Krig og kærlighed i coronaens tid

Juli 2021

En kortlægning af debatten om corona i mediers og
politikeres kommentarspor på Facebook

Om rapporten
Den 31. december 2019 advarer Kina for første gang om udbrud af noget,

I denne rapport dykker vi ned i debatten om corona i danske mediers og

som man mener, er en form for lungebetændelse i Wuhanprovinsen. En

politikers kommentarspor på Facebook fra starten af 2020 til og med

måned senere, den 30. januar 2020, erklærer WHO udbruddet af

februar 2021. Hvad var omfanget af debatten? Hvad diskuterede vi mest?

coronavirus for en ”International nødssituation”. Samme dag offentliggør

Hvad hidsede vi os op over? Og inden for hvilke emner udviste vi mest

den danske

anerkendelse?

Sundhedsstyrelse en udmelding om, at ”faren for, at en

smittet person kommer til Danmark er lav”.
I dag raser coronapandemien på andet år, og Danmark har – sammen med
resten af verden – gennemlevet den største sundhedskrise i nyere tid.
Siden 2020 har ord som restriktioner, samfundssind, forsamlingsforbud,
tillid, vaccine, smittetryk, mink og nedlukning været på lystavlen hos de
fleste danskere. Pandemien - og ikke mindst håndteringen af den - har
været debatteret heftigt over kaffen, over hækken, på tv og ikke mindst på
Facebook. Netop Facebook er dét digitale forum, hvorigennem flest
danskere i dag tilgår og udveksler holdninger og information, og i
forbindelse med coronapandemien har de sociale mediers rolle i forhold til
at udbrede information, understøtte sammenhold og styrke splittelse
været stærkt omdiskuteret.

Mens coronaen har raset udenfor vinduet det seneste år, har vi trænet to
sprogalgoritmer til at detektere hhv. sproglige angreb og sproglig
anerkendelse i kommentarsporene. Med brug af big data analyse og de to
algoritmer kan vi nu for første gang analysere tonen og temaerne i den
samlede offentlige debat om corona, som den tog sig ud på 199 politikeres
og 477 mediers Facebooksider siden starten af 2020.
God læselyst!

Danmarks Digitale
Medborgerhuse

Om projektet
Analysen af debatten om corona på Facebook er den anden udgivelse
i en større kortlægning af ”Danmarks Digitale Medborgerhuse”.
Projektet har som sit hovedformål at kortlægge og analysere
medborgerskabet i det digitale demokratis vigtigste offentlige fora.
Disse fora tæller mediernes, politikernes og borgernes offentlige
Facebooksider og grupper. Til formålet udvikles to algoritmer til at
analysere angreb og anerkendelse i den offentlige debat. Projektet vil
resultere i to open source sprogalgoritmer og fire rapporter:

1.

Angreb i den offentlige debat på Facebook
Rapporten kan findes her.

2. Casestudie: Krig og kærlighed i coronaens tid
3. Anerkendelse i den offentlige debat på Facebook
4. Danmarks Digitale Medborgerhuse. En kortlægning og analyse
af 5.000 offentlige danske Facebookgrupper
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Pandemien fylder en
tredjedel af kommentarsporet, mens hvert femte
opslag handler om corona
Hvert femte opslag på politikeres
og mediers Facebooksider fra
januar 2020 til februar 2021
handler om corona. I kommentarsporet fylder coronadebatten

endnu mere. Her handler hver

3.

kommentar (33 pct.) om

corona. Corona fylder mere i
kommentarsporene hos politikerne
end hos medierne.

Debatten er tæt koblet til
begivenheder

Mette Frederiksen skriver
flest coronaopslag

Coronadebatten er på sit højeste i
tiden omkring de to nedlukninger. I
forbindelse med den anden
nedlukning fylder diskussioner om
politikernes og myndighedernes
håndtering af situationen mere end
under den første nedlukning.
I forbindelse med de to nedlukninger
vokser andelen af anerkendende
kommentarer, mens mink og
gadeprotester giver anledning til en
større andel sproglige angreb.

Mette Frederiksen er den
politiker, der skriver flest opslag

om corona. Hele 750 opslag
på godt et år.
Procentvist skriver medlemmerne
af epidemiudvalget og nogle af
de toneangivende ministre
(statsminister, sundhedsminister,
finansminister) mest om corona.

Corona fylder især hos
protest- og sundhedsfaglige
medier
På listen over medier med størst
andel af opslag om corona, finder vi
både en række protestmedier som
dkdox.tv og Free Observer, og en
række lægevidenskabelige medier
som Sundhedspolitisk Tidsskrift og
Ugeskrift for læger. Også
faktatjekkerne TjekDet og Detektor er
at finde på listen samt store medier
som Børsen og DR Nyheder.
Målt i antal har netmediet
Newsbreak.dk skrevet flest opslag om
corona, hele 4.240 opslag i perioden.

Restriktioner, vacciner og mink er
blandt de mest diskuterede
emner
I kommentarsporet fylder debatten om
restriktioner meget. Ordet restriktion er
nævnt i over 1 mio. kommentarer, og dertil
ligger ord som mundbind, nedlukning,
forsamlingsforbud, karantæne og holde
afstand også højt på listen over de mest
diskuterede emneord i coronadebatten.
Emneordet vaccine er nævnt i over 1,1 mio.
kommentarer, og mink er nævnt i næsten ½
mio. kommentarer.
Det emneord, som optræder i flest
kommentarer, er dog Mette Frederiksen,
som er nævnt i 1,7 mio. kommentarer.

Coronadebatten er ikke markant
hårdere end den samlede
offentlige debat

Anerkendelse fylder mere end
dobbelt så meget som angreb i
coronadebatten

5,5% af kommentarerne i

14,2% af kommentarerne i

coronadebatten er ifølge vores algoritme et
sprogligt angreb. Til sammenligning udgør
angreb 5,2% af den samlede offentlige debat
på mediernes og politikeres Facebooksider.
Den største andel af sproglige angreb retter
sig imod personer, som ser stort på
coronarestriktioner og erklærer pandemien
for overdrevet og ufarlig. Protestbevægelser
og konspirationsteorier får en hård medfart i
kommentarsporet. Der er også en stor andel
angreb, der retter sig imod regeringen og
dens coronahåndtering – særligt minksagen
giver gnister i kommentarsporet.

coronadebatten indeholder ifølge vores
algoritme sproglig anerkendelse. Særligt
sundhedspersonalet vinder stor opbakning
og får ros i kommentarerne. Mere end hver
fjerde kommentar om sundhedspersonalet
er anerkendende. Det digitale samfundssind
fylder i kommentarsporet, og der er mange
anerkendende kommentarer til danskere, der
har fået tilværelsen til at fungere under de
hårde betingelser med restriktioner,
hjemmeskoling og hjemsendelser. Endelig er
der en del diskussion om politikernes
coronahåndtering, som er skrevet i en sober
tone med ønske om dialog, åbne spørgsmål
andre former for anerkendende sprog.

Sådan analyserer vi
coronadebatten på
Facebook

626.000 opslag

Den offentlige debat
på politikeres og
mediers
Facebooksider

38.308.000

kommentarer

Danske medier og politikere lægger hyppigt opslag (”posts”) med
nyheder og holdninger ud på deres Facebooksider. Under opslagene
kan Facebookbrugere afgive kommentarer og derved tage del i
debatten. Denne analyse baserer sig på alle opslag og kommentarer
på mediers og politikeres Facebooksider fra starten af januar 2020 til
slutningen af februar 2021. Ved hjælp af omfattende ordlister har vi
identificeret, hvor mange opslag og kommentarer der handler om
corona. Samlet set blev der på politikeres og mediers sider skrevet
ca. 626.000 opslag og 38,3 mio. kommentarer i løbet af perioden.
Heraf handlede 122.000 opslag og ca. 12,5 mio. kommentarer om
corona.

122.000 opslag

Debatten om
corona

12.536.000

kommentarer

I analysen dykker vi ned i, hvilke politiker- og mediesider der især er
værter for coronadebatten på Facebook; hvilke emner der fylder, og
hvordan dele af coronadebatten er hård og fuld af sproglige angreb,
mens andre dele af debatten i højere grad er præget af sproglig
anerkendelse.

Hvor fylder
coronadebatten mest?

Hvad handler
debatten om?

Hvornår er tonen hård
(sproglige angreb)?
Og hvornår er den
anerkendende?

Algoritmer og big data analyse: Nu kan vi
undersøge hele debatten om corona

I denne undersøgelse benytter vi big data analyse som en slags

Til projektet har vi udviklet to sprogalgoritmer, der kan detektere angreb og

meningsmåling i extra large. Med big data analyse kan vi undersøge langt

anerkendelse i kommentarsporet. Algoritmerne er udviklet ved hjælp af

større datamængder, end man nogensinde vil kunne med et survey. Hvor et

maskinlæring på baggrund af et hidtil uset stort datamateriale. Vi har trænet

survey måler på en udvalgt stikprøve af en større population, undersøger vi

algoritmerne ved at ”fodre” dem med

her hele populationen, som i vores tilfælde er alle opslag og kommentarer

kategoriseret af mennesker. Angrebsalgoritmen, som vi har kaldt ”A&ttack”,

om coronadebatten på mediers og politikeres Facebooksider fra starten af

er blevet den hidtil bedste danske sprogalgoritme til at genkende sproglige

januar 2020 til slutningen af februar 2021. I modsætning til et survey har vi

angreb. Læs mere om angrebsalgoritmen i rapporten ”Angreb i den

mulighed for at kigge på data genereret over tid. Og endelig spørger vi ikke

offentlige debat på Facebook”. Anerkendelsesalgoritmen ”Rec&nition” er

til folks opfattelse af deres egen adfærd, som man gør i surveys. Vi

endnu ikke offentliggjort, men udkommer med en rapport om anerkendelse i

undersøger folks faktiske digitale adfærd i anonymiseret form. Big data

den offentlige debat senere på året. Med disse skræddersyede værktøjer,

analyse kan således give os et nyt og detaljeret indblik i den offentlige,

der bygger på kunstig intelligens, kan vi for første gang undersøge

digitale debat om corona.

coronadebatten på Facebook i stor målestok.

~70.000 kommentarer, der er

Hvad detekterer algoritmerne?
Vores definitioner af angreb og anerkendelse

Angreb

Anerkendelse

Vores A&ttack algoritme har lært at skelne, om en kommentar

Vores Rec&nition algoritme har lært at skelne, om en kommentar er

er et angreb eller ikke et angreb. Et angreb har vi defineret som

anerkendende sprog eller ikke. Vi definerer anerkendelse forholdsvis

stigmatiserende, nedsættende, krænkende, stereotypiserende,

bredt som ros og enighed, empati og indlevelse, kvittering for andre

ekskluderende, chikanerende eller truende ytringer.

synspunkter og argumenter, nysgerrighed og åbenhed, udtryk for
påvirkelighed og selvtvivl, udtryk for ønske om dialog og forsoning,

Læs mere om A&ttack og det omfattende arbejde med at

tillid og rituel anerkendelse.

definere og afgrænse sproglige angreb i rapporten ”Angreb i
den offentlige debat på Facebook”.

Læs mere om Rec&nition algoritmen og definitionen af
anerkendelse i rapporten om ”Anerkendelse i den offentlige debat
på Facebook”, som udkommer senere på året.

En ordbog af corona
Coronapandemien har i høj grad ført sit eget sprog med sig. I løbet af 2020

Der er skrevet en del om blodpropper i forbindelse med coronavaccinerne

fandt ord som hjemmeskole, nedlukning, kontakttal og 47 andre

– men også i stort omfang om andre emner. Særligt Prins Joachims

coronarelaterede ord vej til Den Danske Ordbog.* Samtidig blev en række

blodprop sidste sommer fik stor opmærksomhed i kommentarsporerne,

ord, der normalt bruges i andre sammenhænge, pludselig tæt forbundet til

men den var ikke coronarelateret. Vi vurderede, at ordet blodprop gav for

corona, f.eks. vaccine, mutation, restriktion.

meget støj i data og besluttede at ekskludere ordet fra ordlisten.

Begge slags ord har vi brugt til at lave søgenøgler, der kunne identificere og

Der er flere coronaord, vi har måttet udelade, fordi de ville give for meget

afgrænse debatten om corona i kommentarsporene. Søgenøglerne baserer

støj. Det gælder bl.a. et ord som test, der optræder i et hav af forskellige

sig på omfattende ordlister med cirka 170 emneord, som i løbet af 2020 og

sammenhænge og også indgår i andre ord som attest, flottest mv. I nogle

starten af 2021 ofte optrådte i forbindelse med corona (se ordlisterne i

tilfælde kunne vi komme udenom problemet ved at indsætte ”_” for at

bilag 1). Der er helt sikkert flere ord, vi kunne have inkluderet. Og der vil

markere mellemrum. Et ord som mink optræder f.eks. i sminke. Men ved at

være kommentarer under de enkelte emneord, som ikke handler om

markere mellemrum før og efter ordet, kunne vi sikre os, at der i

corona, dvs. falske positiver i vores datasæt. Eksempelvis handler langt

kommentarerne rent faktisk var tale om _mink_, og at minkkommentarerne

hovedparten af de kommentarer, der nævner Mette Frederiksen, om

ikke blev talt dobbelt, hvis vi inkluderede andre minkrelaterede ord som

corona. Men der er også nogle, som handler om hendes bryllup og andre

f.eks. minkforløb.

emner. Vi har kvalitativt tjekket, at de emneord, som tegner sig for et stort
antal kommentarer i datasættet, langt overvejende handler om corona.

En kommentar er blevet klassificeret som en ”coronakommentar”, hvis den

Ved de kvalitative tjek opdagede vi bl.a., at et ord som blodprop gav

enten selv indeholdt et emneord fra ordlisterne, eller hvis det opslag, som

mange falske positiver.

kommentaren blev skrevet under, indeholdt et emneord fra ordlisterne.

*Det Danske Sprog- og Litteraturselskab: https://dsl.dk/presse/dokumenter/pressemeddelelse-icoronaens-tegn-den-danske-ordbog-opdateres

Debatten på politikernes sider

Datagrundlaget for
rapporten

5.758.000
kommentarer under

52.000
opslag fra

199
Facebooksider for folketingspolitikere, europaparlamentarikere og partier

I denne analyse zoomer vi specifikt ind på den debat om corona, der er
foregået på mediernes og politikernes offentlige Facebooksider mellem
januar 2020 og februar 2021. Danske medier lægger dagligt nyheder ud på
deres

Facebookside,

og

i

kommentarsporene

står

det

danske

Facebookbrugere frit for at kommentere på historierne og deltage i
debatten. På politikernes Facebooksider deler politikerne typisk holdninger
og standpunkter, hvilket Facebookbrugere ligeledes kan kommentere på. Fra
januar 2020 til februar 2021 handler en stor del af opslagene og

Debatten på mediernes sider
32.550.000

Kommentarer under

573.000
opslag fra

477

Pressenævnstilmeldte mediers
Facebooksider*

kommentarerne på mediernes og politikernes Facebooksider om corona.
Det er disse 122.000 opslag og 12,5 mio. kommentarer, vi undersøger i
rapporten.
Der er tale om opslag og kommentarer tilgængelige via Facebooks API pr.
april 2021. Det er vigtigt at holde sig for øje, at modereret (dvs. slettet)
indhold ikke indgår som grundlag for undersøgelsen.

Debatten om corona
12.536.000

Kommentarer under

122.000
opslag fra

676

*Den Korte Avis’ Facebookside er ikke tilmeldt pressenævnet men er inkluderet i
undersøgelsen på baggrund af sidens størrelse og formodede rækkevidde.

Facebooksider

Coronadebattens
omfang og
udvikling

Alle opslag på politikeres og mediers Facebooksider

Hvert femte opslag
handler om corona

122.000 opslag
om corona

19%

Siden starten af 2020 har corona fyldt rigtig meget i den offentlige
debat på Facebook. Af alle opslag på mediernes og politikeres

81%

Facebooksider fra januar 2020 til februar 2021 er hver femte relateret
til corona. Det svarer til omkring 122.000 coronaopslag ud af den
samlede debat på ca. 626.000 opslag. At hvert femte opslag handler

504.000 opslag
om andre emner

om corona er rigtig mange – særligt set i lyset af, at flere af de
pressenævnstilmeldte medier i datasættet er nichemedier, der f.eks.
skriver om bolig, livsstil, kulturstof eller kriminalstof, og altså ikke
beskæftiger sig med politik og samfund i bred forstand.

Opslag på politikersider

Opslag på mediesider
106.000 opslag
om corona

16.000 opslag
om corona

Ser vi specifikt på mediernes Facebooksider, er det 18 pct. af
opslagene, der knytter sig til coronadebatten. Men zoomer vi ind på
de store landsdækkende og regionale medier, er det mere end hvert

18%

30%

fjerde opslag (26 pct.), der handler om corona.
Politikerne har relativt set skrevet endnu mere om corona end

70%

82%

medierne. Hos politikerne er næsten hvert tredje opslag (30 pct.)
siden starten af 2020 relateret til corona.

37.000 opslag
om andre emner

467.000 opslag
om andre emner

Alle kommentarer på politikeres og mediers Facebooksider

Hver tredje kommentar
handler om corona

12.536.000
kommentarer
om corona

33%
Ser vi på kommentarsporene under opslagene, fylder corona endnu
mere i den offentlige Facebookdebat. Kommentarer om corona er

67%

medtaget, både hvis selve kommentaren nævner et emneord inden
for coronadebatten, og hvis det opslag, som kommentaren er en
respons på, handler om corona.

25.772.000
kommentarer
om andre emner

Siden starten af 2020 er hver tredje kommentar på mediers og
politikeres Facebooksider knyttet til coronadebatten. Det drejer sig
om i alt 12.536.000 kommentarer ud af i alt ca. 38,3 millioner

Kommentarer på politikersider

Kommentarer på mediesider

kommentarer på Facebooksiderne siden starten af 2020.
10.128.000
kommentarer
om corona

2.409.000
kommentarer
om corona

Igen er billedet, at coronadebatten fylder mere på politikernes sider
end på mediernes. 42 pct. af kommentarerne på politikernes sider

31%

42%

siden starten af 2020 er knyttet til coronadebatten. På mediernes
sider er det 31 pct. af kommentarer. Ser vi udelukkende på de større
landsdækkende og regionale medier, udgør coronadebatten ca. 33

58%

69%

pct. af kommentarerne, dvs. at hver tredje kommentar er relateret til
corona.

3.349.000
kommentarer
om andre emner

22.423.000
kommentarer
om andre emner

Udviklingen i coronadebatten
Debatten om corona bølger op og ned i kommentarsporet

i

løbet

af

2020.

I

figuren

har

vi

delt

1.200.000

coronadebatten op i temaer, som hver er baseret på en
række søgeord, jf. bilag 1. Temaet pandemi, som dækker

1.000.000

over den brede diskussion af corona, fylder naturligt
nok mest i kommentarsporet og boner især ud ved
nedlukningerne. I marts 2020 og igen fra november er
der mere end 1 mio. kommentarer om pandemien om
måneden. Der bliver også skrevet en del kommentarer
om centrale personer. Her er det især statsministeren,
der fylder i debatten. Vi ser en kraftig stigning i omtalen

800.000

600.000

400.000

200.000

af især Mette Frederiksen i november 2020 - samtidig
med, at minksagen slår ud i kommentarsporet. Vacciner

0

taler vi mest om i slutningen af 2020, særligt i
december, hvor de første danskere bliver vaccineret.
Modstanden mod corona stiger lidt i forbindelse med
de store gadedemonstrationer i januar, hvor en dukke

centrale personer

mink

modstand

pandemi

vaccine

af statsministeren bliver brændt af.
Figuren viser udviklingen i coronadebatten opdelt på temaer: ”Centrale personer” er bl.a. Mette Frederiksen, Søren Brostrøm mv.;
”mink” dækker over en række ord relateret til minksagen; ”modstand” indeholder ord som Men in Black, larme demonstration, mv.;
”pandemi” indeholder ord som corona, covid, epidemi, kontakttal mv., og ”vaccine” rummer ord knyttet til coronavaccinerne.

Antal kommentarer om udvalgte emneord

De store emner i
coronadebatten

0

0,5 mio.

Mette Frederiksen
vaccine

1.140.489

restriktion

1.027.077
704.504

nedlukning
Fra januar 2020 til og med februar 2021 bliver der skrevet næsten 12,5

genåbning

millioner kommentarer om corona på mediernes og politikernes sider.

pressemøde

På listen til højre ser vi nogle af de emneord, der fylder mest om i

mink

synonymer udeladt, jf. figurbeskrivelsen.
Der bliver skrevet rigtig meget om Mette Frederiksen, som er nævnt i
1,7 millioner kommentarer i perioden. Debatten om vacciner fylder

642.805
563.866
521.816
472.647

smittetal

352.647

mutation

257.914

sundhedsstyrelsen

242.953

(Søren) Brostrøm

228.349

aflivning

205.421

På listen finder vi en del ord, der knytter sig til coronahåndtering og

retningslinjer

197.846

især restriktioner, bl.a. mundbind, nedlukning, forsamlingsforbud,

forsamlingsforbud

192.934

karantæne og holde afstand. Derudover finder vi mange kommentarer

grundlov

189.695

om minksagen med ord som mink, aflivning og grundlov. Hvad angår

karantæne

187.141

nøgleaktørerne i coronadebatten, finder vi foruden statsministeren

hjælpepakke

168.791

også ord som sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm og Serum

Serum Institut

164.894

holde afstand

155.810

også meget, og ordet vaccine er nævnt i 1,1 mio. kommentarer.

Instituttet på listen over de emneord, som optræder mest i
kommentarerne om corona.

2 mio.
1.745.035

mundbind

kommentarsporet. Bemærk, at generelle ord om corona samt

1,5 mio.

1 mio.

Anm.: På listen har vi frasorteret generelle ord om corona som corona, covid, pandemi og epidemi.
Vi har også undladt synonymer, så der ikke både står ”Mette Frederiksen” og ”statsminister” eller
”sundhedsstyrelsen” og ”sundhedsmyndighed”.

Hvem har
skrevet mest om
corona?

Politiske sider med flest opslag om corona
0

Coronadebattens
politiske arnested
De politikere, der især skriver flittigt om corona, er overvejende
kendte

politiske

ansigter

og

partiesider.

Statsminister

Mette

Frederiksen (S) er den politiker, der skiver flest opslag om corona, ca.
750 opslag på lidt over et år. Herefter følger partiet Venstre og
Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen. På listen finder vi flere
ministre og andre markante politiske profiler som partiformand Alex
Vanopslagh (LA), tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen samt
Peter Skaarup og Morten Messerschmidt fra DF.
Figuren nederst viser, hvilke politiske sider der har den største andel
af opslag om corona. Her finder vi – måske ikke så overraskende – en
stor del af medlemmerne af Folketingets epidemiudvalg. Otte ud af
de 15 politikere, der har skrevet procentvist mest om corona, sidder i
epidemiudvalget, og dertil kommer fire ministre, som også har siddet i
coronaorkanens øje. Over 60 pct. af opslagene på sundhedsminister
Magnus Heunickes Facebookside handler om corona.
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Mediekampen om
corona

TV 2 NYHEDERNE
Jyllands-Posten
Berlingske
Ekstra Bladet
DR Nyheder
B.T.

Hvis vi ser på, hvilke medier der pumper flest coronanyheder ud på
Facebook i løbet af 2020 og starten af 2021, finder vi nyhedssitet
Newsbreak øverst på listen. Newsbreak har skrevet næsten 4.240
opslag om corona, og lige hælene følger TV 2 Nyhederne. Det er især
de store landsdækkende medier, vi finder på listen over medier, der
har skrevet flest coronaopslag.

TV 2 NEWS
Politiken
Go' morgen Danmark og Go' aften LIVE
NORDJYSKE
SE og HØR
TV 2 Lorry
Dagbladet Information
Kristeligt Dagblad

Billedet ser noget anderledes ud, hvis vi ser på mediesider med den
største andel af opslag om corona. Blandt de 15 medier, der har den
største

andel

af

coronaopslag,

finder

vi

både

en

Mediesider med størst andel opslag om corona

række

0%

sundhedsfaglige medier, og flere alternative medier, som erklærer sig i

dkdox.tv

opposition til ”den konsensus, der præger dansk politik og det

Sundhedspolitisk Tidsskrift

etablerede danske mediebillede”, som Indblik.net formulerer det.

TjekDet
Ugeskrift for Læger

Øverst på listen finder vi det alternative nichemedie dkdok.tv, som

Ræson

næsten udelukkende har skrevet om corona. Dkdox.tv er ligesom Free

Dagens Medicin

Observer meget kritiske over for coronahåndteringen og deler bl.a.

The Copenhagen Post
Free Observer

videoopslag som ”Løgnene bag nedlukning”, ”På sporet af deep state”

Indblik.net

og ”Medierne dækker over regeringen”. Også de to faktatjekkere

Den Uafhængige

TjekDet og Detektor er at finde på listen samt enkelte af de store
landsdækkende medier som DR Nyheder og Børsen.

Detektor - DR
180Grader
Børsen
Propatienter
DR Nyheder
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Krig og kærlighed
i debatten om
corona

Anerkendelsen fylder over dobbelt så
meget som angrebene i coronadebatten
Med de to algoritmer ”A&ttack”, der kan identificere sproglige angreb, og
”Rec&nition”,

der

detekterer

anerkendelse,

kan

vi

undersøge

tonen

i

coronadebatten. Af de 12,5 millioner kommentarer, som knytter sig til

Angreb og anerkendelse i coronadebatten

coronadebatten, indeholder 14,2 pct. af dem sproglig anerkendelse, mens 5,5
5,5%

pct. er sproglige angreb. Der er enkelte kommentarer, som både klassificeres
som et sprogligt angreb og samtidig anerkendende kommentar. Det er f.eks.

14,2%

kommentarer, der roser regeringens coronahåndtering og samtidig indeholder et
sprogligt angreb imod demonstranterne i gaderne. Overlappet mellem angreb og
anerkendelse udgør dog kun 0,3% af kommentarerne på politikernes sider og
0,1% af kommentarerne på mediesiderne.
I den samlede debat om corona finder algoritmerne altså over dobbelt så meget
anerkendelse som angreb i kommentarsporene. Det er desuden værd at
bemærke, at coronadebatten ikke er markant hårdere end den generelle debat
på politiker- og mediernes Facebooksider. I rapporten Angreb i den offentlige
debat på Facebook fandt vi, at 5,2 pct. af alle kommentarer på politiker- og
mediesider fra 2019 til 2021 er et angreb. Coronadebatten er således blot 0,3
procentpoint hårdere end den samlede debat.

Angreb

Anerkendelse

Andet

Udviklingen i anerkendelse og angreb
Figuren viser udviklingen i angreb og anerkendelse i
coronadebatten på politiker- og mediesiderne.
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Særligt under den første nedlukning var andelen af
anerkendelse høj. Her var omkring 16 pct. af
kommentarerne i coronadebatten skrevet i et

14%
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anerkendende sprog. Andelen af anerkendende

10%

kommentarer om corona stiger endnu engang

8%

under den anden nedlukning og topper i december,
samtidig

med

at

de

første

danskere

bliver

vaccineret imod corona.
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Under hele perioden ligger andelen af angreb lavere

0%

end andelen af anerkendelse i kommentarerne. I
løbet af året er der nogle mindre udsving i andelen
af angreb. Mængden af angreb er størst i november,
hvor minksagen er på sit højeste. Her udgør angreb
ca. 6,5 pct. af kommentarerne om corona.

Anerkendelse

Angreb

Emneord med størst andel angreb i kommentarerne

Emner, der antænder
kommentarsporet
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Manniche
Folkebevægelsen for Frihed
Men In Black
frihedsrettighed

Listen til højre viser de 20 coronaemneord, der i størst omfang

minkforløb

optræder i kommentarer, som indeholder sproglige angreb. Øverst på

totalitær

listen ser vi, at hele 16 pct. af de kommentarer, der nævner ordet

befolkningsgruppe

Manniche er et sprogligt angreb. Disse kommentarer retter sig mod

grundlovsbrud

smykkedesigneren

Mai

Manniche,

der

trodser

regeringens

restriktioner, samt hendes mor, læge Vibeke Manniche, der står frem
med budskaber om, at farerne ved corona er overdrevne og at
vaccinerne ikke er sikre.

Qanon
Saszeline
Mette Frederiksen
Statsminister

Vi finder både angrebskommentarer, der retter sig imod regeringens
coronahåndtering og imod protesterne over coronahåndteringen.

epidemilov
aflivning

store

avlsdyr

protestbevægelser, som i høj grad er genstand for angreb i

superspreder

Folkebevægelsen

for

Frihed

og

Men

In

Black

er

to

og

konspiration

coronamodstander og influencer Saszeline Dreyer får en hård

Thorkild Fogde

medfart, men der er også kommentarer, som bakker dem op og

cluster 5

vender vreden mod regeringen og danske medier. Endelig får

mink

kommentarerne.

Også

konspirationsmiljøet

omkring

Qanon

minksagen bølgerne til at gå højt i kommentarsporet.
Anm.: Vi har sorteret emner med færre end 5.000 kommentarer fra for at sikre, at emnerne ikke kun
har været diskuteret i en snæver kreds. Ordet ”mink” er i søgenøglen stavet ”_mink_” for at undgå
overlap mellem ”mink” og ”minkforløb”.

Manniche:
Møg kællinger!!!! Den familie Manniche
viser at dumhed er arveligt. håber
lægen politi anmelder dem begge, for
misbrug af hans annonce og ligge ord i
hans mund som han tager stærkt
afstand fra

Op et vist sted med det skingrende
skøre kvindemenneske - hun er datter
af ligeså skingrende skøre Vibeke
Manniche og hende kan hun så tage
med og lad dem så bliver udenfor DK’s
grænser!!!

Folkebevægelsen for Frihed og Men in Black:
De er rablende sindssyge - prøv at
tjekke deres side (…) Folkebevægelsen
for frihed. Hvor er folks skepsis og
fornuft siden man lader sig hjernevaske
? Jeg kan godt have betænkeligheder
omkring eks vaccine- men kunne aldrig
finde på at gå sådan over gevind. Der
må reelt være en del af de forældre
(sølvpapirs hatte) som man bør være
opmærksom på ift deres børn…
Fucking Men in Black i er sku mere
som QAnon de er ligeså dumme som
jer. Jeg håber at i ligger i Respirator.

Men in Black skal på terrorlisten! De er
en bande af ny-nazister! Politiet skal
slå hårdt ned på dem.
Skuffet over at DR Nyheder giver
taletid til voldsparate højre
extremistiske fascistiske racistiske
LORTE UMENNESKESKER SOM DE sort
fascistiske racistiske lORTE
UMENNESKER fra Men In Black - der
ramte i FUCKING
BUNDEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sværdslag om
frihedskamp og
konspiration
Den pulje af emner, der har fået den hårdeste medfart i
kommentarsporet, knytter sig til protester og protestbevægelser –
ikke mindst de konspiratoriske af slagsen – der opstår som reaktion
på den danske og internationale coronahåndtering. Læge Vibeke
Manniche og hendes datter Mai Manniche, der trodser restriktioner og
publicerer meget coronaskeptisk indhold, bliver kaldt møgkællinger
og skingrende skøre kvindemennesker, mens Folkebevægelsen for
Frihed og Men in Black bl.a. beskrives som rablende sindssyge,
nynazister og fascistiske racistiske lorte urmennesker.

Qanon, konspiration, Saszeline:
En ting er at være så trumpistisk, så
egoistisk, så stupid, så arrogant og tro på
Qanon og diverse andre -omend endnu
mere utrolige-konspirationsteorier.
En anden er at kun vil søge
konfrontationen med politiet og brænde
en dukke af. WTF?! Må jeres røve klø og
armene være for korte. Og må I få al den
corona og B117 I kan tilrage jer. Idioter!!
Hun er rablende gal
Konspirationsteoretikkere er farlige!!

Også konspirationsteorier, især Qanon, er genstand for stor vrede i
Jeg blokerer konsekvent enhver, som
placerer en grine-smiley ved dagens
corona-tal. Herved slipper jeg for at
blive alt for deprimeret over, hvor
mange QAnon-typer og psykopater,
som render rundt her i landet (…)
Træt af at nogle blive beskyldt for at
være konspirationsteoretiker blot
vedkommende har en anden
opfattelse end magthaverne og
dermed medierne, der i denne sag er
som en flok tandløse kællinger.

kommentarsporet. Det samme gælder influencer Saszeline Dreyer,
som delte kontroversielt indhold om corona og fik slettet sin konto
med ca. 100.000 følgere fra Instagram. ”Hun er rablende gal
Konspirationsteoretikkere er farlige!!” er der bl.a. en, der skriver. Men
der er også folk, som bakker op om protesterne, og som i stedet
retter de sproglige angreb mod magthavere og medier, der f.eks.
beskrives som tandløse kællinger.

Mette Frederiksen, statsminister, Thorkild Fogde:
Det er ikke en skøn syn af en
statsminister men et billed af en
løgner og en sind syg rådden
menneske .bakket op af hendes
regiment af kriminelle vælger (kriminal
demotrakteriet)

Det eneste politiet er for Danmark er
fucking parasitter. Føj!
Thorkild Fogde er Danmarks største
mafiaboss. Fuck Politiet!
Fuck Thorkild Fogde!

Magtkritik:
Totalitærstaten

Epidemilov, frihedsrettighed, totalitær:
Hun er rablende gal og dybt totalitær og skal for alt i verden standses.
Ja ja og lige om for kællingen nykker
igen og er nødt til og finde på noget
nyt og straffe os med magtliderlige
psykose kælling du kan jo ikk få nok i
tar jo alligevel friheden fra os alle
sammen lige om lidt med jeres nazi
metoder pakket pænt ind i ordet
epidemilov men karma rammer jer alle
i røven før eller siden syge kælling og i
kammer til og stå til ansvar for alt det
lort i smadre Danmark med
Vanvid-19 er en frygtkampagne for
usynlige og ufarlige fjender for at
massevaccinere kloden for profit og
kontrol – undersøg bare FN, WHO samt
WEF´s egne fremlagte dokumenter og
brug hjernen. EU startede Vaccinepasprojektet op i 2018!
FRIHEDSRETTIGHEDER SLUTTER IKKE
HVOR JERES FRYGT BEGYNDER!
(…) Hvis du støtter op om dette er du
kollaboratør for fjendtlig fascistisk
overtagelse og systematisk nedbrud af
vort land og folkelige, universelle
frihedsrettigheder!

Uduelige, levebrødspolitikerne uden
rygrad, som i dag har lagt borgernes
frihedsrettigheder i hænderne på
Danmarks mest magtliderlige og
enerådige statsminister til dato. Skam
til V, K, LA, SF, Enhedslisten De Radikale
og S.
Hun er en led diktator som fjerner alle
vores frihedsrettigheder én efter én.
Det nytter ikke at du selv er
coronahysteriker. Corona er ikke specielt
farlig jvf influenza eller andre infektioner.
Influenza kan f. eks slå børn og unge ihjel.
Det ser man alt andet lige ikke med
corona. Stop naziepidemiloven som du
var medskyldig i at stemme ind. Ellers er
det lige til en Nürnbergdomstol. Du har
selv via at stemme for naziepidemiloven
afviklet demokratiet. Og dermed givet
Mettemor magten. Ris til egen bagdel. Ja
så skynd dig at få ryddet op. Hele
skandalen ligger i at ikke een eneste
politiker holdt hovedet koldt og stemte
imod naziepidemiloven som defacto
allerede har omdannet DK til et
coviddiktatur med coronadronningen i
spidsen. Se at få ryddet op. Ikke mere
snak.

En stor del af de sproglige angreb i coronadebatten er rettet mod
regeringens håndtering af pandemien. Blandt de emneord med størst
andel af angreb finder vi bl.a. Mette Frederiksen og statsminister samt
rigspolitichef Thorkild Fogde, som anklages for at være Mette
Frederiksens nikkedukke og en mafiaboss. På listen over emneord, der
optræder i den største andel angrebskommentarer, finder vi også en
del, der knytter sig til regeringens coronahåndtering: Epidemilov,
frihedsrettighed og totalitær. Ofte er angrebene møntet direkte på
Mette Frederiksen, og det skorter ikke på nazi-referencer i
kommentarerne.
Der er også en del sproglige angreb rettet mod politikere fra andre
partier, som anklages for at være medløbere. Bl.a. får Kristian Thulesen
Dahl (DF) at vide, at han er en coronahysteriker og medskyldig i
naziepidemiloven.
Endelig

finder

vi

angrebskommentarer,

som

bakker

op

om

konspiratoriske forestillinger om, at coronahåndteringen, vacciner og
restriktionerne er en stor sammensværgelse orkestreret af bl.a. WHO.

Mink, minkforløb, aflivning, avlsdyr, grundlovsbrud, cluster 5:
Fis af mette mink og lovbryder...væk
og langt væk...du ødelægger
danmark...og har en hjerne som en
mus...føj...
Mogens Mink Jensen. Total syg i
toppen og pisse magtsyg.
Kæft jeg er flov over og være dansker
når man får en rigsretsag på nakken
for at forhindre pedofili. Men skære
små drenge i pikken er helt okay for
“børnenes” statsminister eller smadre
et helt erhverv og lave grundlovsbrud.
Nazi Mette burde trækkes ud i håret af
Folketinget og landsforvises. Hvad
fanden er det for et Danmark vi er ved
at få !!!!!!
jamen det har sgu da alle dage været
dyreplageri og spærre dyr inde, og så
især mink som er så hyperaktive, kan
på INGEN måde fatte at det er lovligt i
2020, men der findes jo åbentlys rigtig
mange dumme møgsvin
Sagligheden og anstændigheden
tilbage. Skriver fjolset Kristian Jensen.
En person som selv har begået
grundlovsbrud. Og ham som ødelagde
skattevæsenet. En mand som sammen
med Fogh og Løkke var tæt på, at gøre
Danmark til en banan republik. Hvor
hyklerisk kan en køter som Kristian
Jensen være

Mette Mink .. undskyld mine store ord ,
men du er jo bindegal !! Ved du godt
der også findes kvindelige narcissister,
kender du ik ordet kan du helt sikkert
Google dig til det !!!
METTE MASSEMORDER`s amatør
bødler lod rigtig mange SMITTEDE
mink undslippe ud i naturen - ud til de
af RØDE AKTIVISTER tidligere
LØSSLUPNE mink? HV`a sker der med
dem? (Måske derfor smittetrykket er
blevet så meget højere i
Ringkjøbin/Skjern og Holstebro) Skal
det mon bare tie`s IHJÆL? Eller skal
det også LYVES om det
Sådan respekt de mink bliver dyre når
andre avlere skal ud og købe nye når
ham Mogens alternativ seksualitet og
Adolf Mette kommer ud af deres
minkholocaust
Mette f har voldtaget grundloven
forlæns og baglæns. Hun har
voldtaget mink og minkavlere. Stil
hende til Ansvar !! Red de Raske dyr
og avlsdyr!! Mistillidsvotum!!
Hvis fascist Mette slipper ustraffet fra,
at have udført en totalitær aktion imod
uskyldige borgere, og indtil flere
Grundlovsbrud, så er Danmark de
facto hverken et demokrati eller en
retsstat. Og personer som Ellemann er
skyld i, at oppositionen ofte blot
fremstår som medløbere.

Minksagen antænder
kommentarsporet
De angreb, der retter sig mod regeringens coronahåndtering, er især
relateret til minksagen. Emneordene Mink, minkforløb, avlsdyr,
aflivning, grundlovsbrud og cluster 5 (som var den faglige betegnelse
for minkmutation) popper alle op på listen over emner med størst
andel af sproglige angreb i kommentarerne. Mette Frederiksen kaldes
bl.a. en massemorder, en diktator og Nazi Mette.
Der er også en del sproglige angreb rettet mod politikere fra andre
partier, som ifølge afsenderne burde have stoppet regeringens
aflivning af mink og stillet Mette Frederiksen for en rigsret for
grundlovsbrud. Generelt giver debatten om grundlovsbrud anledning
til at debattere og veje politikernes forseelser.
Endelig er der enkelte angreb, som retter sig mod minkavlere, der bl.a.
kaldes for dumme møgsvin, der spærrer dyr inde.

Emneord med størst andel anerkendelse i kommentarerne

Emneord, der høster
mest anerkendelse
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sundhedspersonale
samfundssind
knække kurven
sundhedsvæsen

På listen til højre finder vi de 20 coronaemneord, som i størst omfang

holde afstand

optræder i kommentarer, der indeholder sproglig anerkendelse.

hjemmeskole

Allerøverst finder vi ordet sundhedspersonale, hvor hele 27 pct. af

værnemidler

kommentarerne er anerkendende. På listen finder vi også ord som

smittebærer

sundhedsvæsen, sundhedsmyndighed og frontpersonale, som må
siges at være synonymer for sundhedspersonale.

risikogruppe
totalitær

Emneordet samfundssind bliver også ofte nævnt i de anerkendende
kommentarer. Mere end hver fjerde kommentar om samfundssind er

smittekæde
forsigtighedsprincip

anerkendende ifølge vores algoritme. Der er flere ord på listen, som

hjælpepakke

knytter sig til coronabekæmpelse, f.eks. knække kurven, holde

sundhedsmyndighed

afstand,

værnemidler,

smittebærer,

retningslinjer

og

kviktest.

frontpersonale

Hjælpepakker til erhvervslivet får anerkendelse i kommentarsporet,

symptomer

ligesom der er stor anerkendelse til dem, der har håndteret

frihedsrettighed

hjemmeskole og hjemsendelse. Det er værd at bemærke, at enkelte
ord (totalitær og frihedsrettighed) går igen fra angrebslisten. Disse
kommentarer er typisk anerkendende over for politikere og eksperter,
som kritiserer regeringens coronahåndtering.

retningslinjer
hjemsendt
kviktest
Anm.: Vi har sorteret emner med færre end 5.000 kommentarer fra for at sikre, at emnerne ikke kun
har været diskuteret i en snæver kreds.

Sundhedspersonale, sundhedsvæsen, sundhedsmyndighed,
frontpersonale:
Og tak til ALT sundhedspersonale, der
forsat kører på pumperne.
Læger, sygeplejersker samt alt
sundhedspersonaler har en temmelig
høj stjerne i min hustrus, og mit hjerte.
Vi har selv været i kløerne på jer (he
he), og derfor, vil vi ønske jer, og jeres
familier en rigtig god jul samt, et godt ,
og et lykkebringende nytår ? med de
varmeste hilsner fra os.
Helt enig jeg, giv vaccine til
frontpersonale på corona afdelingerne.
Det er urimeligt, de skal gå og være
bange for at blive smittet imens de
knokler for at passe corona ptt.
Jeg er ikke altid enig i din politik, men
jeg har stor respekt for, at du skaber
opmærksom omkring dette problem
og at du forsøger, at passe på vores
sundhedspersonale. De fortjener flere
resourcer og det kommer til at få
nogle svære konsekvenser, hvis de
ikke snart får noget mere hjælp - også
efter Covid-19.
Hvor er det godt skrevet , og stor TAK
til dig og Sundhedsvæsenet i GØR jo
alt hvad i kan. Mens 1000 vis kloge
hovedet brokker sig.
Er SÅ enig! Vores sundhedspersonale
gør en kæmpe indsats!

Vi glæder os alle sammen! Vi venter
spændt med røven i vejret på den
vaccine! Jeg fatter ikke de kritikere! De
forstår ikke, at vores folkesundhed er
til fare! Tak til Mette for den særlige
indsats, som vil redde os mennesker
mod den sygdom som er ved og
udrydde os! Tak til de profesionelle
sundhedsmyndigheder vi har i landet!
Det kan kun gå for langsomt med den
gyldne sprøjte
Kære Søren [Brostrøm]. Som
frontpersonale i gr. 4 står jeg foran
AstraZeneca vaccinen. Jeg er
bekymret for den lavere dækning og
vil høre om der er udsigt til at vi på
længere sigt vil kunne få tilbudt en
vaccinetype med bedre effekt? Har
lyst til at gå forrest og være med til at
bremse pandemien men har ikke lyst
til at få en dårligere beskyttelse mod
sygdommen på sigt. Mvh [Navn]
Praktiserende Fysioterapeut
Jeg synes godt de kan belønne vores
dygtige sundhedspersonale,f.eks. på
plejehjem hvor der er blevet passet
godt på vores ældre, de har gjort et
kæmpearbejde.Jeg ved godt de har
fået deres løn, men de har, brugt
mange mange ekstra kræfter. Tak for
det.

Respekt for
sundhedsvæsenet
I kommentarsporet får sundhedspersonalet meget anerkendelse. ”Tak
til ALT sundhedspersonale, der forsat kører på pumperne” er der
f.eks. en, der skriver. Sundhedspersonalet bliver desuden ofte nævnt i
anerkendende kommentarer til forskellige politikere. Som i en
kommentar til et opslag på Pernille Skippers Facebookside: ”Jeg er
ikke altid enig i din politik, men jeg har stor respekt for, at du skaber
opmærksom omkring dette problem og at du forsøger, at passe på
vores sundhedspersonale (…)”.
Vores anerkendelsesalgoritme er trænet til at finde otte forskellige
typer af anerkendelse. Det gælder f.eks. ros og tak, men også
nysgerrighed, åbenhed, tillid og selvtvivl som åbne spørgsmål, der
efterspørger andres viden, holdninger og input. Den slags finder vi
også flere eksempler på. Bl.a. er der en fysioterapeut, der skriver til
Søren Brostrøm og udtrykker tvivl omkring AstraZeneca-vaccinen
efter en optræden i Aftenshowet: ”[Jeg] vil høre om der er udsigt til at
vi på længere sigt vil kunne få tilbudt en vaccinetype med bedre
effekt? Har lyst til at gå forrest og være med til at bremse pandemien
men har ikke lyst til at få en dårligere beskyttelse mod sygdommen
på sigt”.

Samfundssind, knække kurven, holde afstand, hjemmeskole, hjemsendt,
retningslinjer:
Fra hjertet tak Magnus for det
fantastiske arbejde du og alle andre i
sundhedssektoren gør. Ja hele
regeringen og folketinget. Ja og også
alle de borgere som også yder deres via
at have hjemmeskole, arbejde hjemme
og som yder noget ved at vaske
hænder, holde afstand, vognmænd der
kører rundt på landevejene eller åbner
dagligvarer butikker ja alle i hele
Danmark der står sammen og alligevel
holder afstand. Dejlig dag til jer alle. Vi
kan klare dette sammen
Og derfor er vi sammen ved at knække
kurven. Hold nu ud
Holder det stadig stik med at børnene
skal i skole efter påske igen ? Det er helt
fornuftigt at lukke broerne. Der er
desværre ikke ret mange der fatter
budskabet om at holde afstand og hvor
alvorligt det her er. Vi må være stærke
og stå sammen. Du gør det godt Mette
og tak for dig
Kære Mette tak for det ansvar og
handlekraft du og regeringen viser. Det
viser de rette kompetance er til stede.
Du er klar og tydelig i dine udmeldinger.
Håber vi alle når vi kommer på den
anden side kan se hinanden i øjnene og
sige vi viste samfundssind ?og gjorde
det vi kunne.

I har gjort det flot, så der nu er styr på
smitten. Hospitalerne kan godt klare det
der skulle komme. Men for landets skyld
er det altså på tiden at få gang i hjulene
igen. Selvfølgelig er skal der være
retningslinjer for alle erhverv. (…)
Sådan. Husk også posten som knokler sin
mås i laser for at alle de hjemsendte kan
få deres pakker

Det digitale
samfundssind
I kommentarsporene bliver ordet samfundssind ofte nævnt i de
anerkendende kommentarer. I det hele taget er der stor anerkendelse
af politikernes coronahåndtering og af alle de danskere, der kæmper
med at overholde restriktioner og få livet til at hænge sammen. ”Husk

Jeg har tre 3 børn, der hjemmeskoles. De
møder ind på Teams hver morgen.
Undervisningen er i top. Lærer og elever
er engagerede med div opgaver i alle fag.
Vi skylder en stor tak til lærerne på
Kongevejens skole, Virum.

også posten, som knokler sin mås i laser for at alle de hjemsendte

Go Randers :-D. Vi kan knække kurven. <3
<3 <3 Vi lægger den død - helt DØD.

anerkendelse

Enig og glæder mig til. Husk venligst i
morgen at tvang er hverken omsorg eller
samfundssind. Tak. #Epidemiloven
Fuldstændig enig, vi holder hele landet
lukket for noget der aldrig stopper,
virusser og andre smitsom sygdomme vil
altid være her, hver år er der omkring
2000 der ikke klare en influenza! Trist for
dem og familier. Håber de på mødet i dag
finder en balance der både viser
samfundssind og på samme tid viser
respekt for at landet er nød til at skal op
og køre igen, så økonomi hænger
sammen med de tiltag der tages for hele
samfundet.

kan få deres pakker”, får Jan E. Jørgensen (V) at vide i en kommentar
til et hyldestopslag til alle de arbejdere, der holder hjulene kørende
under nedlukningen. Også hjemmeskoling giver anledning til meget
både

til

forældre,

skoleelever

og

lærere.

Flere

kommentarer indeholder en lokal hyldest eller opbakning fx til
”lærerne på Kongevejens skole”.
Der

er

stor

anerkendelse

til

Mette

Frederiksen

på

hendes

Facebookside, men også til oppositionspolitikerne på deres sider.
”Fuldstændig enig, vi holder hele landet lukket for noget der aldrig
stopper (…) Håber de på mødet i dag finder en balance der både
viser samfundssind og på samme tid viser respekt for at landet er
nød til at skal op og køre igen, så økonomi hænger sammen med de
tiltag der tages for hele samfundet,” er der én, der skriver til Jakob
Ellemann-Jensen forud for forhandlinger om genåbning.

Retningslinjer, smittekæde, symptomer, værnemidler, smittebærer:
Kære Mette Frederiksen/ Børnenes
Statsminister. Jeg synes personligt du
har håndteret denne krise utrolig flot, og
jeg har haft stor tillid til dig og de folk
som rådgiver dig. Lige indtil i mandags!!
Da du meddelte os, at nu skal de yngste
sendes i vuggestue, børnehave og skole.
(…) Jeg helt enig i at Danmark skal lukke
op, og at dette skal foregå kontrolleret
(…) Men udsæt ikke vores børn for disse
retnings-linjer. (…) De har ingen stemme i
det her, og det er en meget høj pris de
kan komme til at betale!! Hilsen en meget
bekymret lærer og mor til to på 4 og 8 år.
Er helt enig med de nye restriktioner.
Men noget undre mig. En skolelærer der
har 3 klasser med 17-28 børn, x antal
lærer i pauserne og mange timer med
dette om dagen. Ingen restriktioner.
Denne lære går så hjem til familien, som
har overholdt alle restriktioner. Hvor er
det lige smittekæden brydes her?”
Meget kloge ord. Tak for at være
konstruktiv kritisk. Vi følger retningslinjerne, men forbeholder os retten til
demokratisk og fredeligt at debattere om
man ikke kan gøre det lidt bedre.
Jeg er helt enig med dig. Vi skal stadig
passe på, spritte af og holde afstand, og
jeg har også lagt mærke til, at der slet ikke
er den samme fokus på det længere, f.eks.
i supermarkederne. Håber dine sidste
symptomer snart går væk (…)

Kære Mette Frederiksen jeg savner virkelig
nogle retningslinjern for kirkerne hvad vi
må og ikke må.... Men tak for du passer på
os... Rigtig glædelig jul
Puha - jeg synes ikke barer skal have
åbent til 02 - jeg tror bestemt der
kommer flere smittekæder ud af det.
Tak, for din og jeres saglighed og klare
kommunikation
Jeg er lykkelig over, at vi har en rød og
ikke en blå regering (…) Men man kunne
godt have drømt om, at man allerede da
Kina lukkede ned, havde påbegyndt at
forberede sig. (…) At man havde været
forberedt med konkrete handleplaner.
Havde haft restkapaciteten klar - som nu.
Havde haft værnemidler og håndsprit
nok. (…). Men det virkede som om, man
naivt troede at vi ikke blev ramt og derfor
ikke forberedte sig bedre. Omvendt skal
vi alle huske på, at der ikke var nogen
endegyldig løsning. Der var ikke nogen
facitliste og rettesnor at gå efter.
Igen, jeg takker Mette F. for modet og
hjertet.
Hmm Mette, jeg synes egentligt du kom
meget godt fra start og har passet på os.
Så skete der et eller andet med jeres
totalt totalitære epidemi lov, tvang mig
her og tvang mig der. Det var der du
mistede mig fuldstændigt, og jeg har
været socialdemokrat siden jeg har haft
stemmeret. (…) Jeg ved godt der er en
pandemi, men pas på kuren ikke bliver
værre end sygdommen. Men alt bliver
godt igen på et tidspunkt og håber på det
bedste for os alle, røde og blå.

Sobre diskussioner om
coronahåndteringen
På listen over emner der er skrevet mest anerkendende om, finder vi
en del ord, der handler om håndtering og bekæmpelse af corona, bl.a.
retningslinjer, smittekæde, symptomer, værnemidler, smittebærer.
De anerkendende kommentarer om coronahåndteringen peger i
forskellige retninger. Nogle roser regeringens coronahåndtering. Andre
roser politikere eller eksperter, der kritiserer regeringen. Andre igen
forholder sig kritisk til dele af coronahåndteringen, stiller spørgsmål og
efterlyser klare svar - men skriver i et anerkendende sprog. F.eks. er
der en, der skriver: ”Er helt enig med de nye restriktioner. Men noget
undre mig…”. En anden skriver: ”Hmm Mette, jeg synes egentligt du
kom meget godt fra start og har passet på os. Så skete der et eller
andet med jeres totalt totalitære epidemi lov (…) Jeg ved godt der er
en pandemi, men pas på kuren ikke bliver værre end sygdommen…”
Man hører ofte om den hårde tone på sociale medier – og den findes
bestemt også. Men i datamaterialet finder vi faktisk også en stor
mængde kommentarer, som diskuterer coronahåndteringen i en god
og sober tone. Her ser vi ønske om dialog, åbne spørgsmål, forståelse,
empati og andre former for anerkendende sprog.

Afsluttende
bemærkninger

Konklusion: Corona, kritik og samfundssind i
kommentarsporet
Ved hjælp af big data analyse og to nyudviklede sprogalgoritmer, der kan

Der var både krig og kærlighed i debatten om corona. Sundhedspersonalet

detektere hhv. sproglige angreb og anerkendende sprog, har det for første

høstede mest anerkendelse i kommentarsporet. Men der var også stor ros

gang været muligt at få et samlet indblik i danskernes debat om corona,

og opbakning til politikernes coronahåndtering og til alle de danskere, der

som den tog sig ud på Facebook. Corona, covid, mundbind, vaccine,

på

nedlukning, restriktioner, hjemmeskole og mink. Vi har i rapporten her fulgt

hjemsendelser og fik hverdagen til at fungere alligevel. I det hele taget

debatten omkring hele paletten af nye og kendte coronarelaterede ord,

fandt det digitale samfundssind vej til kommentarsporet, og 14 pct. af alle

som fandt vej til kommentarsporene fra januar 2020 til og med februar

kommentarer om corona blev ifølge vores algoritme skrevet i et

2021.

anerkendende sprog.

Først og fremmest var corona på alles taster. Hver tredje kommentar på

Men coronadebatten på Facebook var bestemt ikke lutter hjerteemojis. De

politikernes og mediers sider handlede om corona, svarende til 12,5 mio.

to fløje af hhv. autoritetstro og autoritets- og coronakritiske danskere gav

på godt et år. Coronadebatten var tæt koblet til de store begivenheder,

hinanden en hård medfart og udviste meget lidt nåde i kommentarsporet.

der fandt sted under pandemien. Særligt nedlukningerne gav anledning til

Særligt

heftig aktivitet bag tasterne, og da Mette Frederiksen beordrede alle mink

coronaskeptikere og folk, der brød restriktionerne. Heller ikke alle var

aflivet, gav det gnister i kommentarsporet. Minkdebatten blev i december

begejstrede for politikernes coronahåndtering, og det skortede ikke på

afløst af debatten om vacciner, som tog til da de første danskere blev

sammenligninger mellem statsministeren og diktatorer. Særligt ikke, når

vaccineret mod corona. Da protestbevægelser som Men in Black gik på

samtalen faldt på mink. Men samlet set vandt kærligheden dog over krigen

gaden i januar og afbrændte en dukke af statsministeren kunne det

i kommentarsporet, idet mængden af sproglige angreb udgjorde under

ligeledes aflæses i kommentarsporene på Facebook.

halvt så meget som mængden af anerkendelse i coronadebatten.

forskellig

vis

mange

kæmpede
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med
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rettet
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