der eksisterer af

vaccineskepsis. Dette vil vi forsøge at gøre ved at belyse området om vaccineskepsis, og

belyse alle de variationer som vi kan finde, da flere dele af befolkningen deler

overbevisningen om, at der kun findes en type af vaccineskeptiker. Vi undersøger disse

former for skepsis samt forskellene med henblik på at finde ud af, hvorfor nogen ikke vil

vaccineres. Med en del af befolkning, som er utilfredse med det fokus, der bliver lagt på at

man skal vaccineres, mener vi, at det er relevant at danne et indblik i denne del af
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befolkningen, som af den ene eller anden grund ikke ønsker at modtage vaccinen. Dette vil

vi gøre for at skabe en større forståelse af de forskelle, der ligger til grund for ikke at blive

vaccineret - og hermed gøre det klart, at vaccineskeptikere ikke nødvendigvis er en

homogen gruppe af mennesker.

For at undersøge dette er der brug for at definere: Hvad er en vaccineskeptiker? Er de alle

skeptikere af samme grund? Er man nødvendigvis en skeptiker, hvis man ikke bliver

vaccineret? For at danne sådan et indblik og sætte rammerne for argumenterne vedrørende

skepsis, benyttes der i opgaven Model of determinants of vaccine hesitancy (Heidi J. Larson

et al, 2013). Denne model vil hjælpe med kategorisering af de forskellige sub-grupperinger

inden for vaccineskepsis. Disse kategoriseringer vil benyttes, når vi kigger på hvilke af disse

skepsis, der bliver repræsenteret i mainstream medier1.

Problemstilling

- Store dele af den danske befolkning besidder idéen om, at alle vaccineskeptikere har

samme overbevisning, men vi vil undersøge mangfoldigheden i, hvorfor nogle danske

borgere ikke vil vaccineres.

Motivation

Grundlaget for valget af emne om vaccineskepsis, skyldes en generel interesse og fascination

af det omdiskuterede emne. Vores interesse for vaccineskepsis rummer både

vaccineskeptikere og deres perspektiver såvel som syn på COVID-19, samt de fravalg de står

overfor. Dette bygger videre på en undren, der går ud på, hvilke forskellige typer

vaccineskeptikere der er, og hvilke bagvedliggende årsager der findes til fravalget af

vaccinen. Denne undren deles af projektets medlemmer som, ligesom andre danskere, har

haft COVID-19 og vacciner tæt ind på livet. Med dette projekt ønsker vi, at belyse og forstå

1 Begrebsafklaring: Et medie som formidler nyheder, oplysning og underholdning til større
grupper af mennesker.
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forskellige perspektiver af problematikken og dermed få et mere nuanceret syn på

vaccineskeptikere i Danmark.

Afgrænsninger

Den første afgrænsning vi satte for vores projekt var, at det kun skulle fokusere på

Danmark. COVID-19 situationerne og folkebilledet optræder meget forskelligt i

henholdsvis det danske samfund og i udlandet. Da COVID-19-situationen i Danmark er

mere aktuel og håndgribelig for os, valgte vi ikke at lægge vores fokus i internationale

baner.

Den anden afgrænsning som vi satte var, at vi kun ville arbejde med COVID-19-vaccinen.

Selvom der har været flere vacciner igennem tiden, som folk har været skeptiske overfor,

mener vi, at skepsissen over for andre vacciner end COVID-19-vaccinen, ikke vil være

relevante at arbejde med, hvis ikke de bliver direkte perspektiveret til COVID-19-vaccinen.

I stedet for at danne et komplet billedet over hele befolkningens syn på

COVID-19-vaccinen, vil vi fokusere på hvordan borgere, der ikke vil have vaccinen, af den

ene eller anden grund, forstår vaccinen. Det kunne muligvis være brugbart at prøve på at få

et større indblik i, hvilken mening alle de der har fået vaccinen har, og hvordan de forstår

den. Men vi føler ikke, at dette vil hjælpe os med at forstå COVID-19-vaccineskepsis, men

tværtimod fjerne fokusset fra de, der ikke vil have COVID-19-vaccinen. Af samme grund,

vil vi også kun fokusere på årsagerne til, at vaccinen bliver fravalgt.

Der er mange holdninger til de forskellige foranstaltninger under pandemien i Danmark som

f.eks. kravet på mundbind. Der er mange, der er skeptiske overfor COVID-19-vaccinen,

som alligevel har valgt at få den. Dette er en meget vigtig del af befolkningen at være

opmærksom på, idet de muligvis føler afmagt og mistillid til staten etc. Men da vi føler, at

det er to meget distinkte grupper (Dem som ikke tager vaccinen, og dem som er blevet

“tvunget” til at tage den) med meget forskellige værdier, mener vi, at det vil afvige meget

fra det, som vi gerne vil have undersøgt.

Vi har også tænkt os at fokusere på synsvinkler fra COVID-19-vaccineskeptikere for at

forstå dem bedre. Dette betyder, at vi kommer til at arbejde med niche synsvinkler, idet vi

afgrænser os fra den generelle befolknings syn på vaccineskepsis. Vi kunne være nervøse
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for, om emnet ville blev for bredt uden egentlig at hjælpe med at besvare vores

problemformulering. Dette vil betyde, at de grupper vi undersøger af

COVID-19-vaccineskeptikere, er alt fra de, som ikke vil have vaccinen af frygt for fare eller

andre problemer, til grupper som mener, at staten misbruger deres magt, når de tvinger

vacciner ind i samfundet.

Semesterbinding

Dette semesterprojekt er bundet i henholdsvis to dimensioner – Subjektivitet, Teknologi og

Samfund samt Design og Konstruktion. Valget af dimensioner ligger til grund for en række

relevante metoder og teorier, som kan hjælpe os med at undersøge og fremvise skepsissen

over for COVID-19-vaccinen i Danmark.

I forbindelse med Subjektivitet, Teknologi og Samfund vil vi inddrage “Social Construction

Of Technology” med henblik på at forstå den sociale proces for COVID-19-vaccinen.

Derudover vil vi inddrage en kvalitativ metode i form af et struktureret interview med en

vaccineskeptiker således, at vi kan sætte os ind i vedkommendes syn på

COVID-19-vaccinen. Vi vil desuden designe et produkt for bedre at illustrere og vise

forskellene på alle de forskellige typer af skepsis. Vi håber, at produktet vil være med til at

klargøre de forskellige skepsis og derigennem oplyse den almene danske borger.

Overvejelse af valg af videnskabsteori

Vi begyndte med at overveje fire forskellige videnskabsteorier til brug i opgaven. Det var he

henholdsvis “Kritisk Rationalisme”, “Positivisme” “Social Construction Of

Technology”(SCOT) og “Aktør-Netværks-Teori”(ANT). Vi begyndte med at vælge Kritisk

Rationalisme og Positivisme fra, da disse teorier fokuserer på kvantitative undersøgelser,

hvorimod vores undersøgelser er kvalitative med fokus på individet. Selvom, at det her

virkede interessant, havde vi, som nævnt i afgrænsningerne, tænkt os at fokusere eksklusivt

på individuelle vaccineskeptikere for at få det bedste indblik i skepsissen. Til sidst opvejede

vi de to sidste videnskabsteori mod hinanden - nemlig ANT og SCOT. De har mange

ligheder, men der hvor de adskiller sig mest fra, hvad vi ville bruge videnskabsteori til er, at

ANT vil fokusere på vaccinen, hvorimod SCOT vil fokusere på skepsissen. Af denne grund
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valgte vi SCOT, fordi selvom ANT kunne sige meget om alle de forskellige steder, hvor

vaccinen indgår i som et centralt element i en process, mener vi, at det vil være vigtigere og

mere relevant i vores projekt at finde ud af, hvordan skepsis kan påvirke vaccinen.

Teori og Metode

I dette afsnit vil vi redegøre for metoderne: “Kvantitativ indholdsanalyse” og “Struktureret

interview” samt videnskabsteorien “Social Construction Of Technology”, for at belyse og

skabe forståelse for vores analyse. Yderligere præsentere vi, hvad metoderne bidrager til, og

hvorfor vi har valgt at inddrage dem.

Kvantitativ Indholdsanalyse

I dette projekt benyttes der kvantitativ indholdsanalyse til at danne et et indblik i, hvor ofte

forskellige vaccineskepsis bliver omtalt i mainstream nyhedsoutlet. Kvantitativ

indholdsanalyse blev udviklet inden for medieforskningen og havde til formål at skabe

rammerne for analyse af massemediers kommunikation - såsom aviser og pressefotos (Eskjær

& Helles, 2015, s. 9) Vi gør brug af den rammesætning, da vi er interesserede i at finde ud af,

hvilke af de forskellige vaccineskepsis i SAGE modellen (Heidi J. Larson et al, 2013) der

bliver omtalt i medierne (Eskjær & Helles, 2015, s42-43). Eskjær & Helles pointerer i

Kvantitativ indholdsanalyse vigtigheden i af at have en plan for ens indholdsanalyse før man

går i gang, de fremsætter, at man besvarer disse fire spørgsmål før, man går i gang.

● Hvad man vil med sin analyse (problemformulering)

● Hvad der skal analyseres (sampling)

● Hvordan der skal analyseres (kodning)

● Hvad man vil opnå med sine resultater (analyse).

Det vi gerne vil undersøge er, hvilke former for vaccineskepsis der er til stede i Danmark, og

hvor ofte de bliver bragt op i mainstream nyheder. Derfor vil vi “sample” fra DR og Politiken

inden for tidsrammen 2021, hvor frasen“Vaccine skepsis” bliver anvendt som søgekriterie.

Alle artikler der kommer frem på DR og Politiken ud fra disse kriterier vil blive kodet ind i et

diagram.

“Man siger ofte, at kvantitativ indholdsanalyse hviler på to grundlæggende redskaber: Et

kodeskema og en kodningsmanual.”(Eskjær & Helles, 2015, s. 68). Kodeskemaet indeholder
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de variabler, der skal kodes for, mens kodningsmanualen foreskriver, hvordan kodningen skal

udføres.

Link/V

ariable

skep

sis 1

skep

sis 2

skep

sis 3

skep

sis 4

skep

sis 5

skep

sis 6

skep

sis 7

skep

sis 8

skep

sis 9

skep

sis

11

Inge

n

eksempel fra

tekst

Link til

artikel

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Link til

artikel

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 “Lorem ipsum

dolor sit amet,

consectetur”

(Diagram nr.1)

Et eksempel på et diagram

På diagram nr.1 ses de variabler, der vil blive noteret. Ud af x-aksen forekommer de

sub-grupperinger,  der er kortlagt ud fra SAGE-modellen. Ned er y-aksen bliver der

registreret links til artikler, og om der er forekomst af vaccineskeptiske argumenter fra

sub-grupperingerne, det bliver registreret med et ‘1’. Et eksempel på dette ses i den yderste

kolonne. Selvom der ikke forekommer et vaccineskepsis argument, vil det stadig blive

registreret. De sub-grupperinger, der er tale om er følgende:

● Influential leaders and individuals

● Politics/policies

● Pharmaceutical industry (denne vaccine er helt anderledes)

● Historical influences

● Immunization is a social norm vs immunization is not needed/harmful

● Beliefs, attitudes and motivation about health and prevention

● Personal experience with and trust in health system and provider

● Risk/Benefits (perceived/heuristics)

● Risk/benefit (scientifically based)

● Mode of administration

● Tailoring vaccines to needs
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For kodemanualen gælder det, at hvis en artikel fremstiller et argument for skepsis, bliver det

registreret i den kategori, som det tilhører.

Det der ønskes at opnås ved indholdsanalysen er at få et indblik i, hvor ofte vaccineskeptiske

argumenter bliver fremstillet i mainstream medier, og hvilke af sub-grupperingers argumenter

der bliver fremstillet.

Struktureret interview

Metodisk set ønsker vi at benytte os af den kvalitative metode herunder det strukturerede

interview. Vi gør brug af det åbne fænomenologiske livsverdensinterview, idet vi ønsker en

professionel samtale, der har til formål at indhente viden fra interviewerens livsverden for

derefter at fortolke betydningen af de nævnte fænomener (Kvale & Brinkmann, 2015). Denne

interviewform er med til at skabe struktur, da vi udarbejder nogle specifikke spørgsmål, som

vi ønsker besvaret. Strukturen er essentielt i et interview, så vi er klar over interviewets gang

og stiller spørgsmål, der dækker emnet, således kan vi få dybdegående og brugbare svar fra

interviewpersonen. Interviewet vil fokusere på årsagerne bag og konsekvenserne ved

skepsissen over for COVID-19 vaccinen og de forskellige bevæggrunde for skepsissen.

Desuden ønsker vi at få en dybere forståelse for de forskellige grupperinger

vaccineskeptikere kan danne, og hvorvidt skeptikerne har et politisk anliggende og hvis ja, i

hvilken form. Vi vil interviewe en anonym kvindelig vaccineskeptiker for at indsamle viden

om hendes skepsis over for COVID-19-vaccinen. Da vi kun interviewer én person, er svaret

ikke repræsentativt men blot et supplement til opgaven, som er med til at skabe en dybere

forståelse for emnet og indsamle ny viden om en vaccineskeptiker. Vi vil gøre opmærksom

på, at det ikke var muligt at møde fysisk, derfor besvarer respondenten interviewet skriftligt.

Interviewpersonen har derfor god tid til formuleringen af sine svar, som oftest bliver mere

velovervejet og kalkuleret end, hvis der var tale om et mundtligt interview. Derfor bliver vi

nødt til at være opmærksomme på eventuelle bias i besvarelserne. Yderligere har vi ikke

mulighed for at stille uddybende spørgsmål undervejs i interviewet, når det besvares

skriftligt. Det kan betyde, at vi ikke kommer hele vejen rundt om problemstillingen og ikke

har mulighed for at indsamle den mængde af ny viden, som vi gerne vil. Dog har vi

efterfølgende tænkt os at sende nogle uddybende spørgsmål til interviewpersonen, hvis det

bliver nødvendigt.
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For at skabe struktur i vores interview har vi udarbejdet en interviewguide.

Interviewspørgsmål

1. Fortæl kort om dig selv - hvor gammel er du, hvad er du uddannet som, og hvad er

din profession/hvad arbejder du med?

Vi begynder med at spørge interviewpersonen nogle spørgsmål om dem selv. Det gør vi for at

skabe et kendskab til interviewpersonen og hertil vide, hvordan data skal behandles og

perspektiveres til. Hvis man for eksempel spørger en anarkist og en politiker om, hvilken

rolle de mener regeringen skal have i samfundet, vil deres arbejde/ ideologi muligvis give

forståelse for, hvad holdningen er baseret på, og hvor den kommer fra. For os er det under

dette interview især vigtigt, da personen ønsker at være anonym, derfor begynder vi med at

danne en forståelse for, hvem de er.

2. Hvordan ser du på COVID-19?

Efter vi har skabt forståelse for, hvem vores interviewperson er, stiller vi et meget bredt, men

indledende spørgsmål til hende. Spørgsmålet lægger op til, at interviewpersonen fortæller om,

hvad de mener, der er vigtigst at sætte fokus på i forhold til COVID-19. Spørgsmålet fungerer

også som en åbning til de senere mere specifikke spørgsmål, hvor vi forsøger at uddybe de

emner, som vi tror kunne være vigtige at få interviewpersonens synspunkt på.

3. Hvad er din holdning til regeringens håndtering af COVID-19 og distribueringen af

COVID-19-vaccinen?

Herefter kommer vi med et meget specifikt spørgsmål til interviewpersonen. Nemlig

spørgsmålet om, hvad hun mener om måden, som regeringen har håndteret situationen på. Vi

begynder med at gå i dybden med det spørgsmål, da vi mener, at regeringen har været tæt

forbundet med vaccinen og prøve at forstå, om holdningen til vaccinen afhænger af

regeringen, eller om de to er uafhængige.

4. Hvad er din holdning til mediernes håndtering af COVID-19?

Det næste spørgsmål går så et naturligt skridt videre fra, hvordan de mener regeringen har

håndteret det til, hvordan interviewpersonen mener om mediernes håndtering af situationen.

Har de arbejdet for meget sammen med staten? Været for ukritiske over for vaccinen? Eller

har de været alt for skeptiske?
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5. Er du blevet vaccineret for andre sygdomme?

Nu hvor vi har fundet ud af, hvilken forståelse og hvilke holdninger hun har til nogle af de

største aktører under pandemien - med mindre fokus på det eksterne. Med dette spørgsmål

prøver vi på at isolere interviewpersonens holdninger over for COVID-19 vaccinen fra andre

vacciner. Spørgsmålet vil give os et indblik i, om det kun er COVID-19 vaccinen, som hun er

skeptisk over for, eller om det er vacciner generelt. Det vil også give os et indblik i, hvordan

hun forstår COVID-19 vaccinen anderledes fra andre vacciner.

6. Hvis du har børn, er de så blevet vaccinerede for COVID-19 eller andre

sygdomme?

En naturlig udvikling er så at spørge om, at hvis hun havde ansvaret for andre, vil hun så give

dem vaccinen. Siden vi allerede kender interviewpersonen, kan vi formulere spørgsmålet så

vi kan spørge direkte ind til, hvad hun allerede har gjort. Med spørgsmålet håber vi på at

forstå, om hun mener at vaccinen bare er et fravalg for hende af den ene eller anden grund,

eller om hun direkte mener, at det kan være skadeligt at tage den. Hertil kobler vi andre

sygdomme på spørgsmålet, for endnu en gang at gøre det klart, om det kun er COVID-19

vaccinen, hun mener kunne være skadelig, eller om det er noget alle vacciner deler.

7. Hvad ligger til grund for dit fravalg af COVID-19-vaccinen?

Hvor vi med mange af de tidligere spørgsmål, har forsøgt at indsnævre interviewpersonens

holdninger og grænser, går dette spørgsmål direkte ind og spørger til det essentielle. Enten så

passer hendes besvarelse med alle de tidligere pointer, hun har bragt op - og på denne måde

styrker hendes holdning, eller også så modsiger hun hendes tidligere argumenter, hvilket kan

lede til mange forskellige konklusioner.

8. Kender du andre vaccineskeptikere? Hvis ja, taler I indbyrdes om pågældende?

Efter vi er færdige med at forstå præcis, hvad interviewpersonens skepsis er, og hvilke

grænser der er for den, begynder vi at forstå, hvordan hendes skepsis påvirker hendes liv.

Indenfor emnet om livet som en vaccineskeptiker, begynder vi med at søge information om,

hvordan hun oplever, at det påvirker hende socialt. Vi vil gerne vide, om hun føler sig isoleret

i sin skepsis, eller om det er noget, hun har nogen at tale med om.

9. Møder du fordomme om dit fravalg af COVID-19-vaccinen?
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Derefter fortsætter vi med det næste sociale spørgsmål, som spørger ind til, om hun har mødt

fordomme for sit valg. Ved at finde ud af, hvordan vores interviewperson ser situationen, vil

vi kunne forstå, om marginaliseringen af vaccineskpetikere er et virkeligt problem. Hvis hun

svarer nej, betyder det selvfølgeligt ikke, at det ikke er et problem, men hvis hun svarer ja,

kan det betyde, at der er en chance for at nogle vaccineskeptikere mener, at de bliver

udelukket fra samfundet.

10. Føler du at COVID-19-vaccinen er blevet et politisk anliggende?

Vores sidste spørgsmål var tænkt til at finde ud af, om interviewpersonen anser vaccinen som

noget politisk. Efter interviewet indså vi, at dette er et meget ledende spørgsmål, som kan

virke misvisende for vores opgave, og af denne grund valgte vi ikke at bruge besvarelserne.

Social Construction Of Technology

Social Construction Of Technology (SCOT) er en videnskabsteori, der prøver at forklare

teknologi som et produkt af en social proces. Ifølge SCOT er alle teknologier et produkt af

flere sociale processer og handlinger, som også bliver forklaret i teksten: “The Social

Construction of Facts and Artifacts: Or How the Sociology of Science and the Sociology of

Technology Might Benefit Each Other”. Hvor mange videnskabsteorier ser på videnskaben

som noget, der søger den ideelle løsning, ser SCOT på videnskaben som noget skabt af

mennesket, og er af derfor fejlbart. SCOT gør af denne grund helt op med

teknologideterminisme, da det ifølge teorien vil være ligegyldigt, hvor god en teknologi er,

hvis ikke den bliver accepteret af samfundet.

Ifølge SCOT er der fem hovedtermer, som bruges til at analysere en teknologi og forstå dens

udvikling, som er følgende:

1. Relevant social groups

2. Interpretative flexibility

3. Rhetorical closure
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4. Redefining the problem

5. Wider context

(Pinch & Bijker, 2012[1984], s. 23)

Relevant social groups er de mennesker og deres sociale grupper, der bliver påvirket af

teknologien. Disse sociale grupper bestemmer, hvordan teknologien bruges, og hvordan den

skal forstås. Det kan godt være, at en teknologi er designet som en nøglering for den ældre

befolkning. Men hvis der er en flere unge, der ender med at købe den, og i stedet bruger den

som en øloplukker, er det ligegyldigt, hvad ens design originalt var, da det nu bliver

fortolket af den sociale gruppe som en øloplukker. Interpretative flexibility handler om

måden som Relevant social groups fortolker teknologien på, og hvordan det kommer til at

påvirke udviklingen af teknologien. Hvor den ældre social gruppe stadig vil fortolke

teknologien som en nøglering, vil den unge sociale gruppe fortolke det som en øloplukker.

Denne teknologi kan så følge en af disse fortolkninger og prøve at stabilisere sig selv som en

bestemt fortolkning. Rhetorical closure er så den retoriske lukning af fortolkningen. En

retorisk lukning af den givne teknologi kunne eksempelvis være: ”Der er ikke nogen fremtid

i at producere nøgleringe”. Dette argument fremviser den valgte fortolkning som den mest

konsekvente, og den vej som teknologien tager i fremtiden. Derefter kommer Redefining the

problem, hvor problemet bliver lavet om til at passe til den retoriske lukning. I dette

eksempel bliver problemet transformeret fra en artefakt, som hjælper folk med at passe på

deres nøgler, til et artefakt som kan benyttes til at åbne en øl med. Teknologien bliver ikke

lavet om, men problemet som det skal løse bliver omformet til at passe til den retoriske

løsning. Dette betyder ikke, at problemet er løst; der kunne nemt komme en ny og mere

optimeret øloplukker, men lige nu er teknologien set som en metode at løse problemet på.

Til sidst er der Wider Context. Denne teknologiudvikling sker ikke i vakuum, der er

yderligere omstændigheder, som påvirker udviklingen af teknologien. Ting, der kunne have

påvirket den omtalte teknologi kunne være den danske drukkultur, mangel på klassiske

øloplukkere og øl, der ikke kan åbnes på en sædvanlig metode. Disse ting har intet med

teknologien i sig selv at gøre, men de kunne bestemme, hvilken af fortolkningerne

teknologien stabiliseres efter.
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Hvad er en vaccineskeptiker?

I dette afsnit vil der blive redegjort for vaccineskepsis samt de forskellige typer af

vaccineskeptikere. Vaccineskepsis, der i det daglige bliver omtalt som anti-vaxx, defineres

som modstand eller afvisning af at blive vaccineret mod sygdomme til trods for tilgængelige

vaccinationsprogrammer. Dette omfatter afvisning af vaccination, forsinkelse af vaccination

såvel som accept af visse vacciner med afvisning af andre.

Strategic Advisory Group of Experts on Immunization, SAGE, har fremstillet Model of

determinants of vaccine hesitancy (figur 1). Model of determinants of vaccine hesitancy er en

model, som viser henholdsvis tre hovedårsager til vaccineskepsis. Den første hovedårsag til

vaccineskepsis er contextual influences, som inkluderer historiske, sociokulturelle,

miljømæssige, sundhedssystem/institutionelle, økonomiske og politiske faktorer. Den anden

hovedårsag til vaccineskepsis er individual/social group influences, som inkluderer personlig

indflydelse eller indflydelse fra andre til at danne en opfattelse af vaccinationer. Den tredje

hovedårsag til vaccineskepsis er vaccine and vaccination-specific issues, som er direkte

relaterede til vaccinationer (Larson, Jarrett, Eckersberger, Smith & Paterson, 2014).

Vaccineskepsis har eksisteret siden opfindelsen af vaccinationer og kan lede til udbrud af

sygdomme, som kunne have været forhindret ved vaccination. Et eksempel på dette kan være

udbruddene af kopper, som hovedsageligt lå til grund for vaccineskepsis på trods af, at

immunitet ved vaccinen blev bevist i det 19. århundrede (Poland & Jacobsen, 2011). World

Health Organization, WHO, har udarbejdet “Ten threats to global health in 2019”. Det er en

liste over ti sundhedstrusler for verden i 2019, hvor vaccineskepsis befinder sig som nr. otte

på listen. Vaccinationer forhindrer omtrent 2-3 millioner dødsfald om året, hvor 1,5 millioner

dødsfald kan undgås ved øgning af global immunitet (WHO, 2019).
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Figur 1 - Model of determinants of vaccine hesitancy

Typer af vaccineskepsis

Som der blev nævnt ovenover er der 3 hovedkategorier indenfor vaccineskepsis: contextual

influences, Individual/social group influences og Vaccine and vaccination-specific issues. I

stedet for at gå igennem alle underkategorierne, der er af vaccineskepsis gennemgås kun de

relevante skepsis, der er årsagen til fravalg af vaccinen.

Den første type af skepsis er contextual influences som direkte oversat betyder “kontekstuel

indflydelse”, eller omformuleret; den betydning vaccinen har politisk. Af den grund er

kategorien meget fokuseret på alle de politisk grunde til ikke at blive vaccineret. De grunde vi

udelukkede fra den her kategori var “Socio economic group”, “Religion culture gender”,

“Communication and media environment” og “Geographic barriers”. Vi begyndte med at

udelukke “Socio economic group” og “Religion culture gender”, fordi vi mente, at de

kategorier ikke er lige så relevante som de eksempelvis kunne i Sydafrika, og hvis det viste

sig at være et problem vil “Politics/policies” dække over dem lige så godt. Derefter blev

“communication and media environment” udelukket. Selvom der tit dukker

Facebook-grupper op, hvor vaccineskeptikere samles, er det sjældent at finde en, som mener

at deres skepsis stammer decideret fra Facebook-grupperne, men derimod fra de kilder som

bliver benyttet. Til sidst var der “Geographic barriers”, som ikke er relevant i Danmark, da

COVID-19-vaccinerne er lettilgængelige.
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Den næste type af skepsis er Individual/social group influences, hvilket direkte oversat er

“individuelle/sociale gruppers indflydelse”. Den dækker over alle de forskellige grunde til

ikke at blive vaccineret, som har noget at gøre med indflydelsen af ens bekendte eller sociale

gruppes oplevelse med vaccinen. Denne hovedkategori er baseret på vaccineskeptikerens

bekendte eller eget forhold til f.eks. vores sundhedssystem. De eneste to delkategorier

indenfor hovedkategorien som vi har valgt at fjerne, er “Knowledge / awareness of

why/where/what/when vaccines are needed” og “Experience with past vaccinations”.

Grunden til at vi valgte at udelukke “Knowledge / awareness of why/where/what/when

vaccines are needed” var på grund af, at svarene på spørgsmålene ikke er noget problem i det

danske samfund. Hvis en dansker gerne vil have noget at vide om vaccinen, eksisterer der

massere af kilder for at opnå viden om emnet. Den anden type af skepsis vi har valgt at

udelukke var  “Experience with past vaccinations”. Den her type af skepsis overlapper med

“Personal experience with and trust in health system and provider”, derfor valgte vi blot at

fokusere på den mere overordnede kategorisering.

Den sidste hovedkategori er Vaccine and vaccination-specific issues, som direkte oversat er

Vaccine og vaccinations-specifikke problemstillinger. I den her kategori optræder oftest det

problem, at fravalget af vaccinen skyldes, at de ikke har muligheden. Af denne grund er der

specielt mange typer af skepsis, vi udelukker, som er ”Vaccination schedule”, “Mode of

delivery”, “Introduction of a new vaccine or new formulation”, “Reliability of vaccine

supply”, “Role of healthcare professionals” og “Costs”. De fire vi begyndte med at fravælge,

var “Costs”, “Reliability of vaccine supply”, ” Vaccination schedule” og “Mode of delivery”.

Disse fire aspekter er ikke relevante for den danske vaccinations-proces, idet staten tager sig

af dem alle for borgeren. Borgeren skal hverken bekymre sig om prisen, hvor

vaccinationscentre er sat op, om der er nok vacciner, eller om de kan få tid. Alle de her

problemer har staten sørget for at løse, så hvis en borger gerne vil vaccineres men ikke føler,

at de kan af en af de givne grunde, vil staten formentlig gøre alt for, at de får lov til at blive

vaccineret. Den næste udelukkelse er “Role of healthcare professionals”, for ligesom i

førnævnte tilfælde har staten sørget for, at der er nok personer til at udføre vaccinationerne.

Den sidste kategori vi udelukker er “Introduction of a new vaccine or new formulation”,

hvilket dækker over, at en ny måde at vaccinere for en bestemt sygdom eller på en bestemt

metode er kommet frem. Siden vi stadig er igen med at bruge første generation af

COVID-19-vacciner, er der ikke kommet nogen alternativer, der ændrer noget substantielt, så

vi har ikke valgt at inkludere denne skepsis.
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Analyse af typer af vaccineskepsis

Begrundelser for fravalg af vaccinen er overordnet delt op i tre hovedkategorier: Contextual

influences, Individual/social group influences og Vaccine and vaccination-specific issues.

Under hver hovedkategori findes der en masse underkategorier, hvor skepsissen yderligere

kan blive defineret. Nogle vaccineskeptikeres skepsis udspringer kun fra en enkelt kategori,

imens andres skepsis, belæg og argumentationer hører hjemme i flere af kategorierne. I dette

afsnit vil vi forsøge at afdække, hvor vaccineskepsis kan stamme fra, samt uddybe hvor

mange forskellige facader vaccineskepsis kan have.

Contextual influences

De vaccineskeptikere der hører inde under kategoriseringen: “contextual influences” er imod

vaccinen af princip for deres egne idealer og politisk forståelse.

Influential leaders and individuals

I denne  kategori kan man blandt andet finde forsker på Københavns Universitet Christine

Stabell Benn. Hun er ikke ligefrem imod vaccination, men er derimod ikke enig i

anbefalingen fra Sundhedsstyrelsen om at lade børn mellem 5-11 år blive vaccineret. I et

interview med Danmarks Radio bliver hun spurgt om:

“Hvis I havde børn i aldersgruppen 5-11 år, ville I så lade dem vaccinere?”, hvortil hun

svarer: “Jeg ville ikke lade mine egne børn vaccinere. Deres risiko for at blive alvorligt syge

af COVID-19 er så lille, men samtidig er usikkerheden om konsekvenserne ved vaccinen

stor”(Trøiborg, 2021).

Hun fortæller, at en af hendes hovedargumenter er, at der er en for lille datamængde til at

kunne sige, hvad vaccinen kan have af negative konsekvenser for denne aldersgruppe på

længere sigt. Yderligere pointerer hun, at vaccinen blev godkendt til børn på baggrund af et

studie med 4500 børn i alderen 5-11 år. Hun fremhæver sine synspunkter over for vaccinen

på et Twitter-post. Hertil bliver hun mødt med kommentarer, som eksempelvis denne:
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“Skandaløst, at regering og sundhedsmyndigheder uden faglig dækning har anbefalet at

vaccinere børn. Og ærgerligt, at vi har så følgagtig en presse i en tid, hvor der mere end

nogensinde er brug for oplyst debat. @dkmedier”(Twitter, 2021)

Politics/policies

En mistillid til regeringen kan være årsag til vaccineskepsissen. Vores 57-årige kvindelige

interviewperson kommer med en række udtalelser og årsager til, hvorfor vaccineskepsissen

blandt andet udspringer fra en mistillid til regeringen.

Hun lægger især vægt på en forkert håndtering fra regeringens side, som ifølge hende

indebærer tvang, brud på grundloven, overgreb på demokratiet og en nedladende og hård

kommunikation.

Hertil pointerer hun, at: Der kører en nærmest “goebbelsk” propagandamaskine fra

myndighedernes side, hvor der skiftevis lokkes og trues for at få folk til at lade sig vaccinere

mod Corona.”- Kvinde 57 år (Bilag 1, 2021)

Hun skriver kort om, hvordan sundhedsminister Magnus Heunicke truer med at lukke

samfundet ned, hvis de sidste uvaccinerede ikke tager imod vaccinen. Dertil pointerer hun, at

statsministeren har været med til at opdele samfundet i henholdsvis et ”dem” og et ”os”.

Hvilket, ifølge hende, skaber en række anklagelser af de uvaccinerede for at mangle

samfundssind og øge smittespredningen. Hun nævner, at selvom vaccinen er et frivilligt

tilbud, udskammes man af både befolkningen og myndighederne, hvilket skaber en form for

indirekte tvang.

Yderligere skriver hun, at hendes tidligere erfaring med svineinfluenza-vaccinen også har

været med til at skabe en form for mistillid til myndighederne.

Hun udtaler sig således om hendes belæring:
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Belært af svineinfluenza vaccinen, der havde fatale konsekvenser i form af eks. narkolepsi

også hos børn, på trods af den var erklæret sikker og gavnlig, stoler jeg ikke blindt på nogen

myndighed. - Kvinde 57 år (Bilag 1, 2021)

Det er også inden for den kategorisering, at man kan placere protestgruppen “Men In Black”,

der opstod i slutningen af 2019. I deres manifest skriver de, at

”protesterne udsprang af behovet for at lave larm. Larm fordi vores personlige frihed er

under pres, men også fordi vi har fået nok af politisk magt arrogance” (Men in Black

manifest, u. å.)

Generelt er deres problem ikke med selve vaccinen, men håndteringen af pandemien. Morten

Jakobsen, medstifter af Men in Black, udtalte i et interview med DR, at:

“Der bliver taget hastelove i brug, som vedtages meget, meget hurtigt, og en epidemilov

krænker vores menneskerettigheder” (Olsen, 2021.)

I deres manifestet bliver der flere steder lagt vægt på magt, og hvordan den politiske magt

bliver brugt til at indskrænke befolkningens personlige frihed. Det virker som om, at

COVID-19-krisen har virket som en katalysator for en gruppe, der i forvejen var utilfredse

med status quo.

”Vi mener at der er noget fundamentalt galt med forvaltningen af magten i vores samfund.

Corona Krisen har tydeliggjort mange af de tendenser som mange har kritiseret i årevis, og

vist hvor fjern magten egentlig er, fra den enkelte borger ”(Men in Black manifest, u. å).

Pharmaceutical industry

Mistillid til medicinalindustrien kan også være en grund til at være skeptisk over for

vaccinen. Vores 57 årige interviews person skriver:

”Videre er medicinalfirmaer gigant business, hvis mål er at tjene penge og ikke frelse

menneskeheden af deres gode hjerte “ (Bilag 1, 2021)

Hun mener altså ikke, at medicinalfirmaerne har forbrugernes bedste i øje men derimod

aktionærernes lommer. Hun fortsætter med at sige, at:

21



Gruppenummer: V2124809634

“Pfizer har betalt mere end 40 milliarder dollars i bøde for snyd og uvederhæftighed i

forskningen de seneste få år” (Bilag 1, 2021)

Hun mener også, at det er for dårligt, at medicinalindustrien kontrollerer sig selv. Hertil

skriver hun:

“At producenterne af vaccinerne og dermed dem, der skal tjene penge på præparaterne, er de

eneste garanter for sikkerhed, virkning og troværdighed i produktionen af den, er risikabelt,

da ingen institution (og slet ikke med økonomiske interesser i produktet) bør undersøge sig

selv. Det svarer til at lade en ræv vogte gæs. ”(Bilag 1, 2021)

Historical influences

En anden type af skepsis er den, som er baseret på historiske forskelle. En type af den her

skepsis kan f.eks. være baseret på, hvordan COVID-19-vaccinen er udviklet anderledes i

forhold til andre forhenværende vacciner. En normal vaccine udvikles trin for trin med tid

mellem hvert trin for at være sikker på, at alting forløb som det skulle i det forrige trin. I

modsætning til dette, blev COVID-19-vaccinen udviklet med flere trin parallelt.

Lægemiddelstyrelsens direktør Thomas Senderovitz har udtalt sig således til TV2:

“Normalt arbejder man trin for trin. Først et studie, så et andet og dernæst et tredje for at

være sikker på resultaterne og sikker på, at man ikke investerer for meget.

Man ville heller ikke sætte produktionsanlæg i gang, før lægemidlet er godkendt, men her har

man gjort det hele på samme tid, fordi der er politisk vilje til det” (Søe, 2020)

Længere nede i artiklen forklares det, at for at COVID-19 vaccinen kan blive klar så hurtigt

som muligt, arbejdes der på mange trin parallelt med hinanden. Det kan for nogle virke

skræmmende især set tilbage på den hurtige spredning af svineinfluenza-vaccinen i Sverige i

2009, hvor det endte med, at 250 svenske børn og 79 finske børn endte med at få narkolepsi,

fordi vaccinen ikke var blevet testet optimalt. Årsagen til, at det var muligt at udvikle

COVID-19-vaccinen relativt hurtigt, var på grund af, at modsat HIV-vaccinen, er COVID-19

mutationer ikke så forskellige fra hinanden, på den måde kan COVID-19-vacciner dække

over et bredere spektrum af mutationer end en mulig HIV-vaccine ville kunne gøre. (Søe

2020).
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Individual/social group influences

Vaccineskeptikere i denne kategorisering har individuelle årsager til skepsissen eller har på

baggrund af en gruppe opbygget vaccineskepsis. I modsætning til den første kategori, er

vaccineskeptikere, der hører under kategorien: “Individual/social group influences”, oftest

mere passive og har ikke noget principielt imod vaccinen. I denne kategorisering handler det i

højere grad om frygt eller en anden begrundelse for ikke at få den selv.

Immunization is a social norm vs immunization is not needed/harmful

Immunisering af COVID-19 er et meget omdiskuteret emne. Et eksempel på skepsissen kan

være, at en person mener, at vi burde bryde sundhedsmyndighedernes anbefalinger og

regeringens retningslinjerne, så vi på den måde kan opnå flokimmunitet naturligt. Alternativt

kan det næsten ikke engang blive kaldt en skepsis, hvis en person er testet positiv med

antigentesten for COVID-19, og de derefter bare venter på, at deres coronapas stopper med at

gælde til, at de beslutter sig for at blive vaccineret.

En anden grund til at immunisering er så svært at definere, er fordi, at mængden af antigen

der bliver dannet i kroppen varierer langt mere efter et sygdomsforløb, end efter at man er

blevet vaccineret. Hvis personen får en vaccine, er mængden af antigen dannet forholdsvis

standardiseret, det kan dog stadig afvige men bare mindre i forhold til, hvis kroppen selv

danner det til nedkæmpning af COVID-19. Hvis kroppen selv danner antigen, er der mange

flere faktorer som spiller en rolle i, hvor meget antigen der bliver dannet som f.eks. antal

symptomer, intensitet af sygdommen og længde af sygdommen (Nisgaard, 2021).

Forskerne er usikre på, om børn i alderen 5-11 år bør vaccineres. Hertil udtaler professor i

eksperimentel virologi på Københavns Universitet, Allan Randrup, sig således:

“Overordnet set er børnenes egen gevinst ved vaccinerne ikke gevaldig stor. Det er meget få

børn, der bliver indlagt og får senfølger.” (Nisgaard, 2021)

Hvis børn skal vaccineres, kommer det ikke til at være for børnenes skyld men for at holde

smitten nede. Spørgsmålet er så bare, om det er det værd at danne naturlig flokimmunitet,

eller om børn også burde få vaccinen.
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Modsat Randrup har vaccineskeptiker Ilyas Fatah ikke noget imod vaccinen, men har allerede

antigenet i kroppen. Derfor venter han bare med at tage den, indtil immuniteten løber ud.

Dette er hans udtalelse fra d. 30/9/2021

“Jeg har tænkt mig at blive vaccineret, når mit coronapas udløber. Men indtil videre føler jeg

mig ikke syg, selvom jeg ikke har taget vaccinen, så jeg tænker ikke, det gør det store.”

(Wismann, 2021)

Denne udtalelse tilhører også kategorien vaccineskepsis, selvom at Fatah virker rimelig

positiv omkring vaccinen. Så trods, at han følger de sociale normer og retningslinjer fra

myndighederne, tilhører han stadig den brede definition som vaccineskeptiker (Wismann,

2021).

Beliefs, attitudes and motivation about health and prevention

Sundhedsstyrelsen har fremsat en række råd til smitteforebyggelse for COVID-19, hvor

vaccination er den mest fremtrædende. Ifølge Sundhedsstyrelsen giver vaccinen en høj

beskyttelse mod at blive smittet såvel som syg (Sundhedsstyrelsen, 2021). Til trods for dette

er der skepsis over for vaccinen – og i denne forbindelse er der blevet fremført alternativer til

vaccination. Jonas Dalmose fra Veganerpartiet i Odsherred Kommune har ikke modtaget

vaccinen og påstår, at plantebaseret kost kan være et alternativ:

”Man har 73 procent større chance for at få et meget mildt coronaforløb, hvis man lever

plantebaseret, og det tror jeg svarer nogenlunde til det samme, som hvis man er vaccineret”

(Berg et al, 2021)

Claus Bedemann fra Nye Borgerlige i Ringsted Kommune har heller ikke lade sig vaccinere,

da han mener, at vaccinen er blevet godkendt for hurtigt. Under kommunalvalget i 2021 blev

Bedemann smittet, hvor han yderligere udtalte sig om vaccinen:

”Jeg tror ikke på den, og jeg tror, mit eget immunforsvar er stærkt nok, og det er bevist nu”

(Berg et al, 2021)

Bedemann hævder hermed, at han er et bevis på, at et stærkt immunforsvar kan være et

alternativ til vaccination.
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Personal experience with and trust in health system and provider

For nogle stammer deres skepsis fra tidligere problemer med vores sundhedssystem. Disse

personer kan have haft en dårlig oplevelse med en operation eller deres behandlingsforløb og

hertil haft forskellige komplikationer og bivirkninger. Dette kan skabe en frygt og en mistillid

over for vaccinen.

Vores 57-årige kvindelige interviewperson har haft dårlige erfaringer med tidligere

vaccinationer. Hun fortæller, at hun efter en poliovaccination blev syg og udviklede kraftig

astma og allergi. Flere i hendes familie har også oplevet komplikationer i forbindelse med

vaccinationer, hvorfor hendes skepsis er øget. Hertil pointerer hun, at der er lægefaglig

evidens for, at de  i hendes familie undgår vacciner:

“I min familie findes flere tilfælde af vaccineskader i form af allergier, luftvejslidelser,

blodsygdomme og endokrine tilstande som følge af vacciner, hvorfor flere lægelige

specialister klogeligt fraråder dem. “ - Kvinde 57 år (Bilag 1, 2021)

Risk/Benefits (perceived/ heuristics)

Der eksisterer mange opdigtede historier omhandlende vaccinen. Dette kan for eksempel

være historien om, at Bill Gates skulle have indlejret en microchips i vaccinen, som kan

medføre at modtagerne udvikler autisme (Porterfield, 2020). Jonas Voigt Fischer fra Hillerød

er en vaccineskeptiker, som tilhører denne kategori. Fischer forklarer sin skepsis således:

“Min tvivl handler om, hvordan det fungerer. Det er svært at sætte ord på, men generelt har

jeg altid tvivlet på vacciner. Fordi jeg har hørt de her historier - lyttet til dem og taget dem

ind, uden at tænke så meget over det. Det sætter sig bare i kroppen” (Modler, 2021)

Fischer uddyber, at han har søgt efter yderligere information om vaccinen - blandt andet via

sociale medier. I denne henseende har Fischer dog forsøgt at forholde sig kritisk til den

information, som han har fundet:

“Så er der en masse, som lægger en artikel op eller en tekst, de har kopieret eller et eller

andet. Og det skaber en information, som giver en hurtig stimuli. Og man tænker - hov, hvad

er det. Og man sidder jo og læser det. Så tænker man måske bagefter, shit, det er langt ude,

det der” (Modler, 2021)
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Til trods for dette fortæller Fischer, at han kan finde det svært at være kritisk:

“Men der er alligevel et eller andet i det, fordi der bliver jo nævnt nogle forskere, og der

bliver nævnt nogle andre lande - og der bliver nævnt en hel masse ting, som egentligt lyder

rigtige.” (Modler, 2021)

Påstanden om, at vaccinen skulle medføre autisme, stammer fra tidligere doktor Andrew

Wakefield, som skrev videnskabelige artikler for Lancetten - et britisk medicinsk tidsskrift. I

2010, efter den længste medicinske efterforskning nogensinde, blev det forbudt for Andrew

Wakefield at håndtere medicin i Storbritannien. Dette bliver uddybet af  “The General

Medical Council”:

“The council said he had shown “a callous disregard” for the suffering of children involved

in his research. The ruling banning him from practicing medicine on Tuesday was a sequel to

the January finding. Dr. Surendra Kumar, the medical council’s chairman, said that Dr.

Wakefield had “brought the medical profession into disrepute” and that his behavior

constituted “multiple separate instances of professional misconduct.” In all, Dr. Wakefield

was found guilty of more than 30 charges.” (Burns, 2010)

Andrew Wakefield var den eneste læge, som har skrevet en videnskabelig artikel der efter

sigende skulle bevise, at MFR-vaccinen leder til autisme. Men hans artikel var forkert og

brød yderligere flere etiske regler, hvilket betød at han fik fjernet sin doktorgrad og endte

med at blive dømt skyldig for professionelt brud på de etiske regler. Artiklen endte med at

blive trukket tilbage.

Vaccine and vaccination-specific issues

Den sidste hovedkategori kaldes: “Vaccine and vaccination-specific issues”. Denne

hovedkategori er den mindste og af denne grund også den mest oversete. Under denne

kategori udspringer skepsissen fra et direkte problem med selve vaccinen og ikke blot

bivirkningerne af den. Det direkte problem med selve vaccinen, kan være alt fra, at vaccinen

er sundhedsfarlig for skeptikeren til, at måden vaccinen bliver administreret på har betydning

for modtagelsen af vaccinen.
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Risk/benefit (scientifically based)

AstraZeneca-vaccinen kan være farlig at tage, da der er en chance for at få VITT

(Vaccine-induceret Immun Trombose og Trombocytopeni). AstraZeneca-vaccinen skaber

VITT , ved at danne antistoffer mod kroppens blodplader, hvilket betyder, at blodet vil

begynde at klumpe sig sammen. Dette kan så lede til blodpropper eller lignende problemer.

Denne risiko er ikke særlig stor (under en procent), men den er stadig betydelig (Tvede et al,

2021). Dette skete for tre fra det danske frontpersonale, der tog vaccinen uden at vide til de

eventuelle bivirkninger. Ud af de tre døde to af dem. Den der overlevede efter modtagelsen af

vaccinen endte med at få en blodprop i hjernen og leveren. Det at tage AstraZeneca-vaccinen

kan medføre dødelige konsekvenser overalt, hvor vaccinen bruges (Tvede et al, 2021).

En af de der læste om det og på baggrund af dette fravalgte AstraZeneca-vaccinen, er

58-årige Lonnie Horn fra Nordsjælland. Horn har allerede fået et stik med AstraZeneca, men

hun vil ikke have nummer to. Yderligere har Horn har haft en blodprop i hjernen før, det

skete da hun var 42 år, og af denne grund udtalte hun sig således:

“Jeg har endnu ikke aflyst min tid, men jeg har allerede besluttet, at jeg ikke vil have den. Det

har gjort ud fra, at jeg som 42-årig fik en blodprop i hjernen og i dag er på medicin som

følge af det. Jeg synes ikke, jeg er blevet oplyst godt nok, om det kan spille en rolle”(Beck

2021)

Her kan det ses, at Horn ikke eksklusivt tilhører denne kategorisering, men at “risk/benefit

(scientifically based)” kategoriseringen er hendes største motivation til fravalget. Hendes

skepsis hører også inden under kategoriseringen “Personal experience with and trust in health

system and provider”, der også ligger til grund for hendes udtalelser. Horn udtaler også, at

hun stoler på sundhedsstyrelsen, så hvis de viser sig, at AstraZeneca-vaccinen bliver vurderet

ufarlig, vil hun ikke have noget problem med at tage den. Selvom hun ved, at COVID-19 kan

være farligt, er hun mere bange for bivirkningerne af AstraZeneca-vaccinen, end hun er for

COVID-19 virussen (Beck 2021).
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Mode of administration

Mode of administration oversættes til administrations-metoden, hvilket for alle

COVID-19-vacciner indebærer nåle eller kanyler. Nåle bliver brugt, da de er nemme at bruge

og hertil udvikle administrations-metoder til. Men selvom, at det er nemt at udvikle og bruge

for forskere, betyder det ikke, at det samme gælder for borgere, der skal vaccineres. Ifølge

Taddio Anna lider 10-15% af den canadiske befolkning af nåleskræk. At lide af nåleskræk er

helt normalt, da det er en helt normal frygt at blive stukket med en skarp genstand (Knudsen

2021).

Denne type af “skepsis” (mere en forhindring end en skepsis) har vist sig at være mest

prominent hos de unge mennesker. Den 4. juni i Ballerup blev 1.200 unge i alderen 18-24 år

vaccineret, og ud af de 1.200 besvimede 30 af dem. I dette tilfælde er der en sandsynlighed på

2,5 promille for at besvime, hvilket ikke umiddelbart virker som meget, men eksperter mener,

at den er for stor. Heldigvis er denne skepsis mere en forhindring, hvilket betyder, at den kan

overkommes med arbejde. Svend Hartling, chef for Ballerups Vaccinations Centers, udtaler

sig sådan om problemet:

“De kan komme ned at ligge. Vi giver dem småkager, juice og vand, og så kommer de til sig

selv igen. Det er ærgerligt, for det bliver lidt en dårlig oplevelse for dem, og det kan smitte af

på andre unge. Så er der måske nogle, der tænker, at det er farligt.”(Therkildsen 2021)

Af denne grund opfordrer han til at spise og drikke noget inden, man møder op til

vaccination, da det ofte viser sig, at manglende mad og drikke op til stikket er en ledende

årsag til besvimelse (Therkildsen 2021).

Heldigvis er der måder at komme sig over nålefobi, hvor en af de nemmeste viser sig for at

være eksponeringsterapi. Professor i psykologi på Aarhus Universitet, Mikael Thastum,

anbefaler helt simpelt bare at købe en kanyle, hvis man lider af nåleskræk. En fobi er nemlig

en ubegrundet frygt, så ved at bruge en kanyle selv kan man vænne sig selv fra denne frygt.

Men Thastum mener slet ikke, at det er nødvendig at starte med at bruge den, bare dét at have

den liggende derhjemme og vænne sig til den kan hjælpe drastisk. Ifølge Thastum er det

fordi, at man skal forstå at ens frygt er ubegrundet, og når individet opdager det, kan de

begynde at kontrollere denne frygt (Knudsen 2021).
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Tailoring vaccines to needs

Det kan være muligt for en borger at være allergisk over for COVID-19-vaccinen. De fleste

allergiske reaktioner er ikke særlig alvorlige, men meget sjældent kan borgeren få en voldsom

reaktion efter vaccinen. En vaccine indeholder en masse forskellige stoffer, som borgeren kan

være allergisk overfor. Hvis borgeren får en alvorlig reaktion, kan anafylaksi indtræffe.

Statens Serum Institut beskriver anafylaksi som en allergisk reaktion efter vacciner sådan:

“Anafylaksi kan indtræde fra få minutter op til 4-6 timer efter vaccination (80-95 % inden for

de første 15-30 minutter) og er karakteriseret ved hurtigt opståede såkaldte type 1 allergiske

symptomer og involverer ofte flere organsystemer samtidigt.”(Statens Serum Institut, 2021)

Anafylaksi kan lyde slemt, men selv i det værste tilfælde vil det kun ske for 1 ud af 100.000,

altså en sandsynlighed på 0,001%. Selv hvis man oplever anafylaksi betyder det ikke, at

borgeren vil dø. Som nævnt i citatet indtræder næsten alle tilfælde før der er gået 30 minutter,

så med de sikkerhedsforanstaltninger der er sat op for at være sikre på, at vaccinen ikke har

bivirkninger, vil sandsynligvis betyde at personen overlever (Statens Serum Institut, 2021).

Det er værd at gøre opmærksom på, at det scenarie ovenover er et af de værst mulige

scenarier. I en undersøgelse foretaget af Syddansk Universitet undersøgte de 199.377 borgere,

som blev førstegangsvaccineret. Ud af dem meldte 61, at de havde oplevet allergiske

reaktioner, men i kun tre af tilfældene var den allergiske reaktion over for

COVID-19-vaccinen. Dette betyder, at ud af 200 tusind borgere var der tre, som ikke kunne

færdigvaccineres. Faktisk har vaccinationsprocessen gået så godt, at Carsten Bindslev Jensen,

professor på Odense Universitet Hospital, udtalte sig sådan d. 20 juli 2021:

“Vi har undersøgt dem, snakket med dem og testet dem både i huden og blodprøverne og kan

se, at det, der bliver meldt ind til Lægemiddelstyrelsen, måske ikke rigtig holder vand, når det

kommer til stykket. I hvert fald har vi faktisk ikke set en eneste med livstruende anafylaksi”

(Klærke, 2021)

Så selvom næsten halvdelen af den danske befolkning havde fået første stik på det tidspunkt,

havde der ikke været et eneste tilfælde af, at en person oplevede livstruende anafylaksi

(Klærke, 2021).
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Hvis borgeren er bange for at få en allergisk over for vaccinen, anbefaler Statens Serum

Institut to ting. Den første ting er at tjekke om borgeren er allergisk over for nogle af

indholdsstofferne/hjælpestofferne, der er i vaccinen. Det kan findes ved en hurtig

Google-søgning på internettet eller endnu bedre, kan ens læge konsulteres om det. Den anden

ting de anbefaler er at tjekke, om borgeren har oplevet en allergisk reaktion over for en

tidligere vaccine. Hvis borgeren har haft en voldsom reaktion til en tidligere vaccine, kan det

være meget muligt, at de vil have en lignende reaktion til en anden vaccine. Det er normalt, at

borgeren rent faktisk ikke er allergisk over for vaccinen men et af hjælpestofferne, der bruges

for at hjælpe vaccinen med at gøre dens arbejde. Hvis borgeren stadig vil vaccineres, selvom

de oplever en seriøs allergisk reaktion efter en vaccine, vil det kræve en specialiseret vaccine

uden det allergifremkaldende element (Statens Serum Institut, 2021).

Indholdsanalyse
I dette afsnit vil vi præsentere den empiri, der er blevet indsamlet gennem vores

indholdsanalyse. Vi søgte på ’vaccine skepsis’ med udgangspunkt i Dr.dk og Politiken.dk. Vi

har valgt disse to medier, da DR er et public-servicemedie og Politiken er et massemedie.

Dermed når begge ud til en stor del af den danske befolkning, hvilket gør dem relevante, når

vi skal skabe et billede af mediernes fremstilling af vaccineskepsisgrupper. I analysen fandt vi

24 artikler, der matchede vores søgefrase inden for året 2021. Vores søgning tog

udgangspunkt i artikler, der optrådte i sektionen Indland/Danmark, fordi vores fokus er på

vaccineskepsis i Danmark. Kodningen blev foretaget d. 27/12-2021.

Dernæst har vi udledt, hvilke af SAGE-modellens 11 vaccineskepsisgrupper, der bliver

repræsenteret i artiklerne.
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Diagram nr.2

Som det kan ses i Diagram 3, optræder ordene ”vaccine skepsis’ i 24 artikler på hhv.

Poliktiken.dk og dr.dk. I 8 af de 24 artikler optrådte 2 ud af de 11 vaccineskepsisgruppers

holdninger ”Politics/policies”-gruppen optrådte 2 gange, imens ”Risk/benefit (scientifically

based)”- gruppen blev repræsenteret 6 gange. 16 af artiklerne præsenterede ikke nogen

holdninger eller argumenter fra en vaccineskepsisgruppe.

Diagram 3
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14 artikler fra Politiken.dk og 10 fra Dr.dk som vist i diagram 3 indeholdt frasen”vaccine

skepsis” i vores søgning.

Diagram 4

  Diagram 4 viser de overordnet forekomst af argumenter tilhørende vaccineskepsisgrupper hos

de to medier. I 16,7 % af de 24 artikler optrådte et vaccineskeptisk standpunkt på Dr.dk,

imens den samme procentdel forekom i artiklerne fra Politiken.dk.

Diagram 5

Der var overalt en hyppighed på forekomst af et argument fra en af SAGE-modellens grupper

på 33,333% i de 24 artikler. 28,57% af artiklerne på Poltiken.dk indeholdt en

vaccineskepsisgruppes argument, og tallet for forekomsten i artiklerne fra Dr.dk var 40%.
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Ud fra vores indholdsanalyse kan vi hermed udlede, at SAGE-modellens

vaccineskepsisgrupper ikke er blevet repræsenteret ligeligt i artiklerne, hvor frasen”vaccine

skepsis” forekommer. Selvom undersøgelsen ikke dækker en repræsentativ empiri for de

danske mediers indhold, kan det argumenteres ud fra analysen, at medierne viser et skævt

billede af vaccineskepsissen. Kun to af SAGE-modellens valgte 11 grupper bliver

repræsenteret og endda i et lille omfang i de fundne artikler. 9 grupper bliver dermed ikke

hørt, hvilket er et tydeligt tegn på en skæv fordeling af emnet. DR og Politiken besidder

begge et stort antal modtagere, og dermed har de en stor rolle i kommunikationskanalen

mellem borgeren og information. Derfor kunne vores undersøgelse være et tegn på, at den

almene danske borger besidder et snævert syn på vaccineskepsis.

Analyse af SAGE-modellen

I dette afsnit vil der blive dykket ned i SAGE’s Model of determinants of vaccine hesitancy.

Det første problem med vores brug af SAGE-modellen er tydelig her. SAGE-modellen er for

vaccine hesitancy og ikke vaccineskepsis. Hesitancy kan tit lede til vaccineskepsis - men det

er dog ikke ensbetydende med, at man er vaccineskeptiker.

SAGE anerkender vaccineskepsis som et problem, der kan påvirke den globale

vaccinedækning – og har i denne forbindelse fremstillet modellen, som oprindeligt fokuserer

på skepsis ved børnevaccinationer. Det kan betyde, at siden vi prøver på at bruge den på

COVID-19 vaccinen, vil der opstå fejl f.eks. i forhold til “Knowledge/awareness of

why/where/what/when vaccines are needed”. For mange børnevacciner kan sådan noget

information godt være ukendt, imens information omhandlende COVID-19-vaccinen er mere

kendt blandt befolkningen. Til trods for dette, er vi i stand til at benytte SAGE’s model til at

sætte os bedre ind i skepsis over for COVID-19-vaccinationer i Danmark, hvilket man kan

læse mere om i analysen af typer af vaccineskepsis. Et andet problem med brugen af

SAGE-modellen er, at den er designet til at bruges internationalt, hvorfor en del af

kategorierne ikke er relevante for vaccineskepsis i Danmark. SAGE har yderligere fremstillet

denne model i forlængelse af deres definition af vaccine hesitancy, som lyder således:

“A behaviour, influenced by a number of factors including issues of confidence [do not trust

vaccine or provider], complacency [do not perceive a need for a vaccine, do not value the

vaccine], and convenience [access]. Vaccine-hesitant individuals are a heterogeneous group
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who hold varying degrees of indecision about specific vaccines or vaccination in general.

Vaccine-hesitant individuals may accept all vaccines but remain concerned about vaccines,

some may refuse or delay some vaccines, but accept others; some individuals may refuse all

vaccines.” (Heidi J. Larson et al, 2013)

Hermed bliver vaccine hesitancy opdelt i henholdsvis tre kategorier – confidence,

complacency og convenience. Disse tre kategorier bygger op til modellens tre hovedårsager

for vaccine hesitancy (Larson, Jarrett, Eckersberger, Smith & Paterson, 2014), som kan

relateres til skepsis for COVID-19-vaccinen jævnfør analysen af typer af vaccineskepsis. I

denne henseende har vi erfaret, at en given vaccineskeptiker kan tilhøre op til flere kategorier.

Det betyder, at man ikke bare kan definere en vaccineskeptiker indenfor en af kategorierne.

For at definere en vaccineskeptiker (hvis man overhoved kan det) skal der bruges flere

kategorier i flere tilfælde. Yderligere så minder mange af punkterne om hinanden, derfor kan

nogle samles i en og samme kategori. Et eksempel på det er “experiences with past

vaccinations” og “Personal experience with and trust in health system and provider”. De to

kategoriseringer er ikke ens, men har forskellige nuancer i skepsissen - dog kan nogle

elementer overlappe hinanden. Vi er ligeledes blevet bevidste om, at SAGE’s model kan

udvikle sig med tiden – og kan dermed være en oplagt måde at monitorere evolutionen af

vaccineskepsis.

Videnskabsteoretisk analyse

Ud fra den socio-tekniske retning SCOT vil vi analysere og forstå, hvordan teknologien, i

dette tilfælde vaccinen, og det sociale er indlejret i hinanden. SCOT trækker på den

socialkonstruktivistiske tilgang. Samfundet styrer vaccinens udvikling og det kræves hertil, at

den accepteres af samfundet (Pinch & Bijker, 2012[1984]). I forhold til COVID-19-vaccinen

er tolkningen fleksibel og en åben proces, som kan resultere i forskellige fortolkninger og

vaccineskepsisser alt afhængig af de sociale processer i udviklingen. Vaccinerne kan tolkes

som et nyttigt redskab til at sænke smittespredningen og undgå COVID-19. Omvendt kan

vaccinerne betragtes som noget destruktivt i form af et værktøj til undertrykkelse, noget der

skaber øget kontrol, et produkt lavet for at tjene penge, et produkt hvor befolkningen er

uvidende overfor langtidsvirkningerne osv. De sociale processer såsom regeringens retorik,

mediernes håndtering, sociale mønstre, og generelt hvordan vaccinen bliver omtalt indbyrdes

blandt befolkningen og myndighederne, er med til at skabe forskellige opfattelser af
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vaccinen. Gennem de 5 hovedtermer henholdsvis: Relevant Social Groups, Interpretative

Flexibility, Closure, Redefining the problem og Wider Context (Pinch & Bijker, 2012[1984],

s. 23) vil vi undersøge og forstå vaccinens udvikling herunder fortolkninger dertil. Relevant

social groups er de sociale grupper, der bliver påvirket af teknologien, hvilket i vores projekts

tilfælde er vaccineskeptikerne, som i højere og mindre grad er med til at bestemme, hvordan

vaccinen skal forstås og benyttes. De sociale grupper af vaccineskeptikere hører ind under en

af de tre overordnede hovedkategorier: Contextual influences, Individual/social group

influences og Vaccine and vaccination-specific issues. Herunder er der flere grupperinger

under hver enkelt kategori. De sociale grupper er skepsis overfor COVID-19 vaccinen, det

kan der være flere forskellige årsager til som for eksempel mistillid til regeringen, mistillid til

medicinalindustrien, hurtig udvikling af vacciner, komplikationer med tidligere vacciner,

opdigtede historier om vaccinen, det at indføre medicin i kroppen, nåleskræk eller allergi.

Internt i de sociale grupper bliver opfattelsen af vaccinen skabt og enten benyttet eller ej.

Men hvis de forskellige sociale grupper er skeptiske over for vaccinen, kan det oprindelige

formål med at mindske spredningen af COVID-19 blive ligegyldig, hvis det ender ud i, at

mange danskere bliver skeptiske og dermed ikke modtager vaccinen. Disse sociale grupper er

derfor med til at bestemme teknologiens udvikling og udbredelse. Interpretative flexibility

fortæller noget om, hvordan den relevante sociale gruppe fortolker teknologien. De sociale

grupper kan fortolke COVID-19-vaccinen forskelligt. Det kunne være at fortolke vaccinen

som et redskab staten benytter for at øge kontrollen over borgeren, som et præparat der kan

medføre allergiske anfald, som en forkert løsning grundet tidligere negative erfaringer med

vacciner, en mistillid til vaccineproducenternes økonomiske incitament eller som et alternativ

til at løse pandemien ved eksempelvis flokimmunitet. Rhetorical closure er den retoriske

aflukning af den sociale gruppes fortolkning af teknologien. I dette tilfælde med vaccinen,

ville det svare til en social gruppes retoriske argument, for hvorfor vaccinen ikke skal

modtages. Et argument kunne eksempelvis være, at vaccinetilbuddet ikke skal benyttes, fordi

den er sundhedsfarlig. For en anden gruppe ville den retoriske aflukning være, at vaccinen er

et magtredskab for staten, som kan begrænse den demokratiske frihed. Den næste fase i

processen er redefining the problem, hvor problemet bliver redefineret, så det stemmer

overens med den retoriske aflukning. En vaccineskeptisk gruppe kunne eksempelvis ændre

den retoriske aflukning fra at handle om frygten for en begrænsning af demokratisk frihed

gennem vaccineanbefalinger fra staten til at omhandle frygten for at modtage en

hasteproduceret vaccine, der procentuelt kan være skadelig for helbredet.   Den sidste fase

kaldes for wider context, og er et udtryk for de omstændigheder, der påvirker
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teknologiudviklingen. I forhold til vaccinen kan mediernes og regeringens håndtering af

situationen påvirke udviklingen og udbredelsen af vaccinen. De indbyrdes sociale

interaktioner i vaccineskepsis-grupperne sammen med de ydre omgivelser og sociale

processer er alle væsentlige faktorer, der spiller en rolle i vaccinens yderligere udvikling.

Produkt

I dette afsnit vil vi redegøre for rationalet bag vores designløsning samt argumentere for,

hvorfor vi er endt med informationshæftet som vores produkt.

Dokumentar

Vores første idé var at lave en dokumentar, ud fra den viden vi har om de forskellige typer af

vaccineskeptikere. Denne dokumentar burde tage afsæt i alle de forskellige typer af

vaccineskepsis, som vi har fundet. I denne forbindelse kunne vi anvende illustrationer til at

tydeliggøre, hvad de forskellige typer af skepsis fokuserer på.

Fordelen ved denne type af design er, at vi kontrollerer narrativet. Ved brug af andre typer af

produkter vil brugeren selv kunne skabe et narrativ, men ved brug af dokumentargenren kan

vi styre rækkefølgen og direkte forklare de forskellige typer af vaccineskepsis. Det kan

mindske en eventuel forvirring, hvis skepsis bliver fremvist i en meningsfuld rækkefølge.

Det lader os sætte klare linjer mellem de forskellige skepsis, og hvordan de adskiller sig fra

hinanden.

Bare fordi at der er fordele, betyder det ikke, at der ikke også er ulemper. Den største ulempe

er tidskravet for at gøre det spændende og engagerende. Hvis vi skal gøre det, med de

ressourcer vi har til rådighed, vil dokumentaren minde mere om et slideshow med en

voiceover. Det gør det selvfølgelig ikke umuligt at lave dokumentaren, men vi kunne være

nervøse for, om det ville være et særlig interessant produkt. Den anden ulempe er, at med

mindre vi direkte læser alle kilderne op, kan vi komme til at lyde for subjektive og gøre brug

af vores egen forståelse af kilderne. Det betyder, at vi måske kan komme til at lave nogle

analyser, som ikke er repræsentative for alle eller er for subjektive.

Formålet med denne dokumentar ville være at fremvise alle de forskellige typer af

vaccineskepsis. Denne dokumentar vil skulle bidrage med at udvide seerens syn på, hvad

vaccineskepsis er, og hvordan vaccineskeptikere er forskellige.
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Collage

Vores anden ide var en collage over forskellige nyhedsartikler, tweets, Facebook posts og

andre typer af medier, der udviser vaccineskepsis. Vi vil på en artistisk måde vise forskellige

synspunkter, uden at gå ind og tvinge en speciel forståelse for emnet, men i stedet lade

brugeren selv danne deres egne forståelser af alle de forskellige udsagn.

Fordelen ved denne type af produkt er, at narrativet er helt frit, så alle kan komme til deres

helt egen forståelse. Det betyder, at alle kan få noget unikt ud af collagen, da der ikke er en

fast rækkefølge og forståelse. Samtidig vil den blive præsenteret på en måde, så hver enkelte

vil have en anderledes oplevelse. En anden fordel ved at gøre det på denne måde er, at

brugeren selv kan bestemme tempoet, de oplever produktet i. Det betyder, at hvis brugeren

gerne vil udforske en del af produktet grundigere og ikke er særlig interesseret i en anden del,

kan de selv vælge enten at springe noget over eller prøve at lære mere om en bestemt type af

vaccineskepsis. I modsætning til dokumentaren er det op til brugeren selv at skabe en vinkel

og et narrativ ud fra collagen.

Men der findes også ulemper ved collagen. Dét, at hele narrativet er så frit, kan betyde at

vores collage ikke opnår dens givet formål, og at brugeren opnår en forståelse af emnet, der

afviger alt for meget i forhold til vores formål med det. Et andet problem er, at når brugeren

selv kan vælge tempoet, så er der måske noget, som vi mener er vigtigt at forstå, selvom det

for nogen kan virke kedeligt, hvilket kan medføre, at de springer det over. Det vil betyde, at

brugeren muligvis ikke kan få alt det ud af collagen, som ellers var formålet.

Formålet med collagen er næsten præcist de samme som med dokumentaren. Vi håber, at

collagen kan blive set og give en forståelse for alle de forskellige typer af vaccineskepsis.

Forskellen mellem dokumentaren og collagen ligger i formidlingen af formålet, hvor

dokumentaren formidler formålet mere direkte med forklaringer, formidles formålet med

collagen mere indirekte. Vi håber, at ved at se alle disse forskellige udtalelser, at brugeren

selv kan udlede, at der er findes mange forskellige typer af vaccineskepsis.

Informationshæfte

Vores tredje idé var et informationshæfte, der har information om de forskellige typer af

skepsis, som vi har fundet. Vi vil forsøge at præsentere de synspunkter, som vi har fundet, på
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en tydelig og informativ måde. Et informationshæfte er et godt medium mellem

dokumentaren og collagen.

Fordelene og ulemperne er bundet meget sammen, da informationshæftet er meget en

kompromis mellem dokumentaren og collagen. Ved brug af collagen er der ingen kontrol, og

narrativet er helt op til brugeren selv. Det er i direkte kontrast til dokumentaren, hvor vi har

bedre kontrol over narrativet, og det som brugeren får ud af produktet samt rækkefølgen

materialet bliver præsenteret i. Informationshæftets kontrol over narrativet ligger så imellem

disse to ekstremer af narrativ kontrol. Med informationshæftet har vi stadig ikke kontrol over,

hvordan brugeren oplever produktet ligesom med collagen. Men i modsætningen til collagen

kan vi tydeliggøre de forskellige typer af skepsis. Med et informationshæfte er det

tydeliggjort, hvor de forskellige informationer er, og muligvis også klassificeringen af det.

Igen er formålet en variation af det samme som i collagen og dokumentaren. Vi håber, at ved

at brugeren oplever vores hæfte, og får kigget det igennem kan de lære, at der er mange

forskellige typer af skepsis, og opdage at selvom mange skepsis måske ligner hinanden og

overlapper hinanden, kan alle typer af skepsis ikke inddeles i samme kategori.

Konstruktion af produkt

Det første valg vi tog, da vi skulle konstruere vores produkt, var hvilken af idéerne vi skulle

vælge. Vi endte med at vælge informationshæftet. Vi gjorde det af de grunde, som blev nævnt

i informationshæftet med, at vi kan gøre det nemt at bruge, men stadig lade brugeren have

kontrol over produktet. Efter vi valgte den idé, som vi ville videreudvikle, skulle vi vælge et

tema. Vi havde mange forskellige idéer som f.eks. et mørkerødt tema for at gøre det distinkt

eller bruge et billede af en person, der bliver vaccineret for at gøre det ekstra tydeligt, hvad

hæftet handler om. Men til sidst, efter havde kigget rundt på internettet, fandt vi

Sundhedsstyrelsens hjemmeside. De havde benyttet et hvidt dokument med mørkeblå

overskrift, og små info-bokse i lyseblå farve samt sort skrift. Vi kom så på idéen, at vores

tema skulle være det inverse af deres, idet deres dokumenter informerer om vacciner, og

vores informationshæfte informerer om vaccineskepsis. Det inverterede vi på vores

informationshæfte, så det blev et lyseblå stykke papir med hvide bokse og mørkeblå tekst.

Efter det begyndte vi at overveje, hvordan hæftets layout burde se ud. Vi kunne selvfølgelig

indsætte bokse tilfældigt på hæftet uden at overveje deres præcise placering. Grunden til, at vi

ikke gjorde dette, er fordi at vi gerne ville have, at den kunne foldes på en speciel måde. Vi
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valgte af denne grund at bruge begge sider af et stykke papir, for derefter at dele papiret op i

tre. Idéen med det er, at vi kan folde vores hæfte ligesom en rejsebrochure med henblik på, at

den nemt kan stilles et sted, hvor en bruger kan se det, men stadig være stor nok, så den kan

indeholde alt den information, som vi gerne vil have i den. Med al den information, som vi

gerne vil have med i hæftet, valgte vi at gøre selve hæftet meget simpelt. Af denne grund har

vi ingen dekoration i selve hæftet, og bruger udelukkende vores tema for at lægge særlig

fokus på det.

Til sidst skal vi vælge hvilken information, som vi gerne vil have med i hæftet, og hvordan

den skal præsenteres. Det første valg, som vi tog, var at blive enige om, at hæftet ikke skulle

være forvirrende. Hvis brugeren vælger at tjekke hæftet, burde de ikke blive forvirrede over

indholdet. Derfor begyndte vi med at oversætte de forskellige kategorier. Derefter

forsimplede vi de videnskabelige termer, så “Beliefs, attitudes and motivation about health

and prevention” blev til “Personlige oplevelser med sundhedsvæsenet”. Betydningen er den

samme, men det er mere simpelt. Af samme grund valgte vi at gøre titlen på hæftet og

forklaringerne mere forståelige for den almene borger. Til sidst valgte vi præcis, hvad vi

gerne ville have med hæftet. Vi valgte at gøre indholdet helt simpelt, så det bare bliver en

kort introduktion til skepsissen og hertil en udtalelse fra en vaccineskeptiker med tilhørende

skepsis.

Vi håber, at ved at gøre informationshæftet nemt og tydeligt, får brugeren det ud af produktet,

som vores henseende er. Selv hvis brugeren ikke føler sig repræsenteret af de forskellige

skepsis, kan de direkte udtalelser bidrage til at brugeren lærer mere om en specifik skepsis. I

denne forbindelse håber vi på at klargøre vores konklusioner og viden, som vi har opnået

omkring et nuanceret syn på vaccineskepsis.

Herunder ses vores endelige udformning af informationshæftet:
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Diskussion

I dette afsnit vil vaccineskepsis med fokus på vores interview og medieanalyse blive

diskuteret. I diskussionen vil elementer fra vores empiriindsamling, analyse, teorier såvel som

metoder blive inddraget.
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Et vaccine-dilemma?

Som set igennem vores opgave findes der flere forskellige typer af vaccineskeptikere end,

hvad der oftest bliver givet udtryk for gennem medierne. Redegørelsen og analysen af

forskellige vaccineskepsis er relevant i diskussionen om, hvilke årsager der er til skepsissen,

samt hvilke udfordringer det medfører både i forhold til demokratiet og det danske samfunds

syn på de sociale vaccineskeptiske grupper. COVID-19-vaccinen har skabt stor diskussion

med sig om, hvorvidt vaccineskeptikere viser ”samfundssind” og solidaritet. Hertil siger

vores 57-årige interviewperson, at statsminister Mette Frederiksen har været med til at opdele

befolkningen og anklager uvaccinerede for at mangle samfundssind og påføre andre smitte.

Yderligere kommer hun med en bemærkelsesværdig udtalelse:

”Vaccinen er et frivilligt tilbud, men når man siger “tak - men nej tak” udskammes man af

både myndigheder og resten af befolkningen som for en stor dels vedkommende gerne ser

tvang eller alternativt fratagelse af frihed taget i brug som straf for uvaccinerede”- Kvinde,

57 år. (Bilag 1, 2021).

Man kunne frygte, at hvis vaccineskeptikere som vores interviewperson ikke bliver hørt, og

kun bliver mødt med fordomme, isoleres de sociale grupper sig og muligvis øges deres

skepsis, som kan medføre mistillid til staten og generelt det demokratiske samfund.

Med fokus på vores interviewperson, vil vi reflektere over, hvordan vores interview passer til

SAGE’s model, som vi har benyttet tidligere i opgaven.

Til trods for at SAGE’s model fokuserer på børnevaccinationer har vi opdaget, at modellen

ligeledes kan anvendes til at forstå skepsis for vaccinationer mod COVID-19. I denne

forbindelse vil vi tage udgangspunkt i vores interview, da vores interviewpersons

vaccineskepsis bunder i flere af modellens hovedårsager – herunder influences og

individual/social groups. I forbindelse med contextual influences kan vores interviewperson

først og fremmest blive kategoriseret under politics/policies, da hun blandt andet udtaler sig

således:

”En værdig statsminister ville tage ansvar for regeringens beslutninger og favne hele

befolkningen. Men i stedet for at tale om elefanten i rummet, så vælger Statsministeren at

skubbe ansvaret fra sig. Med dommedags-retorik og voksenmobning, udskammer hun de ikke

vaccinerede og pålægger dem det fulde ansvar.” (Bilag 1, 2021)
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Vores interviewperson kan ligeledes blive kategoriseret under pharmaceutical industri i

contextual influences, idet hun påstår:

”Videre er medicinalfirmaer gigant business, hvis mål er at tjene penge og ikke frelse

menneskeheden af deres gode hjerte” (Bilag 1, 2021)

I forbindelse med individual/social groups kan vores interviewperson yderligere blive

kategoriseret under personal experience with and trust in health system and provider. Både

vores interviewperson, hendes familie og enkeltpersoner fra hendes omgangskreds har haft

dårlige oplevelser med vaccinationer, hvorfor hun er blevet mere bevidst om potentielle

bivirkninger ved vaccinationer. Hertil fortæller hun:

”Af alle ovennævnte årsager ved vi, at vacciner ikke er harmløst mosevand men kan være

potentielt invaliderende. Derfor er vores forsigtighed på området sandsynligvis større end så

mange andre menneskers ” (Bilag 1, 2021)

Det er dog vigtigt at nævne, at SAGE’s model ikke direkte fremlægger begrundelser for

vaccineskepsis, men derimod begrundelser for tøven ved vaccination, som potentielt kan lede

til vaccineskepsis. Vores interviewperson virker dog mere til at være afvisende for vaccinen

end tøvende:

”Jeg håber aldrig, det kommer dertil, men hvis det skulle ske, må myndighederne smide mig i

fængsel eller hvad, de vil. Jeg modtager ingen Corona vaccine frivilligt!” (Bilag 1, 2021)

Vores interviewperson kan altså ikke alene kategoriseres under en vaccineskeptisk gruppe -

men under flere forskellige. Det kan argumenteres, at det er problematisk blot at se

vaccineskeptikere under en gruppe, i stedet for kan de forskellige kategoriseringer skabe

bedre forståelse for hver enkelte skeptiker. Derved kan de blive nemmere at henvende sig til

hinanden og forstå skeptikerne. Men hertil rejses spørgsmålet om, der er fokus på alle de

forskellige vaccineskeptiske grupper, eller om kun få bliver repræsenteret.
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Vaccineskepsis i medierne

Vores indholdsanalyse viser, at der ud af de 24 artikler kun var otte, der forklarede grunden til

deres skepsis, og i alle tilfælde hørte skepsissen indenunder ”Politics/policies” og

”Risk/benefit (scientifically based)”. Det vil sige, at vi har 11 forskellige skepsis, men kun to

bliver repræsenteret, og selv de gange hvor skepsis bliver nævnt, er det kun 1/3 af gangene,

hvor argumenter for skepsissen bliver nævnt. Selvom ”Risk/benefit (scientifically based)” og

”Risk/Benefits (perceived/ heuristics)” er næsten ens, bliver “Risk/Benefits (perceived/

heuristics)” slet ikke nævnt i nogen af kilderne. Det kan der være flere forklaringer på, det

kan eksempelvis være fordi, at medierne gerne vil ses som seriøse, og de tror, at hvis de

fokuserer på de ”perceived/ heuristics” og ikke de ” scientifically based”, vil de blive set i et

dårligt lys. Det kan ligeledes være fordi, at mange af de andre argumenter kan virke

uvidenskabelige, hvilket kan virke uprofessionelt at trykke i en mainstream avis. Den anden

type af skepsis, som dukker op, var ”Politics/policies”. Dette argument er forskellig fra de

andre, da skepsissen er baseret ud fra borgernes holdning. Mange af de andre skepsis er

baseret delvist på holdninger, hvorimod skepsissen ”Politics/policies” kun er opbygget af

holdninger. Det kan derfor argumenteres, at massemedier ikke ser denne type for skepsis som

uvidenskabelig, idet at den er meningsbaseret, og derfor godt kan udgives.

De to skepsis er under forskellige hovedkategorier, men vi finder ingen argumenter som

tilhører hovedkategorien ”Individual/social group influences”, hvor argumenterne er mere

baserede på, hvilke forhold vaccineskeptikeren har til andre og institutioner. Det kan

diskuteres, om det kun er simple argumenter baseret på holdninger og argumenter med

videnskabelig belæg, der er en del af den offentlige debat. Ydermere kan man stille

spørgsmålstegn ved, om medierne kun inddrager vaccineskeptiske argumenter, hvis det

bygger på videnskabelig data. Hvis dette er tilfældet, kan det muligvis betyde, at

videnskabelige belæg næsten bliver set som et krav for en valid skepsis.

Hertil vil vi diskutere indholdsanalysens data nærmere i forhold til, hvad der kunne være af

årsager til de fordelinger af data, som der er, og hvorfor det er, at vi har fået dem ud fra vores

opsætning af indsamling af data.

Når man kigger på fordelingen af antallet af artikler, der nævner en form for vaccineskepsis,

havde DR en forekomst på 40%, hvorimod politiken havde en forekomst på 28,57%. Det
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kunne tyde på, at DR opfylder deres rolle som et public service-medie, og derfor lader flere

forskellige holdninger blive repræsenteret i deres medie.

Når man kigger på fordelingen af argumenter, der var repræsenteret i artiklerne, var det kun

to ud af de 11, der blev bragt op. Dette kan der være forskellige grunde til, for det første

kunne det udledes, at det er disse former for skepsis, der er mest fremherskende i den danske

befolkning, og derfor dem som bliver repræsenteret i medierne. Det kunne også skyldes, at

medierne ikke kategoriserer vaccinekspesis på samme måde, hvilket kan føre til et snævert

syn på skeptikerne. Når man kigger på kategoriseringen politics/policies, forekommer

argumenterne hertil to gange, men når man bruger søgeordet “Men In Black” på Politiken og

filtrerer for coronavirus, dukker der 20 artikler inden for samme tidsperiode.  Dette kunne

tyde på, at hvad vi kategoriserer som vaccineskepsis, ikke er det samme som de mainstream

medier. Det kunne tyde på, at en af grundene til, at de andre former for vaccineskepsis ikke

dukker op i vores indsamling, er fordi at vores søgefrase var “vaccine skepsis”, og hvis

skribenterne og nyhedsmedierne ikke mener, at nogle af disse søgefraser er skepsis, vil der

være en større risiko for, at de typer som vi har inddraget i vores projekt, ikke vil dukke op.

Det er også ret interessant, at det er Risk/benefit (scientifically based), der oftest dukker op,

og at den nært beslægtede kategori Risk/Benefits (perceived/ heuristics) aldrig dukker op.

Dette kunne tyde på, at Politiken og DR i højere grad mener, at denne skepsis er valid. Dette

kan dog også skyldes, at folk der bliver interviewet er bange for at blive stemplet, hvis de

nævner disse argumenter for skepsis, og derfor bruger argumenterne, der hører inden under

Risk/benefit (scientifically based) i stedet. Man kunne også forestille sig, at folk der er

skeptiske over for vaccinen af den ene eller anden grund, tilegner sig argumenterne fra flere

forskellige skepsis retninger, og bruger dem der er mest velegnet til konteksten. Så når de ser,

at disse argumenter bliver nævnt i de mainstream medier, kan man være bekymret for, at det

skaber en selvforstærkende reaktion.

Hertil kunne det have været interessant at lave en indholdsanalyse på diverse forums, hvilket

vores interviewpersoner også nævner i sin besvarelse under spørgsmål otte.

”Der er stor og livlig aktivitet i undergrundsgrupper, som myndighederne ikke kender til, og

ikke mindst med covid 19 vacciner, gruppepres, restriktioner for specielt uvaccinerede og

truslen om tvang i fremtiden, er der stor bekymring, uro og ængstelse.(Bilag 1 2021)”

44



Gruppenummer: V2124809634

Konklusion

Vaccineskeptikere eksisterer ikke som en homogen gruppe, men som en samling af mange

forskellige typer af skeptikere. Der eksisterer ikke en fyldestgørende metode til korrekt at

definere alle vaccineskeptikere, så derfor valgte vi at definere dem ved brug af

SAGE-modellen. Som illustreret med vores produkt, kan der findes argumenter i den

offentlige debat, der kan passe ind i SAGE-modellen, og vi kan definerer en masse

forskellige typer af skepsis med den. Det giver os et mere nuanceret indblik i, hvor

forskellige skeptikere kan være. Men selvom brugen af SAGE-modellen giver os et mere

nuanceret blik på vaccineskepsis, er det stadig ikke et omfattende og fuldstændigt indblik.

Interviewet er et eksempel på, at der er flere tilfælde, hvor SAGE-modellen ikke er fleksibel

nok til at passe med alle former for skepsisser i virkeligheden. Selvom der er mangler i vores

brug af SAGE-modellen, giver den stadig et god indsigt i, hvordan medierne mangler den

nuance, som eksempelvis SAGE-modellen kan bidrage med. Vi kunne finde 11 typer af

skepsis med SAGE-modellen, men ud af de 32 artikler som indebar søgefrasen: “Vaccine

skepsis” på DR og Politiken, blev kun to typer af skepsis repræsenteret ud af de 11, som vi

benyttede i projektet. De typer af skepsis der dukker op i medierne, er de, der bliver udstillet

som f.eks. Men In Black, hvor det vaccineskeptiske argument bliver repræsenteret, men ikke

taget seriøst og bliver oftest også brugt i en negativ sammenhængen. Den anden type af

skepsis der dukker op, er den, der er bygget på videnskabelig teori. Dét, at de to typer af

skepsis bliver repræsenteret, kan lede til en selvforstærkende cirkel, hvor det tit er de samme

argumenter, som dukker op. Det ender med at styrke synet på vaccineskeptikere som en

homogen gruppe med få samlede pointer. Igennem vores opgave har vi forsøgt at dykke ned i

de forskellige typer af vaccineskepsis for både at skabe en forståelse for såvel som at danne et

nuanceret syn på vaccineskeptikere - men ligeledes for at gøre opmærksom på skepsissen,

således at vi er bedre forberedt i tilfælde af, at vi står i en lignende situation i fremtiden.
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