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Introduktion

I vår forskning var syftet att ta reda

på hurdana attityder de finländska

ungdomarna har till COVID-19-

vaccinet. I och med att Finland gick

ut med att man skulle börja

vaccinera befolkningen för att

avvärja COVID-19, väcktes en rad

åsikter. Både för och emot. Vi

ville veta vilka tankar de unga i Vasa

hade kring vaccinet, positiva eller

negativa? Dessutom ville vi

undersöka om det fanns skillnader i

åsikt beroende på kön eller

utbildning. Vi var också intresserade

av att veta varifrån de unga får sin

information kring vaccinet och ifall

det möjligtvis kan påverka hur

de bildat sin åsikt.

Metod och material

Forskningen genomfördes som en

kvalitativ studie där materialet

samlades in genom kvalitativa

intervjuer.

Teman som intervjun bestod av

var:

Undersökningen omfattade

studerande på högskolenivå från

universitetet Åbo Akademi och

yrkeshögskolan Novia. Urvalet

bestod av sammanlagt 10

respondenter. Fem respondenter

från Novia varav tre var män och

två var kvinnor. Från Åbo

Akademi intervjuades också

fem individer, varav två var män

och tre var kvinnor.

Inställning till vaccinet informationskällor

Tankar kring 
vaccinets säkerhet

COVID-pass

Framtiden och alternativa 
lösningar

Allmän fakta

Vaccinering för åldern 16-24 åringar

trädde i kraft från 14.6.2021 – även

tidigare för de som var i riskgrupperna.

För unga används vaccinen Pfizer och

Moderna. Kvinnor kan ta båda vaccinen

medan männen endast rekommenderas

att ta Pfizer. I Finland har över 400 000

ungdomar i åldern 16-24 tagit två doser, i

Vasa finns närmare 8000 ungdomar som

har tagit båda doserna. (thl.fi)

Resultat

När vi analyserade intervjuerna kom vi fram 

till följande intressanta slutsatser:

•Majoriteten var positivt inställda till 

COVID-19-vaccinet

•Kön och utbildning spelade ingen större 

roll

•Föräldrarnas åsikter påverkade mycket på 

de få som var negativt inställda

•De flesta får sin information från THL, 

YLE, men även bekanta som familj & vänner

•Största delen anser att vaccinet är säkert, 

men en del misstankar hos de som förhåller 

sig negativt till vaccinet

•Coronapasset var ej en drivkraft för de som 

tagit vaccinet, men de som ej tagit vaccinet 

kan tänka sig att göra det för Coronapassets 

skull

•De flesta tror att övriga i deras ålder är 

positivt inställda till vaccinet

Ungas förhållningssätt till COVID-

19-vaccinet


