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Abstract 

The overall purpose of this study is to understand vaccine hesitancy. By using data from a questionnaire survey 

as our main data point, as well as conducting interviews and using theories by Ulrich Beck and Shu et al, it 

seeks to analyze what vaccine hesitancy is, how the people who are hesitant to get a vaccine get their 

information and how that information is perceived differently in different social narratives. To fully understand 

what hesitancy is, a short explanation of vaccines in general, and mRNA vaccines is also present.  

By interviewing subjects who are hesitant, the study also seeks to understand what lies behind this hesitancy - 

feelings, science or something entirely different. A conclusion will be drawn from the analysis and discussion, 

where the study further uses the data from the questionnaire survey to learn how the  SARS-CoV-2 

vaccine is understood by different social narratives. 
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Indledning og projektemne  

Lige så længe der har været vacciner, har der været vaccineskepsis. Men hvad er vaccineskepsis? WHO 

definerer i deres artikel Ten threats to global health in 2019 vaccineskepsis på følgende måde: the reluctance 

or refusal to vaccinate despite the availability of vaccines (WHO, 2019). Vaccineskepsis opfattes som en stor 

trussel mod det globale helbred, og faktisk placerer WHO vaccineskepsis på deres liste over de ti største trusler 

mod globalt helbred; som navnet på samme artikel indikerer (WHO, 2019). Denne placering blev givet allerede 

i 2019, før Sars-CoV-2 var blevet et omtalt emne. En placering der umiddelbart kan argumenteres for at være 

på vej op på ranglisten, efter covid-19.  

 

Vores motivation for emnet udspringer af covid-19 pandemiens naturligvis enorme indflydelse på samfundet, 

men særligt også de banale - og ofte meget forskelligt betonede samtaler omkring sygdommen - vi i vores 

hverdag har været vidne til eller en del af. Samtaler omkring validiteten af brug af mundbind og visir, 

flokimmunitet, styrken af symptomer, hvorvidt patienter er døde af corona eller med corona, og om vaccinen 

er sikker eller ej. Samtaler som disse ønsker vi at analysere og diskutere senere i opgaven, på baggrund af 

interviews og spørgeskemaundersøgelser. Alle disse samtaler har dannet grund for en uvished omkring alle 

disse emner, men særligt vaccinen, og denne uvished har ramt os alle sammen. Vi er blevet overrumplet af 

fakta, informationer og videnskabelige beviser, og det er næsten som om, at ingen ved, hvad der er sandt 

længere. Dette har haft en stærk effekt på samfundet samt dets borgers tendenser til at vurdere, hvad de mener, 

er sandt og videnskabeligt, og hvad der ikke er. Det har dannet en gruppering i samfundet, hvor der i nogle 

tilfælde skelnes mellem den anstændige og fornuftige pro-vaccine befolkning kontra den sindsforstyrrede og 

konspirationsteoretiske anti-vaccine befolkning. Eller, set fra det modsatte perspektiv, de snæversynede, naive 

“får” i samfundet kontra de klarsynede, veloplyste og “vågne” individer. Yderligere har muligheden for at 

have et veletableret socialt netværk, og muligheden for at kommunikere med andre der deler samme 

overbevisning som en selv, skabt et samfund hvor halve informationer deles, og “sandhed” er subjektiv (Burki, 

Talha, 2020). 

Det er ofte sådan, disse to modstridende holdninger præsenteres, men skepsis kan forekomme i mange 

forskellige former og på baggrund af mange forskellige årsager. Det kan eksempelvis være den unge kvinde i 

20’erne, som frygter at blive infertil eller at blive gravid grundet uforudsigelige senfølger, som potentielt kan 

påvirke barnets sundhed i fremtiden. I den forstand kan man godt være skeptisk over for COVID-19 vaccinen, 

uden det skal betyde, at man tror, at man giver samtykke til at få en mikrochip plantet i armen af Bill Gates 

(Goodman & Carmichael). Vi er dermed meget interesserede i at forstå de forskellige årsager, der ligger til 

grund for vaccineskepsis, og kigge nærmere på, hvordan denne skepsis er opstået.  Herunder ønskes at belyse 
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den offentlige debat, fremstillingen af vaccinerne og deres indflydelse på samfundet. Ved at undersøge de 

forskellige sider af begge vacciner, er målet at oplyse hvordan der er opstået en polarisering i samfundet, 

angående vaccinationerne. Hvor kommer mistilliden fra?  

 

Problemfelt 

Problemfeltet for vaccineskepsis er relevant på forskellige niveauer. Først og fremmest er det relevant, idet 

vacciner årligt redder 2-3 millioner liv (WHO, 2019). I den forstand er vaccineskepsis et alvorligt problem på 

verdensplan, altså makroniveau, hvor problemstillingen bliver relevant for store politiske organisationer, som 

WHO, EU, FN osv., men vaccineskepsis skaber også problemer lokalt, på mikroniveau, hvor problemstillingen 

bliver relevant for eksempelvis regeringen, den danske sundhedssektor og medie- og nyhedsbranchen. På 

mikroniveauet kigges der særligt på lokale samfundsproblematikker, herunder emner som mistillid til staten 

og videnskaben. Dette ses særligt med den nuværende Coronapandemi, som har fyldt meget de sidste to år og 

ændret vores samfund og den måde, vi lever på i hverdagen. I den forbindelse er det desuden interessant at 

undersøge, hvilken modstand COVID-19 vaccinen har mødt og fra det udgangspunkt udarbejde en analyse af 

de forskellige narrativer der er opstået omkring COVID-19 vaccinen, samt hvordan COVID-19 vaccinen bliver 

forstået og tilgået af forskellige sociale grupper. På mikroniveau er problemet interessant, da 

Coronapandemien har medført restriktioner fra regeringen. Disse restriktioner har sat gang i store debatter fra 

borgerne, særligt omkring sygdommens validitet og reelle fare. En typisk katalysator for vaccineskepsis er, at 

det offentlige vil tolerere risiko for skade fra en vaccine, hvis deres frygt for sygdommen overgår deres frygt 

for vaccinen. Dette er ofte ikke tilfældet for Corona, da der er en tendens til at opfatte sygdommen som harmløs, 

hvilket netop bidrager til en forøget vaccineskepsis - særligt når der på nuværende tidspunkt er tvivl om 

vaccinens langsigtede effekter, hvilket kan skabe en “frygt for det ukendte” hos mange skeptikere.  

Et andet vigtigt perspektiv i problematikken om vaccineskepsis er den vidtspændende faktakritiske debat, som 

er blevet antændt i takt med COVID-19's indhug i Danmark. Verden manglede en vaccine, og vi manglede 

den hurtigt. Dette igangsatte et kapløb fra medicinalindustrien om at udvikle en vaccine hurtigst muligt. Dette 

resulterede i flere eksemplarer af en vaccine, udviklet af bl.a. Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna og 

AstraZeneca. En af disse producenter, nemlig AstraZeneca, skabte dog nogle stærke kontroverser, idet man 

begyndte at se et mønster af hjertestop hos personer, som havde modtaget denne vaccine. Dette kan opfattes 

som et, måske meget mildt, men nutidigt svar på The Cutter Incident (Offit, 2005), som anses som værende et 

af historiens værste farmaceutiske katastrofer, og kan siges at have påvirket vaccinemodstand og styrket 

mistilliden til medicinalindustrien helt indtil den dag i dag.  
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Desuden har vi den ophedede debat med det danske forsøg om mundbinds evner til at reducere risikoen for at 

blive smittet med coronavirus. Denne og øvrige debatter omkring, hvad der er videnskabeligt i relation til 

corona virussen, har givet mange danskere incitament samt et behov for at forholde sig til fakta og videnskab. 

Faktisk mener Michael Bang Petersen, professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, at 

debatten om dette forsøg afspejler uvidenhed og leder til polarisering (Ringgaard, 2020). Videnskaben har 

altså spillet - og spiller fortsat - en væsentlig rolle; ikke blot for politiske- og organisationsledere og eksperter, 

men også for den almindelige borger. Her bliver det særligt interessant at stille spørgsmålet om, hvor den 

almindelige borger, eller snarere den almindelige skeptiker, får sine videnskabelige fakta fra. Og hvordan ved 

vedkommende, at denne information er sand?  

Her kan det være særligt relevant at kigge på sociale medier som nyhedsplatform og anvende teori om 

information, misinformation og disinformation på sociale medier. Er der sammenhæng mellem vaccineskepsis 

og en bestemt måde at indtage information? Ifølge en artikel fra lægemiddelstyrelsen mener halvdelen af de 

16-34-årige danskere, at debatten om COVID-19 vaccinen er karakteriseret af misinformation, som er 

information der er forkert, der bliver spredt af en person der ikke er bevidst om, at den information de spreder 

er forkert.  (Lægemiddelstyrelsen, 2021). Som nævnt i indledningen er resultatet af vaccineskepsis, at individer 

er afvisende overfor en vaccine, som er udviklet til at redde liv. Dog er det interessant at undersøge, hvad der 

ligger til grund for denne skepsis. Her kunne det være interessant at kigge på de mere ekstreme skeptikere, 

hvilke informationer der danner grund for deres skepsis, og hvorfra de får disse informationer - alt sammen 

med henblik på at analysere de forskellige sociale narrativer der findes hos disse skeptikere. Her bliver det 

teoretisk interessant, idet vi kan inddrage information disorder og herunder under begreberne information, 

misinformation og disinformation (Shu, K. et al. 2020).  

 

Desuden er det relevant at kigge på Ulrik Becks teori om Risikosamfundet fra bogen World at Risk (2008). 

Den Store Danske definerer begrebet ‘risikosamfund’ på følgende måde: “Risikosamfund, sociologisk 

betegnelse for en samfundsepoke, hvor individer, virksomheder og samfundsinstitutioner handler ud fra 

risikokalkulation og minimering af risiko (risikostyring)”. Risikosamfunds diskussionen bliver særligt relevant 

i denne problemstilling, idet den rejser spørgsmål ved forestillingerne om statens afgørende rolle og især dens 

muligheder. Desuden bliver Becks begreb om usynlige risici relevant i problemstillingen, idet 

coronapandemien kan siges and indgå i den kategori af risici. Når vi undersøger de forskellige narrativer i 

samfundet, bliver det også relevant at kigge på, hvordan de mange dele af samfundet er påvirket af forskellige 

risici. Har individer fra diverse grupper af samfundet, samme muligheder for at tilgå den information, der leder 

til den beslutning de tager, angående vacciner? Er der uforudsete risici forbundet med vacciner, som er 

forskellige i de mange sociale grupper?  
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Det ovenstående problemfelt leder os dermed til opsætningen af følgende problemformulering og 

arbejdsspørgsmål: 

 

“Hvordan kan skepsis og bekymring angående COVID-19 vaccinen undersøges og forstås, ved at analysere 

de specifikke sociale narrativer, der eksisterer i Danmark?” 

 

Arbejdsspørgsmål: 

1. Hvad bidrager til vaccineskepsis? 

2. Hvordan kan en vaccine defineres som en teknologi og hvad er den bygget op af?  

3. Er der sammenhæng mellem forskellige sociale grupper og vaccineskepsis? 

4. Hvilke argumenter er der imod COVID-19 vaccinen og tager de udgangspunkt i følelser eller videnskab?  

5. I hvor stor grad har Corona påvirket forskellige sociale grupper? 

 

Projektets tilgang 

Da projektet startede, havde vi en anden tilgang end den vi er sluttet af med, hvilket skyldes flere forskellige 

årsager. I starten lå vores fokus på at lave en komparativ analyse af COVID-19 og polio, som ville have fokus 

på den skepsis der har været omkring vaccinerne til begge virusser. Årsagen til at projektet har taget en anden 

tilgang, skyldes at vi ikke mente at der var nok at finde på skepsis omkring poliovaccinen. Derfor valgte vi i 

stedet at fokusere på skepsis omkring COVID-19 vaccinen, da det var et emne som er utrolig relevant lige nu, 

og er et emne som der findes mange forskellige holdninger til. Derfor besluttede vi at det ville være bedre at 

undersøge forskellige grupper, og forstå hvor og hvordan skepsis opstår, frem for at lave en komparativ 

analyse. Dette har også ledt til, at vi har brugt noget af den viden vi har indsamlet, om vacciner, til at forstå 

hvordan en vaccine kan defineres som en teknologi, og herunder hvordan dette kan lede til yderligere skepsis.  
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Empiri og redegørelse 

Vaccine Hesitancy - Vaccineskepsis 

Modstandere af vacciner er ikke nødvendigvis et nyt fænomen. Allerede i 1772 viste pastor Edmund Massey 

mistro til vacciner, ved at kalde dem “diabolical operations” (Ernst, Edzard, 2001). 

Mens Masseys bekymringer var baseret på religiøse underlag, og vacciner blev opfattet som et forsøg på at 

undgå “guds vrede og afstraffelse”, er der i nyere tid opstået en ny form for mistro til vacciner og videnskab. 

En mistro der blandt andet er baseret på frygt, magt, og politisk agenda. I sin bog Vaccine Hesitancy: Public 

Trust, Expertise, and the War on Science, diskuterer Maya J. Goldenberg hvordan mistro til regeringen på 

verdensplan har ført til en misforståelse af videnskaben (Goldenberg, Maya J). Goldenberg ligger grundlag for 

hvordan ovenstående er nogle af grundene til, at befolkningen bl.a. har set en stigning i antallet af folk, som 

ikke tror på vacciner. Goldenberg understreger at en af de største grunde til mistro til videnskaben er ignorance 

og frygt hos den generelle befolkning, og fremhæver den utilsigtede hændelse med MMR-vaccinen og autisme. 

På trods af, at studiet der havde fundet en sammenhæng mellem MMR-vaccinen og autisme blev vist til at 

være forfalsket, er der stadig en del af befolkningen, som ikke lader deres børn vaccinere, i frygt for, at de får 

autisme (Goldenberg, Maya J). Yderligere ligger Goldenberg fokus på mængden af “home science” og “self-

educated researchers”, og hvordan brugen af internettet til at “undersøge” et bestemt emne ikke er 

ensbetydende med, at man er ekspert på området. Men lige præcis på grund af internettets muligheder for at 

finde mennesker, der har samme overbevisning som en selv, er vaccine skeptikere en voksende del af 

befolkningen.  

“Fanning the flames of public mistrust of the scientific consensus, the narrative continues, is a well-organized 

anti-vaccine movement, comprising self-serving researchers and celebrity spokespeople, mobilized parent 

groups desperate to assign blame for their children’s autism, and a sensationalist media. This toxic 

combination results in our current, persistent, and growing problem of vaccine hesitancy.” (Goldenberg, Maya 

J).  

 

 

Vaccineudvikling 

Ifølge Plotkin, amerikansk læge og konsulent for vaccineproduktionsselskaber, har vaccineproduktionen 

tidligere ligget lige på linjen mellem videnskabelige vidundere, og etisk ukorrekte handlinger. Udviklingen af 

poliovaccinen begyndte allerede tidligt i det 20-århundrede. Her blev det i 1909 slået fast, at polio var en virus. 

Dette blev baseret på arbejde udført af Landsteiner og Popper (Plotkin, S, 2011). Yderligere blev det fastslået, 
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at der ikke blot var 1 type virus, men at der fandtes 3 forskellige former for polio. Fra tidligere undersøgelser 

var det i 1946 blevet etableret, at mennesker der allerede havde haft polio, var immune overfor yderligere 

sygdom. Herfra begyndte arbejdet på at udvikle en vaccine, og det første forsøg løb med at undersøge, hvilken 

effekt polio havde på chimpanser og mus. Ved at isolere et stykke af polio inficeret rygrad fra en chimpanse, 

og overføre det til mus, var det muligt at svække virussen til sådan en grad, at den ikke længere havde en 

markant påvirkning på musen (Plotkin, S, 2011). Herfra blev vaccinen yderligere testet på chimpanser, som 

udviklede antistoffer over for polio. Herfra tager udviklingen af vaccinen en etisk ukorrekt drejning, da den 

første mennesketest blev udført på en 8-årig mentalt retarderet dreng i 1950. Herfra viste det sig, at vaccinen 

virkede, og den blev derfor yderligere testet på flere børn. De opbyggede en semi-immunitet, da vaccinen kun 

var effektiv overfor 1 af de 3 typer af virus. Herfra blev vaccinen videreudviklet, og blev til sidst tilgængelig 

for resten af befolkningen i 1955. Fra start til slut, tog det over 50 år at udvikle poliovaccinen.  

 

I stærk kontrast til dette, blev SARS-CoV-2 (COVID-19) vaccinen udviklet og gjort tilgængelig under 1 år 

efter virussens opdagelse (Krammer, F, 2020). Herfra er der opstået tydelig tvivl på vaccinens legitimitet, og 

såede tvivl om hvordan videnskaben kunne være i stand til at udvikle en virkende vaccine så hurtigt, da det 

tidligere har taget flere årtier.  

 

Men langt før arbejdet på polio og COVID-19 vaccinerne blev påbegyndt, var der allerede i 16-1700-tallets 

Kina forgængere for vacciner (Plotkin, S, 2011). Her blev det opdaget, at man kunne opnå hel eller delvis 

immunitet mod Kopper, ved at bruge en metode der hedder variolation, også kaldet for podning på dansk. 

Variolation bliver ofte set som forgængeren for vacciner, da den indebærer at indtage en lille mængde af 

sygdommen, og at lade kroppens immunforsvar opbygge en resistens. Et par århundrede senere, begyndte den 

franske biolog Louis Pasteur sit arbejde med hvad der senere endte med at hedde pasteurisering (Plotkin, S. 

2011). Han opdagede at man kunne svække, eller dræbe mulige sygdomme i kyllingeæg, ved at opvarme dem. 

Herfra udviklede han sammen med en række af andre forskere en ny metode til at bekæmpe virale sygdomme, 

“attenuation”. Ideen med attenuation er, at man gennem flere generationer af sygdommen arbejder med at 

svække den, for til sidst at gøre den ufarlig for mennesker. Efter virussen var blevet attenueret, stod Pasteur 

med det var en af de første “rigtige” vacciner, der nogensinde var blevet udviklet. Herefter gik det stærkt, da 

man i 1900-tallet begyndte at arbejde med muterede celler, hvor man fandt ud af, at man kunne attenuere 

sygdomme gennem muterede celler, og derved svække dem. Arbejdet førte til, at man i tidsperioden fra 

1950’erne til 1980’erne: “... saw the development of numerous attenuated virus vaccines, including those for 

polio (Sabin oral), measles, rubella, mumps, and varicella.” (Plotkin, S, 2011). 
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Vaccinetyper 

Grundet den hurtige spredning af Covid-19 på verdensplan, har der været stor efterspørgsel på en vaccine. 

Dette har medført at der er kommet flere forskellige typer af vaccinen, hvilket også har været med til at skabe 

forvirring og tvivl om hvilken man skal vælge. Det tager normalt op til 10 år at udvikle en vaccine men grundet 

vaccinens nødvendighed, blev de udviklet på rekordtid (Lægemiddelstyrelsen).  

 

De vacciner som bliver brugt i dag, har fået en betinget godkendelse, hvilket betyder at de gælder et år og kan 

forlænges. Lige så snart myndighederne har fået den aftalte dokumentation kan den betingede godkendelse, 

ændres til en normal godkendelse. Der findes fire forskellige vacciner som er betinget godkendt i EU: 

 

• Pfizer/BioNTech(Comirnaty) 

• Moderna 

• AstraZeneca(Vaxzevria) 

• Johnson & Johnson - Janssen Pharmaceutical 

 

Disse vacciner er alle blevet godkendt da der har været dokumentation, der beviser at virussen er mere farlig 

end bivirkningerne, samt at vaccinen virker mod virussen. Måden en vaccine bliver godkendt på, er ved at 

uafhængige fageksperter som er udvalgt af det europæiske lægemiddelagentur, vurderer dokumentationen fra 

de forskellige vacciner og deres forsøg. Hvis alt er godkendt, giver den europæiske lægemiddelagentur besked 

til EU-kommissionen om at vaccinen kan bruges, hvorefter at vaccinen kan bruges i EU landene 

(Lægemiddelstyrelsen). Da de forskellige vacciner er produceret på rekordtid, betyder det også, at der findes 

en række bivirkninger til de godkendte vacciner. Det er tæt på umuligt at undgå bivirkninger, da alle mennesker 

er forskellige og reagerer forskelligt.  

Det er yderligere relevant at nævne, at de godkendte COVID-19 vacciner alle er mRNA vacciner. Det vil sige, 

at det ikke er traditionelle attenuerede vacciner, hvor virussen er blevet svækket gennem flere generationer. 

Det er i stedet en teknologi, der arbejder med det allerede eksisterende immunforsvar, og ”lærer” kroppen, at 

forsvare mod en form for virus eller bakterie. ”… mRNA was advocated as a vaccine platform, perhaps being 

ideal in the sense that it brings together the immunological features of live attenuated vaccines such as 

endogenous antigen expression…” (Schlake, T et. al). ”Vaccinen” virker, forklaret meget simpelt, ved at 

informere kroppens immunforsvar, om hvordan det skal håndtere en bestemt type virus. Dette gøres ved at 
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indkode et stabiliseret protein fra virussen, og indskyde det i kroppen. mRNA vacciner er langt mere 

kompliceret og er yderligere en relativ ny teknologi for mange mennsker, på trods af, at forskere har forsket i 

dem i flere årtier. Der kan skrives en hel projektopgave om mRNA vacciner i sig selv, og vi har derfor valgt, 

ikke at gå yderligere i dybden med, hvordan vaccinen er bygget op. Den vigtige information at tage med i 

forhold til gruppens projekt er, at der er mange, der ikke har hørt om dem før, og at det derfor kan være en af 

de mange grunde til, at folk er bange for vaccinen, eller ikke ønsker at få den. 

 

Metodiske overvejelser  

Den primære kilde til indsamling af empiri består af kvantitative data i form af et spørgeskema rettet mod tre 

målgrupper, som hver har sin særlige karakteristika. Formålet med dette er at anvende triangulering for at 

belyse det samme emne fra flere forskellige synsvinkler, samt forhåbentligt at kunne se et mønster i 

besvarelserne baseret på den enkelte gruppes grundprincipper og samlingspunkter. Derudover skal et 

semistruktureret interview og et fokusgruppeinterview bidrage med nogle mere uddybende svar og 

perspektiver på problemstillingen. Det samlede formål med de etnografiske metoder er at få suppleret en bred 

vifte af holdninger og synspunkter, som afspejler et særdeles blandet narrativ omkring vaccinen, som i høj 

grad afhænger af forskellige kulturer og grupperinger.  

Kvalitative metoder 

Det semi-strukturerede interview 

Vores interviewformater består bl.a. af et semistrukturerede interview, som Svend Brinkmann og Lene 

Tanggaard (2010) dækker over i deres bog Kvalitative metoder: en grundbog. I bogen understreger Brinkmann 

og Tanggaard, at det ofte er til fordel at starte ud med hvad-spørgsmål, inden der fastlægges, hvordan den 

konkrete struktur for interviewet skal udarbejdes. Det er vigtigt at udforme, hvad der ønskes at blive indsamlet, 

og hvad det indsamlede skal bruges til, før det besluttes, hvordan denne data indsamles bedst muligt 

(Brinkmann & Tanggaard, 2010). Vores semistrukturerede interview er udarbejdet ved hjælp af en 

interviewguide. Denne guide skal være medvirkende til at kunne styre interviewet i en defineret retning og 

rammesætte interviewet, men stadig give plads til uddybende spørgsmål eller bemærkninger. Det er en metode, 

som for os har været særlig nyttig, idet vores uddybende spørgsmål har været stærkt afhængige af vores 

respondenters svar til det forgangne, strukturerede spørgsmål.  
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I bogen Mastering the Semi-Structured Interview and Beyond fra 2013, kommer forfatterne Anne Galletta og 

William Cross omkring et vigtigt kernebegreb, som anvendes til at understrege interviewholderens rolle og 

generelle adfærd igennem interviewet - nemlig reciprocity, eller på dansk, gensidighed. Et interview er en 

social interaktion, hvor interviewpersonen frivilligt deltager. Ofte er det muligheden for at bidrage til, hvad 

end der undersøges, der fungerer som drivkraft. Af den grund er det vigtigt, at et semi-struktureret interview 

ikke udføres som et forhør, men i stedet en samtale, som er gensidig og kan berige begge parter. Dette er 

desuden vigtigt at have i baghovedet, hvis man ønsker at fastholde interviewpersonens interesse i interviewet, 

idet det leder til mere genuine responser (Galletta & Cross, 2013). Reciprocity kan også siges at spille en stor 

rolle, når et interview bygger på et individs holdninger til et kontroversielt eller ømt emne. Her får reciprocity 

dog en anden betydning, idet det her er med til at skabe en åbenhed eller accept overfor en ellers modstridende 

holdning, hvilket igen bidrager til at fastholde interviewpersonen i en dialog, som vedkommende ønsker at 

være en del af og føler sig tryg i (Galletta & Cross, 2013).  

 

 

Fokusgruppeinterviewet  

Følgende afsnit om fokusgruppeinterviews tager udgangspunkt i bogen The Focus Group Guidebook af David 

Morgan fra 1997. Fokusgrupper er gruppeinterviews, hvor en eller flere moderatorer guider interviewet mens 

en lille gruppe diskuterer de emner, som moderatorerne opstiller. Alt, hvad deltagerne siger, er essentielle data 

i fokusgrupper, om end det er hvad de siger til moderatorerne eller til hinanden. Fokusgrupper består typisk af 

seks til otte personer, men kan principielt bestå af én interviewperson og én moderator (Morgan, 1997). Det 

vigtige aspekt ved fokusgrupper er, at deltagerne repræsenterer en nogenlunde tilsvarende demografisk 

karakteristika, eller blot deler nogenlunde tilsvarende baggrunde. Ideen med at afholde fokusgrupper findes 

primært, når man kigger på, hvad en fokusgruppe kan, som et semi-struktureret interview ikke kan, og det er 

særligt deltagernes interne diskussioner. De interne diskussioner kan give anledning til et mere nuanceret 

billede af et givent undersøgelsesområde, og det kan bidrage til at nedbryde eventuelle bias, man kan have om 

bestemte befolkningsgrupper og deres holdninger. Der ligger et listening and learning princip i 

fokusgruppeinterviews, som helt fundamentalt betyder at lytte til folk og lære fra dem (Morgan, 1997).  

Fokusgrupper skaber kommunikationslinjer. Dette fremgår mest tydeligt i selve gruppen, hvor der er 

kontinuerlig kommunikation mellem moderatoren og deltagerne, såvel som internt mellem de individuelle 

deltagere. Denne kommunikation kan inddeles i en treparts proces, hvor 1) moderatorerne beslutter, hvilke 

emner, de ønsker at deltagerne skal diskutere, 2) fokusgruppen indleder en indbyrdes samtale med disse emner 

som omdrejningspunkt, og 3) moderatorerne opsummerer, hvad de har lært fra deltagerne. Igennem denne 
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proces bør moderatorernes motivation bestå af et ønske om at lytte til, lære af og forstå deltagerne (Morgan, 

1997).  

Fokusgruppeinterviews er en alsidig metode, som kan anvendes i mange sammenhænge. Dog vil 

fremgangsmåden og formålet variere meget alt efter, hvem der anvender fokusgruppeinterviewet. Morgan 

opstiller en tabel over de fire primære formål samt de fire primære faser i et projektarbejde, hvor et 

fokusgruppeinterview kan være effektivt:  

 

Problemidentifkationsfasen er den, hvor den primære opgave er at definere et mål. Denne tidlige fase i et 

projekt gavnes ofte af kvalitative forskningsmetoder, og særligt af fokusgruppeinterviews, fordi en 

fokusgruppe kan bære en diskussion - selv hvis projektgruppen besidder minimal viden om problemet. Der er 

vægt på opdagelse, så i stedet for at dirigere gruppen mod en pre-determineret diskussion, så kan 

projektgruppen lære, hvilke emner inden for diskussionen, som deltagerne vægter højest. I planlægningsfasen 

er det måden, hvorpå man opnår en række mål bedst muligt, der er i centrum. I denne fase er der ofte fortsat 

fokus på opdagelsen, men nu har projektgruppen en række målsætninger, som kan dirigere indsatsen i en 

bestemt retning. I den forstand bliver fokusgruppeinterviewet mere struktureret, idet projektgruppen har en 

bedre forståelse for dens undersøgelsesområde, hvilket muliggør gruppens evne til at høre deltagernes 

perspektiver på de målsætninger, som gruppen har opbygget. Implementeringsfasen er ofte mest relevant, 

hvis projektgruppen har intentioner om at indsætte en løsning på et defineret problem. Er dette tilfældet, så er 

det fasen, hvor gruppen finpudser sine oprindelige mål. Her kan gruppen få feedback, da fokusgruppen kan 

give indblik i en række potentielle problemer. I vurderingsfasen (assessment) forsøger projektgruppen at 

forstå, hvad projektet har bragt, og hvordan dette kan bruges i et potentielt viderearbejde. Når projektet 

essentielt er afsluttet, så kan projektgruppen anvende fokusgruppeinterviews til at fortolke, hvad der er opnået. 

Diskussioner i fokusgruppen kan give indblik i hvordan og hvorfor man opnåede det udfald, man gjorde, og 

kan bidrage til refleksion over, hvad der virkede, og hvad der ikke gjorde (Morgan, 1997).  
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Kvantitative metoder 

Grundet overvejelser omkring validiteten af vores kvalitative undersøgelser, har vi i gruppen valgt at fordele 

spørgeskemaet vi har lavet, til flere forskellige Facebook grupper frem for en enkelt. Dette skyldes at vi har 

lavet nogle overvejelser omkring hvorvidt en Facebook gruppe kan være dækkende for problemstillingen, men 

samtidig vil det også undersøge hvorvidt holdninger er forskellige afhængig af hvilken gruppe der kigges på. 

Vi har i gruppen valgt at tage udgangspunkt i tre forskellige Facebook-grupper, som hver har forskellige 

perspektiver på COVID-19, hvilket vil kunne bruges til en sammenligning og analyse. 

Den første gruppe vi valgte, var vores egen studie gruppe HumTek B. Denne gruppe valgte vi da det er en 

gruppe som indeholder medlemmer, der rammer den samme målgruppe som vi selv er i. På den måde vil vi 

kunne undersøge de holdninger, som folk i vores egen aldersgruppe har. Det er desuden den eneste gruppe, 

som har en mere snæver aldersramme. 

Den anden gruppe er en gruppe, der hedder ”reaktion ved COVID-19 vaccine”, som indebærer personer, der 

alle har det til fælles, at de enten selv har fået vaccinen, eller kender nogen, som har fået den, og oplevet 

bivirkninger eller andre effekter efterfølgende. Denne gruppe valgte vi ud fra gruppens samlingspunkt, som 

netop omhandler vaccinen. Derved vurderede vi, at medlemmerne ville have en holdning til vaccinen, og at vi 

ville kunne få nogle gode uddybende svar fra nogle mennesker, som kan dele deres egne personlige oplevelser 

eller tanker.  

Den tredje gruppe, vi valgte, var ”Det sker’ på Nørrebro”. Denne gruppe valgte vi, da vi gerne ville have en 

gruppe, som var så neutral som muligt, og hvor der ikke var nogle fællestræk på nogle af medlemmerne andet 

end deres geografiske placering. Målet med denne gruppe er at få et standpunkt, vi kan sammenligne de andre 

grupper med, da de andre grupper består af folk, som deler de samme holdninger og erfaringer. Denne gruppe 

udgør normen, da det er den gruppe,som har den bredeste diversitet af medlemmer, og derfor bedst kan afspejle 

den generelle opfattelse af COVID-19. 

 

Triangulering 

Ved hjælp af triangulering kan der skabes en større kvalitet omkring undersøgelser ved at sammenligne dem 

med hinanden, og derefter finde styrker og svagheder i hver undersøgelse. I projektet vil gruppen bruge de 

forskellige interviewformer der er blevet lavet, og sammenligne de kvalitative interviews op imod de 

kvantitative, og sammenligne resultaterne. Der er fordele og ulemper ved alle metoder, hvilket betyder at man 
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ikke kan finde en metode, der dækker alt. Triangulering er derfor en effektiv metode til at dække et bredere 

felt, og sørge for at den data man indsamler har større kvalitet. Ved at sammenligne spørgeskemaernes data, 

og de kvalitative interviews, vil det være muligt at finde mønstre i svarene, og forstå hvilke bekymringer der 

findes, når der bliver snakket om COVID-19. Der findes forskellige måder at foretage triangulering, man kan 

foretage de kvalitative undersøgelser først, hvor der efterfølgende laves kvantitative undersøgelser ud fra den 

empiri, der er indsamlet. Det er også muligt at gøre det omvendt, hvor man først laver kvantitative 

undersøgelser, og derefter laver spørgsmål, som relaterer til den data, man har indsamlet. Til sidst er det muligt 

at udsende begge undersøgelser samtidig, og på den måde finde ud af om de kvantitative og kvalitative 

undersøgelser stemmer overens (Analyse Danmark).  

Vi har valgt at projektets undersøgelser skal være uafhængige af hinanden, og derfor sendes ud samtidig. Dette 

skyldes, at vi vil undersøge, om de svar, der bliver indsamlet, har en sammenhæng, og om der kan findes en 

rød tråd mellem de kvantitative og kvalitative svar, frem for at den ene undersøgelse bliver bygget på baggrund 

af den anden undersøgelse. Denne metode vil blive anvendt i analyseafsnittet, hvor den indsamlede data vil 

blive sammenlignet og analyseret og hermed danne en forståelse for de forskellige gruppers standpunkt.     
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Semesterbindingen  

Ved at gøre brug af de samfundsvidenskabelige undersøgelsesmetoder fra STS, vil vi undersøge, diskutere og 

opstille argumenter fra begge sider af vores problemformulering. Vi ønsker ikke at have bias i vores projekt, 

og søger derfor at sætte argumenter op ligeligt. STS elementet er en afgørende faktor for at komme ind til 

kernen af projektets problemstilling, og dermed skabe en dybere forståelse omkring emnet. Ved hjælp af STS 

vil det være muligt at undersøge hvilke tanker og fordomme der er på spil, når der snakkes om vacciner. Det 

vil dermed gøre det muligt for os at forstå hvordan modsætninger skabes i debatten om Corona og vacciner, 

og hjælpe med at skabe et billede af hvordan skepsis opstår. Der vil blive brugt både kvalitative og kvantitative 

undersøgelser til at få det bedste overblik, samt forskellige målgrupper, så der skabes den bedst dækkende 

undersøgelse. 

 

Vi vil udover brugen af STS inddrage TSA for at forstå, hvordan vacciner bliver skabt og hele processen bag 

udviklingen af vaccinen. Med denne viden vil der blive skabt en god grundforståelse omkring vaccineemnet, 

som kan arbejdes med videre hen i projektet. Ved at have en grundig forståelse omkring vacciner, vil det også 

hjælpe med at forstå hvad der er viden og hvad der er misinformation, når det handler om pandemien og den 

viden, der bliver spredt. Vi vil forsøge at holde os væk fra unødvendige modeller, og i stedet prøve at forholde 

os bredt til emnet og skabe en overordnet redegørelse af vacciner. 
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Teori 

Risk society  

Når man taler om risici i forbindelse med risikosamfundet, så taler man om en helt anden form for risici, end i 

daglig tale. I bogen World at Risk af Ulrich Beck fra 2008, lægger han vægt på, at i risikosamfundets forstand 

er risici uventede eller uforudsete konsekvenser af anvendelsen af teknologi og videnskab. Det kan desuden 

siges, at der er tale om socialt konstruerede risici, da det er diskursen eller retorikken, ofte i den politiske 

offentlighed, der afgør, om disse forhold betragtes som en oplevelse af risici. Beck bruger i denne 

sammenhæng begrebet produceret usikkerhed, som refererer til den situation, hvor teknologiens anvendelse i 

sig selv bliver en trussel (Beck, 2008). Den industrielle sektor har nået et niveau, hvor udviklingen af bl.a. 

biologiske eller genetisk relaterede teknologier, som fx en vaccine, påvirker naturlige processer på måder, som 

erfarne og specialiserede eksperter selv ikke kan forudse og forhindre. Der opstår altså, hvad Beck kalder for 

en risikopluralisme, idet det skaber en ubalance i disse eksperters opfattelser af risiciene, således at eksperterne 

ikke længere kan levere en entydig rådgivning til det beslutningstagende politiske system (Beck, 2008). Dette 

kom desuden stærkt til udtryk under regeringens første nedlukning af landet, hvor virologer, sociologer og 

politikere alle havde stærkt modstridende holdninger til, hvordan situationen skulle håndteres.  

 

To primære typer af risici 

Beck skelner mellem to dominerende typer af risici: objektive risici og subjektive risici. Objektive risici er den 

type af risici, man ofte ser i naturvidenskaben og matematikken, som ofte, eller altid, er målbare og har en 

objektiv karakter (Beck, 2008). Der forekommer en klar adskillelse mellem risiko og perception. De subjektive 

risici fokuserer på perceptionen af risiko, som defineres “here the perception of risk is viewed and analysed in 

turn largely as an individual reaction and response to objective risks as measured by various ‘heuristics’ of 

individual judgement and understanding” (Beck, 2008).  

 

Beck formidler meningen med perception of risk ved at tilføje en subgenre, han kalder for ‘cultural perception 

of risk’. Han tydeliggør forskellen mellem risk og cultural perception of risk ved at sige, at risk betegner en 

fælles risiko, hvad end den er fælles for det globale samfund, det nationale samfund, eller en endnu mindre 

befolkningsgruppe. Risikoen er den samme, men vurderingen af risikoen kan være forskellig og er ofte baseret 

på kulturer, nationaliteter, eller andre demografiske karakteristika, såsom etnicitet, køn, alder, erhverv, osv. 
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Risikoens ‘realitet’ er strengt afhængig af, hvad Bech kalder for the clash of risk cultures: kollisionen af 

kulturelt forskellige realiteter af risici (Beck, 2008).  

 

Risikoens realitet 

Risikoens realitet kan siges at være meget abstrakt. Ingen kan benægte, at frygten for oversvømmelse eller 

udryddelsen af dyrearter er baseret på en objektiv virkelighed, som er den globale opvarmning. Heraf er det 

ikke urimeligt at sige, at den globale opvarmning er en objektiv risiko, for en risiko er ikke en objektiv, målbar 

størrelse (Beck, 2008). Men hvad betyder ‘risikoens realitet’? ‘Risikoens realitet’ bliver illustreret ud fra dens 

kontroversielle karakter. Risici besidder ikke nogen abstrakt eksistens i sig selv, men opnår i stedet ‘realitet’ i 

de modstridende bedømmelser af grupper og populationer (Beck, 2008). Risici opfattes som presserende, 

truende og virkelige, eller som ubetydelige og uvirkelige udelukkende som et resultat af særlige kulturelle 

opfattelser og evalueringer. Som Beck meget billedligt illustrerer det: “the same risk looks like a dragon to 

some, but like a worm to others (Beck, 2008).” Han understreger, at jo større og mere objektiv en risiko 

fremstår, desto mere afhænger dens virkelighed af dens kulturelle vurdering (Beck, 2008).  

Becks begreber og teori om risikosamfundet skal hjælpe os i analysen af vores empiri til at forstå, hvordan 

kulturelle risikovurderinger formes, og hvordan diverse samfundsgrupperingers demografiske karakteristika 

har indflydelse på denne vurdering.  

 

Information, misinformation og desinformation  

Information er nu lettere tilgængeligt end nogensinde før. Dette betyder dog ikke, at den information 

nødvendigvis er korrekt, og det er derfor vigtigt at sætte fokus på, hvordan misinformation bliver spredt, især 

i nyere tid. Anonymitet og sociale medier har været med til at gøre det nemmere at sprede misinformation, 

uden konsekvenser. På trods af, at det tidligere er blevet undersøgt (Shu et al., 2020), har de sociale mediers 

anonymitet parret med AI og automation gjort det muligt at hurtigt og anonymt at sprede fejlinformation til en 

større gruppe af mennesker, på blandt andet platforme som Instagram og Facebook.  

 

Generelt findes der 3 former for forkert information: desinformation, misinformation, og fejlinformation. På 

trods af at de alle falder lidt under samme kategori, er de dog forskellige. Desinformation er falsk eller forkert 
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information, der med vilje bliver spredt for at skabe splid og/eller for at overbevise en gruppe af mennesker 

om noget der ikke er sandt.  

Misinformation er information der er forkert, der bliver spredt af en person der ikke er bevidst om, at den 

information de spreder er forkert.  

Fejlinformation er direkte falskt information som bliver videregivet af en person som er klar over det de siger, 

er forkert, og på den måde har til formål at forklare noget forkert til en anden person. 

Yderligere er der andre typer af fejlinformationer: rygter er historier med informationer der går fra mund til 

mund hvor sandheden ikke er bekræftet og kan ændres fra person til person. Dermed kan dette skabe 

tvivlsomhed. Rygter kan skabes ved tvetydige handlinger og begivenheder. Når et rygte viser sig at være 

forkert, er dette en type misinformation. En skrøne er en fiktiv historie, der typisk er relateret til den lokale 

kultur. Skrøner bliver digtet med temaer, som er enten uhyggelige, underlige eller sjove. Typisk viser det sig 

at skrøner alle er fiktive historier og ikke giver et akkurat billede af det faktiske. Spammeddelelser på bl.a.  e-

mails er beskeder, der bliver sendt uopfordret til mange forskellige modtagere. Spammeddelelser indeholder 

typisk upassende eller irrelevante informationer. (Shu et al., 2020). Ved at analysere hvordan information 

bliver delt, og hvem det bliver delt imellem, ønsker vi at gøre brug af teorien om misinformation i 

analyseafsnittet, især i sammenhæng med pragmatisme, og ideen om, at være aktør i verden. 

 

Videnskabsteori 

Projektet lægger op til en postfænomenologisk tilgang, da Corona har haft en stor indvirken på hvordan verden 

opfattes. Ved at se projektet gennem denne filosofi, kan det hjælpe med at forstå hvordan samfundet har ændret 

sig, og hvordan verden har omstillet sig til Corona fænomenet. Postfænomenologiske studier hjælper med at 

skabe forståelse for den forbindelse der mellem mennesker og teknologier, og har mindre fokus på den tekniske 

og funktionelle del (Rosenberger & Verbeek. 2015). Projektets formål vil derfor, med denne filosofi, have 

fokus på at skabe forståelse for hvilken effekt Corona har haft på mennesker, og hvordan vaccineteknologien 

kan være med til at skabe et anderledes syn på livsverdenen for nogle mennesker. Livsverdenen er subjektiv 

og forskellig for hvert individuelt menneske, hvilket derfor også interessant at forstå hvordan en teknologi kan 

skabe to modstridende grupper af holdninger. Det vil også være interessant at kigge på hvilken form for 

mediering mennesket er blevet udsat for under Corona, og om alle er blevet udsat for den samme mediering. 

Den almene mediering som flest har modtaget omkring Corona vaccinen, kommer fra sundhedsstyrelsen der 

ved hjælp af diverse kampagner har informeret om vaccinen, og på samme tid opfordrede til at man blev 

vaccineret. Der findes dog utallige andre medier som også skaber en form for mediering, som bla. Facebook 
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grupper og nyheder, der spreder information til forskellige målgrupper, og samtidig skaber forskellige 

holdninger.  

Opgaven kan yderligere analyseres ud fra et pragmatisk synspunkt, altså, at vores læren og erfaring kommer 

fra vores opfattelse af verden. Forskellige individer har forskellige opfattelser af verden, og den 

beslutningtagninsprocess der finder sted, er bundet i de individuelle oplevelser som et individ har haft op til 

beslutningen skal tages. Ved at bruge pragmatismen, vil det give mening at se mennesket som en aktør og ikke 

en beskuer af verden, og på den måde forstå de valg som bliver truffet, og hvilke årsager der er til disse valg. 

Vi kan derfor argumentere for, at ifølge pragmatismen, er de beslutninger der bliver taget om vacciner, bundet 

i den opfattelse af verden, de forskellige individer har.  
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Analyse 

 

Kvantitativ undersøgelse 

I det følgende afsnit vil vi gennemgå besvarelserne af vores spørgeskemaer, som blev fordelt på de tre 

Facebook-grupper, Reaktion ved covid-19 vaccinen, Det sker på Nørrebro og HumTek B 2020. Vi vil komme 

omkring de spørgsmål, hvor besvarelserne differentierer sig mest, og derigennem komme ind på, hvad den 

enkelte gruppes demografiske karakteristika har af indflydelse på disse besvarelser. Analysen vil blive 

suppleret af teorierne om Becks Risk Society og Shu. et als Disinformation, Misinformation and Information. 

Besvarelserne på vores kvantitative undersøgelser har først og fremmest været overraskende mange, men de 

har også illustreret nogle interessante og forskelle besvarelser. Grupperne vil i løbet af dette afsnit refereres til 

som Nørrebro, Reaktion og HumTek. 

Der bides hurtigt mærke i den store variation i antallet af besvarelser fra hver gruppe, hvilket kan skyldes flere 

ting. Først og fremmest har antallet af medlemmerne i grupperne indflydelse på antallet af besvarelser, men 

tendensen er ikke så lineær, som man kunne have forventet. Nørrebro, med deres 133 besvarelser, består af 

19200 medlemmer. HumTek har 108 medlemmer og 26 besvarelser. Sidst har gruppen “Reaktion til 

vaccinen” kun 4100 medlemmer, men hele 276 besvarelser. Dette kan sættes i kontekst til vores karakterisering 

af grupperne, som vi beskrev under vores metodeafsnit.  

 

HumTek har den største procentvise deltagelse med 24% af gruppens størrelse som respondenter. Den 

umiddelbare forklaring på dette kan være, at gruppens medlemmer er vores egne medstuderende, som ønsker 

at være behjælpelige og bidrage til vores undersøgelser. Eftersom vi vurderer, at gruppens interessepunkt 

hverken er relateret til covid eller vacciner, men i stedet uddannelse og fællesskab, tør vi godt vurdere, at den 

høje procentvise deltagelse ikke er på baggrund af interessen for området, men snarere på baggrund af 

interessen for at bidrage til deres medstuderendes videns dannelse.  

 

Nørrebro gruppens deltagelsesprocent på kun 0,69% kan være et resultat af det, som også var gældende for 

HumTek, nemlig den manglende interesse for undersøgelsesområdet. Gruppen var udvalgt, fordi den 

repræsenterer et neutralt forum til vores undersøgelse, og det kan ses i antallet af besvarelser. Der er et helt 

andet niveau af engagement. Desuden er gruppen større og ikke sammensat ud fra nogen anden fællesnævner 

end medlemmernes geografiske placering.  
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Tager vi derimod vores sidste gruppe, Reaktion, så fremgår det mere tydeligt af deltagelsesprocenten på 6,73%, 

at gruppens diskussions- og omdrejningspunkter er nogle, som relaterer sig til spørgeskemaets indhold. 

Gruppen er dannet omkring nogle emner, som vores undersøgelsesområde også dækker over, og det kan siges 

at vække en større interesse i at deltage. Særligt da det kan antages, at en stor del af gruppens medlemmer på 

forhånd har reflekteret over og dannet holdninger til området, hvilket måske ikke i samme grad kan siges om 

de to øvrige grupper.  

Vi vil i de følgende afsnit redegøre for nogle karakteristika, som er særligt relevante for hhv. HumTek gruppen 

og Reaktion gruppen, hvor vi vil anvende Nørrebro-gruppen som den primære supplering og sammenligning, 

idet vi vurderer, at Nørrebro er den gruppe med den bredeste demografi og derved repræsenterer en større 

variation af holdninger, hvilket skaber et mindre nuanceret billede.  

 

HumTek 

Det indledende spørgsmål i spørgeskemaet lyder noget så simpelt “Har du haft covid-19?”, og her står vores 

medstuderende med den højeste “ja ”-svarrate fordelt på de tre grupper med 26,9%. Et lige så direkte spørgsmål 

kommer efter, og lyder “Er du vaccineret?”, hvor hele 96,2% af HumTeks respondenter svarer “ja”.  

Noget interessant ved dette er, at det tyder på, at de unge smittes mere, på trods af at flere af dem er vaccineret. 

Det er desuden en tendens, der ikke blot er til stede i HumTek besvarelse, men også i de to øvrige gruppers 

besvarelser. I Nørrebro gruppen har 22,6% været smittet med Corona, mens 85% er vaccineret. I Reaktion har 

kun 13% været smittet, og kun 81,8% er vaccineret.  

Det høje smittetal blandt HumTek kan skyldes flere årsager, men en fremtrædende årsag kan findes i de unges 

kultur og socialliv. Unge har flere kontakter i det daglige end andre aldersgrupper, og i dette tilfælde er gruppen 

alle universitetsstuderende, som omgås mange mennesker på uddannelsesstedet, både i form af den daglige 

skolegang, men også i de sociale arrangementer, som ofte er tilknyttet det at være studerende. Det kan måske 

siges, at unges adfærd er mindre påpasselig, hvilket også har skabt flere mediesensationer. Om end det er unge 

københavnere, som trodser forsamlingsforbuddet for at afholde ‘piratfester’ (Møller & Rasmussen, TV2, 

2020), eller om det er unge nordjyder, som bevidst smitter hinanden med covid (Ryom, Henriksen & Nielsen, 

TV2, 2021). Der ligger i dette en formodning om, at de unges sociale værdier og fællesskaber i nogle tilfælde 

vægtes højere sammenlignet med øvrige aldersgrupper. Dette fremgår også af spørgsmålet “Fulgte du 

restriktionerne, som regeringen implementerede?”, hvor kun 76,9% af HumTek svarede “ja”, sammenlignet 

med 79,7% fra Nørrebro og 91,3% fra Reaktion.  
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Kigger vi isoleret set på, at 96,2% af HumTeks respondenter er vaccineret, så udstråler det ikke ligefrem 

skepsis i sig selv, tværtimod. Men kigger vi på dette tal sammenlignet med de spørgsmål, der relaterer sig til 

bekymring, så fremgår det sådan, at bekymringen over vaccinen er større hos HumTek (26,9%) end Nørrebro 

(23,3%), på trods af at flere i HumTek er vaccineret. Desuden er flere af HumTeks respondenter mere bange 

for langtidssigtede bivirkninger end Nørrebro, hvor 30,8% af HumTek har svaret ja, og kun 24,2% af Nørrebro 

har sagt ja. Men hvorfor er der så mange fra HumTek, der har ladet sig vaccinere, hvis det er dem, der udviser 

den største bekymring? Nogle af de uddybelser vi ser fra de den bekymrede del af HumTek respondenterne 

lyder: “Fordi den er hastegodkendt og man ikke kender langtidsvirkninger” og “det er gået meget hurtigt” 

(Bilag 4). Disse udtalelser repræsenterer snarere en generel bekymring, eller nærmere en generel perception 

of risk, og kan ikke siges at have opstået ud fra HumTeks demografiske karakteristika, da denne type svar i 

høj grad også ses i de øvrige spørgeskemaer, bl.a. hos Nørrebro med uddybelser som “Ingen kender 

langtidsvirkninger på vores immunsystem, og om disse nye vacciner påvirker andre celler/systemer i kroppen” 

og “Det er en "ung" vaccine og evt. langtidsbivirkninger kendes ikke” (Bilag 5). Men hvordan identificerer vi 

HumTeks cultural perception of risk? Det er en udfordring grundet det forholdsvist lave antal af respondenter. 

En enkelt respondents bekymringsudtrykkelse lyder “Mest i forhold til hvordan den påvirker min uddannelse” 

(Bilag 4), som kan siges at referere til en bekymring, som relaterer sig til et hverdagsliv, som typisk vedrører 

mange unge. En anden respondent svarer “Jeg er mest nervøs over, hvad bivirkningerne er på længere sigt, 

især som kvinde og i forhold til potentiel fertilitet, og man ikke ved, hvad der sker længere ude i fremtiden, 

samt at der er så mange forskellige ting sagt om det, og at anti-vaxxere råber rimelig højt.” (Bilag 4). Dette 

svar relaterer sig til ikke blot en kønsbetinget bekymring, men også en bekymring, der bunder i det at være 

ung og det at være bekymret for sin egen, eller sine børns, fremtid. Dette sættes lidt i kontrast til et svar fra 

Nørrebro, som lyder “I forhold til mine to børn på 5 og 8 år er jeg. Ikke i forhold til mig selv.” (Bilag 5). Af 

disse svar fremgår det, at HumTek respondentens bekymring er for en risiko, som ikke længere er en risiko for 

Nørrebro respondentens, nemlig fertiliteten. Dog opstår der hos Nørrebro respondenten en ny risiko, som i 

stedet handler om respondentens børns velbefindende. Der skelnes mellem en risikovurdering, som i det ene 

tilfælde relaterer sig til en omstændighed, som udgør en risiko for sig selv, og i det andet tilfælde en 

omstændighed, som udgør en risiko for andre. Det illustrerer to forskellige kulturelle syn på en risiko. Den ene 

kultur værende forældrelivet og den anden kultur værende ungdomslivet eller præ-forældrelivet, og det viser, 

hvordan en nogenlunde tilsvarende bekymring besidder forskellige cultural perceptions of risk.  

 

 

Ved spørgsmålet “Fulgte du restriktionerne som regeringen implementerede?” svarede 76,9% af HumTek 

respondenterne “ja”, hvor 79,7% af respondenterne fra Nørrebro svarede “ja”. Det skal understreges, at 

forskellen er marginal, men derimod ikke interessant. Årsagen til dette kan igen være præget af de kulturelle 
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forskelle, og kan igen forklares ved at kigge på mediesensationerne om piratfester og bevidst smitte blandt de 

unge. Det kan måske endda forstås sådan, at de unge befinder sig et sted i livet, hvor det sociale og fællesskabet 

spiller en stor rolle. De unge er måske mere villige til at se bort fra restriktionerne til fordel for deres sociale 

fællesskaber, som er vigtigere for dem, end det er for personer i de øvrige aldersgrupper. Men noget tyder på, 

at de godt er klar over konsekvenserne ved dette. Risiko kan anses som summen af konsekvens og 

sandsynlighed, hvor konsekvens opfattes som faren samt omfanget af faren, og sandsynligheden som den 

estimerede sandsynlighed for, at denne fare vil opstå. HumTek fremstår mere pessimistiske end Nørrebro, idet 

73,1% af HumTek respondenterne vurderer, at Danmark fortsat vil mærke konsekvenserne af covid-19 i år 

2030, sammenlignet med kun 50,4% af Nørrebro. Men ligesom risikovurderingen, så er konsekvensvurdering 

subjektiv. Konsekvenser for unge kan være meget anderledes end konsekvenser for andre aldersgrupper, og 

det kan måske endda opfattes som en “cultural perception of consequences” i stedet for “risk”. Det kan per 

vores spørgeskema være svært at eksemplificere konkrete konsekvenser, da respondenterne ikke bliver 

præsenteret for muligheden, men i stedet kun får en ja/nej mulighed. Det gør det naturligvis sværere at 

identificere de cultural perceptions of consequences, som vi ønsker at forstå. De kulturelle konsekvenser for 

HumTek respondenterne findes umiddelbart i deres studieliv. En konsekvens som følge af covid-19 kan findes 

i restriktionernes påvirkning på undervisningskvaliteten, som er en kulturel konsekvens rettet mod de 

studerende. Restriktionerne har desuden indflydelse på de fælles sociale arrangementer, som er en del af 

studielivet. Disse konsekvenser kan siges at være en del af en større konsekvens, som er et mere demotiveret 

studieliv for mange unge, da mange af de ting, der forbindes med det at studere er så anderledes, end de 

forventninger, de har måttet have. Man kan dog sige, at spørgsmålet ikke ligefrem retter sig direkte mod 

vaccine bekymring, men snarere indirekte. Det indikerer ikke en bekymring for vaccinen, men i stedet en 

bekymring for, at konsekvenserne som følge af covid-19 stadig vil være til stede til trods for vaccinen, hvilket 

illustrerer en tvivl ved vaccinens virke og formål.  

 

Reaktion 

 Ved det indledende spørgsmål, “Har du haft covid-19?”, er det Reaktion gruppen, som har den laveste 

procentdel af “ja” svar: 13%, sammenlignet med 22,6% fra Nørrebro og 26,9% fra HumTek. Dette kan sættes 

i kontekst til gruppens samlepunkt, som er bekymring. Det illustrerer, modsat HumTek, en mere påpasselig 

adfærd. Dette kan kædes sammen med, at Reaktion er den gruppe, som er bedst til at overholde restriktioner 

af alle grupper. Når spurgt “Fulgte du restriktionerne, som regeringen implementerede?”, svarede 91,3% af 

respondenterne ja, sammenlignet med 76,9% fra HumTek og 79,7% fra Nørrebro. Dette, sammen med 

bekymringen, kan siges at have indflydelse på det lave smittetal hos Reaktion gruppen.  
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Hvor HumTek klart tog førstepladsen for antallet af vaccinerede (96,2%), så er Reaktion den gruppe, som har 

færrest vaccinerede (81,8%). Men sammenligner vi dette tal med Nørrebro (85%), er dette tal ganske højt taget 

i betragtning, at gruppen omhandler vaccinebekymring. Dog understreger Reaktion gruppen i dens beskrivelse 

på Facebook, at den er pro-vaccine, og skriver endda i beskrivelsen “Tror man ikke på vaccinen, er denne 

gruppe ikke for dig”. Det pointerer, at gruppen ikke er sted for vaccinemodstandere, men i stedet et sted, hvor 

folk kan dele deres oplevelser og erfaringer med hinanden og finde tryghed. Det kan desuden være en gruppe, 

hvor belysningen af andre menneskers erfaringer kan påvirke en vaccinetvivler mod beslutningen om accept 

eller afvisning af vaccinen. Tallene viser desuden, at størstedelen af gruppens respondenter er villige til at 

acceptere vaccinen på trods af deres bekymringer.  

 

Reaktion gruppens bekymringer kommer til udtryk i spørgsmålet “Er du bekymret over covid-19 vaccinen og 

den måde den er udviklet på?”, hvor det ikke overraskende er Reaktion gruppen, som udviser den største 

bekymring. 43,1% af respondenterne fra Reaktion gruppen siger, at de er bekymrede, sammenlignet med kun 

23,3% fra Nørrebro og 26,9% fra HumTek. Det er som sagt ikke overraskende, idet dette spørgsmål rammer 

plet i forhold til gruppens primære omdrejningspunkt, som netop er bekymring. Dette kommer også til udtryk 

i spørgeskemaets næste punkt, som efterspørger en uddybning, såfremt respondenten har svaret “ja” til det 

forgangne spørgsmål. Her ser vi nogle mere beskrivende uddybelser fra Reaktion, som udstråler en mere reel 

bekymring end fra Nørrebro, som snarere udstråler skepsis eller modstand. Et par eksempler fra Nørrebro 

lyder: “Den er hastet igennem og ikke testet. Pfizer er fx dømt utallige gange og har betalt millioner i bøder, 

så jeg ser dem som utroværdige.” og “slet ikke ordentligt testet, ny teknologi (mRNA går ind og fucker med 

generne), bivirkninger ??, intet producentansvar - jeg ku blive ved” (Bilag 5). Heraf fremgår det, at svarene 

ikke retter sig mod en bekymring om helbredspåvirkningen af vaccinen, men udtrykker derimod en mistillid 

til vaccineproducenterne. Tager vi derimod nogle eksempler fra Reaktion, kommer bekymringen til udtryk på 

en anden måde, som ikke udtrykker mistillid, men i stedet en helbredsmæssig bekymring: “Meget bekymret 

for den hast det er sket med. Vi ved intet om dødsfald og alvorlige bivirkninger som følge af vaccinen …” og 

“Jeg er bekymret over vacciner generelt ift min egen situation, da jeg har en række intolerancer/allergi hvor 

jeg erfaringsmæssigt får bivirkninger meget nemt både ift vacciner og medicin” (Bilag 2) er blot nogle af 

uddybelserne fra Reaktion. På den måde opstår der en tydelig skildring mellem skepsis og bekymring, og det 

tydeliggør en væsentlig differentiering mellem to typer af vaccinetøven. Modsætningerne på disse svar 

illustrerer også en forskel på risikovurderingen. Hvor Nørrebro svarene belyser en risiko, som kan siges at 

være støtten til, hvad de vurderer som utroværdige vaccineproducenter, samt de helbredsrisici, der er forbundet 
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med dette, er risikoen for Reaktion respondenterne i stedet relateret til deres egen individuelle reaktion på 

vaccinen og ikke umiddelbart præget af mistillid til vaccineproducenterne.  

 

Der fremgår dog en anden type af mistillid blandt Reaktion respondenterne, som ikke retter sig mod 

vaccineproducenterne, men i stedet mod de informationer, eller snarere den konstante informationsændring, 

som er blevet præsenteret fra regeringen. Udtalelserne illustrerer en forvirring omkring vaccinens formål og 

virke, og nogle eksempler lyder: “Jeg har først modtaget mit første stik igår, trods jeg blev indkaldt siden 

sommers. Jeg har været i tvivl om den har været testet nok, om den er blevet forsket nok i. Samtidig så oplever 

jeg de fakta som kommer fra myndighederne hele tiden ændrer sig, og det gør mig usikker.” og “Stoler bare 

ikke på den virker, alt for mange bivirkninger. Først var det kun en stik, nu er vi på vej til tre stik. Hvad bliver 

det næste, 4,5 og 6 stik. Nej tak. Og jeg kan stadigvæk være smitte, selvom jeg har fået vaccinerne.” (Bilag 2). 

Udtalelserne bidrager til et billede af, at Reaktion respondenterne er i tvivl om, hvad der er faktuelt, og hvad 

der ikke er, og hvordan den ene vejledning kun er aktuel, indtil den næste dannes.  

 

Af svarene fremgår det, at nogle respondenter fra hhv. Reaktion og Nørrebro oplever en polarisering - en 

opdeling i os og dem, en opdeling i vaccinerede og ikke-vaccinerede. Særligt to respondenter udviser denne 

erfaring via nogle meget uddybende svar til spørgsmålet, hvor respondenterne bedes om at uddybe deres 

bekymring over vaccinen og den måde, den er udviklet på. Begge udtalelser relaterer sig til en misforståelse 

eller en forskelsbehandling af de mennesker, der vælger at afvise vaccinen. Fra respondenten fra Nørrebro 

lyder udtalelsen: “Det er vaccisme når statsministeren og alle de høje hoveder begynder at opdele os i "os" og 

"dem" - det er dybt problematisk. Vaccisme er et ord jeg er har fundet på, men det er en reel ting, og det er 

meget uhyggeligt. Man føler, at hun/de giver os (uvaccinerede) skylden for sygdommen spredes. Men ærligt, 

jeg bliver testet 4 gange om ugen, og spreder dermed mindre, end en vaccineret som aldrig bliver testet, men 

alligevel kan være smitte bærer.” (Bilag 5). Respondenten oplever en fingerpegende adfærd og retorik omkring 

uvaccinerede og nævner endda, at vedkommende føler, at de uvaccinerede får skylden for, at smitten spredes. 

Alt dette på trods af, at respondenten synes at monitorere sin egen smitte bedre end de vaccinerede, eftersom 

de trods alt også kan smitte. Det tyder på, at respondenten oplever, at vedkommende selv handler fornuftigt og 

reelt set gør en stor indsats for at passe på sig selv og andre, men det ene faktum, at vedkommende ikke ønsker 

at lade sig vaccinere, er altafgørende for den brede befolknings accept af vedkommende.  
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Svaret fra Reaktion respondenten er meget tilsvarende: “(...) Hertil kommer så alt det psykiske pres der er ift. 

at der i samfundetdiskursen ikke rigtig skelnes mellem folk der ikke vil have vaccinen og folk der ikke kan 

tåle den. Og man skal som ikke-færdigvaccineret gå og høre på at man er til skade for samfundet, at vi burde 

straffes på alle tænkelige måder og ovenikøbet frygte at vaccinen bliver tvang så man tvinges til at tage en 

vaccine man ikke kan tåle. Herudover lukker verden sig for de uvaccinerede/ikke-færdigvaccinerede og det er 

svært ikke at frygte at vi lige pludselig ikke er velkomne nogen steder. Dette til trods for at jeg igennem hele 

corona tiden har været forsigtig, aldrig haft corona, brugt sprit, mundbind, holdt afstand og ikke mindst blevet 

testet konstant, særligt for at passe på andre. Alt imens mange af de færdigvaccinerede er blevet tiltagende 

mere ligeglade med at passe på andre selvom de godt kan smitte.” (Bilag 2). Dette svar anerkender nogle af de 

samme problemstillinger, som Nørrebro respondenten kom omkring i sin uddybelse. Igen bliver der nævnt en 

samfundsdiskurs, men denne gang ikke en opdeling mellem vaccinerede og ikke-vaccinerede, men i stedet 

mellem dem, der ikke vil have vaccinen og dem, der ikke kan tåle vaccinen. Det insinuerer, at respondenten 

føler sig stigmatiseret som vaccinemodstander på trods af vedkommendes reelle ønske om at lade sig 

vaccinere, såfremt vedkommende kunne tåle det, hvilket de selv nævner: “Jeg er for vacciner men efter dette 

forløb har jeg mistet rigtig meget tillid og føler at jeg bare er en der kan ofres “for the greater good” (Bilag 2). 

Vaccinen bliver desuden opfattet som en billet til livet, idet respondenten udtrykker, at verden bliver lukket 

for de uvaccinerede/ikke-færdigvaccinerede og frygter desuden, at vedkommende ikke er velkommen nogle 

steder. Uddybelsen udtrykker en risikovurdering, som kan siges at være delt i to. På den ene side er der risikoen 

ved accepten af vaccinen, som indebærer slemme bivirkninger, og som respondenten selv udtrykker det, 

“bivirkninger jeg aldrig havde forestillet mig og jeg kan intet stille op for at få dem væk” (Bilag 2). På den 

anden side er der risici forbundet med ikke at lade sig vaccinere, som er stigmatisering, misforståelse, psykisk 

pres og følelsen af at være uvelkommen i samfundet. Men det tyder på, at denne respondent må acceptere en 

risiko for at fjerne den anden. Sammenlignes denne uddybelse med nogle af de andre fra Reaktion, så er denne 

subjektive risiko langt større end hos respondenterne, som blot nævner “Kender ikke bivirkninger” eller “Er 

nervøs for evt. sen-bivirkninger” (Bilag 2) og kan siges at ses som en drage for den ene respondent, men som 

en orm for mange af de øvrige, jf. Beck.  

 

Fokusgruppe profiler 

I dette afsnit ville der blive beskrevet de forskellige profiler, der er i vores fokusgruppe, og hvorfor de er blevet 

valgt. 

Charlotte Bøttger: 

Kvinde på 51 år der har fået Pfizer vaccinen. Grundet tidligere blodprop i hjernen tager hun blodfortyndende 
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medicin, yderligere grundet autoimmune sygdomme tager hun medicin, der nedsætter hendes immunforsvar 

dristigt. Dette kan betyde at en normal forkølelse kan ende med et hospitalsbesøg for Charlotte. Charlotte er 

derfor relevant at undersøge, da hun selv kan have risiko bare ved de almene efterfulgte bivirkninger fra 

vaccinen, og det at blive smittet med Corona kan risikere endnu et dødstilfælde. 

Kamilla Bøttger: 

Kvinde på 33 år, der har fået Pfizer vaccinen. Kamilla arbejder som sygeplejerske på Infektionsmedicinsk 

afdeling ved Hillerød Hospital og en del af Covid Beredskabet. Hun håndterer derfor de Corona patienter, der 

bliver indlagt på daglig basis. I starten af Covid pandemien var hun som en af de første, grundet en titel som 

sygeplejerske tilbudt vaccinen, og var hertil bekymret for at tage den. Nu skal hun tage stilling til, om hendes 

to børn skal vaccineres og er endnu engang nervøs for vaccinen. 

Disse to er blevet valgt på baggrund af deres bekymringer med vaccinen og dens potentielle bivirkninger. 

Yderligere har de begge næsten været “tvunget” til at kunne tage dem for at kunne få en “normal” hverdag og 

for at kunne leve videre uden frygt for at blive smittet og at smitte andre.  

Fokusgruppeinterview 

I dette afsnit vil der kort blive redegjort for fokusgruppeinterviewet med Charlotte og Kamilla. Efterfølgende 

vil det blive analyseret med yderlige henblik på at få uddybet narrativerne fra de enkelte personer, der har 

været og er bekymret over vaccinerne. 

Både Kamilla og Charlotte er nu vaccineret for 3. gang med Pfizer, men i starten var de begge bekymret for at 

få den, og selvom Kamilla havde mulighed for at få den meget tidligt i Corona forløbet, så valgte hun at vente. 

Dette skyldes uvidenhed om langtidssigtede effekter, og det at vaccinen blev udviklet meget hurtigt uden 

videre test på den. Så det er de mere almene bekymringer. Hendes holdning ændrede sig dog, da hun kunne se 

at hendes kollegaer, som var medvirkende til at håndtere Corona patienter, blev ramt af sygdommen. Det 

spredte sig hurtigt på arbejdspladsen, og mange blev syge kort tid efter hinanden. Hun kunne hertil se, hvor 

svært et efterforløb, de oplevede. Hun var blandt andet bange for at slæbe sygdommen med hjem til familien 

og sprede den yderligere, idet det kunne gå udover hende selv og hendes nærmeste. Af den grund ønskede hun 

at få vaccinen hurtigst muligt. Kamilla har kunne se, at de patienter, der blev indlagt, var typisk dem, der ikke 

havde fået vaccinerne. Det var patienter, som efter sigende skulle være unge og friske, der så kom ind og var 

helt svage. Dette havde hjulpet hende til at skulle få de næste vaccinestik uden nogle eftertanker. Selvom hun 

havde oplevet flere bivirkninger ved alle stikkene.  

Her har vi altså en case, hvor en sygeplejerske fra Corona beredskabet har været usikker på at tage vaccinen i 

starten, men efterfølgende været meget mere sikker på at tage den, da hun har erfaret det på arbejdet og set 
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med egne øjne, hvad sygdommen gør. Dog har hun kun spredt budskabet til andre voksne, herunder sin mand, 

men når det kommer til hvorvidt hendes børn skal vaccineres, er hun nu igen meget i tvivl. Måske endda mere 

end før, når det nu potentielt kan gå ud over dem, da de langtidssigtede effekter er usikre. Dette er gældende 

for både at blive smittet med Corona og for vaccinerne. For nu når det er blevet en mulighed at få børnene 

vaccineret får Kamilla snakket omkring vaccinerne til børn med infektionsmedicinske læger i hendes afdeling. 

Hertil kunne selv lægerne se den kæmpe tvivl der var i Kamilla da ”Lægen tog mig under armen og holdt en 

samtale med mig” og hertil kunne der kun komme et svar fra lægen og dette var ”det er for dine børns skyld 

og ikke samfundet.” Selv med dette svar er Kamilla stadig meget i tvivl da der ikke vides meget omkring de 

langtidsvirkende bivirkninger ved vaccinerne. Dertil er hun bange for om de kan blive syge af vaccinen da 

vaccinernes dosis er til voksne og ikke umiddelbart egnet til børn. Hun undrer sig over hvorfor børn skal have 

den samme dosis og hertil gav lægen hende ret. Hendes tvivl blev aldrig fjernet i løbet af samtalen med lægen 

og ved dette punkt i samtalen kan man høre at hun blev meget følsom da man tydeligt kan høre hendes største 

frygt ” hvad hvis jeg som mor “gav” mit barn covid så er jeg jo verdens dårligste mor.” det lyder derfor til at 

Kamilla vil føle sig skyldig i lige meget hvad det er hun gør.  

 

Pragmatisme og misinformation 

Menneskers erfaren af verden, er med til at definere de beslutninger der bliver taget.  I hvert fald ifølge 

pragmatismen. De handlinger, iagttagelser og ‘eksperimenter’ et individ oplever og gør sig i løbet af dets liv, 

påvirker de beslutninger det tager. Hvis vi opfatter individerne fra vores spørgeskema som værende aktører i 

verden, vil det være muligt at undersøge hvad der eventuelt kunne ligge bag de beslutninger de tager. Når vi 

spørger dem om de stoler på den måde vaccinen blev udviklet på, var det også et spørgsmål der undersøger 

hvor meget og hvad de har lært om vaccinen. Det bliver hurtigt evident, at der hos mange ligger en tvivl om 

vaccinens hurtige udvikling, og mangel på information om langtidseffekterne. Vi har i vores empiriindsamling 

interviewet et individ, der ikke har fået vaccinen, og heller ikke har planer om det. Ifølge ham, har vi ikke 

noget ansvar for hinanden, men blot et ansvar for os selv (Bilag 6). Vi spurgte ham derfor hvordan pandemien 

havde påvirket ham som individ, hvortil hans svar var, at det ikke havde påvirket ham, da hans studie allerede 

var online. Hans daglige færdsel i omverden var blot blevet nedskåret til det højst nødvendige. Hvis vi sætter 

interviewpersonen som aktør i verden, kan vi måske bedre forstå hans beslutninger og holdninger.  

 

 

“I enhver form for refleksiv aktivitet finder en person sig konfronteret med en given, præsent situation, på 

baggrund af hvilken han må nå frem til noget eller konkludere noget, der ikke er præsent.” (Dewey, J.) 



   
 

30 af 40 
Gruppe: V2124809655  
 

 

For at tage en beslutning om vaccinerne, må vi gå ud fra, at interviewpersonen har gjort sig nogle opfattelser 

af omverden. Blandt andet hvad vaccinen er, hvad konsekvenserne af at tage den er, eller ikke at få den er. I 

dette tilfælde er den givne situation den yderst omfattende pandemi, der har påvirket størstedelen af omverden. 

Når vores interviewperson bliver konfronteret med pandemien, bliver det hurtigt evident, at det ikke har haft 

store konsekvenser for ham. Dog har det igangsat en intern konflikt, om hvad der er den rigtige beslutning. 

Skal jeg tage vaccinen? Hvorfor? Hvorfor ikke? Dewey kalder dette for refleksion på baggrund af en 

iagttagelse (Dewey, 1933). Først bliver mulighederne overvejet, herefter bliver de mentalt rangeret efter 

fordele og ulemper. For vores interviewperson var der ikke nogen fordele ved at få vaccinen, blot ulemper. 

Han så ikke sig selv som værende i farezonen, skulle han blive udsat for virussen (Bilag 6). Han mener selv, 

at bivirkningerne ved vaccinen muligvis ville ramme ham hårdere end virussen selv. Her kan der argumenteres 

for, at vores interviewperson har sat sig selv som aktør i verden, og vejet negative som positive effekter ved 

vaccinen, og på baggrund af dette har truffet en beslutning. Når et individ begynder at reflektere, begynder det 

med det samme, af nødvendighed, at iagttage situationen. Dette kan yderligere oversættes til alle, der har taget 

en beslutning om COVID-19 vaccinen. De refleksioner vi gør os gennem dagen, og de billeder vi danner os af 

omverden, er med til at påvirke de beslutninger vi tager. Men hvad er det for nogle indtryk og refleksioner vi 

gør os? Er det frygten for sygdommen der primært driver vores beslutningstagningsprocess, eller er det håbet 

om, at vi sammen kan opnå flokimmunitet? Når vi spørger vores interviewperson, er der ikke noget der hedder 

flok-ansvar. Ifølge ham, er det op til den individuelle person at tage ansvar for deres eget helbred. Yderligere 

mener han, at vaccinen kun bør gives til dem, der er i farezonen, og dem der specielt udsat. Men når et individs 

refleksioner er baseret på at være aktør i verden, er den også baseret på den information der er tilgængelig. Vi 

spurgte derfor vores interviewperson hvor han fik sin information fra, og om han mente, at det var pålidelige 

kilder. Han svarede, at han primært fik dem fra nyhedssider som TV2 og DR1, som han selv mener, er 

pålidelige. Yderligere svarede han også, at noget af informationen angående vaccinerne kom fra Facebook 

sider. Her er det relevant at inddrage teorien om information, misinformation og desinformation. Er der 

mulighed for, at der er nogle individer, der med vilje og fuldt overlæg spreder information, som de godt selv 

ved, ikke er faktuelt? I denne her tid og alder, er det specielt relevant at overveje, hvor den information vi 

indtager, kommer fra, og hvad der har været formålet med det. Mange nyhedsoutlets har som overordnet mål 

at tjene penge. Clickbait, artikler med fængende titler, som måske fordrejer hvad hele historien er, er blevet en 

fast del af mange menneskers virtuelle tidslinje. Samtidigt er denne tidslinje blevet et sted, hvor mange finder 

information om hvad der sker i verden, og danner deres holdninger og refleksioner ud fra. Specielt COVID-

19 vaccinen er svær at sætte en størrelse på, da det ikke blot er en ny type af vaccine, men der findes yderligere 

flere forskellige leverandører og udviklere. Det er derfor svært som almindelig borger at danne sig et overblik 

over hvad der er det bedste, og vi er som individer afhængige af den information, der er tilgængelig for os. 

Hvis denne information er faktuelt forkert, eller bliver spredt for at danne frygt, opstår der en intern konflikt i 
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refleksionsprocessen hos individet. Hvordan kan man reflektere og danne holdninger ud fra fakta, der ikke 

passer? Der kan her argumenteres for, at de refleksioner der bliver gjort, er sande, men når den endelige 

opfattelse eller beslutning om verden bliver dannet, kan den til individet selv være sand, men kan dog stadig 

være faktuelt forkert. Det er en af de risici der er associeret med misinformation. Hvis vi som Dewey siger 

danner holdninger baseret på at være aktør i verden, men når den information vi indtager bærer risiko for at 

være falsk, vil dette muligvis føre til en stigning i antallet af folk, der ikke tror på vacciner.  
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Diskussion 

I dette afsnit vil der blive diskuteret punkter fra rapporten, som vi har haft overvejelser omkring, og som kunne 

laves anderledes. Vi vil komme ind på nogle emner som vi har valgt fra og vi vil komme ind på punkter som 

vi kunne have gjort bedre, eller kunne have gjort anderledes. Det første punkt der vil blive diskuteret, er de 

metodiske tiltag, herunder interviews og spørgeskemaer, hvor vi vil diskutere spørgsmålenes relevans, og om 

vi har valgt den rigtige målgruppe at interview Til sidst kigger vi på de teoretiske tiltag. Her vil vi diskutere 

om de valg vi har truffet, er dækkende, eller om der mangler teori til at lave en fyldestgørende analyse.  

 

Metodiske overvejelser 

Vores valg af metoder, består af kvantitative og kvalitative interviews. Derudover er der også blevet brugt 

triangulering, til at få den bedste validitet ud af den indsamlede data. Disse metoder er valgt på baggrund af 

projektets fokus ligger på befolkningens holdninger, og derfor vil den bedste metode til at gå i dybden med de 

holdninger, være interviews. Som skrevet tidligere har vi valgt at lave begge interviews samtidig, hvilket kan 

være både en fordel og en ulempe. Ved at lave begge undersøgelser uafhængige af hinanden, giver det 

muligheden for at krydstjekke den data man har indsamlet, og se om der er ligheder mellem de kvantitative og 

kvalitative svar. På den anden side kan man også sige at det ville have været en fordel at udsende den ene 

undersøgelse først, og derefter bruge den som grundlag til den anden undersøgelse. På den måde vil de 

spørgsmål der bliver stillet kunne bygge videre på allerede indsamlet data, og komme dybere ned i 

problemstillingen. Denne tilgang kunne være interessant at udforske, hvis der skal laves en grundigere 

undersøgelse, men til vores problemstilling mente vi, at de uafhængige undersøgelser passede bedst. 

 

Vurdering af spørgeskema 

Gruppens spørgeskema havde til formål at skabe en oversigt over holdninger til COVID-19 vaccinen, i 

forskellige sociale grupper. Den indsamlede empiri, blev herefter analyseret, og redegjort for. Men fik vi det 

ud af spørgeskemaet vi ville, og siger det overhovedet noget om forskellige sociale grupper? 

Vi argumenterer for, at spørgeskemaet giver en god oversigt over de holdninger, folk i Danmark har til 

vaccinen. Dog er det op til diskussion, hvor meget det fortæller os om de forskellige sociale grupper og deres 

cultural perception of risk. Vi havde ikke en helt klar målgruppe, da vi udsendte spørgeskemaerne, men vi 

vidste, at vi ville indsamle information fra hver side af vaccineskepsis-spektret, samt inddrage sociale grupper, 

som ikke er dannet på baggrund af det emne. Desværre var det svært at komme i kontakt med en større gruppe 
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af mennesker, der var imod vaccinen, ligesom vi ikke fandt en hel klar støttegruppe til vaccinen. Skulle vi lave 

opgaven om, har vi gjort os nogle overvejelser om hvordan vi kunne have indsamlet empiri, der gav os mere 

information om de sociale grupper.  

Vi kunne fra start af have sat mere fokus på at undersøge de sociale grupper – dog tog opgaven en drejning, 

halvvejs igennem, hvor vi skiftede fokus fra en komparativ analyse mellem polio og covid, til en mere 

samfundsfaglig analyse af de sociale grupper. Yderligere kan validiteten af vores spørgeskema diskuteres; på 

grund af mangel på svar, på nogle af spørgeskemaerne, er det ikke muligt at lave en direkte sammenligning. 

Yderligere er det blevet delt i Facebook-grupper, og validiteten af svarene kan stilles op til diskussion. Blandt 

andet kunne der inddrages spørgsmål om information, og hvordan respondenterne får den information, de gør. 

Muligheden for at holde sig anonym bringer også risici med sig, da svarpersoner ikke vil stå personligt til 

”ansvar” for deres svar. Dog var dette et bevidst valg, da vi ikke ønskede at folk skulle ændre deres svar, for 

at passe ind i sociale normer, hvis deres navn stod på.  

Nogle af spørgsmålene synes desuden at være forholdsvist irrelevante, så længe der ikke tilbydes nogen 

mulighed for uddybelse. Særligt spørgsmålene “Er du tilfreds med måden Danmark har håndteret covid-19?” 

og “Tror du at Danmark stadig vil føle konsekvenserne af covid-19 i år 2030?” er for open-ended. Ved det 

førstnævnte spørgsmål får respondenterne ikke mulighed for at uddybe, hvad de er tilfredse/utilfredse med, og 

de får heller ikke mulighed for at uddybe, hvorfor de er tilfredse/utilfredse. I den forstand forkaster vi en 

mulighed for, at respondenten kan udtrykke subjektivitet, hvilket ville kunne bidrage til forståelsen for og 

segmenteringen af holdninger baseret på, hvilken gruppe respondenten repræsenterer. Det samme er tilfældet 

for det sidstnævnte spørgsmål. Vi kommer omkring cultural perception of consequences i analyseafsnittet, 

men disse kulturelle perceptioner er ikke umiddelbart tydelige, idet respondenterne ikke bliver stillet 

muligheden for at uddybe, hvad der for dem er en konsekvens. Som også nævnt i analyseafsnittet er 

konsekvenser, ligesom risici, subjektive, og idet vi ikke udleder subjektivitet fra dette spørgsmål, så mister 

spørgsmålet sin værdi og sin relevans.  

Idet vi undersøger forskellige gruppers holdninger til vaccinen, så havde vi et ønske om at nå ud til så mange 

forskellige holdninger som muligt. Det lykkedes os at få repræsentanter for et miljø, som ikke nødvendigvis 

er modstandere af vaccinen, men i stedet bekymrede. Dog havde vi hele tiden undervejs et ønske om at nå ud 

til de grupper, som repræsenterer en anden holdning, som snarere er præget af skepsis eller mistillid end 

bekymring. Den største af disse grupper hedder Men In Black (MIB), og er en dansk frihedsbevægelse, som 

er opstået som følge af regeringens indførelse af restriktioner på baggrund af covid-19. Et uddrag fra deres 

manifest lyder: “vi er gået sammen, i protest, imod den retning som vores den siddende regering, har dikteret 

os igennem under krisen. En retning der har båret præg af tvang, magtfuldkommenhed, arrogance, forhøjet 

straf til kritik af coronapolitikken og flere potentielle grundlovsbrud. Vi er gået på gaden, fordi vi synes at 
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behovet for at kritisere regeringen og den retning vores samfund er på vej imod, aldrig har været større og 

mere nødvendig.” 

Vi forsøgte at kontakte administratorerne fra Men In Blacks Facebookside i håb om at kunne få lov til at dele 

vores spørgeskema med tilhængerne - desværre uden held. I stedet fandt vi en anden tilsvarende 

Facebookgruppe ved navnet “Frihed til Folket (tag magten tilbage)”, som ligesom MIB også er en dansk 

frihedsbevægelse. Et uddrag fra deres principper lyder: "Et Danmark hvor man ikke laver forskelsbehandling 

på de som vælger at lade sig vaccineres ift. de som takker nej til at vaccineres." Ved ansøgning om optagelse 

i gruppen stilles desuden spørgsmålet: "Synes du der skal vaccineres mod covid-19?". Denne gruppe deler som 

sagt flere principper med MIB, men synes at have et større direkte fokus på vaccinerne. Desværre var både 

ventetiden på optagelse af medlemskab i gruppen lang, men også ventetiden på godkendelsen af vores opslag 

med spørgeskemaet. Det resulterede i, at vi kun fik 8 besvarelser på spørgeskemaet. Eftersom 8 besvarelser 

ikke ligefrem er repræsentativt, valgte vi at udelade dette i analysen, men de besvarelser vi fik, var ikke desto 

mere interessante. Ingen af respondenterne svarede “ja” til hverken spørgsmålet “Er du tilfreds med måden 

Danmark har håndteret covid-19?” eller “Fulgte du restriktionerne som regeringen implementerede?”, lige så 

vel som at ingen af respondenterne svarede ja til at være vaccineret. På trods af det lave antal af respondenter, 

viser dette et helt andet billede, end ved de andre spørgeskemaer. Havde vi været ude i bedre tid med at række 

ud til disse grupper, havde vi med god sandsynlighed fået noget rigtig godt indhold til analysen. Desværre 

måtte vi bukke under for gruppernes uhåndgribelighed.  

 

Vurdering af fokusgruppe 

Det lykkedes os at få stillet nogle spørgsmål til en fokusgruppe, dog gik det ikke efter planen. Den oprindelige 

plan var at tage en gruppe mennesker som havde bekymringer om vaccinen, og stille dem de samme spørgsmål 

og herefter se om det kunne starte en debat. Selvom vi ikke endte ud med den fokusgruppe vi havde håbet på, 

kom der stadig et godt interview ud af det, og vi fik meget brugbare svar. Et af problemerne med fokusgruppen 

var at den kun bestod af to personer, og at de to personer kendte hinanden, hvilket også betød at de i forvejen 

kendte til hinandens baggrunde, og havde en forholdsvis fornemmelse omkring hinandens holdninger. Dette 

medførte at der var meget enighed omkring de fleste spørgsmål, og der ikke var den store debat om de 

forskellige emner.  

Måden man ville kunne forbedre dette til næste gang der skal laves en fokusgruppe, ville være at gøre det 

samme som vores spørgeskemaer, og finde folk fra forskellige sociale grupper som vil deltage i undersøgelsen. 

På den måde bliver der skabt en bedre mulighed for debat, da fokusgruppen består af fremmede, og deres 

holdninger har en større chance for at være modstridende, da de kommer fra forskellige sociale grupper. Den 
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optimale løsning ville være hvis vi havde lavet en fokusgruppe bestående af medlemmer fra de Facebook 

grupper vi havde sendt spørgeskemaet ud til, og derefter se om man kan finde et mønster mellem 

spørgeskemaerne og fokusgruppens svar. 

Teoretiske overvejelser 

Opgavens teoretiske udgangspunkt er Ulrich Becks teori om risk society, som lægger vægt på, at i 

risikosamfundets forstand er risici uventede eller uforudsete konsekvenser af anvendelsen af teknologi og 

videnskab. Han fremlægger desuden begrebet cultural perception of risk, som spiller en stor rolle i forståelsen 

af de forskellige sociale gruppers risikovurderinger. Teorien er meget anvendelig og er et godt værktøj til at 

skelne mellem kulturbestemte risikovurderinger og koblingen af dem på sociale grupper. Den har hjulpet os 

med at fastlægge, at vaccinebekymring kan have mange forskellige årsager, som altid vil være subjektive. 

Dette kom desuden til udtryk i vores fokusgruppeinterview, hvor vi havde mulighed for at stille nogle mere 

dybdegående spørgsmål til nogle individer, hvor deres personlige profiler var “tilgængelige” for os, modsat i 

vores kvantitative undersøgelse, hvor vores kendskab til respondenterne ikke var til stede. Skulle vi have 

udnyttet teoriens potentiale endnu bedre, havde det været fordelagtigt at formulere nogle spørgsmål i vores 

kvantitative undersøgelse, som retter sig mere direkte mod den enkelte respondents subjektive risikovurdering. 

Desuden kunne det have været relevant at give respondenterne en større mulighed for uddybelse af sine svar, 

idet det igen bidrager til, at respondentens subjektive vurdering af en risiko eller holdningen til en 

problemstilling bliver mere konkretiseret.  

Shu et als. teori om information, misinformation og disinformation spiller en væsentlig mindre rolle i opgaven. 

Teorien bliver hovedsageligt anvendt i vores interviews, hvor vi i analysen stiller kritiske spørgsmål til vores 

interviewpersoners informationskilder. Dog bliver informationskilderne, som interviewpersonerne nævner, 

ikke konkretiseret, hvilket gør det svært at anvende teorien til dens potentiale. I spørgeskemaet bliver teorien 

heller ikke anvendt nok. Der bliver spurgt ind til, hvorvidt man er bekymret for vaccinens bivirkninger, 

hvorefter respondenten får mulighed for at uddybe, såfremt vedkommende har svaret ja. Der ser vi nogle 

eksempler på, hvordan nogle nævner, hvad de opfatter som fakta vedrørende vaccinen: “Fordi den er 

eksperimentel og der ikke er tilstrækkeligt langvarig dataanalyse om evt bivirkninger og langtidseffekter”, 

nævner en respondent fra Nørrebro gruppen. Havde vi opstillet et spørgsmål i retning af “Hvor har du denne 

information fra?”, så havde teorien været mere anvendelig, men som spørgeskemaet står nu, er der ikke fokus 

på information eller fakta.  

Eftersom vi ønskede at række ud til en fjerde gruppe, Men In Black, eller generelt den mere ekstreme type af 

vaccinemodstandere, så kunne teorien sandsynligvis have været mere relevant. Ifølge Unicef, så (dog på en 

sidsteplads) tror 14% af danskerne på den konspirationsteori, at oplysninger om vacciners skadelige virkninger 
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bliver bevidst skjult for offentligheden (Unicef, 2021). Havde det været muligt for os at komme i dialog med 

en eller flere af de mennesker, der har denne overbevisning, så havde teorifeltet været mere relevant. Dette 

kunne dog også lede til et helt andet projekt, hvor fokus i stedet var på evt. sociale medier, konspirationer og 

fake news, hvor teorien i denne forstand ikke ville være supplerende, men i stedet kerneteorien bag projektet. 

Havde vi dog valgt en helt anden tilgang, som var mere sociologisk, kunne vi have gået mere i dybden med 

sociale grupperinger. Bl.a. ved hjælp af evt. Minerva modellen for at forsøge at indfange, hvordan individers 

værdier og holdninger til forskellige spørgsmål og problemstillinger i samfundet kan hænge tæt sammen med 

deres levekår. Anvendelsen af en mere sociologisk teoretisk tilgang ville dog kræve nogle andre sociale 

grupper end blot Facebookgrupper. I stedet ville det kræve, at vi identificerede og analyserede nogle andre 

demografiske egenskaber, såsom uddannelsesniveau, indkomst, social status, etnicitet, geografisk placering, 

osv, i håbet om at finde en sammenhæng på de parametre.  
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Konklusion 

 

Projektopgaven har til formål at udarbejde et velformuleret diskussionsafsnit, og en dybdegående analyse, for 

at besvare vores valgte problemformulering: Hvordan kan skepsis og bekymring angående COVID-19 

vaccinen undersøges og forstås, ved at analysere de specifikke sociale narrativer der eksisterer i Danmark? 

For at få en forståelse for hvad en vaccine er, og hvordan især COVID-19 vaccinen er anderledes, har vi stillet 

os arbejdsspørgsmålet: Hvordan kan en vaccine defineres som en teknologi og hvad er den bygget op af? Vi 

har derfor undersøgt historien bag vaccineudvikling, og er kommet frem til, at vacciner det sidste århundrede 

har været generelt udviklet gennem en metode der hedder attenuation. En metode hvor man svækker en 

levende virus gennem flere cyklusser, og til sidst når frem til en virus der ikke er farlig, men som vil aktivere 

immunforsvaret, og opbygge en resistens. For at forstå hvordan COVID-19 vaccinen er anderledes, undersøgte 

vi hvad en mRNA vaccine var. Forklaret meget simpelt, er en mRNA vaccine en metode, hvor man informerer 

immunforsvaret, om en virus, ved at injicere et protein fra den specifikke virus, i stedet for at attenuerer levende 

virus. En metode som har eksisteret længe, men ikke før er blevet brugt i en godkendt vaccine før nu. Det kan 

herfra forstås, at dette yderligere kan være en faktor i den skepsis, COVID-19 vaccinen har set. 

Vi har ved at indsamle empiri fra forskellige sociale narrativer argumenteret for, at især de unge er skeptiske 

over for en COVID-19 vaccine. Dette begrunder vi ud fra vores analyse af spørgeskemaet, med inddragelse af 

relevant teori, herunder blandt andet Ulrich Becks Risk Society. Vi har fundet frem til, at ud af de unge 

adspurgte fra HumTek, var 26,9% bekymret for vaccinen og dens eventuelle bivirkninger, sammenlignet med 

en bredere aldersgruppe på Nørrebro, hvor kun 23,3% af dem var nervøse. Vi har yderligere gået i dybden 

med, hvad der ligger bag denne skepsis, på trods af, at HumTek gruppen havde en større andel vaccinerede, 

end Nørrebro gruppen. Så hvad bidrager til vaccineskepsis? Vi kan ikke placere en decideret grund til 

vaccineskepsis, men i stedet konkludere, at det ultimativt er en subjektiv, kulturel opfattelse af vaccinen, som 

er med til at danne skepsis.  

 

For at besvare spørgsmålet: Hvilke argumenter er der imod Corona vaccinen og tager de udgangspunkt i 

følelser eller videnskab? Har vi blandt andet indsamlet empiri gennem vores spørgeskema, men vi har også 

lavet fokusgruppeinterviews med en række af personer, af forskellige sociale baggrunde. Vi har konkluderet 

ud fra vores empiri, at der er en blanding af argumenter der er baseret på følelser og videnskab. Noget af det, 

der gik meget igen, var, at COVID-19 vaccinen, er af typen mRNA, som ikke før er set i en vaccine. Dette er 
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bekymrende for mange, og er altså et videnskabelig baseret standpunkt. Dog er det vigtigt at nævne, at vi også 

så mange svar, som oprindeligt var baseret på “videnskab”, men hvor kredibiliteten af svaret ikke kunne 

bekræftes. Herunder et svar som: “MRNA vaccinen kan gå ind og svække dit immunforsvar og give 

blodpropper. Jeg har aldrig haft influenza - var kun nedlagt med Corona én dag - er bange for at få forværret 

min senfølge ved vaccination.” (bilag 2)  

Vi er kommet frem til den konklusion, at skepsis og bekymring angående COVID-19 vaccinen er baseret på 

en blanding af alder, social omgangskreds og hvor et individ indsamler sin viden fra. Ved at analysere og 

diskutere de narrativer vi har undersøgt, er vi yderligere kommet frem til, at der ikke er én specifik måde at 

beskrive den skepsis og bekymring der er opstået, da den overordnede modstand til vaccinen findes hos en 

bred andel af befolkningen, på tværs af både aldersgrupper og sociale omgangskredse, og vil altid være bestemt 

af en kulturel perception.  
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