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Den 11. marts 2020 lukkede Dan-
marks statsminister landet ned. 
COVID-19 havde udviklet sig til en 
pandemi, og smitten her i landet var 
på vej i én retning: op. Ældre borgere 
var særligt udsatte, og forekomsten 
af kroniske sygdomme gjorde risi-
koen for alvorlige sygdomsforløb, og 
i værste fald død, større. Som pan-

demien udviklede sig, pegede data 
fra bl.a. Storbritannien på, at borgere 
med ikke-vestlig baggrund blev særlig 
hårdt ramt (Bambra et al., 2020). 
I Danmark er koncentrationen af 
ældre borgere med ikke-vestlig bag-
grund særlig stor i de almene bolig-
områder, og smitten har her generelt 
ligget højt. I almene boligområder 

Coronafortællinger fra blokken  
– en vej til vedkommende  
sundhedskommunikation

Borgere med ikke-vestlig baggrund blev hårdt ramt, men 
sjældent talt med under pandemien. Her er et bud på en  
inddragende sundhedskommunikation.

Under coronapandemien har sund-
hedsmyndighederne oplevet udfordrin-
ger med at ’nå’ ældre borgere med 
ikke-vestlig baggrund. Via interviews 
og visuelle fortællinger har vi skabt 
viden om denne befolkningsgruppe og 
vil dele historien om, hvordan ældre 
borgere med ikke-vestlig baggrund, 
bosiddende i et alment boligområde, 
oplevede coronanedlukningen i foråret 
2020. De visuelle fortællinger viser, 
hvordan de ældre støttede op om den 
officielle smittehåndteringsstrategi, 
gjorde deres bedste for at håndtere 
isolationen, og hvordan bekymringer 
for især familie i hjemlandet gjorde 
nedlukningen særlig smertefuld. Vores 
undersøgelse understreger, at der er 
behov for sundhedskommunikation 
udviklet særligt til, og med, denne 
målgruppe, og gerne med brug af 
visuelle greb for at håndtere sproglige 
og kulturelle barrierer.
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bor mange mennesker med lavere 
socioøkonomisk baggrund, hvilket 
kan have betydning for den generelle 
sundhedstilstand (Algren et al., 2017). 
Nogle almene boligområder er blevet 
stemplet som problematiske, og be-
boernes etnicitet, uddannelsesniveau 
og indkomst er parametre, der bruges 
til at klassificere et boligområde som 
et omdannelsesområde (tidligere en 
hård ghetto). Omdannelsesområderne 
har været udskældte og stigmatise-
ret over flere omgange i pandemien, 
både i medierne og hos politikerne, 
som steder, hvor smitten var ude af 
kontrol, og borgerne ikke overholdt de 
officielle retningslinjer 

Flere eksperter har prøvet at 
forklare den høje smitte i omdannel-
sesområderne og blandt borgere med 
ikke-vestlig baggrund med, at: 
-  Beboerne her bor tæt sammen, både 

ift. områdets bebyggelsesprocent og 
beboere pr. m2. i lejlighederne.

-  Flere generationer bor under 
samme tag.

-  Trang plads gør det svært at isolere 
sig i eget hjem. 

-  Mange har arbejde i omsorgs-, 
service- og transportsektorerne, som 
ikke giver mulighed for hjemmearbej-
de (Smith Jervelund & Eikemo, 2021).

Vi hæftede os ved, at de ældre be-
boere med ikke-vestlig baggrund 
var fraværende i den offentlige såvel 
som sundhedsfaglige debat. Der blev 
talt om dem, men vi fandt ikke mange 
eksempler på, at de blev talt med. Vi 
besluttede os derfor for at undersøge, 
hvordan nedlukningen i foråret 2020 
blev oplevet set fra ældre borgere med 

minoritetsetnisk baggrund, bosiddende 
i et af de såkaldte omdannelsesområ-
der.

Interviews med beboere
Der er flere udfordringer forbundet 
med at mobilisere projektets målgrup-
pe til at deltage i forskningsprojekter 
(bl.a. sprogbarrierer, social sårbarhed 
og mistillid til myndigheder), og mål-
gruppen udgør en befolkningsgruppe, 
som er underrepræsenteret i forskning 
(Bonevski et al., 2014; Nygaard et al, 
2021). Fra et igangværende forsknings-
projekt havde vi gode kontakter til be-
boere i et omdannelsesområde udenfor 
København (Lund et al., 2019). Vi valgte 
at bruge dette netværk i en situation, 
hvor vi grundet COVID-19-restriktioner 
ikke havde mulighed for fysisk at bevæ-
ge os ud i boligområdet for at rekrut-
tere deltagere. Sammen med vores to 
studentermedhjælpere bosiddende i 
området fik vi otte beboere til at takke 
ja til at deltage. I starten af sommeren 
blev en del restriktioner løftet, og det 

blev muligt for os fysisk at mødes med 
beboerne i boligområdets fælleshus.  

De otte deltagere var tre ægtepar 
og et venindepar, som vi ønskede at 
interviewe fordelt over fire par-inter-
views. To par havde dansk-pakistansk 
baggrund, og et par og venindepar-
ret havde dansk-tyrkisk baggrund. 
Desværre aflyste den ene deltager fra 
det dansk-tyrkiske par-interview kort 
før interviewets start, hvorfor det blev 
et solointerview. Alle deltagerne var 
førstegenerationsindvandrere over 45 
år. 

For at imødekomme udfordringerne 
ved at inddrage målgruppen i forsk-
ning valgte vi at bruge visuelle meto-
der for at skabe en mere transparent 
og tilgængelig kommunikationsform. 
De fire interviews blev gennemført af 
to forskere og en grafisk facilitator og 
illustrator. 

Illustratoren tog visuelle noter un-
der interviewet, som hun viste bebo-
erne som afslutning. På baggrund af 
forskernes analyse af interviewene og 
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fælles diskussioner af data tegnede 
illustratoren alle fortællingerne, hvor 
citater indgik. Beboerne fik vist deres 
visuelle fortælling og var med til at 
validere historierne og understrege, 
hvilke budskaber, de selv oplevede, 
var vigtige at give videre. 

Vi samlede de fire visuelle fortæl-
linger i en bog – en slags poetisk 
tilstandsrapport over forårets nedluk-
ning. Derudover lavede vi fem plakater, 
der videreformidlede beboernes egne 
råd til, hvordan pandemiens belastnin-
ger kan håndteres. Ambitionen var at 
skabe sundhedskommunikation, som 
målgruppen let kunne afkode og føle 
sig repræsenteret i. Alt materiale kan 
downloades gratis her: www.strit.ku.dk

Poetisk tilstandsrapport
Vores interviews viste, at beboerne 
gjorde en stor indsats for at holde 
styr på sundhedsmyndighedernes 
anvisninger og havde kendskab til 
anbefalingerne om god håndhygiejne, 
at holde afstand og blive hjemme, hvis 

man har symptomer på COVID-19. De 
udtrykte alle en stor vilje til, og ønske 
om, at opføre sig ansvarligt. I de fire 
interviews identificerede vi tema-
erne: 1. trængsler og bekymringer, 
2. familierelationer og 3. kultur- og 
sprogspecifikke udfordringer i relation 
til sundhedskommunikation. 

Trængsler og bekymringer
Nedlukningen blev oplevet som meget 
voldsom for alle deltagerne. Som for 
de fleste andre i samfundet betød det 
en helt ny hverdag fuld af nye be-
grænsninger. Alle sociale aktiviteter 
og klubber i boligområdet blev fra den 
ene dag til den anden lukket ned, og 
følelsen af ensomhed og isolation var 
stor hos mange. 

Flere af deltagerne var forvirrede 
over, hvordan de skulle få klaret hver-
dagens gøremål som fx indkøb af dag-
ligvarer. Alle deltagerne led af diverse 
sygdomme og flere af multimorbiditet. 
Frygten for corona var så meget desto 
større. Som pandemien skred frem, 

kendte alle deltagerne familiemed-
lemmer eller naboer, som havde væ-
ret hårdt ramt.  De to dansk-tyrkiske 
veninder var særligt bange for at dø af 
corona, da restriktionerne betød, at de 
ikke ville kunne blive begravet i Tyrkiet 
– for dem var det altså ikke døden i sig 
selv, men hvad der ville ske med deres 
jordiske rester, som var centrum for 
bekymringerne. 

Familierelationer
Fortællingerne var præget af delta-
gernes bekymring for deres famili-
ers helbred og angst for den nære 
fremtid. 

Deltagerne håndterede pande-
mien ved at rykke tættere sammen i 
familien og lokalsamfundet. De havde 
fx eksperimenteret med nye retter i 
køkkenet, plantet blomster i altankas-
serne og gået ture med afstand med 
venner og naboer.

Isolationen og savnet af samvær 
blev sværest under ramadanen, der i 
2020 lå i den sidste halvdel af forårets 

42

En korktuğumuz şey ş#md# hasta olup da ölmek, çünkü en büyük 

d#leğ#m#z Türk#ye’de a#lem#zle b#rl#kte gömülmek.

Onlardan çok uzakta yaşıyoruz ve çoğu zaman kend#m#z# yalnız 

h#ssed#yoruz. Bu yüzden yalnız ölmek #stem#yoruz.

Ve ş#md#k# duruma göre, cenazeler#m#z Turk#ye’ye gönder#lem#yor.yor.
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nedlukning. De traditionelle aftener, 
hvor man samles på tværs af familier 
og generationer, måtte aflyses, og 
eidfesten blev afholdt i stilhed med de 
allernærmeste. 

Kultur- og sprogspecifikke  
udfordringer
Deltagerne gjorde deres yderste for 
at leve op til myndighedernes restrik-
tioner og havde i vid udstrækning godt 
styr på dem. De oplevede imidlertid en 
række udfordringer:

Det var svært for de fleste at 
følge med i de danske myndigheders 
retningslinjer. En af de dansk-paki-
stanske mænd, som havde et klart og 
let forståeligt dansk, beklagede sig 
over tempoet i de danske nyhedsud-
sendelser. Han og hans kone fulgte 
dagligt med, og det var hans opgave at 
oversætte nyhederne for sin kone. Han 
havde dog så svært ved at følge med, 
at han også dagligt tjekkede tekst-TV 

på fjernsynet, der var hans primære 
danske nyhedskilde. Ellers fulgte 
de begge nyhederne fra Pakistan og 
var meget bekymrede for pandemi-
ens konsekvenser i deres hjemland. 
De tyrkiske veninder ærgrede sig 
over, at nyhedsudsendelserne ikke 
blev oversat til minoritetssprog, idet 
de ønskede at følge med, men ikke 
havde de fornødne sprogkundskaber. I 
stedet fulgte de omhyggeligt med i de 
tyrkiske medier og fulgte de restriktio-
ner, der blev givet her. I foråret 2020 
var de tyrkiske retningslinjer på nogle 
områder strengere end de danske for 
ældre borgere, så de tyrkiske veninder 
levede yderst isoleret og fulgte tyrki-
ske anvisninger om udgangsforbud.  

Den store forvirring om, hvad man 
må, skal, kan og bør, førte til stor fru-
stration for alle deltagerne, og flere 
af dem nævnte sociale medier som 
et sted, de brugte til at hitte rede i de 
store mængder information – særligt 

gennem diverse whatsApp-tråde med 
den udvidede familie i Danmark og 
hjemlandet. Flere fik også hjælp af 
deres børn til at oversætte de danske 
retningslinjer.

De dansk-tyrkiske veninder beskrev 
også, hvordan de fandt det uigennem-
skueligt at navigere i retningslinjer, 
og de konsekvenser pandemien havde 
for diverse ydelser og behandlinger 
i sundhedsvæsnet. De havde oplevet 
at møde op til en aftalt behandling, 
for så at få besked om, at den var 
aflyst. Kvinderne tjekkede ikke deres 
digitale indbakke, da de ikke havde 
de sproglige færdigheder til at forstå 
beskederne, de modtog. De var forvir-
rede over aflysninger og udskydelser, 
hvilket gjorde dem utrygge.  

Visuel- og kontekstbaseret  
sundhedskommunikation  
Vi blev alle bedt om at vise samfunds-
sind i denne tid på tværs af levevilkår. 
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Vores undersøgelse viser, at motiva-
tionen og hensigten var til stede, men 
at ressourcerne og sundhedskompe-
tencerne i denne målgruppe kan have 
godt af en ekstra håndsrækning for 
at nå i mål. Den ekstra håndsrækning 
kan fx opnås ved at udvikle materiale 
om hensigtsmæssig COVID-19-adfærd 
målrettet minoritetsborgere (Smith 
Jervelund et al., 2021). Behovet for 
målrettet og visuelt baseret kommu-
nikation blev allerede i foråret 2020 
fremhævet af European Public Health 
Association (2020). Særligt de ældre 
førstegangsindvandrere bør i en dansk 
kontekst give anledning til diskus-
sioner om specifikt udviklet materiale. 
Vores undersøgelse viser, at visuelle 
metoder rummer gode muligheder i 
en sådan proces. 

På baggrund af deltagernes fortæl-
linger udviklede vi fem plakater, der 
kommunikerede gode råd til at opret-
holde et godt mentalt og fysisk hel-
bred under pandemien. Budskaberne 
var udvalgt i samarbejde med delta-
gerne, blev leveret i et let tilgængeligt 
visuelt udtryk og med QR-kode til de 
officielle retningslinjer på forskellige 
sprog. Vores budskaber var: at tale i 
telefon med familie og venner så ofte 
man kan; mød dine venner ude til en 
gåtur med afstand; bliv hjemme, hvis 
du er syg; gå i isolation i hjemmet 
ved sygdom; og vask hænder. Simple 
og kendte budskaber, men formidlet 
aktivt – som noget, du kan gøre, frem 
for noget, du skal afholde dig fra.

Vores participatoriske tilgang, 
hvor vi har lagt vægt på at tale med 
beboerne og lytte til deres perspek-
tiver frem for at aflevere et budskab 

om, hvordan vi mener, de skal agere, 
har været vigtig til at skabe COVID-
19-kommunikation, der bliver oplevet 
som relevant af målgruppen. Her har 
vi fokuseret på at skabe et trygt rum, 
hvor de ældre borgere med ikke-vest-
lig baggrund har tid og ro til at dele 
hele deres historie (Radl-Karimi et al., 
2021). Den visuelle tilgang har udgjort 
et nøglegreb i hele projektet og bundet 
enderne sammen. De tegnede fortæl-
linger betød, at målgruppen kunne gå 
ombord i vores fortolkning af intervie-
wene og validere dem. Tegningerne 
byggede en bro til at skabe målrettet 
COVID-19-sundhedskommunikation, 
der visuelt repræsenterede ældre 
borgere med ikke-vestlig baggrund og 
videreformidlede deres egne erfarin-
ger. 

Deltagerne, vi har mødt i dette 
projekt, udgør en særlig udsat befolk-
ningsgruppe i pandemien, og vi håber 
med dette projekt at invitere til en dis-
kussion om, hvordan vi kan gå i dialog 
med ældre borgere med ikke-vestlig 
baggrund omkring sundhed, trivsel og 
sygdomshåndtering.

Tak til beboerne for at dele deres fortæl-
linger og til Gritt Marie Hviid Malling, 
Rabiah Razzaq, og Ilayda Dilara Pusat 
for deres store bidrag. 
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