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NORDJYLLAND: Tallet ramte 
over 4000 nysmittede om 
dagen, og så faldt hamme-
ren.

Samfundet blev lukket, og 
vores omgang med andre 
mennesker blev endnu en-
gang skåret helt ind til be-
net. Ikke engang at vi ende-
lig forlod året, hvor vi blev 
ramt af en pandemi, kunne 
vi fejre på behørig vis.

Frygten hos danskerne 
steg, for med en masse dag-
lige tests var det til at få øje 
på, at situationen var alvor-
lig.

Så faldt smitten igen. Det 
samme gjorde frygten for at 
blive smittet.

Samfundet åbnede efter 
flere måneder, og det fik na-
turligt nok smittetallene til 

igen at gå opad, imens fryg-
ten for at blive ramt forblev 
lav - også hos den ældre del 
af den nordjyske befolkning. 

Det viser en Panel Nordjyl-
land-undersøgelse, som 
Jysk Analyse har foretaget 
for Nordjyske.

Den faldende frygt for at 
blive smittet med covid-19 
er en gældende tendens for 
hele det danske samfund, 
fortæller professor fra BBS 
hos Aarhus Universitet 
Michael Bang Petersen, som 
er leder af HOPE-projektet, 
der undersøger danskernes 
holdninger og adfærd under 
coronapandemien.

Han studerer sammen-
hængen mellem politikernes 
kommunikation og borger-
nes handlinger, og på det 
grundlag har han rådgivet 
både sundhedsmyndighe-
der og regeringen siden co-
ronapandemiens begyndel-
se.  

Og hvorfor frygten kon-
stant er faldende, ja, det er 
der en god grund til, fortæl-
ler han.

Fald hos unge og ældre
Den seneste rapport fra 
HOPE, der blev udgivet 17. 
maj, viser, at danskernes 
smitteforebyggende adfærd 
fortsat udvikler sig i en nega-
tiv retning, hvilket blandt 
andet er en konsekvens af, at 
frygten for at blive smittet er 
dalende.

Den gennemsnitlige bor-
ger har under denne genåb-
ning flere kontakter end ved 
samme tid sidste år, viser 
rapporten også. Smittetalle-
ne er også højere, men der 
testes til gengæld langt me-
re.

Panel Nordjylland under-
søgelsen viser et markant 
fald i bekymringen for at bli-
ve smittet fra september 
2020 til maj 2021 i alle al-

dersgrupper hos de nordjy-
ske borgere.

Og det er der flere gode 
forklaringer på, fortæller 
Michael Bang Petersen. 

- En af forklaringerne er 
selvfølgelig, at smitten er 
faldet. Vi kan se, at når smit-
ten generelt falder, gør trus-
selsfølelsen også, og trus-
selsfølelsen er nu på samme 
lave niveau som i sommeren 
2020.

Især den gruppe af borge-
re i Nordjylland, der før var 
de mest bekymrede, er ikke 
lige så bekymrede længere 
på trods af let stigende smit-
te.

- Det handler om, at de 
grupper, som var mest be-
kymrede før, er ved at være 
vaccineret. Vi ved, at alder 
har været en vigtig faktor 
igennem hele pandemien i 
forhold til, hvor bekymret 
man har været, og det vil 
sige, at de ældre, der er ble-

vet vaccineret, har oplevet et 
fald i bekymringen, infor-
merer han.

Den faldende frygt og be-
kymring kommer sig også 
af, at der i samfundet er 
grund til større håb. Hvor 
der under første nedlukning 
kun var en epidemi og en 
ukendt sygdom i sigte, er der 
nu sommer og vacciner, der 
giver nordjyderne bevidst-
hed om, at vi sandsynligvis 
nærmer os enden på epide-
mien i Danmark, eller at for-
udsætningerne for det er 
der.

Tallene fra Panel Nordjyl-
land viser ikke kun, at be-
kymringen falder hos de al-
dersgrupper, der er, eller er 
ved at være, færdigvaccine-
rede. 

Også hos de unge nordjy-
der er bekymringen for at 
blive smittet faldet drastisk, 
men til det fastslår Michael 
Bang Petersen, at bekym-

ringsniveauet her også som 
oftest følger smitteudviklin-
gen.

- Og noget, som formentlig 
også kan skabe noget be-
kymring omkring de unge, 
er, hvis der begynder at 
komme mere fokus på sen-
følger, og at man får nogle 
indikationer af, at selv hos 
unge kan det være proble-
matisk, oplyser han.

I Aalborg er det netop nu 
unge, der bærer og spreder 
størstedelen af smitten, vi-
ser seneste tal, og Jomfru 
Ane Gade er netop blevet fø-
jet til listen over hot-spots, 
som politiet kan lukke. Det 
gælder for nuværende indtil 
31. maj.

Men samtidigt er det også 
de unge, der testes allermest 
i kommunen. Det viser un-
dersøgelsen fra Panel Nord-
jylland også.

Frygten for at blive smittet 
med corona falder
PANEL NORDJYLLAND: Smitten er stigende, men det er frygten ikke, viser undersøgelse
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Alle aldersgrupper i Nordjylland er ikke længere lige så bange for 
at blive smittet, som de tidligere har været.  Arkivfoto: Bente Poder

 » Det handler om, at de grupper, 
som var mest bekymrede før, er 
ved at være vaccineret.
MICHAEL BANG PETERSEN, leder for HOPE-projektet, der undersøger 
danskernes holdninger og adfærd under coronapandemien


