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Hard-to-reach grupper i 
arbejdet med social- og 
sundhedsmæssige løsninger

Hvorfor er vi her i dag?

Vi skal som sociologer blive 
bedre til at anvende vores viden 
og ville tage ansvar for det 
samfund vi indgår i. 

Viden og forandring!  



Vi har massere af ideer….
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…på sociale og sundhedsmæssige løsninger….



Men vi har brug for at skubbe tilbage på dem!
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Vi skal være sikre på
• Gruppen og de 

relevante barrier

• Interventionsfuntionen –
den virksomme I 
løsningen

• Relaterede typer af
adfærd og netværk



Én/KU, SOC tilgang – af mange (som ligner hinanden) 
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a) Analytisk problem: Specificer adfærden, mål adfærden og de relaterede barrier 
for adfærden

b) Identificer de relevante identifikationsfunktioner

Find en løsning på a) problemet, som indtænker mulighederne for manipulation, 
og c) gennemførbarhed



Hvornår bliver hard to reach udfordringer relevante 

• Mange af vores løsninger knytter sig til disse grupper

• Det implicere en række partiske (metodologiske) overvejelser og en 
række etiske overvejelser
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Defnintion (Shaghaghi et al. 2011)

• Hard-to-reach er et begreb der er anvendes til at beskrive de undergrupper af en 
population der er vanskelige at nå eller involvere i forskning eller folkesundheds 
programmer pga. deres fysiske og geografiske sted (fjerne eller utilgængelige egne) eller 
deres sociale og økonomiske situation. En alternativ term ”hidden populations” bliver til 
tider anvendt i litteraturen specielt til at beskrive dem der ikke ønsker at blive fundet 
eller kontaktet (fx illegale stof brugere, migranter eller hjemløse).

• Hard to reach populationer er generelt flydende populationer og sociale usynlige, hvilket 
gør adgang til dem til en stor barriere i rekruttering. Hard to reach populationer søger 
ofte også aktivt at skjule deres gruppe identitet af frygt for konfrontation med 
myndighederne eller simpelthen baseret på det sociale pres der kan være i gruppen eller 
fra det generelle samfund.  
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shaghaghi%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24688904


Eksempler

Dem der er under præs fra det bredere samfund

Dem der lever i trosfællesskaber

Dem der frygter konfrontation med myndighederne

Analfabeter

Folk der ønsker ikke at blive fundet eller kontaktet

Migranter

Overforskede mennesker (fx unge i ghettoområder)

Folk der lever i fjerne fysiske og geografiske områder 

Folk der lever i sårbare socioøknomiske og sociale situationer 

Dem der har manglende interesse I undersøgelsen eller løsningen

Dem som der ikke engagere sig I same bekymring

Dem der ikke anerkender et handlings eller behandlingsbehov

Dem der afviger på sprog eller adfærd

Dem der ikke acceptere flertallets normer på området
…
…
…
…
…
…
…
…
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Hvorfor skal vi insistere på at nå hard-to-reach?
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Fokus i en barriere analyse

• Hvilke begrænsninger er der på de SPECIFIKKE mulige påvirkninger af måladfærd? 

• Hvordan indvirker folk eller gruppers ressourcer, muligheder og motivation?

• Hvor kan vi identificere muligheder for at intervenere (mellem det kognitive reflektive og 
det automatiserede)? 

• Hvor tætte på adfærden skal vi være (fra situationel eller til strukturelt)? 
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Hvordan gør vi det? 
Navn Egenskab Fordele Ulemper I Ulemper II

Snowball sampling Ikke-sansynlighedsbaseret
Baseret på eget netværk

Nem at gå til
Billig

Oversampling I specifikke 
netværk

Tendens til undersampling 
af subjekter med svære 
problemer

Respondent-driven 
Sampling (RDS)

Ikke-sansynlighedsbaseret
Kontrolleret hvor mange der
indgår I hver streng
Åbent netværk

Større
generaliseringspotentiale
RDS kombinere snowball
med vægtning

Tendens til undersampling 
af visse problemstillinger

Stadig uklar bias

Indigenous field worker
sampling

Særk metode der nedbyder 
hierarki, sikring af adgang

Privilegeret adgang til 
studiegruppen

Svært at kontrollere 
rekrutteringen

Etik + sikkerhed for felt
arbejdere

Facility-based sampling 
(FBS)

Fx via hospitaler, fængsler, 
skoler

”nowhere to run” Undersampling af dem der 
ikke søger behandling eller 
undervisning

Informere samtykke og 
magt

Conventional cluster
sampling (CCS)

Sansynlighedsbaseret Clusters kan være 
Klinikker, 
behandingssteder

Er clusters ens? Samme som Facility-based

Capture re-captures 
sampling method (CR)

Sansynlighedsbaseret
Kontakt, genkontakt model 
baseret på mindst to 
uafhængige samling af 
sammen population

Stærk generaliserings 
potentiale

Sammen SS for at blive 
samplet i begge forsøg. 
Mulighed for at matche 
individer mellem de to 
samples

Meget vanskelige præmisser 
i hard-to-reach grupper
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Fra praktiske (metodologiske) til etiske udfordringer
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Etiske udfordringer: Der findes en række beskrivelser af etiske forhold der bør 
træffes i relation til sårbare grupper (se Bracken-Roche et al. 2017)
CIOMS guidelines:

“at least two fundamental ethical considerations”, including “protection of 
persons with impaired or diminished autonomy, which requires that those 
who are dependent or vulnerable be afforded security against harm or 
abuse” ([18], p. 17).

https://health-policy-systems.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12961-016-0164-6#ref-CR18


Sensitive/sårbare grupper

• ICH GCP definition: fokus på samtykke, hvor fravær af frivillighed I 
subjektets afgørelse af at deltage etablere deres sårbarhed

• TCPS2 definition: Her går man lidt videre ved eksplicit at fremhæve at 
sårbarhed er kontekst relateret og er oplevet I forskellig grad på 
forskellige tidspunkter, afhængigt af gruppen eller individets 
omstændigheder ([24], p. 210) .
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https://health-policy-systems.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12961-016-0164-6#ref-CR24


Eksempel med unge

• I nogle tilfælde må vi (forskeren/interventionen) agere med unge som en 
sårbargruppe ud fra et princip om at de ikke er i stand til at forstå 
information. (her trækker man fx på begreber om kognitiv modenhed)

• I andre tilfælde agere man (forskeren/interventionen) i forhold til at de er 
modne nok til at forstå og samtykke. 

• Endelig kan de være sårbare fordi de underordnes fx en skole eller en 
forældres tilsagn om deltagelse. 
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Hard-to-reach vs. Sårbare grupper

Hard to reach
(Gruppens aflukkedhed)

Stofbrugere
Subkulturer

Sensitive/sårbare 
(Genstadsfeltet for undersøgelsen)

Sexarbejdere

Ensomme

Ofre for overgreb

Erhvervsledere

Ædre
Kriminelle

Unge



Takehome om hard to reach

• Det mest nødvendige grupper at få inkluderet I sin 
undersøgelse/intervention

• De mest vanskelige grupper

• De grupper som der skal arbejdes hårdest på

• => men også de grupper hvor vi skal være endnu mere forsigtige med 
hvordan vi skrider frem med undersøgelse eller intervention
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Relevans

Vedholdenhed
Novel instruments

Sensitivitet
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