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Sammanfattning
Den här studien undersöker hur ungdomar mellan 
16 och 26 år i norra Botkyrka upplever att covid-19-
pandemin påverkat deras livsvillkor, levnadsvanor 
och hälsa. Uppdraget genomförs inom ramen 
för Folkhälsomyndighetens arbete med att följa 
konsekvenserna av covid-19-pandemin och samhällets 
smittskyddsåtgärder ur ett brett folkhälsoperspektiv.

Huvudkällan till rapporten är Coronatidsarkivet, 
en intervjusamling om 200 intervjuer som 
Mångkulturellt centrum genomförde vid två 
intervjutillfällen i juni/juli 2020 och i februari 
2021. Analysen har fokuserat på 39 intervjuer med 
22 intervjupersoner som var 16–26 år gamla vid 
intervjutillfället. Utöver detta har vi analyserat 
intervjuer med föräldrar, lärare och tjänstepersoner 
(48 intervjuer med 34 intervjupersoner) som 
refererar till ungas erfarenheter. Vi har använt 
diskursanalytisk metod för att identifiera mönster i 
intervjupersonernas upplevelser om hur pandemin 
påverkat deras livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. 
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Studiens huvudresultat:

Positiva upplevelser av svenska samhällsvillkor  
och hantering av pandemin

 ► Överlag har de intervjuade ungdomarna en positiv syn på den svenska 
strategin för att hantera pandemin, i synnerhet de som har band till 
länder där stränga karantäner upprätthållits genom polisiär kontroll 
och där det inte finns sociala försäkringar som mildrar de ekonomiska 
följderna av detta för majoriteten av befolkningen.

 ► Unga vuxna som nyligen flyttat till Sverige eller har starka kopplingar till 
andra länder beskriver sin pandemitillvaro som privilegierad och fri när de 
jämför Sveriges restriktioner med de hårdare restriktionerna i hemlandet. 

 ► Generellt har de intervjuade unga inte upplevt ekonomiska förändringar 
som påverkat grundläggande behov i samband med pandemin.

 ► Det finns få exempel i intervjumaterialet på upplevd försämrad hälsa 
under pandemin, inga exempel på unga eller unga vuxna som sökt stöd 
för pandemirelaterad ensamhet, depression eller ångestsymtom och inga 
utsagor om ätstörningar. 
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Studiens huvudresultat:

Negativa upplevelser av svenska samhällsvillkor  
och hantering av pandemin

 ► Generellt ser vi en differentiering beträffande intervjupersonernas tillgång 
till arbete eller möjlighet att behålla tidigare arbete. Personer som jobbat 
inomvissa sektorer har blivit arbetslösa medan de som jobbat inom andra 
sektorer har upplevt större arbetsbelastning. Ingen inom åldersspannet 
har blivit permitterad.

 ► Intervjupersonerna upplever att boende i Botkyrka oftare än andra  
har utsatta arbeten och prekära anställningsformer.

 ► Det förekommer utsagor om trångboddhet och svår trångboddhet  
i intervjumaterialet.

 ► Det finns negativa utsagor om den svenska strategin i synnerhet från 
intervjupersoner med band till stater som infört striktare restriktioner 
kombinerat med ekonomisk kompensation.

 ► Unga intervjupersoner anmärker att det för många i bostadsområdet 
är omöjligt att följa de svenska rekommendationerna på grund av 
strukturella faktorer kopplade till bostadssegregationen: att boende i 
området inte har råd att vara sjukskrivna, att bussarna är överfulla, att det 
råder brist på butiker och möjligheter till hemkörning och annan service 
som är tillgänglig i andra bostadsområden.

 ► Unga intervjupersoner upplever att pandemin haft negativa ekonomiska 
konsekvenser för boende i området: ökad arbetslöshet, företag som går 
eller riskerar att gå i konkurs, avsaknad av sociala försäkringar.

 ► Intervjupersoner kritiserar nedstängningen av kommunalt organiserade 
verksamheter såsom simhallar, medborgarkontor och bibliotek,  
som boende i området är beroende av. 
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Stigmatisering som stressfaktor

 ► Erfarenheter av stigmatiserande diskurser om det egna bostadsområdet  
i media och offentligt tal är återkommande i intervjumaterialet. 

 ► Intervjupersonerna hanterar dessa stigmatiserande utsagor på olika  
sätt (internalisering, förnekelse, spegelvändning, maktkritik) men  
alla förhåller sig till dem.

 ► Det finns unga som upplever att rasismen generellt har ökat under 
pandemin, både på sociala medier och ute på gatan. 

Diskriminering inom vården

 ► Det finns intervjupersoner som upplevt diskriminering och sämre 
behandling i kontakt med vården, vilket de kopplar till rasism och 
tillskrivna brister i deras språkkunskaper. 

 ► Unga intervjupersoner upplevde sig nedprioriterade i samband med 
överbelastning inom sjukvården. 

 ► Tidigare negativa upplevelser av vårdkontakter, rädsla för smitta och 
osäkerhet om den egna rättighetsstatusen uppges vara en anledning  
att inte uppsöka vård.

Studiepåverkan

 ► Brister i lärarstöd hade en negativ påverkan på ungdomarnas möjlighet 
att ta till sig distansundervisningen.

 ► Distansundervisning uppges haft en negativ inverkan på motivation, 
dygnsrytm och koncentrationsförmågan, med sämre studieresultat  
och i vissa fall ofullständiga betyg som följd.



Påverkan på familjerelationerna 

 ► Begreppen riskgrupp/inte riskgrupp blev strukturerande för ungdomarnas 
upplevelse av pandemin. Ett återkommande tema är att unga är mindre 
oroliga för sin egen hälsa men tar ansvar för och hänsyn till äldre genom att 
begränsa sitt umgänge, minska sina utgångar (eller tvärtom, hålla sig borta 
så mycket som möjligt) och vara noga med hygien och social distansering.

 ► Generellt beskriver intervjupersonerna ett ökat umgänge med familjen  
i positiva termer. 

 ► Intervjupersonernas familjerelationer i andra länder skapar en ny vardag 
där det digitala umgänget ökar och tar sig nya former, ofta med en känsla 
av oro och ansvar för familjen utanför Sverige. 

 ► Intervjupersoner som blivit avskurna från familjemedlemmar på grund  
av gränsstängningar upplever det som starkt psykiskt påfrestande.

 ► Intervjupersoner hanterar rädsla för den egna eller familjens hälsa  
genom att efterfölja rekommendationerna.

Påverkan på socialt umgänge 

 ► Unga har minskat sitt sociala umgänge vilket överlag upplevts negativt.

 ► Unga upplever en känsla av förlorad ungdomstid i samband med  
inställda övergångsriter.

 ► Det finns exempel på kollektiva projekt som skapas av unga vuxna och  
som praktiseras lokalt med andra unga vuxna, i syfte att göra något roligt 
och intressant i en tid när mycket annat inte är möjligt att göra.

Fysisk aktivitet

 ► Den fysiska aktiviteten har blivit lidande.  

 ► Stillasittande och skärmtid har ökat.

 ► Dagliga promenader och onlineträning nämns av flera intervjupersoner 
som viktigt för den fysiska och psykiska hälsan, vilket tyder på att 
myndigheternas informationskampanj varit effektiv.

 ► Ett flertal intervjupersoner uppger vikt-ökning i samband med pandemin.

Oro för framtiden

 ► Det förekommer oro för framtiden kopplad till pandemins effekter  
på studieresultat och arbetsmarknaden. 
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Slutsatser och rekommendationer
Ungas upplevelser av brist på adekvat lärarstöd och sämre 
studieresultat hos denna särskilt sårbara befolkningsgrupp bör tas på 
allvar. Kompensatoriska åtgärder för de ungdomar vars studiegång 
blev avbruten eller misslyckad på grund av pandemin bör sättas in. 
Distansundervisningens effekter bör följas upp longitudinellt. 

Bostadssegregationens negativa effekter bör särskilt beaktas vid 
hantering av en pandemi: exempelvis måste ekonomisk kompensation 
för sjukfrånvaro utformas så att den når personer med prekära 
anställningsvillkor, kollektivtrafikens kapacitet anpassas till olika 
socioekonomiskt grundade behov och gränsstängningar ta hänsyn  
till transnationella familjeenheters villkor.

Bostadspolitiska åtgärder som minskar trångboddheten och möjliggör  
för unga vuxna att skaffa egen bostad framstår som angelägna  
ur folkhälsosynpunkt.

Stigmatisering av boende i rasifierade bostadsområden bör motverkas 
både i det offentliga talet som produceras av myndigheter och 
institutioner och på sociala medier.

Diskriminering och rasism inom vården måste följas upp och förebyggas 
genom utbildningsinsatser och kontrollsystem. 

Möjliga samband mellan överdödlighet/sämre sjukdoms-utfall hos 
rasifierade befolkningsgrupper och diskriminering inom vården  
bör efterforskas.
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Bakgrund
Detta uppdrag genomförs inom ramen för Folkhälsomyndighetens 
arbete med att följa konsekvenserna av covid-19-pandemin och 
samhällets smittskyddsåtgärder ur ett brett folkhälsoperspektiv. 
Folkhälsomyndighetens rapport Hur har folkhälsan påverkats av covid-
19-pandemin? Samlad bedömning utifrån svensk empiri och internationell 
forskning under 2020 visar att unga och unga vuxna som redan levde 
under socialt, ekonomiskt eller hälsomässigt utsatta förhållanden 
drabbades hårt av pandemin (Folkhälsomyndigheten 2021a). Samtidigt 
konstateras i rapporten att det finns ett behov av fördjupad kunskap 
om pandemins konsekvenser för olika grupper av unga, liksom av 
att samla in ungas egna röster och berättelser. I sin litteraturöversikt 
om hur smittskyddsåtgärderna påverkat gymnasieungdomars och 
högskolestudenters hälsa och levnadsvanor från 2021 konstaterar 
Folkhälsomyndigheten att de flesta studier har utförts i länder som 
initialt hade hårdare restriktioner och att det saknas studier från svensk 
kontext (Folkhälsomyndigheten 2021c). Myndigheten efterlyser studier 
”som fokuserar på särskilt utsatta grupper, till exempel ungdomar och 
unga vuxna från socialt utsatta områden” (Folkhälsomyndigheten 2021c, 3).

Denna rapport utgör en analys av 39 intervjuer med 22 intervjupersoner 
i åldern 16–26 år från intervjusamlingen Coronatidsarkivet– livet i 
Norra Botkyrka i pandemins tid. Arkivet består av ett omfattande 
intervjumaterial som Mångkulturellt centrum samlade in i två omgångar, 
först i juni/juli 2020 och sedan i februari 2021 (Coronatidsarkivet 2022). 
Detta arkiv utgör således ett unikt material med kommundelsinvånarnas 
upplevelser och erfarenheter, insamlat under pågående pandemi.

Förutom intervjuerna med intervjupersoner inom det ovan angivna 
åldersspannet har vi hämtat uppgifter från 48 intervjuer med föräldrar, 
skolpersonal, tjänstepersoner och andra vuxna i Coronatidsarkivet. Som 
jämförelsepunkt till utsagorna från invånare i norra Botkyrka använder 
vi i diskussionen dels forskning i Sverige och utomlands som på olika 
sätt belyser ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa i samband 
med covid-19-pandemin, dels självbiografiska berättelser från ungdomar 
i socioekonomiskt privilegierade bostadsområden i Stockholm ur 
Nordiska museets insamling ”Coronaviruset i Sverige – berätta för 
framtiden” (Minnen.se 2020). 
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Syfte
Uppdragets övergripande mål har varit att producera kunskap om hur 
ungdomar 16–26 år, boende i norra Botkyrka, upplever att covid-19-
pandemin och smittskyddsåtgärderna har påverkat deras livsvillkor, 
levnadsvanor och hälsa. Det är vår förhoppning att den genererade 
kunskapen i förlängningen används för att skapa förutsättningar för  
en god och jämlik hälsa.

Metod
Vi analyserar Botkyrkaungdomarnas berättelser med hjälp av 
diskursanalytisk metod. Det innebär att vi studerar intervjuutsagorna 
som instanser i diskursiva maktrelationer som inte enbart skildrar 
individuella upplevelser och erfarenheter utan som också utgör 
berättelser om kollektivt upplevda samhälleliga situationer som kan 
bidra till fördjupad kunskap om sociala problem (Foucault and Gordon 
1980, Essed 1991, 54). Vi är därför särskilt uppmärksamma på normer, 
förhandlingar, kontradiktioner och motdiskursiva inslag i utsagorna. 
Genom att ta intervjupersonernas erfarenheter och egna analyser på 
allvar kan kunskap om osynliga privilegie-/marginaliseringsmekanismer 
som annars är svårfångade genereras (Romm 2010). De boendes 
upplevelser och uppfattningar om exempelvis rumslig stigmatisering, 
migratoriska erfarenheter, ojämlik tillgång till rättigheter och resurser 
och erfarenheter av rasism kan belysa de hälsoojämlikheter som blivit 
synliga i förhållande till covid-19-pandemin. 

Med inspiration från den diskursanalytiska metod som utvecklades  
av Philomena Essed i hennes banbrytande studie av vardagsrasism  
(Essed 1991, 57), genomför vi vår analys i fyra steg.
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Vi studerar intervjuutsagornas 
biografiska data och analyserar 
intervjupersonernas sociala 
och historiska kontext samt 
deras uppfattningar om 
hur pandemin påverkat 
deras socioekonomiska och 
psykosociala situation.

Vi studerar de generella 
utsagor om pandemin 
som framkommer i 
intervjumaterialet och vilka 
berättelser om hur pandemin 
har påverkat livsvillkor, 
levnadsvanor och hälsa 
som är formade av dessa 
generella utsagor. Vad är 
covid-19-pandemin? Hur 
ska pandemin hanteras? Vad 
bör vi, de och jag göra?  Hur 
gör i realiteten vi, de och 
jag? Vad innebär pandemin 
för världen, samhället, mitt 
bostadsområde, min familj? 
Vad innebär den för mig? 

Vi analyserar individuella och 
gruppmässiga spänningar 
och splittringar i förhållande 
till de generella utsagorna 
genom att fokusera på 
avvikelser i berättelserna 
och de kompromisser och 
alternativa handlingsvägar 
som intervjupersonerna 
beskriver i sina berättelser. 
Vi uppmärksammar även 
skillnader i begrepp och 
perspektiv i beskrivningar av 
samma händelser/fenomen. 

Utifrån ovanstående analyser 
gör vi en kategorisering 
och inventering av 
konsekvensmönster i ungas 
livsvillkor, levnadsvanor och 
hälsa som återkommer i 
olika versioner i materialet. 
Med utgångspunkt i denna 
kategorisering analyserar 
vi hur intervjupersonernas 
sociala och historiska kontext 
i samspel med sociala 
normer, motdiskurser och 
praktiker relaterar till hur 
intervjupersonerna uppger 
att pandemin påverkat deras 
livsvillkor, levnadsvanor  
och hälsa.

1

2

3

4
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Erfarenheter relaterar nödvändigtvis till normer och massmedialt 
förmedlade föreställningar, även om relationen är konfliktfylld. En 
del av de generella utsagor som råder under en viss historisk period, 
exempelvis att samhället drabbats av en pandemi som i Sverige 
hanterats genom utfärdande av vissa rekommendationer, delas av 
människor över gruppgränser. Andra är föremål för ifrågasättande och 
förhandling, exempelvis vilka sociala kontakter som är ”trygga”, hur 
riskfyllt det är att gå till skolan/att stanna hemma, hur stressande eller 
avstressande är det att arbeta eller studera online. ”Erfarenheter” är 
således ett mångdimensionellt fenomen som inte enbart reflekterar 
enskilda personers upplevelser och uppfattningar utan också sociala och 
strukturella fenomen. 

Essed använder sig av ett brett erfarenhetsbegrepp som inkluderar 
självupplevda erfarenheter, sådana som är förmedlade av andra som 
man har personliga band till och massmedialt förmedlade erfarenheter 
(Essed 1991, 58). I vår undersökning studerar vi, i enlighet med detta, 
intervjupersonernas självupplevda erfarenheter och de erfarenheter som 
förmedlats av andra som intervjupersonen har personliga band till, samt 
intervjupersonernas medialt förmedlade erfarenheter.

Forskningsteamet läste och sammanfattade först alla utvalda intervjuer 
utifrån ett frågebatteri kring intervjupersonernas socioekonomiska 
och psykosociala villkor, deras uppfattningar om pandemin och 
deras berättelser om hur pandemin påverkat deras liv. Utifrån dessa 
sammanfattningar analyserade vi intervjuerna enligt de fyra stegen. 
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Intervjupersonernas socioekonomiska och psykosociala 
villkor härleddes ur deras självbiografiska utsagor och 
sammanställdes. Sedan kategoriserades utsagorna om villkoren 
av teammedlemmarna var för sig. Olikheter i kategoriseringarna 
diskuterades på det veckovisa projektseminariet och en gemensam 
kategorisering arbetades fram. Detta analyssteg utgör grunden 
till avsnitten ”Socioekonomiska villkor och ”Andra sociala och 
hälsomässiga förutsättningar” i resultatdelen.

Intervjupersonernas utsagor om pandemin sammanställdes. 
Sedan identifierades återkommande uppfattningar om pandemin 
och berättelser om hur pandemin påverkat ungdomarna. 
Olikheter, i vilka uppfattningar och berättelser som var och 
en av forskningsteamet identifierade som återkommande och 
allmänt delade, diskuterades på det veckovisa projektseminariet 
och en gemensam korpus av generella uppfattningar arbetades 
fram. Detta analyssteg utgör grunden till avsnittet ”Generella 
uppfattningar om pandemin” i resultatdelen.

Avvikande utsagor från de generella utsagorna analyserades av 
teammedlemmarna var för sig och diskuterades på det veckovisa 
projektseminariet. Detta analyssteg utgör grunden till avsnittet 
”Motdiskursiva uppfattningar om pandemin” i resultatdelen.

Intervjupersonernas utsagor om hur pandemin påverkat 
deras livsvillkor, levnadsvanor och hälsa sammanställdes och 
kategoriserades av teammedlemmarna var för sig. Olikheter i 
teammedlemmarnas kategorier diskuterades på det veckovisa 
projektseminariet och en gemensam kategorisering arbetades 
fram. Detta analyssteg utgör grunden för avsnittet ”Upplevda 
effekter av pandemin”i resultatdelen.

1

2

3

4
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Material
Huvudkällorna till denna rapport kommer från Coronatidsarkivet, ett 
omfattande intervjumaterial som vi samlade in vid två intervjutillfällen 
med invånare i norra Botkyrka under den pågående pandemin i juni/
juli 2020 och i februari 2021. Det rör sig om minimalistiskt strukturerade 
bionarrativt inriktade kvalitativa intervjuer (Coronatidsarkivet 2022). 
Av de sammanlagt 200 intervjuer där Botkyrkabor berättar om hur de 
upplevde och påverkades av coronakrisen, har vi valt ut intervjuer med de 
22 intervjupersoner som var 16–26 år vid ett eller båda intervjutillfällena. 
Vi har därtill analyserat 48 intervjuer med äldre intervjupersoner som i 
sina berättelser refererar till ungas erfarenheter. Det rör sig om föräldrar, 
lärare och tjänstepersoner vars verksamhet berör unga. 

Etiska överväganden
Vi är medvetna om de utmaningar som forskning som involverar 
befolkningar som är utsatta för stigmatiserande representationer i 
offentlig diskurs ger upphov till, liksom ansvaret det innebär att analysera 
och publicera uppgifter om studiedeltagare som tillhör särskilt sårbara 
sociala kategorier, såsom ”illegala invandrare”. Vår studiedesign är 
utformad med noggrann hänsyn till dessa utmaningar. Detta gäller även 
insamlingen av vårt huvudmaterial Coronatidsarkivet, som vi har samlat, 
publicerat och tillgängliggjort för forskarsamhället i anonymiserad form 
och vars data hanterades enligt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer. 

Denna studie involverar varken hantering av opublicerade data eller 
direkta personuppgifter. Däremot kräver den ett medvetet arbete 
för att undvika att reproducera stigmatiserande och stereotypa 
representationer. Vi har därför bjudit in forskare som inte är involverade 
i projektet att reflektera och diskutera vår användning av kategorier och 
våra analyser ur etisk synvinkel i seminarier där vi diskuterat resultat 
och utkast till rapporten. De citat som presenteras i rapporten är 
röjandekontrollerade, det vill säga att de har gåtts igenom så att det inte 
finns uppgifter som indirekt kan leda till identifiering av studiedeltagare.

”Det är så orättvist” – Mångkulturellt centrum, 2022
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Begrepp
Studiens frågeställningar har formulerats i förhållande till 
Folkhälsomyndigheten önskemål och de begrepp som myndigheten 
använder, vilka vi justerat utifrån studiens analytiska behov:

Unga

Begreppet “unga” är kontextuellt bestämt. Det definieras i förhållande 
till tids- och rumsbestämda sociala normer, juridiska bestämmelser, 
samhällsstrukturer, produktions- och konsumtionsmönster. I den här 
studien studerar vi unga mellan 16 och 26 år, enligt uppdragsgivarens 
önskemål. Det handlar om avgränsningar med förankring i svenska 
förhållanden. I det svenska skolsystemet sammanfaller 16-årsåldern med 
avslutningen av den obligatoriska skolan och förvärvande av ett antal 
arbetsrättsliga och juridiska rättigheter. I Sverige hölls skolan generellt 
öppen för de yngre (även om vissa högstadieskolor stängde periodvis), 
medan gymnasieskolan stängdes. Detta innebär att intervjupersonerna 
i det valda åldersspannet är unga vars vardag blivit väsentligen påverkad 
av åtgärderna mot pandemin. Den övre åldersgränsen, 26 år, är en 
etablerad gräns för ungdomsanknutna förmåner och rabatter. Det finns 
i allmänhet stora skillnader i livsvillkor och levnadsvanor mellan 16- och 
26-åringar i Sverige. Medan 16-åringar generellt ingår i föräldrarnas 
hushåll, flyttar svenska ungdomar i allmänhet ut från föräldrahemmet 
före 20-årsåldern (Eurostat 2020). Medan skolungdomar i praktiken står 
under föräldrarnas vårdnad även efter att de passerat myndighetsåldern, 
har många 26-åringar hunnit genomgå en hel universitetsutbildning, 
etablerat sig på arbetsmarknaden och bildat eget hushåll. Rent 
sociologiskt är åldersspannet 16–26 år – utifrån svenska förhållanden 
som skiljer sig från förhållandena i andra europeiska länder – således en 
åldersgrupp som omfattar personer med avsevärt olika livsvillkor. I en 
del litteratur särskiljs därför “unga” från “unga vuxna”, där “unga” kan 
omfatta åldersspannet 12–19 år och “unga vuxna” åldersspannet 20–30 
år (Hwang, Frisén, och Nilsson 2018). I syfte att underlätta analysen 
kommer vi i enlighet med detta att dela upp intervjupersonerna i “unga” 
(16–19 år) och “unga vuxna” (20–26 år).
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Effekter

Begreppet effekt ges olika betydelse i olika vetenskapliga traditioner. I 
vetenskapsgrenar där experiment är en vanlig metod förstås ofta “effekt” 
som en förväntad följd av en viss intervention; inom statistikbaserad 
forskning förstås “effekt” som en relation mellan två variabler (efter att 
man kontrollerat för ett antal andra variabler) och inom diskursanalys 
förstås diskursiva “effekter” – i kontrast till diskusens synbara innebörd 
– som de epistemologiska och materiella konsekvenserna av ett visst 
sätt att rama in ett problem eller benämna ett fenomen. Begreppet 
“effekter” signalerar med andra ord vetenskapligt sökande efter kausala 
samband, vilket emellertid endast kan ske approximativt, utifrån olika 
vetenskapliga traditioners teoretiska och metodologiska antaganden om 
kausalitet. Det förblir med nödvändighet mer eller mindre osäkert om en 
“effekt”, i vetenskaplig mening, verkligen är en effekt.

I den här studien används begreppet “effekter” för att benämna 
intervjupersonernas upplevelser. Pandemins “effekter” på unga är med 
andra ord liktydigt med vad unga uppger att pandemin haft för effekter 
på deras livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. I analysen begreppsliggörs 
dessa “effekter” på ett mer generellt plan genom att skapa kategorier av 
enskilda utsagor som delar vissa egenskaper med varandra. De kategorier 
som skapas i en sådan analys refererar fortfarande till subjektiva 
upplevelser av effekter, men de vinner samtidigt en viss intersubjektiv 
generaliserbarhet genom att identifiera återkommande egenskaper 
i skilda utsagor, beskriva dem på en abstrakt nivå som möjliggör att 
använda dem för att identifiera liknande utsagor och benämna dem.

Livsvillkor

I denna studie utgår vi från Folkhälsomyndighetens etablerade 
användning av begreppet livsvillkor. Begreppet livsvillkor definieras av 
Folkhälsomyndigheten som “förhållanden i närmiljön och samhället som 
omger och påverkar en individ – såsom bostads- och arbetsförhållanden, 
tillgången till hälso- och sjukvård, och lagstiftning kring exempelvis 
socialförsäkringar” (Folkhälsomyndigheten u.å.). 

”Det är så orättvist” – Mångkulturellt centrum, 2022
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Levnadsvanor

I denna studie utgår vi från Folkhälsomyndighetens etablerade 
användning av begreppet levnadsvanor. Begreppet levnadsvanor 
definieras av Folkhälsomyndigheten som “individens egna 
ageranden såsom mat- och motionsvanor, spelvanor och bruk 
av alkohol eller tobak”. Enligt Folkhälsomyndigheten påverkas 
levnadsvanor av livsvillkoren samt av “samhällets normer och kultur” 
(Folkhälsomyndigheten u.å.)

Hälsa/folkhälsa

Hälsa är ett relativt begrepp som kan definieras i förhållande till 
exempelvis döden, funktionalitet, smärta, en viss idé om mänsklig 
blomstring eller en föreställning om normalitet/avvikelse. Begreppet 
folkhälsa innefattar mål för kollektiv hälsa, kunskapsproduktion och 
teknologier för att uppnå dem. Den svenska folkhälsomyndigheten 
använder ett holistiskt hälsobegrepp som innefattar fysisk, mental 
och social hälsa. Myndighetens förståelse av folkhälsa är förankrad 
i en demokratisk välfärdsstats värderingar, vilket innebär att 
den är orienterad mot jämlik hälsa för hela befolkningen. Enligt 
Folkhälsomyndigheten är “god hälsa” något som skapas i samspel 
mellan individ och samhälle och som förutsätter att människor “ges 
likvärdiga villkor och förutsättningar” (Folkhälsomyndigheten 2020). I 
denna studie utgår vi från denna användning av begreppet (folk)hälsa 
(Folkhälsomyndigheten u.å.).
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Resultat
I detta avsnitt sammanfattar vi intervjupersonernas utsagor om 
pandemin och hur den påverkat deras livsvillkor, levnadsvanor och 
hälsa. När de två åldersgruppernas utsagor skiljer sig väsentligt åt, 
sammanfattar vi dem separat. Resultatredovisningen följer analysstegen 
1–4 på ett kumulativt sätt: Rubrikerna ”Socioekonomiska villkor” och 
”Andra sociala och hälsomässiga förutsättningar” grundar sig på steg 1; 
”Generella uppfattningar” på steg 1 och 2; ”Motdiskursiva diskurser” på 
steg 1, 2 och 3 och ”Upplevda effekter av pandemin” på steg 1, 2, 3 och 4.

Socioekonomiska villkor
Trots att de socioekonomiska villkoren före pandemin varierar hos de 22 
unga och unga vuxna intervjupersoner vars utsagor vi analyserat, har de 
det gemensamt att inkomsterna i hushållen täckte grundläggande behov 
såsom bostad och mat – vilket inte är fallet för alla intervjupersoner över 
26 år i intervjusamlingen Coronatidsarkivet. Vi observerar i det samlade 
intervjumaterialet ett mönster av lågavlönade arbeten och otrygga 
anställningar hos både de unga och deras föräldrar. 

Unga 16–19 år: De tio unga i gruppen 16–19 år vi intervjuat bor med 
en eller två föräldrar. I vissa fall står endast en förälder med lågavlönat 
yrke, som exempelvis undersköterska, för försörjningen i hushållet. 
De flesta bor med syskoni hushållet. Alla i denna åldersgrupp uppger 
familjekopplingar till något land utanför Sverige och har någon form 
av migrationsbakgrund. De är alla uppväxta i Sverige, där de kan vara 
födda, och har gått eller går i svensk skola. Beroende på ursprungsland 
förekommer berättelser om erfarenheter av negativ rasifiering. 

Majoriteten av intervjupersonerna i denna åldersgrupp bor i lägenhet, 
det finns även en person som uppger att hen bor i radhus. Alla unga utom 
en gick i grundskolan eller på gymnasiet när intervjuerna genomfördes 
och ingen verkade ha något försörjningsansvar före pandemin. 

Unga vuxna 20–26 år: Bland de 13 unga vuxna intervjupersonerna 
finns det mer variation i hushållsstrukturen. En del bor i egna hushåll, 
ensamma eller med partner/vänner och i ett fall med egna barn. 
Andra unga vuxna bor med en eller två föräldrar och i vissa fall med 
yngre syskon. Det finns exempel på uttalad trångboddhet i denna 
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åldersgrupp. Alla unga vuxna har någon sysselsättning, antingen studier, 
arbete eller en kombination av bägge. De flesta arbetar under osäkra 
anställningsformer och flera arbetar deltid och/eller som behovsanställda. 
Även bland de unga vuxna har alla familjekopplingar till länder utanför 
Sverige och någon form av migrationsbakgrund.

Flera av de unga vuxna har flyttat till Sverige i vuxen ålder och det finns 
några intervjupersoner som bor tillfälligt i Sverige och som, på grund av 
sin migrationsrättsstatus, bara har begränsad tillgång till sjukvård. Alla 
unga vuxna verkar bo i flerbostadshus. 

Andra sociala och hälsomässiga förutsättningar
Ingen av de unga intervjupersonerna uppger att de lever i icke-
heterosexuella förhållanden eller har en icke-normativ könsidentitet. 
De flesta intervjupersonerna verkar ha en god grundhälsa, men det 
finns exempel på kroniska sjukdomstillstånd såsom astma bland de 
unga. Beträffande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) 
förekommer ADD och dyslexi i intervjumaterialet. 

I den yngre åldersgruppen finns inga utsagor om att våld förekommit i 
hemmet. En intervjuperson i den äldre åldersgruppen uppgav att hon 
blivit utsatt för våld i föräldrahemmet före och under pandemin. En del 
av de unga i den yngre åldersgruppen är aktiva i idrottsföreningar.

Generella uppfattningar om pandemin 
Intervjupersonernas upplevelse av pandemin påverkas av den 
massmediala bilden av att smittspridning i bostadsområden, där en stor 
andel av invånarna har utländsk bakgrund, orsakas av kunskapsbrister, 
språkbrister, kulturella särdrag och/eller sociala band till andra länder. 
Detta kommer till uttryck genom intervjupersoners berättelser, där 
de insisterar på att de själva och/eller deras familjer följer de svenska 
rekommendationerna mycket strikt och är bekymrade över att andra i 
samhället inte gör det:

Jag var inne i stan häromdan, eh, jag behövde göra en snabb grej och folk 
hoppade ju framför mig och bakom mig och rörde på mig och även fast 
det är soc… Alltså det är en distansering som ska pågå, men här är det lite 
mer att folk backar och där kan liksom politikerna hålla käften om att vi 
inte vet, vi vet visst, det är bara ni som gör ett dåligt jobb.  
- CORONATIDSARKIVET 2022, 90
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Mestadels korresponderar talet om intervjupersonernas egna 
anpassningar av vardagen med myndigheternas faktiska 
rekommendationer såsom social distansering, handhygien och 
utomhusvistelse. Kategorierna riskgrupp/inte riskgrupp är uppenbart 
strukturerande för intervjupersonernas förståelse och hantering av 
pandemin. Vi noterar att tanken att den unga är mindre rädd själv för 
att få viruset men däremot orolig för att smitta och förlora sina föräldrar 
eller andra äldre framträder som centralt i materialet. 

Påverkan från den massmediala bilden av bostadsområdet framkommer 
även i form av motberättelser, exempelvis sägs det att den information 
som förmedlas via utländsk media är minst lika god eller bättre än 
den svenska, eller att invånare i förorter med hög andel personer med 
utländsk bakgrund felaktigt anklagas för smittspridning i samhället, 
samtidigt som strukturella problem hamnar i skymundan. Ett exempel 
från en ung vuxen: 

Och samtidigt så sitter jag och läser om folk på Facebook och Flashback 
som snackar skit om oss och tycker att det är vi som är syndabockarna, 
det är vi som är anledningen till att corona har kommit hit och att det är 
vi som är anledningen till att det smittas. Och så läser jag om politiker 
som skriver att anledningen till att vi smittar varandra är för att vi inte 
kan så bra svenska. När det egentligen handlar om trångbeboddhet 
och att vi har yrken, och arbetslöshet, och yrken som vi inte kan jobba 
hemifrån. Vi bor jättetrångbebott. - CORONATIDSARKIVET 2022, 88–89 

Det förekommer motberättelser som uttrycker motstånd mot, samtidigt 
som de tyder på en viss internalisering av den massmediala bilden.
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En intervjuperson uttryckte till exempel att vissa föräldrar i området, i 
brist på källkritisk förmåga, vidtar ytterligare försiktighetsåtgärder än de 
som rekommenderas av svenska myndigheter:

Ja, hon (mamma) var ju väldigt orolig. Men det är också för att de på nåt 
sätt så här skrämmer upp varandra och skickar. Alltså hon och hennes 
typ väninnor har så här Whatsapp-grupper där, vart de skickar all 
information de får tag på. Och min mamma är också i den ålder liksom, 
för hon, hon kan inte riktigt förstå ibland vad som är falska nyheter och 
vad som inte är det typ så här. Sånt som en, en ungdom idag skulle veta 
direkt så här; men det där är Photoshop typ det skulle inte min mamma 
förstå. Eh, så att de blev liksom att det spreds väldigt snabbt, helt så här 
korkade nyheter ibland. Och sen då att man hela tiden försökte hålla 
henne lugn och säga så här; jag men typ; eh, jag har läst det här på den 
här svenska hemsidan [---] Ja, men ett exempel var så här att jag hade 
läst eh, eh, att, att ifall nån i familjen blir smittad så behöver man inte 
så här go out of your way för att liksom städa hemmet mer än vad man 
redan liksom städar det. För att det är inte så illa liksom. Eh, och det här 
(xxx) att jag sa till min mamma och det var som att hon tog in det från 
liksom ena örat och det gick ut genom andra.  
- CORONATIDSARKIVET 2022, 1122–23).

Det förekommer även att de unga betonar att åtgärderna som de själva 
vidtar i första hand motiveras av avsikten att värna om sina nära oavsett 
myndigheternas rekommendationer. Ett exempel från en ung vuxen: 

Alltså, alltså, helt ärligt det (rekommendationerna), det har inte påverkat 
mig någonting. Eh, alltså jag har inte liksom, det är ju corona, så man 
liksom, man, man vill ju stanna hemma för att skydda sig och de man 
älskar. - CORONATIDSARKIVET 2022, 2118

De unga förhåller sig även till andra normativa uppfattningar och 
förhållningssätt i relation till pandemin. Detta kommer exempelvis till 
uttryck genom utsagor där de positiva effekterna som pandemin haft på 
miljön betonas.  
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Det finns även intervjupersoner som uttrycker att pandemitiden bör 
utnyttjas för att lära sig nya saker och komma till djupare livsinsikter,  
att ett individuellt ansvar för den egna hälsan är viktigt för att inte 
belasta vården och att en positiv och optimistisk inställning till  
tillvaron är central. 

Stöd för den svenska strategin

Stödet för den svenska strategin är generellt starkt bland de unga 
intervjupersonerna även om det också förekommer kritik av Sveriges 
hantering av pandemin. Den regelbundna kontakt de unga har med 
familj utanför Sverige har en betydelsefull påverkan på uppfattningar 
om strategin på varierande sätt. Överlag påverkas synen på den svenska 
strategin positivt, i synnerhet för personer med band till länder där 
sträng karantän upprätthållits genom polisiär kontroll och där det 
inte finns sociala skyddsnät som mildrar de ekonomiska följderna av 
detta för majoriteten av befolkningen. En återkommande utsaga är att 
svenskar generellt är bra på att hålla avstånd och på att följa statens 
rekommendationer och att en strängare strategi därför inte behövs. 
En intervjuperson menar att detta kan handla om kultur. Andra unga 
ifrågasätter tvärtom den svenska strategin och efterfrågar striktare 
restriktioner och nedstängning. Synen på den svenska strategin tenderar 
att påverkas negativt i förhållande till stater som infört striktare 
restriktioner kombinerat med ekonomisk kompensation  
för inkomstbortfall. 

En positiv aspekt som vissa unga intervjupersoner lyfter fram är att det 
varit gratis att åka buss under en period av pandemin. Intervjupersonerna 
menar att det är viktigt för människor i området, och det är något som 
har möjliggjort för ungdomar att kunna röra sig friare i staden. 
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Kritik mot den svenska strategin

En kritik av Sveriges coronastrategi som återkommande framförs är 
kopplad till stadens segregation och ojämlika livsvillkor. De unga betonar 
att det för många i bostadsområdet är omöjligt att följa de svenska 
rekommendationerna, skydda sig själva och sina nära samt att ha en 
dräglig vardag, när många inte har råd att vara sjukskrivna, bussarna i 
området är överfulla, det förekommer trängsel i matbutiker på grund av 
brist på butiker och ingen har egen trädgård att gå ut och vistas på:

... det handlar om att det ska va rätt, det ska va rättvist. Varför kan, 
varför är det så många här som jobbar med saker som inte går att jobba 
hemifrån? Varför är det våra bussar som är fulla?  
- CORONATIDSARKIVET 2022, 82 

... jag känner folk i Bromma, som bor inne i stan, eh, som bor i hus i 
olika orter och eh, där har man sett ibland att de har skickat bilder eller 
lagt upp på sociala medier om hur mysigt de har det eh, att de jobbar 
hemifrån, att de jobbar på trädgården, att de kan sitta och sola i trädgård 
under sin karantän. Eh, att de kan ta långa bad. Att de kan beställa hem 
mat från Mathem. Att de kan beställa hem mat från restauranger, bara 
det, vi har inga restauranger, nästan, i Fittja som kör ut något. Utan de 
flesta restauranger kör inom tullarna, eller det som är närmast tullarna i 
alla fall, och vi är inte så nära tullarna.  
- CORONATIDSARKIVET 2022, 87

Dessutom riktas kritik mot nedstängning av kommunalt organiserade 
verksamheter såsom simhallar, medborgarkontor och bibliotek, som de 
boende i området är beroende av och har för vana att nyttja. 

I intervjumaterialet finns återkommande uttryck för tanken att strategin 
var ämnad att prioritera ekonomin framför liv. En intervjuperson har 
haft funderingar om att pandemihanteringen i Sverige till och med har 
haft som syfte att göra sig av med äldre människor i landet, något som 
starkt upptagit hennes tankar som nyinflyttad i landet. 
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Genomgående i materialet kan intervjupersonernas utsagor tolkas i 
relation till stigmatiserande och rasifierande diskurser om det egna 
bostadsområdet, men även i relation till uppfattningen om området 
som strukturellt sårbart. Ambivalens och osäkerhet kring hur de egna 
upplevelserna ska tolkas i förhållande till medierade bilder om boende i 
området är påtaglig i en del intervjuer, exempelvis när en intervjuperson 
reflekterar kring frågan om möjligheterna för boende i området att följa 
myndigheternas rekommendationer: 

Eh... det eh, hm. Det känns som att jag ska svara på ett visst sätt men 
jag vet inte om det är liksom... om det är så det ser ut eller om det bara 
är att jag tror det, bara för att det liksom, är ett socioekonomiskt utsatt 
område… Men sen är det så här men eh, jag bor ju i ett sånt här område. 
Och typ mig har det inte drabbat så jag vet inte, är det fördomar eller 
liksom? Jag vet inte. 
- CORONATIDSARKIVET 2022, 2261–62

Några intervjupersoner utövar ett slags dikotomisk maktkritik genom att 
vända på stigmatiserande utsagor och bilder som de uppfattar riktas mot 
dem genom att rikta dem mot representanter för vad de uppfattar som 
övermakten. En intervjuperson ifrågasätter exempelvis att kontrollanter 
i lokaltrafiken varken använder munskydd eller håller distans till 
passagerarna i sitt arbete. Detta sätts inom ramen för en bredare kritik 
mot att maktutövande personer i samhället, som kontrollanter eller 
poliser, exponerar medborgare för smitta genom att inte hålla avstånd till 
”oss civila”. 

Uppfattningen att rekommendationerna inte efterlevs tillräckligt i 
Stockholms innerstad är återkommande i intervjumaterialet. Dock finns 
det i vissa fall, i samma intervjuer, motsägelsefulla diskursiva strategier i 
relation till dikotomierna förorten/innerstaden och svenskar/invandrare. 
Det finns intervjuer där idéer om att smittspridning i förorter beror på 
migrationsrelaterade kulturella skillnader problematiseras i en del av 
intervjun, medan andra delar av intervjun innehåller utsagor om att 
boende i området inte följer myndighetsrekommendationer på grund av 
brist på förtroende för myndigheter, vilka föreställs ha grundlagts genom 
icke demokratiska uppväxtförhållanden.  
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Ytterligare ett exempel är en ung intervjuperson som anför att svenskar 
kanske är rationella nog att följa pandemirestriktioner frivilligt men inte 
verkar kapabla att minska på flygresor och annan belastning på klimatet 
utan reglerade restriktioner. 

Motdiskursiva uppfattningar om pandemin 
I de intervjuer som analyserats finns det utsagor som bryter av mot 
resten av materialet och uttrycker uppfattningar om pandemin som går i 
en annan riktning än de generella. 

Ett par intervjupersoner betraktar pandemin från en icke 
antropocentrisk synvinkel. De menar att de höga dödstalen, i Sverige, 
och i världen, medför en positiv konsekvens för samhällsekonomin 
och/eller miljön eftersom den minskar överbefolkningen/den åldrande 
demografiska utvecklingen i världen. Anmärkningsvärt är att en ungdom 
berättar att hens lärare förmedlat detta under en lektion.

I vissa fall finns uppfattningar hos de unga intervjupersonerna om 
pandemianpassningar som avviker från Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. En intervjuperson berättade exempelvis att han 
avstod från att ta promenader utomhus för att inte riskera att sprida 
smitta, en annan uppfattade att barn utgör en riskgrupp. 

Flera intervjupersoner har kommit i kontakt med konspirationsteorier 
och försöker orientera sig utifrån ett källkritiskt tillvägagångssätt. En 17-
årig intervjuperson menar att konspirationsteorier varit intressanta att 
ta del av som utgångspunkt för att tänka på pandemin, även om hen inte 
tror på dem. Hen menar att konspirationsteorierna hjälpt till att utveckla 
det egna tänkandet. 
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Upplevda effekter av pandemin
Livsvillkor och levnadsförhållanden

Ekonomi och arbete

De unga intervjupersonerna kan delas in i tre kategorier: 1) de som 
upplevt en direkt påverkan på sin egen eller familjens ekonomi, 2) de 
som känner personer i området som har påverkats negativt och 3) de 
som i allmänhet tror att ekonomin i området har påverkats. Generellt 
har de intervjuade unga inte upplevt ekonomiska förändringar som 
medför att de saknat medel för grundläggande behov i samband med 
pandemin. Några familjer har dock varit med om inkomstbortfall. Det 
rör sig framförallt om sänkt inkomst på grund av hög sjukfrånvaro till 
följd av hårdare regler kring att vara hemma vid förkylningssymtom. En 
gymnasieelev berättar:

Mm, precis, alltså, personligen skulle jag kunna säga. Eller min mamma, 
hon är ju ensamstående plus också är undersköterska. Och hon har 
upplevt att hon har gått back ganska mycket i sin ekonomi eh, på grund 
av just det här med, det här med corona att man, att, ja, att man inte 
bör jobba om man har... Jag menar om man (x) har symtom eller så. Och 
de, dels så har vi förlorat ganska mycket pengar på grund av det också. 
Sen också att jag blir lite orolig för om jag inte kommer kunna hitta, inte 
kommer kunna hitta ett extrajobb efter studenten. 
- CORONATIDSARKIVET 2022, 1588

En annan återkommande anledning till inkomstbortfall är minskade 
arbetstillfällen för personer med osäkra anställningar, arbetslöshet 
samt förlust av intäkter till eget eller familjeföretag. För hushåll med 
låga inkomster har bortfallet ansträngt ekonomin men fortfarande 
inom ramarna för vad intervjupersonerna uppfattar som hållbart. 
En gymnasiestudents familj drabbades hårt då föräldrarna inte är 
anställda utan driver ett litet företag vars kundunderlag sjönk drastiskt, 
intervjupersonen uppgav att situationen var så allvarlig att hen fick  
bidra till familjens ekonomi med sitt CSN-bidrag. 

Generellt ser vi en differentiering beträffande tillgång till arbete eller 
möjlighet att behålla tidigare arbete. I intervjumaterialet framkommer 
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det att olika sektorer har drabbats olika. Inom vissa branscher, som 
städning, har efterfrågan på arbetskraft ökat. Inom andra branscher, 
som restaurang och hotell, uppger flera intervjupersoner att de själva 
eller personer de känner till blivit arbetslösa eller fått minskad arbetstid. 
Rekommendationen att stanna hemma vid symtom har resulterat i 
sänkta löneinkomster även inom de branscher där det finns rikligt  
med jobb.

Intervjupersonerna upplever att boende i Botkyrka oftare än andra har 
utsatta arbeten och prekära anställningsformer. Med utsatta arbeten 
menas sådana som inte kan genomföras på distans och som försvårar 
social distansering på grund av att de kräver daglig exponering i 
kollektivtrafiken eller fysisk kontakt med olika personer (exempelvis 
förskola, servering, eller äldrevården). Ett exempel på prekära 
anställningsformer är en städapp som en av intervjupersonerna försörjde 
sig genom under en tid. Olika städuppdrag annonseras i appen och först 
till kvarn får utföra arbetet. Sådana jobb är prekära i den meningen att 
arbetarna inte är formellt anställda och därför inte åtnjuter lagstadgade 
rättigheter som sjukförsäkring, samtidigt som de är lågbetalda och 
tillgången till uppdragen, i hög grad, är varierande. Unga berättar att 
många Botkyrkabor saknar sociala försäkringar som a-kassa eller  
egna besparingar, vilket gör dem särskilt utsatta i perioder med  
magra ekonomiska villkor. Det har lett till att vissa blivit skuldsatta  
under pandemin. 

Det är många som typ jobbat i tio år som timanställda, aldrig fått ett 
fast kontrakt. Och sen ba helt plötsligt så kom corona och företaget 
måste släppa personer, och då är det de som får gå. Men de har klarat 
sig, betalat skatt i tio år. Kanske aldrig haft a-kassa, aldrig kunnat ha 
a-kassa. Så … - CORONATIDSARKIVET 2022, 84

I vårt material finns det annars en grundton av att försöka se positivt 
på den egna livssituationen även när ekonomin är ansträngd vid förlust 
av arbete. En intervjuperson som nyligen flyttat till Sverige berättar till 
exempel att när hon förlorade jobbet i början av pandemin såg hon  
det som en möjlighet att kanske snabbare nå målet att hitta ett 
kvalificerat jobb. 
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Distansarbete

Endast en av de unga vuxna intervjupersonerna arbetade hemifrån. 
Hen upplevde en negativ påverkan på kroppen på grund av inadekvata 
ergonomiska förhållanden. Detta, berättar intervjupersonen, berodde 
på att hen behövde använda sin säng som arbetsplats på grund av 
trångboddhet (Coronatidsarkivet 2022, 1386).

Skola
Den mest genomgripande förändringen i de ungas vardag under 
pandemin var att undervisningen för många bedrevs på distans. För 
de intervjupersoner som gick sista året i grundskolan påverkades 
lärarnas förutsättningar att bedriva undervisning avsevärt eftersom 
enligt samstämmiga uppskattningar från intervjupersonerna cirka 
två tredjedelar av eleverna slutade komma till skolan på grund av 
oroliga föräldrar. Även om grundskolan inte officiellt hade infört 
distansundervisning för grundskoleeleverna behövde lärarna bedriva 
undervisning online för de elever som inte kom till skolan efter att 
pandemin brutit ut. Detta ledde till att flera elever som var hemma inte 
kunde gå ut grundskolan med fullständiga betyg eller behövde gå på 
den kommunalt organiserade sommarskolan för att klara detta. Så här 
berättar en lärare om den parallella hemundervisningen: 

Förutom att vi då skulle, förutom eh, klassrumsundervisningen, bedriva 
nån slags distansundervisning också, som inte kallas distansundervisning 
utan det eh, det kallas för eh, hemstöd, så om... Vi skulle, allt vi skulle 
göra i... allt vi skulle göra i klassrummet skulle även finnas digitalt för de 
eleverna som var hemma, eh… Så det var ju jättemycket mer arbete på 
grund av det också så eh, mm. Och sen och sen givetvis att man tappade 
många elever för de, alltså de som var hemma och som kanske då inte, de 
hade olika svårigheter och så här och inte liksom, inte gjorde någonting 
helt enkelt - CORONATIDSARKIVET 2022, 88–89

Elever och studenter på gymnasiet, högskolor och annan 
vuxenundervisning beskriver återkommande svårigheter att klara av sina 
studier på grund av att de gick miste om det lärarstöd som vanligtvis ges i 
klassrummet:
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Det finns väl kanske en (x), att man i vissa ämnen har fått ett betyg 
man kanske inte vill ha, eller som har inte, uppnått våra önskemål. 
Och det, ja, i mitt fall är det exempelvis matematiken, att jag tänker 
att jag inte riktigt har kunnat nå det betyg jag har velat, så det är synd, 
för att det kanske kommer kunna leda till att jag måste gå på komvux 
efter studenten, i syfte att öka mina chanser att komma in på min 
drömutbildning - CORONATIDSARKIVET 2022, 301

Flera gymnasieelever berättar att skolorna även brustit i att sätta in 
kompenserande insatser för att ge eleverna rätt förutsättningar för att 
klara av distansstudierna. Intervjupersoner med diagnoserna dyslexi och 
ADD berättar att de inte fick någon form av anpassad undervisning eller 
stöd i samband med distansundervisningen. Återkommande i intervju-
materialet framgår att eleverna med tiden upplevde bristande motivation 
och försämrade studierutiner.

Ah, alltså, när det först började, som sagt, så var jag jätteglad. Jag mådde 
jättebra. Eh, och det var liksom... då det här var ett helt nytt koncept så 
var man, jag var till och med, vad heter det? Jag var typ, jag var ”excited” 
att ha alltså, att kunna se eh, mina klasskamrater och lärare genom en 
skärm istället. Förstår du vad jag menar? [A: ah, jag fattar] Det är så 
här: wow, nu gör vi det här. Det blir liksom, ”oh my god wow”, kolla vad 
du gör här, vi är i Google Hangouts [A: Skratt] och snackar genom en 
skärm, vad coolt. Eh, så det (distansundervisningen) var liksom, en ”new 
experience”. Det var så här jättecoolt, jag kunde, jag kunde sova hur 
länge som helst, jag kunde plugga när jag ville, etcetera. Eh, så i början, i 
början var det jättebra. Men sen efter det, som sagt, gick det bara ner. Eh, 
vad heter det? Prokrastinationen, som sagt, det, det gick skit, skitdåligt. 
Jag tror, jag tror nog inte jag mådde lika bra, vad heter det, mentalt 
heller. Eh, så det, det är, liksom, psykologiskt så tog det på mig också. Det 
var jättejobbigt att bara stanna hemma och inte göra nåt. Eh, men jag 
tror det började, typ, lite senare. - CORONATIDSARKIVET 2022, 1909
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Distansundervisningen påverkade också ungas sociala vardag och 
förhindrade umgänget med ”skolvänner” som för flera intervjupersoner 
innan pandemin hade utgjort hela deras sociala umgänge. Detta 
påverkade det psykiska måendet hos intervjupersonerna som saknade 
sina vänner och det sociala sammanhanget i skolan.

Bostad
Alla intervjupersoner i den yngre och många i den äldre åldersgruppen 
levde tillsammans med sina familjer vid intervjutillfällena. Vissa upplevde 
trångboddhet, vilket de menade inverkade negativt på deras möjligheter 
att tillgodogöra sig distansundervisning eller att arbeta hemifrån. Andra 
berättade att de haft tillgång till egna studieplatser och datorer, vilket 
underlättat, men att de ändå upplevt svårigheter att koncentrera sig. 
Flera unga vuxna intervjupersoner berättade om svårigheter att skaffa 
egen bostad, trots fast inkomst, vilket de upplevde särskilt påverkade 
deras relationer med familjen och skapade stress i samband med studier 
eller arbete hemifrån under pandemin.

Sociala förhållanden

Social distansering

Utsagor om hur intervjupersonerna tar ansvar för att praktisera social 
distansering och olika hygienrutiner dominerar intervjumaterialets 
referenser till förändrade sociala relationer. Intervjupersonerna förhåller 
sig både direkt och indirekt till vad de uppfattar som normer för goda 
samhällsmedborgare, exempelvis att hålla avstånd på bussen, använda 
munskydd, avstå från att träffa vänner och att gå ut i onödan, eller 
tvärtom, hålla sig hemifrån så mycket som möjligt. Genomgående  
uppges rädsla för den egna och framförallt familjens hälsa utgöra den  
främsta motivationen till detta, samt en stark ansvarskänsla för  
äldre medborgare.
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En del utsagor om distansering knyter an till dikotoma föreställningar 
om innerstaden/förorten och svenskar/invandrare. Vilka egenskaper 
som attribueras till vilka positioner varierar dock: vissa intervjupersoner 
beskriver sig själva och andra invånare i det egna bostadsområdet som 
mer ansvarfulla än folk i innerstan medan andra intervjupersoner  
tänker sig att social distansering praktiseras med mer disciplin i 
centralare bostadsorter.

Mellan den första och andra intervjuomgången sker en viss normalisering 
av det pandemiska tillståndet och många beskriver mindre strikta 
förhållningssätt i både den egna och andras hänsyn vad gäller social 
distansering. Vi noterar också att det förekommer motsägelser i hur 
intervjupersoner presenterar sina beteendemönster under pandemin 
och vad de berättar om sin vardag. En och samma intervjuperson kan 
till exempel berätta att hen avstått från att träffa vänner men lite senare, 
i samma intervju, berätta om olika möten med vänner under samma 
period. Det förekommer att intervjupersoner har en självbild av att de 
håller sig hemma samtidigt som de under intervjun uppger att de är 
på väg till något socialt sammanhang. Andra intervjupersoner kan till 
en början uppge att de lever som vanligt, men berättar sedan att de 
exempelvis tagit för vana att tvätta sina kläder när de kommer hem  
och duscha på en gång. Flera intervjupersoner uppger att de har 
begränsat sitt umgänge med vänner till det egna bostadsområdet för 
 att undvika lokaltrafiken. 

Det framgår från intervjuerna att det digitala umgänget ökat hos både 
unga och unga vuxna. Dels umgås unga digitalt med familjemedlemmar, 
framförallt utanför Sverige. Dels är det relativt vanligt att unga umgås 
via olika onlinespel där samtalen beskrivs som mer vardagliga än djupa 
(Coronatidsarkivet 2022, 1125). Enligt en intervjuperson fungerade sociala 
medier som informationskälla för att avgöra vilka vänner som verkade 
”coronasäkra” att umgås med: 

… att kolla Snapchat och typ vad mina folk gjorde, vad mina vänner 
gjorde. Det var typ någonting man ändå så här hade typ i sin rutin typ, i 
sin vardag. Eh, så att det var mer så här typ men ja; men bara kollade och 
sen så typ, ja men jag vill inte se den här, eller den här personen kan jag 
träffa och typ såna grejer. - CORONATIDSARKIVET 2022, 1125
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16–19: I denna åldersgrupp finner vi ett mönster av föräldrar som på 
olika sätt begränsar sina unga för att minska exponeringen för smitta i 
familjen. Det finns i materialet exempel på unga som inte får röra sig ute 
på stan, gå till köpcentrum eller ta hem vänner. Vad gäller skolan finns 
erfarenheter av att intervjupersonernas föräldrar eller klasskamraters 
föräldrar beslutat att inte låta sina unga gå till skolan i den första fasen 
av pandemin. I flera fall sjönk närvaron i klassrummet till att endast 
omfatta 5–10 elever, enligt flera unga intervjupersoner.

21–26: Här finns mönster av intergenerationella konflikter vad gäller 
synen på rimliga förändringar i levnadsvanor för att undvika smitta. 
Det finns unga som försöker skydda sina äldre genom att flytta till egen 
lägenhet, undvika att träffa sina föräldrar eller insistera på att handla åt 
dem. I vissa fall verkar föräldrarna känna sig frihetsberövade och kan 
anses bli fråntagna sin subjektsposition. Det finns också exempel på att 
de unga vuxna hamnar i konflikt för att föräldrarna vill införa rutiner 
som att tvätta frukt och grönt med blekmedel, vilket enligt en ung 
intervjuperson kan bero på att den äldre generationen inte bemästrar 
källkritik.

Samvaro med familjen

Ett mönster som återkommer i båda ålderskategorierna är förlusten 
av möjligheten att hälsa på eller ta emot besök från sin familj utanför 
Sverige. Det betonas återkommande att detta behov inte kan jämföras 
med personer som beklagar sig över utebliven solsemester.

16–19: Flera intervjupersoner beskriver ett ökat umgänge med familjen 
i positiva termer, att det till exempel finns tid att ta körlektioner med 
en förälder. Ett återkommande tema är att uppleva sig priviligierad 
över att ha det bra hemma, i bemärkelsen att inte vara utsatt för våld av 
föräldrarna eller leva med missbruk i hemmet. 
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Den positiva värderingen i att umgås med familjen verkar bland annat 
hänga ihop med bristen på andra sociala kontakter. En intervjuperson 
beskriver hur hen tillbringar mindre tid än vanligt på sitt rum då det 
finns ett socialt behov efter en icke-social skoldag: 

Men jag känner att jag har… vi har haft väldigt mycket mer familjetid 
vilket är väldigt skönt och sånt. Så att alla inte liksom är ute vilket är 
väldigt skönt att kunna vara med familjen… Så jag tror att det är i skolan 
som har påverkat mig mest på ett dåligt sätt men sen på ett bra sätt har 
det ju varit att jag hemma med familjen.  
- CORONATIDSARKIVET 2022, 1164–65

Föräldrar i intervjumaterialet beskriver att de aldrig spenderat så mycket 
tid med sina barn som under pandemin. Å ena sidan frigörs de ungas 
tid på grund av restriktioner och hemundervisning, å andra sidan 
förekommer det också att föräldrarnas tid frigörs när exempelvis bönen i 
moskén uteblir och familjen istället ber tillsammans hemma. 

Ett sätt att umgås med föräldrar och syskon är att tillsammans prata med 
släktingar utanför Sverige via snabbmeddelanden och videosamtal, och 
vi noterar att detta digitala umgänge tar nya former under pandemin. 
En intervjuperson berättar exempelvis om ett interaktivt onlinespel som 
familjen i Sverige spelat med familjen i pappans hemland, för att umgås. 

Hemundervisningen på gymnasiet är en aspekt av hemmalivet med 
familjen som kan orsaka spänningar; en förälder vill exempelvis att den 
unga går upp tidigt på morgonen i god tid före första lektionen, vilket 
hen tolkar som ett invandrarförälderbeteende: 

Jag är född i Sverige och liksom, här, här är det helt normalt att vakna, 
säg klockan 10 eller 11 eller alltså. Men här är det helt och hållet 
förbjudet… Idag fattar jag att, okej, sov inte till klockan 12, det, det kan 
jag förstå vad hon menar med. Det är lite unhealthy. Men låt, låt, låt en 
tjej vila, alltså, just let me be! - CORONATIDSARKIVET 2022, 1909–10
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20–26: Bland unga vuxna som bor med sina föräldrar finns exempel på 
att spänningar och konflikter följer med ökad samvaro. En anledning 
verkar vara att det sedan tidigare finns en önskan att flytta hemifrån 
och att spänningarna samt önskan om det egna boendet förstärks under 
pandemin. Som nämnts tidigare kan det också finnas olika sätt att se 
på exempelvis hygienrutiner. Till skillnad från den yngre åldersgruppen 
träffar de unga vuxna som bor ensamma generellt sina föräldrar och 
annan familj mindre under pandemin, vilket i vissa fall uppges leda till 
försämrat psykiskt välmående. 

Kroppskontakt

I intervjumaterialet finns exempel både på familjer där man fortsätter att 
kramas och på familjer där alla eller vissa i familjen bestämt sig för att 
undvika kroppskontakt. Detta gäller både familjer som bor tillsammans 
och unga vuxna som träffar föräldrar de inte lever med. En ung vuxen 
beskriver avsaknaden av kroppskontakt som påfrestande, att hon i juni 
2020 inte rört någon annan än sin pojkvän sedan mars 2020:

Jag har ju inte rört någon annan under, sen mars, än min pojkvän. Och 
det har jag väl haft tur i att jag har en pojkvän som jag kan röra och som 
vill röra mig, eh… Men ingen annan. Jag har inte fått en kram, jag har 
inte kunnat krama mina vänner, jag har inte kunnat hålla i dem. När 
man hälsar, det är liksom, en två meter ifrån varandra, ba hej. Det är… 
Jag är ovan vid det, jag gillar liksom ändå att kunna krama mina vänner 
när jag ser dem… Min pappa har ju inte rört oss heller sen mars. Min 
pappa brukar va ganska kärleksfull och vill kramas och pussas. I alla fall 
en gång per dag, men han har inte kunnat göra det.  
- CORONATIDSARKIVET 2022, 81

Övergångsriter

Något som upptagit många tankar hos unga 16–19 år under 
båda intervjuperioderna är att missa rituella sammanhang som 
skolavslutningen, studenten och skolans organiserade bal. Vissa unga 
beskriver detta som oväsentligt i kontexten av pandemin, i synnerhet i 
de familjer där covidinfektion har förekommit. Många andra lyfter dock 
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fram dessa uteblivna firanden som en stor förlust i deras ungdomsperiod, 
som de sedan de var barn förväntat sig att få uppleva. Känslan av förlorad 
tid leder i vissa fall till ångest och en känsla av att missa sin ungdom. 

Nya sociala band, aktiviteter och ny vardag

Unga och unga vuxna som studerar verkar vara den grupp som mest känt 
av att vardagen har förändrats både gällande rörelsemönster, hemarbete 
och att de inte längre träffar sina klasskamrater som ofta benämns  
som skolvänner.

16–19: Det finns unga personer i vårt material som hittar nya 
bekantskaper online, via exempelvis onlinespel som sedan, om 
förtroende byggdes upp, kunnat flytta till plattformar som beskrivs som 
mer förtroliga. 

Eh, alltså, ja, jag har ju, vad heter det? Onlinevänner som jag mötte i ett 
spel, som jag brukar. Alltså, det finns ett spel som jag typ alltid spelat, i 
typ flera år nu. Eh, och så jag har mest, jag mötte jättemånga vänner där 
under sommaren. Eh, det var, det var jätte, det var en jättefin ”experience” 
tycker jag. Vi är fortfarande vänner, vi snackar. En av dem eh, snackar jag 
med varje dag. Eh, för liksom, vi har fortsatt med kommunikationen eh, 
på Instagram. Och jag tycker det är en, liksom, jättefin eh, eh, vänskap 
som vi har skapat. - CORONATIDSARKIVET 2022, 1910

Fortsatt deltagande i fotbollsakademier och andra idrottssammanhang 
förekommer i den mån det var möjligt under pandemin.

20–26: I denna åldersgrupp finns exempel på kollektiva projekt som 
skapas och praktiseras lokalt med andra unga vuxna, som att göra film 
tillsammans, vilket beskrivs som roligt och intressant i en tid där mycket 
annat inte är möjligt att göra. Det finns återkommande berättelser om 
att ensam pröva på nya aktiviteter som ofta innebär att lära sig något 
nytt eller bli bättre på något, som att laga mat, programmera eller odla 
hemma. Det verkar också finnas en önskan att göra något meningsfullt 
och positivt med coronatiden. Detta kan kopplas till idén om att vara en 
god, produktiv och positiv samhällsmedborgare. 

För unga vuxna som nyligen flyttat till Sverige innebar pandemin en 
annan förändring av vardagen. Det finns exempel på unga vuxna som 
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precis kommit in en rytm i Sverige och vars barn exempelvis stannar av 
i sin språkinlärning. Andra unga vuxna som befinner sig i Sverige med 
ett tillfälligt ”Working Holiday Visa” känner inte av vardagens tristess 
eller förändringar på samma sätt som andra unga. De kan inte jämföra 
det med en tidigare vardag i Sverige och upplever istället ett slags 
nyhetens behag och beskriver sin pandemitillvaro som privilegierad och 
fri när de jämför Sveriges restriktioner med de hårdare restriktionerna i 
hemlandet.

Tillgång till hälsovård
Intervjupersoner som haft behov av sjukvård av olika skäl berättade om 
en stor belastning inom sjukvården, lång väntetid på akutmottagningar 
eller köer i samband med läkartidsbokningar samt uppskjutna 
utredningar och ingrepp. 

Flera intervjupersoner uppgav att de inte fått behandling eller blivit 
testade när de sökt vård i samband med symtom på covid eller inte fått 
ett bra bemötande. En ung vuxen intervjuperson som uppsökte akutvård 
i samband med svåra andningsbesvär berättar om en sjuksköterskas 
bemötande som han tolkar som möjligen rasistiskt: 

Och jag var, jag var mycket sjuk så mm. Man vill, ja, hon ville, hon ville 
att jag skulle berätta vad som händer med mig. Men problemet är att jag 
kunde inte säga två ord efter varandra [på grund av symptomen]… Hon 
var arg och, och samtidigt hon visade inte respekt att min... mina syskon 
kan inte bra svenska. - CORONATIDSARKIVET 2022, 1729

Det finns andra intervjupersoner som upplevt diskriminering och 
sämre behandling som de kopplar till sitt utseende och stereotypa 
föreställningar om etnicitet:

Alltså, jag vet ju själv att jag har blivit, eh, bemött helt annorlunda än 
mina svenska vänner, alltså, mina vita vänner. Eh, i sjukvården både 
innan och efter pandemin. Eh, och jag tror också att generellt här i Fittja, 
folk har inte förtroende för vare sig skola, för socialtjänst, för sjukvården, 
och jag tror att det förtroendet är skadat ännu mer, just för att det är så 
mycket desinformation som går runt. - CORONATIDSARKIVET 2022, 1397
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Tidigare negativa upplevelser av vårdkontakter som anledning att 
inte uppsöka vård uppges också i intervjumaterialet. En tillfällig 
arbetskraftsmigrant uppgav att det var oklart för hen om hen hade 
tillgång till sjukvården varpå hen avstod från att söka vård vid misstanke 
om covid.

Stigmatisering och rasism 
Överlag förhåller sig intervjupersonerna till stigmatiserande diskurser 
om förorter i media och offentligt tal. Intervjupersonerna hanterar dessa 
utsagor på olika sätt. Vissa är medvetna om hur förorter porträtteras 
och tycks vara sympatiskt inställda till förortsinvånare men förnekar 
samtidigt att deras eget bostadsområde skulle vara en ”förort”, eller 
positionerar sig utanför förorten genom att tala om förorter och 
förortsinvånare i tredje person. En 18-årig intervjuperson berättar hur 
hen tror att pandemin drabbat människor i hens bostadsområde:

Om man tar Fittja och jämför med andra områden som är lite mer 
utanför, så här, i förorten till exempel, alla förorter. Och det är, de, de 
områdena är ju liksom, redan utsatta. Och nu när det är pandemi så 
tror jag att det blir ju lite svårare för deras område att. För att eh, alltså, 
så hära genom ekonomin också, priserna höjs, många går i konkurs 
och i många ställen så finns det, så hära, kontrast mellan, så hära, (xxx) 
mellan grannarna eller utanför familjen i deras område. Och när det är 
pandemi så tror jag att de inte kan ses heller. 
- CORONATIDSARKIVET 2022, 1947
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Vissa internaliserar bilden av förortsinvånare som okunniga och 
misslyckade eller accepterar den som ett faktum, och försöker förbättra 
sina livschanser genom att välja sitt umgänge utanför bostadsområdet 
och satsa på högstatusutbildningar. En gymnasielev förklarar varför hens 
studiemotivation inte har påverkats av pandemin:

... i mitt bostadsområde så har det ju kanske varit att de som inte har 
en hög utbildning har, har missgynnats ganska mycket. Och just av att 
de inte har det den önskvärda, eh, utbildningen som samhället kanske 
kräver för att man ska eh. (xx) så och jag tror också att det har varit den 
främsta drivkraften till att jag har börjat kämpa ännu mer, med, med 
betyg och komma in på juristprogrammet. För jag vet ju att eller jag bor 
ju i en förort [---]Och jag har ju tagit det som en ganska stor erfarenhet 
att jag till exempel inte vill bli en av dem. Och att jag vill skaffa mig ett 
eget liv, bo oberoende av människorna som bor här. Och då har ju (xxx) 
att jag (x) att jag, för jag har ju ganska bra bet... bra betyg jämfört med 
de som bor här. Och jag tror också att det är just utav att jag inte umgås 
med personer här… i förorten, att mina klasskamrater är i Stockholm. 
- CORONATIDSARKIVET 2022, 1596

Vissa gör motstånd mot stigmatiserande bilder genom att vända på 
stereotyperna eller genom att argumentera emot dem utifrån kritiska 
perspektiv:

... jag har sett debattartiklar på Aftonbladet och så om typ eh, ja, men 
hur… grupper ställs emot varandra och mycket om typ, så här ja, det är 
mycket corona i de här stadsdelarna, punkt. ”De här invandrarna, de vet 
inte hur man håller avstånd, punkt.” När man, där man saknar liksom, 
tydlig analys om att nej, det handlar kanske främst om att många här 
bor tätt, eh, väldigt tätt inpå varandra, många har inte jobb där man 
kan jobba hemifrån. Nu har jag det, men min mamma och min syster 
har inte det och vi bor allihop. Eh, nej, de flesta har inte det, jag vet att 
många jobbar inom typ så här, lokalvård, hälso- eh, sjukvården, eh, 
omsorgsarbeten och det kan man inte göra hemifrån.  
- CORONATIDSARKIVET 2022, 1399
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I materialet finns återkommande berättelser om rasism mot människor 
med asiatiskt utseende. Flera unga har varit exponerade för denna 
pandemirelaterade form av rasism via sociala medier och det framgår att 
nedsättande epitet även förekommit i skolmiljö. 

Det finns ju flera appar nuförtiden där man kan, alltså, prata online med 
andra eh, människor som du inte känner. Och hon, hon gick i den här, 
alltså, hon loggade in i en sån dära för att kunna umgås med andra eh, 
människor från runt om i världen eller från Sverige. Eh, man kan välja 
ifall om du vill prata med andra länder eller bara med Sverige. Då valde 
hon bara i Sverige eh, och ja, hon kunde, alltså, hon va ändå hemma 
så hon tänkte, ah, men eftersom jag kan inte umgås med människor så 
kan jag ju bara prata med dem online. Så hon loggade in hos en app 
och man kan träffa folk från Sverige då. Och varje människa som hon 
träffade, alltså, så här pratade med online, så, så alltså, var så hära, 
diskriminerade de, deras eh, eh, utseende för hon var ju från Asien. Så 
alla, så hära, började säga så här: ah, men det är ditt fel. Det är folk från 
Asien, ni skapade det hära (xxx). Och det var flera stycken, inte bara en 
person. - CORONATIDSARKIVET 2022, 1948

Att andra ungdomar utsätts för rasistiska påhopp av olika slag är något 
som upprör de unga vi intervjuat i denna undersökning. Det finns en 
tydlig igenkänningsfaktor i deras berättelser och en känsla av orättvisa.  
Så här säger en ungdom:

Det har ju liksom, det är barn som har bli... som är från Asien som har 
blivit mobbade eller folk har varit taskig med folk i affären och så där. 
Samtidigt det, det är mycket på sociala medier, väldigt mycket. [---] Det 
är ju så orättvist, speciellt när man själv har varit med om liknande saker 
fast i andra eh, andra sammanhang. - CORONATIDSARKIVET 2022, 2322–23
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Det finns unga som menar att rasismen överlag har ökat under pandemin 
och blivit mer uttalad, samtidigt som det antirasistiska motståndet också 
blivit starkare. Så här förklarar en gymnasiestudent:

Jag, jag tror nog det (rasismen) har blivit värre på grund av den hära 
blandningen av Black Lives Matter och eh, corona alltså, hur, liksom, 
arga folk är över att de, man inte kan leva ett normalt liv längre. Eh, så 
den blandningen har gjort folk mer, mer modigare, att liksom, ”voice 
their thoughts”… För jag tror för svenskar, svenskar är generellt sett mer 
res, kanske inte respekt, jo, kanske respektfulla. Eller så här, de brukar 
inte säga allt vad de tycker liksom. De kanske ger dig en ful blick, men 
de brukar inte gå till dig och ba, ah, din jävla terrorist, ”you know”. De 
tänker, de kanske tänker det, men de brukar inte. Jag har aldrig varit 
med om nåt sånt. Eh, men eh, vad var det? Just det, några dagar sen såg 
jag en eh, en en post på Instagram av Instagramkontot tänkvärt. Det är 
ett jättebra konto. De, de brukar posta om liksom, vad som händer runt 
världen, liksom, diskriminering, rasism, allt det där. Så det var ett par 
eh, det var en kvinna, en svart kvinna som hade eh, två barn som satt 
på busshållplats, alltså, bänken vid busshållplatsen. Och så kom det en 
vit gammal man och han sa åt ungarna att liksom, vad sa han? Han 
sa typ: gå härifrån skitungar eller nåt sånt, alltså, ge plats åt mig. Han 
ville att de skulle ge plats. Så de, de bara gick iväg, de gick ifrån, alltså, 
de gick av bänken. Eh, och hon filmade det hära. Och alltså, de hade de 
hade censurerat det, men jag tror han sa på, vad heter det? Alltså, han 
sa n-ordet till dem, på något sätt. Han kanske sa: gå härifrån n-ordet, 
till dem… Och det var liksom, det var i Skärholmen faktiskt. Det var det 
som gjorde mig, liksom, lite chockad. För i Skärholmen är det fullt med 
invandrare, alltså, där, är det som vår ”you know”. 
- CORONATIDSARKIVET 2022, 1918

Många berättelser i materialet ger uttryck för ett politiskt patos och flera 
intervjupersoner refererar till, eller har deltagit i Black Lives Matter-
demonstrationen i Stockholm, som vid tidpunkten för intervjuerna var 
högaktuell. De unga som är födda och uppväxta i landet reagerar mer 
konfrontativt än föräldragenerationen när de utsätts för rasifierande 
behandling som förmedlas av föreställningar kring smittbärande andra, 
bristande språkkunskaper och kulturella särdrag.  
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Så här beskriver en hijabbärande mor sin dotters reaktion under en 
händelse i en butik där en kvinna skriker till modern att hon ska hålla 
avstånd och sedan ifrågasätter hennes språkkunskaper: 

Och du vet då min 17-åring, det var så bra. Liksom hon tog upp den, 
du vet, jag, jag står där chockad och hon ser att jag står chockad och 
då säger min dotter: Vad har det med saken att göra? Så, så vad har det 
med saken att göra? Och då den där kvinnan eh, som är, vi har redan tre 
meter tror jag emellan oss så hon liksom vill närma sig till oss lite grann. 
Hon vill närma sig och säga nåt, då säger min dotter istället: ’Men stå 
där, håll distansen!  En och halv meters avstånd. Vad gör du?’ Du vet, då 
blir hon chockad, vänder sig och går till kassan. 
- CORONATIDSARKIVET 2022, 659–69

Levnadsvanor 

Motion och sömn

Den fysiska aktiviteten har blivit lidande för många unga, speciellt i 
samband med gym som stängt. Träning verkar ha varit ännu svårare att 
upprätthålla i andra intervjuomgången på grund av vintervädret som 
exempelvis gjorde det svårt att använda utegym som en del hade börjat 
med under sommaren. 

Samtidigt framgår det i intervjuerna att fysisk aktivitet är något som 
prioriteras av unga själva för att må psykiskt bra, något som betonas i 
skolan och som ofta upprepas i media: 

Jag går runt centrum och går på lite vägar genom husområden där jag 
vet att det inte går så många. Och jag lämnar inte lägenheten så mycket 
egentligen. Jag kanske tar promenader ibland bara för att må lite bra 
men jag träffar, jag har inte träffat vänner och sånt på väldigt länge.  
- CORONATIDSARKIVET 2022, 1460

Dagliga promenader har också haft en social dimension, att till exempel 
promenera med en vän eller familjemedlem. I vissa fall är promenader 
tillsammans med en vän det enda umgänge unga har haft  
utöver familjen.  
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Samtidigt förekommer det att promenader eller utomhusvistelse 
ifrågasätts då de kan leda till smittspridning. Detta är intressant då just 
utomhusvistelse lyfts fram både av andra personer i intervjumaterialet 
och av Folkhälsomyndigheten som ett sätt att ta sitt medborgerliga 
ansvar för att minska smittspridningen. 

I relation till utomhusvistelse lyfts å ena sidan norra Botkyrkas 
grönområden fram som en viktig resurs för den som vill vara ute och 
röra sig, samtidigt som det finns en intervjuperson som upplever sig vara 
hindrad till det eftersom hen aldrig brukar göra det: 

Man känner sig, jag känner mig liksom instängd i min egen ort, i mitt 
eget hem. Jag kan inte gå ut vart jag vill som förut, för att det är folk 
överallt. Jag vill jättegärna, ja men typ, utforska skogar, badställen, men 
jag vet inte hur man gör det. Jag vet inte, vad, vad ska man googla på, 
vad ska man sätta gps:en på? Det… Vi har varit så centrerade i det här, vi 
vet inget annat. - CORONATIDSARKIVET 2022, 84

Det finns också exempel på onlineträning som har lett till mer frekvent 
fysiskt aktivitet än före pandemin. I materialet framgår en avsaknad av 
den sociala gemenskapen i samband med träning som praktiserades före 
pandemin; en intervjuperson har exempelvis praktiserat yoga hemma 
under pandemin men saknar den könsseparatistiska gemenskapen i 
hennes tidigare träningsgrupp.

I synnerhet unga och unga vuxna som studerar uppger svårigheter att 
bibehålla sin vanliga dygnsrytm och att de haft problem med sömnen. 
En anledning som nämns är att de är mindre trötta efter skoldagen. 
Det finns även kontrasterande berättelser om att vara oförklarligt 
trött efter en dag med distansundervisning och hemmatillvaro. Vissa 
intervjupersoner uppger att de fått en bättre dygnsrytm under pandemin. 
Unga vuxna som arbetar har i många fall uppgett att de fått en hårdare 
arbetsvardag. De som uppgivit hög aktivitetsnivå på arbetet har inte 
berättat om sömnsvårigheter.
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Matvanor

I våra intervjuer finns inga utsagor om ätstörningar eller nämnvärda 
förändringar i matvanor, men i vissa fall småätande och viktökning.  
Det finns även berättelser om hälsosammare matvanor i samband  
med mer tid hemma. 

Hälsa  
Generellt finns få exempel i intervjumaterialet på försämrad fysisk hälsa 
under pandemin. Återkommande är att intervjupersonerna känner av 
effekten av minskad fysisk aktivitet i kroppen samt har fått försämrad 
ergonomi och sömn vid studier eller hemarbete. Som nämnts tidigare 
finns exempel på att planerade ingrepp och utredningar hos sjukvården 
skjutits upp. 

Ensamhet och isolering

Gällande psykisk hälsa återkommer längtan efter vänner som något som 
påverkar ungas mående i varierande grad. Svårast kan ensamheten bli för 
dem vars sociala nätverk finns bortom det egna bostadsområdet och som 
inte kan ta en promenad med en kompis, vilket intervjupersoner med 
ett lokalt socialt nätverk uppger att de gör. Att umgås mer med familjen 
i hushållet verkar vara en strategi för att hantera minskat eller uteblivet 
umgänge med vänner. Det blir dock svårt för de som vill skydda sina 
föräldrar genom att isolera sig på rummet. Svåra former av ensamhet 
beskrivs av unga som varit sjuka i covid och/eller haft föräldrar som varit 
sjuka. En intervjuperson beskriver den erfarenheten som en mörk tid, 
att bara sitta på rummet och försöka bli frisk (Coronatidsarkivet 2022, 
1909–10).

I materialet finns inga exempel på unga eller unga vuxna som sökt stöd 
eller hjälp för negativa konsekvenser av ensamhet. Det samlade intrycket 
är att tristess kopplad till ensamhet är mer vanligt förekommande än 
känslor av depression eller liknande: ”Jag upplever ju att jag inte riktigt 
mår lika bra som jag gjorde tidigare. Samtidigt mår jag inte så dåligt 
som jag trodde att jag skulle ha gjort”, som en intervjuperson uttrycker 
det (Coronatidsarkivet 2022, 1909–10). Vissa unga intervjupersoner har 
upplevt det som positivt att spendera mer tid ensamma och fokusera  
på sig själva samt undvika konflikter. 
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Stress

I materialet finns exempel på ökad stress under pandemin kopplad både 
till en mer pressad arbets- eller studiesituation och till en avsaknad av de 
vanliga fritidsrutinerna. En ung vuxen reflekterar så här:

Ah, men absolut jag skulle nog säga att det har påverkat min stressnivå. 
Alltså, dels för att det är mer i mitt jobb (som lärare). Men också för att 
mina studier var ju svårare när det var distans tycker jag. Eh, men utöver 
det så tycker jag det är svårare, och det kanske bara är psykiskt men jag 
upplever i alla fall att det är svårare att varva ner… när man är fast i den 
här rutinen. - CORONATIDSARKIVET 2022, 1467
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Oro för familj i länder utanför Sverige

Beträffande intervjupersonernas upplevelser av pandemin i förhållande 
till bostadsområdet är det mest framträdande draget att nästan alla 
intervjupersoner har migratoriska erfarenheter samt särskilda band till 
andra länder. 

Detta påverkar dels de ungas syn på pandemin och på den svenska 
strategin, dels ger det upphov till att gränsstängningar och skilda 
restriktionsregimer mellan länder blir betydande stressfaktorer för denna 
del av befolkningen. Den uteblivna möjligheten att, som planerat, få 
träffa nära och kära utanför Sverige, ibland efter många år, uttrycks som 
en sorg hos de unga som de sätter i kontrast till mindre betydelsefulla 
semesterresor. Intervjupersonernas globala familjerelationer skapar 
också en ny vardag där det digitala umgänget tar mer plats och får 
nya former, ofta med en känsla av oro och ansvar för familjen utanför 
Sverige:

Nu säger jag det här superlugnt, men eh, vissa dagar har jag ju bara 
gråtit och varit jätteledsen på det här. Och sen var det ju också, det som 
har påverkat mig jättenegativt det är tyvärr att två släktingar till mig 
dog. Eh, i corona. Eh, och sen är min kusin fortfarande i sjukhus. Och 
min faster är också sjuk. Och alla de bor i Libanon. Så det är ju inte 
kopplat till Botkyrka på nåt sätt, men jag tänker att det är kopplat till 
diasporan att många i Botkyrka har ju släktingar eh, från andra länder, 
främst vi som bor i Fittja, som jag gör. [---] Och så sitter jag här och 
tänker och här är jag, i trygga Sverige och får behålla mitt jobb och även 
om på nåt sätt jag skulle förlora jobbet är kommunen skyldig att fixa 
nånting till mig, och där sitter de, jag råkade bara bli född här. Eh, och 
jag tacklas med många gånger med skuldkänslor, eh, varför är jag mer 
värd, varför får jag mer? Jag har inte gjort nåt mer.  
- CORONATIDSARKIVET 2022, 1388–89
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Oro för framtiden

Tankar om framtidslöshet eller oro för framtiden verkar främst 
vara kopplade till studier och arbetsmarknaden. Försämrade betyg 
på grund av distansundervisning och minskad motivation upplevs 
kunna påverka vilka utbildningar som är möjliga att bli antagen till, 
och detta skapar stark stress hos många. Det finns även en känsla av 
ovisshet kring framtiden vad gäller utbildningar som kan ställas in på 
grund av pandemin eller förläggas på distans, vilket kan upplevas som 
alltför ansträngande att klara av. Gällande arbetsmarknaden uttrycker 
intervjupersonerna oro för att inte kunna hitta ett sommarjobb eller ett 
jobb efter gymnasieskolans slut. En intervjuperson menar att det efter 
pandemin inte heller är säkert att det kommer finnas jobb inom alla 
yrken på samma sätt som idag. Det finns även tankar om en känsla av 
hopplöshet i bostadsområdet sedan tidigare, som kan förstärkas under 
pandemin. Vaccination är något många lyfter fram som hoppfullt (sista 
intervjuomgången genomfördes i februari 2021) och det finns även en 
tanke om att det kan vara lärorikt att ha genomlevt en pandemi, och att 
det är något man kan berätta för sina barn och barnbarn i framtiden. 

Självvårdande praktiker

I intervjumaterialet uppger flera intervjupersoner att de avskärmat sig 
från nyhetskonsumtion som en självvårdande strategi, för att bibehålla 
eller återfå god psykisk hälsa. Andra självvårdande praktiker berör fysisk 
aktivitet som promenader, uteträning på sommaren, gymträning eller 
yoga framför skärm, vilket generellt kopplas mer till det psykiska än det 
fysiska måendet. En del intervjupersoner verkar betrakta en rensning av 
sina sociala relationer i samband med pandemin som något välgörande 
för deras välmående. 
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Diskussion
I den här studien har vi undersökt hur 22 unga och unga vuxna mellan 
16 och 26 år i norra Botkyrka har upplevt effekterna av coronakrisen vad 
gäller livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Analysen vi har genomfört är 
baserad på intervjuer med boende i norra Botkyrka, framförallt unga, 
som ingår i åldersspannet för vår studie, men även med vuxna som har en 
relation till vår åldersgrupp. Det visar sig finnas återkommande mönster 
och gemensamma upplevelser hos de unga Botkyrkaborna samtidigt 
som variationen är både bred och komplex. I den här avslutande 
delen av rapporten jämför vi Botkyrkoungdomarnas upplevelse av 
coronapandemins effekter med resultat från nationell och internationell 
forskning om pandemins konsekvenser för ungas livsvillkor, 
levnadsvanor och hälsa samt med berättelser från ungdomar från mer 
socioekonomiskt privilegierade stadsdelar i en datainsamling som 
Nordiska museet genomfört. Varken forskningslitteraturgenomgången 
eller analysen av Nordiska museets material är heltäckande eller 
systematiskt genomförda, utan vi har enbart använt dem som 
referenspunkter till vår analys och valt ut material som varit relevant i 
förhållande till vad vi funnit i intervjumaterialet. Litteraturgenomgången 
utgår vi från en scoping review vi genomförde som förarbete till denna 
studie: ”Young in Pandemic Times: A scoping review of Covid-19 Social 
Impacts on Youth” (Lundström, Markus 2021) Dessa referenspunkter gör 
det möjligt att se teman som utskiljer hur ungas liv i norra Botkyrka har 
påverkats av pandemin och dess socioekonomiska dimensioner.

Livsvillkor och levnadsförhållanden

Ekonomi och bostad

Generellt har de unga intervjupersonernas ekonomi och levnadsstandard 
inte påverkats drastiskt av pandemin. Ingen av intervjupersonerna 
har exempelvis förlorat sin bostad till följd av reducerade inkomster i 
sitt hushåll. I vår intervjustudie finns dock en variation vad gäller hur 
pandemin påverkade de egna livsvillkoren ekonomiskt. Vissa unga uppger 
att de inte alls blev påverkade och att de personligen inte känner någon 
som blivit det i norra Botkyrka.  
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Andra intervjupersoner blev direkt påverkade och en tredje grupp bland 
intervjupersonerna känner personer i bostadsområdet som påverkades. 

Något som direkt drabbat en del av intervjupersonerna är sänkt inkomst 
på grund av hög sjukfrånvaro till följd av hårdare regler kring att stanna 
hemma vid förkylningssymtom, minskade eller förlorade arbetstillfällen 
för personer med osäkra anställningar, och samt förlust av intäkter till 
det egna eller familjens företag. 

Vid inkomstbortfall ansträngs ekonomin i hushållen där de unga ingår 
då grundinkomsterna generellt kommer från lågavlönade arbeten som 
exempelvis undersköterskors. Bortfallen inkomst har, som nämnts ovan, 
dock inte lett till gravt prekära villkor vad gäller ekonomin i de familjer 
de intervjuade lever i. Arbeten inom vissa branscher såsom hotell och 
restaurang har blivit negativt påverkade medan arbeten inom exempelvis 
städbranschen, matleveranser och den offentliga sektorn snarare har 
varit mer belastade och har inneburit extra arbete för en del unga  
och deras föräldrar.

Alla intervjupersoner mellan 16 och 19 år levde med sina föräldrar 
och, i de flesta fall, även med syskon. Det gjorde även en del av 
intervjupersonerna mellan 20 och 26 år, medan andra levde med 
partners, syskon eller vänner. Endast ett fåtal levde ensamma. I båda 
åldersgrupperna förekommer upplevelsen av trångboddhet i relation 
till distansundervisning eller hemarbete som något som påverkar 
koncentration, motivation, och prestation. Andra intervjupersoner 
betonade att de trots svårigheter att fokusera hade adekvata arbetsplatser 
i hemmet, som de jämförde med jämnåriga de kände som haft det 
sämre i det avseendet. Det finns exempel i materialet på ansträngda 
familjerelationer i hemmet till följd av mer hemmatillvaro och 
distansarbete och studier. I ett fall har våld förekommit i hemmet, som 
utövats av pappan mot intervjupersonen. Generellt dominerar dock en 
positiv upplevelse av att få spendera mer tid med familjen i en tid när 
möjligheten att upprätthålla andra sociala relationer försvårats. 

Till skillnad från internationell forskning har vi sammantaget funnit 
att de ungas livsvillkor i norra Botkyrka gällande ekonomi och bostad 
inte har påverkats betydelsefullt. I en albansk studie uppgav romska 
och egyptiska ungdomar att de upplevde stress i vardagen på grund av 
föräldrarnas försämrade ekonomi. 
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De saknade grundläggande saker som kläder och mat och upplevde en 
rädsla för att inte överleva (Miconi m.fl. 2021). De unga vi intervjuade i 
norra Botkyrka uppgav inte att de hade denna typ av prekära ekonomiska 
villkor, och upplevde generellt inte heller våld kopplat till försämrade 
ekonomiska villkor. De unga vuxna i vårt intervjumaterial som förlorat 
sitt arbete eller fått minskade inkomster verkar inte heller ha ökat sin 
alkohol- och narkotikaanvändning, som en studie i Toronto visade att 
unga gjort till följd av förlust av arbete, minskad möjlighet att träffa 
vänner och erfarenheter av diskriminering (Craig m.fl. 2021). I vårt 
material finns snarare en grundton av att försöka se positivt på den egna 
livssituationen även när ekonomin är ansträngd vid förlust av arbete. 

Den relativa ekonomiska tryggheten hos våra intervjupersoner kan, 
jämfört med minoritetsungdomar och rasifierade grupper i andra 
länder, vara kopplad till Sveriges socioekonomiska struktur. Från en 
historisk och internationell synvinkel var Sverige mellan 1930 och 1980 
ett av världens mest jämlika länder, vilket haft, och fortfarande i viss 
mån har, goda effekter på folkhälsan. Under de senaste decennierna har 
ojämlikheten i Sverige emellertid ökat dramatiskt (Aaberge och Nordic 
Council of Ministers 2018), vilket också märks i intervjuberättelsernas 
utsagor om prekära anställningsvillkor och brist på tillgång till 
egen bostad, adekvat lärarstöd, vård, socialförsäkringar och egna 
besparingar. Med tanke på sambanden mellan ekonomisk ojämlikhet 
och försämrad folkhälsa som tidigare studier visat, finns det anledning 
att uppmärksamma bådevärdet av och föränderligheten i den svenska 
inkomstjämlikhetens hälsoeffekter (Ahlborg m.fl. 2017; Dabla-Norris, Era 
m.fl. 2015).

I materialet som samlats in av Nordiska museet från andra stadsdelar 
finns inga indikationer på att ekonomin i de ungas hem påverkats 
negativt eller att de känner andra i området som drabbats ekonomiskt. 
Erfarenheter av trångboddhet under pandemin rapporteras inte 
heller. Däremot finns ett återkommande mönster hos ungdomar i 
socioekonomiskt privilegierade områden att oroa sig för en generell 
ekonomisk kris i samhället, att företag nationellt och internationellt  
ska gå i konkurs.  
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Att börsen sjunkit påpekades genomgående i materialet. Så här uttrycker 
sig en av de unga i Nordiska museets samling kring detta:

Jag tänker mycket på ekonomin i landet och covid-19:s påverkan på den 
ekonomiska delen av samhället, därför ska jag investera snart eftersom 
börsen har kraschat och aktier har gått ner i värde, det är en chans att 
tjäna pengar medan jag sover. - MINNEN.SE 2020

Till skillnad från socioekonomiskt privilegierade stadsdelar fanns 
bland de unga i norra Botkyrka en uttalad skörhet i den ekonomiska 
situationen. I vissa hushåll arbetade endast en person inom ett lågavlönat 
yrke och flera intervjupersoner hade relativt nyligen flyttat till Sverige 
och hade därför inte anhöriga i landet de kunde räkna med för stöd med 
ekonomi och bostad vid behov. De unga vittnar om att många i området 
inte har socialförsäkringar som a-kassa eller besparingar att falla tillbaka 
på i perioder av magra ekonomiska villkor. I relation till dessa villkor 
fanns vittnesmål om skuldsatta boende i området. 

Starka samband mellan ojämlika hälsoutfall och boendesegregation 
är ett mönster som upprepats i samband med covid-19-pandemin 
(Folkhälsomyndigheten 2021b). På många håll i världen spred sig 
pandemin ojämnt i olika bostadsområden (Chen, Jarvis och Krieger, 
Nancy 2020). I Sverige var dödligheten för invånare i bostadsområden 
med hög andel unga, socialt sårbar befolkning och personer med 
utländsk bakgrund oproportionerligt hög (G. Andersson m.fl. 2021; 
Rostila m.fl. 2021; Calderón-Larrañaga m.fl. 2020). Detta visar att bördan 
av covid-19-morbiditet och dödlighet drabbar boende i segregerade 
bostadsområden hårdast. Det faktum att detta mönster går över 
nationella gränser visar att bostadssegregation är en viktig faktor  
för att förstå hälsoojämlikhet i samband med covid-19 (Addo 2020; 
Abbasi 2021). 

I denna kontext kan tidigare svensk forskning om bostadssegregation 
och dess roll i produktionen av social ojämlikhet vara relevant. 
Kulturgeografen Irene Molina introducerade 1997 begreppet rasifiering i 
en studie av bostadssegregationen i Sverige (Molina 1997). Enligt Molina 
pågår det en rasifiering av migranttäta förorter som inte enbart innebär 
geografisk separation utan också inbegriper en mängd differentierade 
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villkor inklusive ekonomiska institutioner, sociala praktiker, politisk 
makt, lagar samt vetenskapliga och mediala diskurser (Molina 1997, 61;  
R. Andersson och Kährik 2016). Rasifieringen av förorterna är enligt 
Molina en av de viktigaste mekanismerna som producerar och 
upprätthåller social ojämlikhet i Sverige.

Medan ojämlikhet mellan bostadsområden i Sverige är kännbar, är 
landets privilegierade ställning på global nivå en uppenbar verklighet för 
våra intervjupersoner. De unga som vi intervjuade i Botkyrka hade en 
positiv uppfattning om landets ekonomiska utveckling och tenderade 
att uppfatta sin egen situation som relativt god jämfört med den 
ekonomiska situationen i det land eller de länder utanför Sverige där  
de hade familj och där coronakrisen ofta slagit hårdare ekonomiskt.

Skolan

Att grundskolor, gymnasieskolor och eftergymnasiala utbildningar infört 
distansundervisning har inneburit en stor påfrestning för de unga i 
norra Botkyrka. Intervjupersonerna berättar att de saknat lärarstöd och 
att deras studieresultat blev lidande. Detta tycks vara en allmän effekt 
av pandemin. Enligt en webbenkät som genomfördes av Ifou, och som 
besvarades av 2 300 gymnasieelever under våren 2020, visade att färre 
gymnasieelever än vanligt uppfattade att deras lärare gav dem det stöd de 
behövde, och att de tyckte det var svårare att få kontakt med lärarna när 
de studerade på distans än när de befann sig fysiskt på skolan (Åkerfeldt, 
Anna och Hermansson, Karin 2020). Detta överensstämmer med 
intervjupersonernas utsagor om erfarenheten av distansundervisning i 
norra Botkyrka. Dessutom berättar elever och lärare i vårt material att 
undervisningssituationen i stadsdelens grundskolor blev extra påfrestad 
eftersom de behövde införa informell distansundervisning då en 
majoritet av skolans elever slutade att närvara under våren 2020 utifrån 
sina föräldrars beslut. Detta begränsade lärarnas möjlighet att bedriva en 
adekvat undervisning både för eleverna på skolan och för de elever som 
var hemma. Flera intervjupersoner berättar att det fanns klasskamrater 
som gick ut årskurs 9 utan fullständiga betyg. 

Ungdomar i norra Botkyrka delar bristen på motivation i skolan på 
grund av distansundervisningen med ungdomar i socioekonomiskt 
privilegierade stadsdelar. Däremot skiljer sig ungdomarnas utsagor 
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åt vad gäller tillgång till lärarstöd. Vårt intervjumaterial innehåller 
återkommande uppgifter om svårigheter att få hjälp av lärare; ett 
problem som inte återfinns i ungas utsagor från socioekonomiskt 
privilegierade stadsdelar i Nordiska museets samling.

I jämförelse med internationell forskning tycks de upplevda 
effekterna av distansundervisningen varit mildare för de unga i vår 
undersökning. Internationell forskning kopplar skolstängningar och 
distansundervisning till stress, ångest och depression hos unga i en 
rad länder med olika utbildningssystem, strategier mot pandemin och 
socioekonomiska strukturer, inklusive Indien, Kina, USA, Albanien 
och Kanada (Sreeram och Mundada 2021; Wang m.fl. 2021; Miconi 
m.fl. 2021; Fish m.fl. 2020). Brist på tillgång till dator och internet har 
upgivits som orsak till att minoritetsungdomar hoppat av skolan under 
pandemin (Miconi et al., 2021). I norra Botkyrka hade alla de unga vi 
intervjuade tillgång till dator och internet. En av intervjupersonerna 
uppgav visserligen problem som uppkom på grund av att endast en dator 
per hushåll delades ut på intervjupersonens skola, vilket påverkade de 
elever som hade syskon i samma skola. Ingen information om direkta 
avhopp framkommer i materialet, däremot vittnar både elever och lärare 
om att flera elever inte klarade läsåret och behövde gå i den kommunalt 
organiserade sommarskolan. 

I en inspektion genomförd genom intervjuer med rektorer i Sverige 
konstaterar Skolinspektionen (2020) att det finns vissa elevgrupper 
som är särskilt sårbara för distansundervisning, exempelvis de som 
går på introduktionsprogram (och alltså saknar gymnasiebehörighet) 
och de som lever med ”social oro” i hemmet (Skolinspektionen 2020). 
Tilläggas kan de uppgifter som finns i vårt material om unga med 
diagnoser som dyslexi och ADD som inte blev erbjudna någon typ 
av anpassad undervisning på distans. Skolinspektionen noterar att 
distansundervisning utgör en utmaning för uppfyllandet av skolans 
kompensatoriska uppdrag, och att skillnaderna mellan elever i fråga 
om kunskapsmässig utveckling och psykisk hälsa riskerar att öka. 
Intervjupersonernas utsagor om bristande lärarstöd och försämrade 
studieresultat tyder på att skolan brustit i sitt kompensatoriska  
uppdrag gentemot dem.
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Sociala relationer

Distansering och isolering

En viktig motivation för de unga intervjupersonerna i sin strävan 
att hålla avstånd, begränsa hur mycket de går ut och skärpa sina 
hygienrutiner, har varit att skydda sina äldre, ofta föräldrar eller 
morföräldrar men även äldre medborgare i allmänhet. Att skydda 
sina äldre under pandemin är något som också dokumenterats i 
internationell forskning. En studie som genomförts i Indien visar bland 
annat att unga ägnade sig åt strikta förebyggande åtgärder för att skydda 
sig själva och sina familjemedlemmar vilket också hjälpte dem att hantera 
stressen och rädslan att smittas av viruset (Suhail, Iqbal, och Smith 2021). 
En betydelsefull skillnad i jämförelse med vårt material är dock att de 
indiska ungdomarna levde i en nationell nedstängning medan de ungas 
strategier för att skydda sina äldre i norra Botkyrka tillämpades i en 
kontext av frihet under ansvar. De avstår från aktiviteter som är tillåtna 
men inte rekommenderade. 

Även de unga i socioekonomiskt privilegierade stadsdelar i Nordiska 
museets samling uppger upprepat att de anstränger sig för att undvika 
att sprida smitta genom att exempelvis tvätta händerna flera gånger om 
dagen. Båda grupperna av ungdomar förhåller sig till vad de uppfattar 
vara normer för att vara goda samhällsmedborgare under pandemin.  
Det som skiljer ut intervjumaterialet i norra Botkyrka är att de normativa 
utsagorna om att följa rekommendationer, både direkt och indirekt, 
förhåller sig till den massmediala bilden om att smitta i förorterna 
orsakas av kunskapsbrister, språkbrister, kulturella särdrag och/eller 
sociala band till andra länder. De unga intervjupersonerna förhåller sig 
även till den ovannämnda massmediala bilden genom motberättelser. 
Detta kommer bland annat till uttryck genom att de framhåller 
strukturella anledningar till smittspridning som trångboddhet eller 
exponering för smitta i kollektivtrafiken eller på arbetet. Det kommer 
också till uttryck genom att de unga betonar legitimiteten hos de icke-
svenska nyhetskällor som många boende i området tar del av utöver  
den svenska nyhetskonsumtionen. 
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Intervjupersonerna i norra Botkyrka förhåller sig på olika sätt till 
dikotomierna svenskar/invandrare och förorten/innerstan.  
I berättelserna om det egna ansvaret för att undvika smittspridning 
både utmanas och bekräftas kollektiva föreställningar kopplade till dessa 
dikotomier. Många menar exempelvis att det är i innerstaden som det 
råder en total brist på hänsyn till rekommendationerna, medan andra 
upprepar kollektiva föreställningar om en slappare inställning till att ta 
ansvar för smittspridning i det egna bostadsområdet.

En annan aspekt som verkar utmärka situationen för de unga, 16–19 
år, i vårt intervjumaterial jämfört med materialet i Nordiska museets 
samling, är att många föräldrar i området beslutade att hålla sina barn 
hemma från skolan under pandemins första månader, i vissa fall för att 
de tillhörde en riskgrupp och i andra fall för att det fanns andra i familjen 
som tillhörde en riskgrupp. Det finns flera vittnesmål om att klasserna i 
årskurs nio reducerades till fem, tio elever under vårterminen 2020.

Förändrat umgänge med familj och vänner

En av de större förändringarna i intervjupersonernas liv är att umgänget 
med vänner begränsas. För de unga som studerar på gymnasiet eller på 
en eftergymnasial utbildning innebär detta att de inte längre kan träffa 
”skolvänner” och för de flesta intervjupersoner innebär det att avstå från 
att träffa vänner på fritiden. Återkommande ville intervjupersonerna 
undvika lokaltrafiken och därför begränsa sig till att träffa vänner som 
befinner sig på promenadavstånd i det egna bostadsområdet. 

När det gäller de unga 16–19-åringarna är det både föräldrarnas och de 
ungas beslut som ligger till grund för att det sociala livet begränsas. Hos 
intervjupersonerna mellan 20 och 26 år finns det ett starkare mönster 
av att skydda de äldre genom att avstå från socialt umgänge utanför 
hemmet, eller, som nämnts tidigare, undvika att träffa sina äldre. De 
unga i socioekonomiskt privilegierade områden i Nordiska museets 
samling berättar också om hur umgänget med vänner minskat. Även här 
finns exempel på unga som uttrycker oro för de äldre, men att förändra 
vardagsvanorna för att skydda äldre verkar inte vara ett mönster i detta 
material. Det kan bero på att de flesta unga som vi valt ut från den 
samlingen tillhörde åldersgruppen 16–19 år och bor med föräldrar  
som de kanske inte uppfattar vara i riskgrupp.
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I åldersgruppen 16–19 år, i vårt intervjumaterial, beskrivs det ökade 
sociala umgänget med föräldrarna under pandemin generellt i positiva 
termer, även om konflikter kring bland annat rutiner för hemmastudier 
förekommer. Ett ökat umgänge med familjen förekommer även i 
socioekonomiskt privilegierade områden i Nordiska museets samling, 
och beskrivs även här som positivt, samtidigt som det också verkar finnas 
en mer uttalad trötthet och en önskan att återgå till umgängesformer 
som beskrivs som normala. De unga vuxna som inte bor med sina 
föräldrar i norra Botkyrka träffar i allmänhet sina föräldrar mindre eller 
under nya former, exempelvis utomhus. Bland de unga vuxna som bor 
med sina föräldrar förekommer mer intergenerationella konflikter, och 
en önskan om ett eget boende är återkommande. Utöver ett fall av våld 
i familjen finns inga uppgifter om våld i hemmet. Den svenska strategin 
kan ha haft en positiv inverkan på familjerelationerna då den ökade 
samvaron inte skett under tvång eller instängning. I vårt intervjumaterial 
rapporteras om ökat digitalt umgänge med familj utanför Sverige som 
en viktig del av pandemivardagen. Förlusten av möjligheten att hälsa på 
eller ta emot besök av nära och kära som inte bor i Sverige beskrivs som 
psykiskt påfrestande. Flera intervjupersoner menar att detta behov inte 
kan jämföras med förlusten av en vanlig semesterresa. Uppgifter som rör 
pandemins påverkan på relationen till familj utanför det egna landet har 
vi inte funnit i internationell forskning eller de berättelser från Nordiska 
Museets samling vi analyserat.

Internationell forskning om hur nedstängning, hemisolering och ökat 
umgänge med familjen påverkat ungdomars hälsa under pandemin har 
annars huvudsakligen fokuserat negativ påverkan. I flera studier har 
ungdomars specifika livsvillkor som omyndiga i föräldrarnas hushåll 
studerats i relation till smittskyddsåtgärdernas effekter på deras mentala 
hälsa. Studier av våld mellan barn och föräldrar under pandemisk 
nedstängning har funnit samband mellan våld och psykosociala 
stressfaktorer som isolering, arbetslöshet och ekonomisk stress (Augusti, 
Sætren, och Hafstad 2021; Craig m.fl. 2021). Hos äldre tonåringar och 
unga vuxna är det inte ovanligt att det är barnen som utövar våld mot 
sina föräldrar. Enligt en studie i Spanien som omfattade 2 245 ungdomar 
(52,8 % kvinnor) i åldern 18–25 år hade mer än hälften av ungdomarna 
utövat våld mot sina föräldrar minst en gång (Cano-Lozano, Navas-
Martínez, och Contreras 2021). Enligt samma studie uppgav 16 % av 
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barnen att de hade utsatts för någon form av våld från modern och 
14,9 % från fadern. Andra studier visar att ungdomar har upplevt mer 
övervakning från föräldrar, vilket också kunde kopplas till ökad utsatthet 
för våld från föräldrarna (Platero och López-Sáez 2020; Borraz 2020; 
Momoito 2020). Flera studier visar även på sårbarheten hos sexuella 
minoriteter under pandemin som har upplevt både våld och brist på 
positiv bekräftelse i sina normbrytande sexualiteter och könsidentiteter 
(Fish m.fl. 2020; Russell och Fish 2016; Salerno m.fl. 2020) Komplicerade 
eller bräckliga familjerelationer visar sig göra dessa ungdomar särskilt 
sårbara för en rad psykiska hälsoutmaningar i samband med pandemin 
(Fish m.fl. 2020; Gonzales m.fl. 2020; Newcomb m.fl. 2019).  
I vårt intervjumaterial har inga normbrytande könsidentiteter  
eller sexualiteter framkommit.

I vårt intervjumaterial finns således, i kontrast till dessa 
forskningsresultat, ett starkt mönster av att sätta värde på den ökade 
samvaron och tiden med familjen under pandemin. De unga beskriver 
återkommande att umgänget med familjen har gjort familjebanden 
starkare och varit särskilt viktiga i brist på andra sociala kontakter. 
I intervjumaterialet framgår det också tydligt att ansvaret för att 
skydda äldre familjemedlemmar har varit ett viktigt incitament för att 
följa pandemirestriktionerna och göra avkall på annat umgänge och 
aktiviteter utanför hemmet. Utöver ett fall av våld inom familjen och 
exempel på viss irritation över föräldrarnas inställning till pandemi-
anpassningar eller distansundervisning, finns inga indikationer på att 
det intensifierade umgänget inom familjer har påverkat ungas hälsa och 
livssituation på ett negativt sätt. De ungas inställning till de förändrade 
intergenerationella relationerna under pandemin färgas starkt av att 
deras äldre familjemedlemmar återkommande beskrivs som centrala och 
älskade personer i intervjupersonernas liv.

Tillgång till hälsovård

Den ansträngda sjukvården under pandemin har för flera unga 
intervjupersoner i norra Botkyrka inneburit lång väntetid vid besök 
på akutmottagningar och hos primärvården och även uppskjutna 
medicinska utredningar och ingrepp. Det finns återkommande 
berättelser om att inte få någon behandling eller testning hos olika 
vårdgivare vid symtom på covidinfektion. Dessutom vittnar flera 
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intervjupersoner om diskriminering i kontakt med vården kopplad till 
utseende och föreställningar om etnicitet och språkkunskaper.  
Vårt material innehåller även berättelser om tidigare negativa upplevelser 
av vårdkontakter, och bland intervjupersonerna finns unga som på grund 
av sin migrationsstatus inte var säkra på vilken typ av vård de hade rätt 
till i Sverige och därför avstod från att söka vård. I ungas berättelser från 
socioekonomiskt privilegierade områden i Nordiska museets samling 
finns inga vittnesmål om negativa erfarenheter i mötet med vården före 
eller under pandemin. 

Rasism och etnisk diskriminering

Unga intervjupersoner i Coronatidsarkivet berättar att de återkommande 
bevittnat rasism mot människor med asiatiskt utseende, både på sociala 
medier och i andra miljöer. Enligt studier från USA följer covid-19-
pandemin ett välkänt mönster med rasifiering av epidemiska sjukdomar, 
och rasismen mot kineser och andra asiatiska amerikaner har ökat i 
samband med pandemin (Briggs och Mantini-Briggs 2011; Hsu 2020). 
Enligt en studie upplevde eller bevittnade en av fyra kinesiskamerikanska 
föräldrar och ungdomar rasdiskriminering nästan varje dag, och en 
majoritet respondenter rapporterade att de minst en gång direkt 
upplevt eller bevittnat rasdiskriminering mot kineser eller andra 
asiatiskamerikanska personer på grund av covid-19 (Cheah m.fl. 2020). 
Upplevelserna av rasdiskriminering var förknippade med högre nivåer av 
rapporterad generaliserad ångest och depressiva symtom. 

Några av våra intervjupersoner uppger att de upplever att rasismen 
generellt har ökat under pandemin samtidigt som de också uppger 
att de uppfattat en ökning av antirasistiskt motstånd. Berättelser om 
svartas överdödlighet under pandemin och bilder av polisvåld i USA 
har aktualiserat frågor om rasism för Botkyrkaungdomar. Forskning 
bekräftar ungdomarnas bild av att det rått en stor hälsoojämlikhet 
mellan vita och svarta i samband med covid-19-pandemin (Hoyt m.fl. 
2021; Dorn, Cooney, och Sabin 2020). Flera unga intervjupersoner 
berättar att de agerat antirastiskt på sociala medier eller deltagit i Black 
Lives Matter-protesten i Stockholm under pandemin. Erfarenheten  
av att engagera sig antirasistiskt under pandemin verkar i vårt intervju-
material upplevas som positivt och meningsfullt, vilket delvis motsäger 
de negativa resultat för den psykiska hälsan som Tao och Fisher funnit i 
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sin undersökning av ungdomars antirasistiska engagemang i USA, som 
där kopplas till depression och alkoholkonsumtion (Tao och Fisher 2022). 

I vårt intervjumaterial berättar unga om hur de utsatts för rasifierande 
föreställningar, enligt vilka de har bristande kunskaper om 
coronarekommendationerna och blir tillskrivna språklig oförmåga. 
Generellt framkommer att rasismen under pandemin är ett ämne som 
upprör unga intervjupersoner, vilka i vissa fall refererar till egenupplevda 
erfarenheter av rasism som skapar igenkänning och patos kring frågan. 

Romer och andra negativt rasifierade minoriteter och grupper 
har enligt Amnesty International drabbats oproportionerligt av 
polisiära interventioner och juridiska påföljder när de inte kunnat 
följa olika reglerade pandemiåtgärder (Amnesty International, 
2020). I vårt intervjumaterial finns inga berättelser om polisiärt våld 
mot minoritetsgrupper i samband med pandemin men det finns 
återkommande direkta och indirekta referenser i intervjupersonernas 
berättelser till att negativt rasifierade personer beskylls för att inte följa 
statens rekommendationer. 

I materialet från socioekonomiskt privilegierade områden i Nordiska 
museets samling finns inga berättelser eller reflektioner om rasism.

Levnadsvanor

Fysisk aktivitet och sömn

Eftersom riskerna för minskad fysisk aktivitet och desseffekter på 
folkhälsan var välkända var svenska myndigheter och andra institutioner 
proaktiva att i samband med restriktionernas införande komma ut med 
rekommendationer om fysisk aktivitet till allmänheten: promenera, 
ta regelbundna pauser från stillasittandet, träna online hemma 
(Berglind, Daniel 2020). En fråga vi har haft med oss i analysen av 
intervjumaterialet är om dessa rekommendationer nått ut till unga 
boende i Botkyrka och påverkat deras beteende.

Intervjupersonerna vittnar återkommande om att den fysiska aktiviteten 
blivit lidande under pandemin, framförallt i samband med att gym 
stängts och de vardagliga rörelsemönstren uteblivit. Detta bekräftar 
andra forskningsresultat enligt vilka covid-19-pandemin har lett till 
minskad fysisk aktivitet hos ungdomar globalt och i alla samhällsklasser 
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oberoende av tidigare aktivitetsnivå (Dunton, Do, och Wang 2020; 
Stockwell m.fl. 2021; Krieger m.fl. 2021).

Samtidigt uppger unga intervjupersoner som sedan tidigare varit fysiskt 
aktiva att de prioriterar fysisk aktivitet för att främja det psykiska 
måendet och hittat nya rutiner som att promenera tillsammans med 
vänner som bor i området eller börja med någon form av onlineträning. 
Botkyrkas grönområden lyfts som en resurs för fysisk aktivitet, och 
tillgång till grönområden förekommer även i ungas berättelser om 
vardagen under pandemin i Nordiska museets samling.  
Vi har inte hittat internationellt jämförande forskning om tillgång till 
grönområden eller stadsplaneringens effekter för ungdomars fysiska 
aktivitet under pandemin.

Det finns unga intervjupersoner som inte alls nämner någon fysisk 
aktivitet. De uppger att de studerar eller arbetar hemma och har 
upplevt störningar i dygnsrytmen, svårigheter med sömnen och trötthet 
till följd av avsaknad av fysisk motion och mental stimulans. Detta 
överensstämmer med tidigare forskning enligt vilken det råder en 
longitudinell trend av minskad fysisk aktivitet hos ungdomar (Guthold 
m.fl. 2020; Nyberg m.fl. 2020). Vårt intervjumaterial kan varken bekräfta 
eller vederlägga att pandemin fördjupat den sedan tidigare existerande 
socioekonomiskt grundade klyftan i motions- och idrottsmönster, men 
vi noterar att det finns få intervjupersoner som uppger att de deltar eller 
deltagit i någon form av organiserad idrott (Pep-rapporten 2020; Currie 
m.fl. 2008). Enligt en svensk studie uppvisar ungdomar som deltar i 
organiserad idrott högre grad av fysisk aktivitet än de som inte gör det, 
samtidigt som deltagande i organiserad idrott har en stark korrelation 
med socioekonomisk stratifiering (Fröberg m.fl. 2020).

Det finns exempel på att intervjupersoner skaffat sig nya rutiner under 
pandemin för att förbättra dygnsrytmen och sömnen. Idén om en 
daglig promenad under pandemin tycks ha slagit igenom. De unga i 
socioekonomiskt privilegierade områden i Nordiska museets samling 
tycks ha liknande upplevelser gällande fysisk aktivitet, sömn och nya 
promenadrutiner i samband med pandemin. 

I intervjumaterialet finner vi en skillnad mellan första intervjutillfället 
i juni/juli 2020 och det andra i februari 2021 vad gäller upplevd fysisk 
aktivitetsgrad. Intervjupersoner uppger att det var lättare att upprätthålla 
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fysisk aktivitet under sommaren och att stillasittandet följaktligen ökade 
under vintern. Detta går på tvären mot resultaten i en svensk studie 
enligt vilken stillasittandet ökade mer under första än under andra vågen 
och motionstiden minskade mer under den första än under den andra 
vågen (Blom m.fl. 2021).

Hälsa
Bland studiens unga intervjupersoner är det ingen som direkt uppger 
försämrad fysisk hälsa under pandemin. Några uppger att de haft eller 
misstänker att de haft covid, men ingen rapporterar om komplikationer i 
samband med detta. Ungdomarna berättar om vissa besvär som en effekt 
av brist på fysisk aktivitet såsom viktökning och sömnbesvär, och några 
rapporterar rygg- och nackproblem som en effekt av hemarbete och 
sämre ergonomi. De uppgifter om upplevda effekter av pandemin som 
kan knytas till hälsa koncentreras till psykosociala och psykiska aspekter.

Ensamhet och isolering

Saknaden efter släktingar, vänner och skolkamrater är det mest 
framträdande svaret på hur pandemin påverkat livet i vårt 
intervjumaterial. Jämfört med äldre intervjupersoner i Coronatidsarkivet 
är känslor av ensamhet mindre påtagliga hos unga, i synnerhet i den 
yngre åldersgruppen. Unga intervjupersoner berättar att de sedan 
tidigare haft en stor del av sitt sociala umgänge via sociala medier. 
Nästan ingen i intervjumaterialet tar upp ensamhet som en effekt av 
pandemin. Undantaget är intervjupersoner som haft alla sina vänner 
på andra platser i staden och intervjupersoner som under pandemin 
flyttat till studentbostäder långt från föräldrahemmet. Detta stämmer 
överens med resultat från studier som visar att universitetsstuderande, 
som är en kategori som vanligen inte uppvisar högre risk att uppleva 
ensamhet, upplevde sig mer ensamma i samband med coronapandemin 
då universitetscampus stängdes och de övergick till distansundervisning 
(Folk m.fl. 2020; Bu, Steptoe, och Fancourt 2020). De unga som haft 
vänner i det egna bostadsområdet har i stor utsträckning kunnat 
upprätthålla något slags socialt liv. Ökat umgänge med familjen är 
också något som verkar ha hjälpt unga att hantera saknaden av vänner i 
vardagen, vilket blev svårare för de, framförallt unga vuxna, som försökte 
skydda sina föräldrar och andra äldre genom att hålla sig borta från dem. 
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Det återkommande mönstret i vårt intervjumaterial är att avsaknaden av 
det sociala livet verkar upplevas som tristess snarare än psykisk ohälsa. 
Detta kontrasterar mot en del internationell forskning som kopplar 
pandemirelaterad isolering till ökad depression och ångest (Racine m.fl. 
2021; Cost m.fl. 2021). Detta kan sannolikt bero på att de intervjuade 
unga i vår samling i de flesta fall fortsatte att träffa vänner i någon form, 
hade vardagligt umgänge med familj eller andra i hushållet och bibehöll 
sociala kontakter genom digitala kanaler. Vissa ungdomar upplevde 
positiva sidor med det reducerade sociala umgänget, som att få möjlighet 
att få tillbringa mer tid för sig själva, fokusera på sina egna behov 
samt undvika konflikter. Relationen mellan isolering under pandemin 
och ungas psykiska hälsa tycks delvis bero på individuella faktorer 
(Folkhälsomyndigheten 2021c). Enligt en studie ledde isoleringen 
till minskat psykiskt lidande hos introverta och deprimerade unga 
personer, medan det ledde till sämre psykiskt mående hos personer 
som inte tidigare lidit av psykiska besvär (Hamza m.fl. 2021). De unga i 
socioekonomiskt privilegierade områden i Nordiska museets samling 
verkar också uppleva tristess på grund av minskat umgänge med vänner 
och även ha ökat sin skärmtid och digitala kontakter.

Effekterna av isolering på de ungas psykiska hälsa i norra Botkyrka är 
tydligt mindre allvarlig än vad som sammantaget rapporteras i forskning 
i andra länder (Chi m.fl. 2020; Torales m.fl. 2020; Hawryluck m.fl. 
2004; Qiu m.fl. 2020; Hossain, Sultana, och Purohit 2020; Brooks m.fl. 
2020). Sannolikt är anledningen att studierna genomförts i länder med 
hårdare karantän och att den svenska strategin har främjat den psykiska 
hälsan hos de unga i Sverige i jämförelse med andra länder. Samtidigt 
tyder uppgifterna om trångboddhet i vårt material på att bostadsform 
och bostadssituation kan ha en differentierande effekt även för svenska 
förhållanden, vilket observerats i en spansk studie (Francisco m.fl. 2020).

Stress
Flera unga upplever en ökad stressnivå under pandemin. Unga som 
studerar eller arbetar på distans och unga vuxna som får en mer pressad 
arbetssituation inom yrken som lärare och arbete i matbutik uppger 
ökad stress. De unga som studerar upplever också stress över sina betyg 
och en ökad oro för framtida möjligheter att komma in på önskade 
utbildningar. Denna oro delas också av de unga i socioekonomiskt 
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privilegierade områden i Nordiska museets samling. Internationell 
forskning kopplar skolstängningar och distansundervisning till stress, 
sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter, framtidsoro, ångest och 
depression hos unga i en rad länder med olika utbildningssystem, 
strategier mot pandemin och socioekonomiska strukturer, inklusive 
Indien, Kina, USA, Albanien, Kanada och Norge (Sreeram och Mundada 
2021; Wang m.fl. 2021; Miconi m.fl. 2021; Fish m.fl. 2020; Bjørknes m.fl. 
2021). Denna typ av stress kan förstärkas av konsekvenser av rasism. 
Enligt en studie med collegestudenter i USA uppvisade svarta ungdomar 
de högsta nivåerna av upplevd stress och ångestsymtom i juli 2020 och 
bröt därmed prepandemiska mönster där vita collegestudenter toppade 
nivåerna av upplevd stress och ångestsymtom (Liu m.fl. 2020). Detta kan 
kopplas till att pandemin haft större ekonomiska konsekvenser för svarta 
samt till psykisk påverkan från bilder av och kunskap om polisvåld mot 
svarta under sommaren 2020 (Hope, Keels, och Durkee 2016; Hooker 
2020; Nishina och Witkow 2020). Vi har funnit en sådan påverkan 
även i vårt intervjumaterial, där frågor om rasism och antirasistiskt 
motstånd, kopplade till upprördhet över polisvåld mot svarta i USA, 
är framträdande hos flera gymnasieungdomar som känner igen svarta 
ungdomars upplevelser.

Stigmatisering kopplad till rasism och bostadsområdet utgör en 
betydande stressfaktor i intervjumaterialet. Samtliga intervjupersoner 
förhåller sig till stigmatiserande diskurser om grupper rasifierade 
som icke vita och om det egna bostadsområdet. Intervjupersonerna 
försöker hantera dessa utsagor på olika sätt som, på kort och på lång 
sikt, kan ha negativa effekter på deras psykiska och sociala hälsa. I 
vissa fall tycks stigmatiserande representationer i media och offentligt 
tal internaliserats. Det förekommer också att intervjupersoner 
framställer Botkyrkaborna som strängare än andra i sin efterlevnad av 
rekommendationer, medan befolkningen i andra stadsdelar än den egna 
framställs som slappare. Det finns unga som upplever att rasismen har 
ökat under pandemin och som uppger känslor som kan tolkas som stress 
kopplad till exponering för rasism i sociala medier och ute på gatan. 

Forskning i USA visar att stress kopplad till stigmatisering har en 
negativ påverkan på hälsan med syndemiska effekter (Mendenhall 2012; 
Gaylord-Harden m.fl. 2020). Liknande mönster beskrivs i forskning om 
segregation i Sverige enligt vilken sociogeografiskt grundad ojämlikhet 
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och stigmatisering ökar den psyko-sociala stressen och leder till högre 
exponering för hälsorisker. (R. Andersson och Bråmå 2018). Svarta 
personer i USA uppvisar, likt intervjupersonerna i vårt material,  
en mängd hanteringsstrategier mot denna form av stress, exempelvis 
undvikande och positiv omvärdering (Tao och Fisher 2022; Tamres, 
Janicki, och Helgeson 2002). Tidigare forskning har visat att sådana 
hanteringsstrategier är särskilt användbara i situationer då stress-
faktorer framstår som okontrollerbara (Lazarus och Folkman 1999). 

Ungdomarna i vårt intervjumaterial uppger generellt att de upplever 
mindre stress över att själva bli smittade, men är däremot mer oroliga 
för att deras äldre familjemedlemmar ska bli det. De motiverar ofta sitt 
efterföljande av Folkhälsomyndighetens rekommendationer i termer 
av att skydda sina familjemedlemmar. Detta kan i sig fungera som en 
hanteringsstrategi mot stress. Enligt en indisk studie hanterar unga 
pandemirelaterad stress genom att fokusera på att efterfölja restriktioner 
(Suhail, Iqbal, och Smith 2021). Högskolestudenter mellan 20 och 27 år 
rapporterade att de oförtröttligt genomförde förebyggande åtgärder för 
att hålla sig själva och sina familjemedlemmar säkra, vilket hjälpte dem 
att minska stressen och rädslan för att smittas av viruset. De unga i vårt 
intervjumaterial upplever stress och oro kopplad till de speciella band de 
har till andra länder. Detta beror på att gränsstängningar och strängare 
restriktioner blir starka orosmoment för de unga som har familj i länder 
utanför Sverige. Sådana uppgifter förekommer inte i materialet från 
Nordiska museet och vi har inte funnit någon forskning om  
denna stressfaktor.

Ekonomisk stress förekommer, kopplad till föräldrars eller eget 
inkomstbortfall. Enligt forskning i andra länder än Sverige kan 
ekonomisk stress leda till ökad familjestress och risk för psykiskt och 
fysiskt våld (Craig m.fl. 2021). För ungdomar som tillhör marginaliserade 
grupper kan pandemin förvärra redan existerande stress kopplad till 
ekonomiska svårigheter i vardagen. I en studie med ungdomar av romsk 
och egyptisk bakgrund i Albanien framkom det att de bar på en ständig 
oro för hur de skulle kunna få ett jobb och överleva pandemin.  
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De unga rapporterade sömn- och koncentrationssvårigheter samt 
utbrott av ilska. Stressen förvärrades av den påtvingade passiviteten, 
isoleringen och att inte kunna göra något åt sin situation. (Miconi m.fl. 
2021). Till skillnad från Borkyrkaungdomarna rapporterade de romska 
och egyptiska ungdomarna i Albanien att de saknade grundläggande 
saker som mat och kläder under nedstängningsperioden. De intervjuade 
Botkyrkaungdomarna uppgav att de levt i relativ ekonomisk trygghet 
under pandemin och att de drabbats i mindre utsträckning av ekonomisk 
stress än familjemedlemmar i andra länder. Samtidigt ger deras 
berättelser om skuldsatta familjer i området anledning att vara  
varsam med tolkning och generalisering av dessa utsagor.

Övervikt
Flera intervjupersoner berättar om viktökning i samband med pandemin. 
Detta stämmer överens med internationell forskning som funnit 
att covid-19-pandemin lett till viktuppgång bland ungdomar. I en 
undersökning som genomfördes i USA i en population i åldrarna 2–19 
år konstaterades en fördubbling av BMI under pandemin jämfört med 
nivån som rådde omedelbart före pandemin (Lange m.fl. 2021). Vårt 
material ger inte många indikationer på viktökningens orsaker mer 
än att hemmatillvaron lett till minskad fysisk aktivitet och småätande. 
Internationell forskning visar liknande resultat. En amerikansk 
studie kopplar samman ohälsosamma ätbeteenden under pandemin 
med viktökning hos unga vuxna i Kalifornien, och en kinesisk studie 
med stillasittande under isoleringen (Mason, Barrington-Trimis, 
och Leventhal 2021; Dun m.fl. 2021). Den kinesiska studien räknar 
viktökning, stress och depression som effekter av isoleringen för 
ungdomars hälsa.

”Det är så orättvist” – Mångkulturellt centrum, 2022
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Slutsatser och rekommendationer
Coronakrisens upplevda effekter på de ungas livsvillkor, 
levnadsvanor och hälsa i norra Botkyrka är mångskiftande, 
samtidigt som det finns återkommande mönster. Bostadsområdets 
ekonomiska sårbarhet är märkbar. Ekonomin har blivit ansträngd 
för vissa familjer med låg inkomst och med små marginaler för 
inkomstbortfall. Trångboddhet, liksom bristen på tillgång till 
adekvat lärarstöd, har påverkat vissa ungas studiemöjligheter. 
Anmärkningsvärt är också intervjupersonernas upplevelser av 
bristfälliga vårdinsatser och rasism i kontakt med vården. Detta 
är en fråga som kräver ytterligare forskning: har rasismen inom 
vården medvetet eller omedvetet påverkat vårdpersonalens 
prioriteringar och negativt rasifierade ungdomars tillgång till vård? 

Ett annat påfallande resultat är ungdomars upplevda hälsoeffekter 
av mediala bilder som höll förortsbefolkningar ansvariga för 
smittspridningen i samhället och för överdödlighet i det egna 
bostadsområdet. Detta får både hälsoeffekter som enbart drabbar 
ungdomarna själva (till exempel stress) och effekter på allmänna 
folkhälsan (till exempel bristande social samhörighet). 

Vi har funnit flera geosociala stressfaktorer i materialet. 
Intervjupersonerna rapporterar stress i samband med 
stereotypiserande stigmatisering, liksom i förhållande till 
exponering för smitta i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen, 
ökad arbetsbelastning, prekära arbetsförhållanden och tillgång 
till sjukförsäkring, distansarbete, oro för framtiden och oro för 
familjen utanför Sverige. 

De ungas sociala liv har reducerats, viktiga övergångsriter har 
blivit inställda och transnationella familjer har blivit avskurna 
från varandra på grund av gränsstängningar, vilket lett till att 
de unga upplevt nedstämdhet, brist på motivation och oro. 
Hemmasittande och skärmtid har ökat och i de flesta fall har den 
fysiska aktiviteten och motionen minskat.
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Ungdomarnas upplevelser av de omedelbara effekterna på 
den fysiska och psykiska hälsan i intervjumaterialet är relativt 
milda jämfört med resultat från studier i andra länder. Utifrån 
intervjumaterialets utsagor tycks detta bero dels på den svenska 
strategins frivillighet, mindre påverkan på ekonomin och 
upprätthållande av en viss vardaglig normalitet, dels på att det 
funnits en viss miniminivå av ekonomisk och social trygghet 
hos majoriteten av de intervjuades familjer. De upplevda 
effekterna på den sociala hälsan är däremot anmärkningsvärda. 
Uppgifterna om rasism i kontakt med vården och i det offentliga 
rummet, de psykosociala effekterna av stigmatisering kopplad till 
bostadsområdet och skolans svårigheter att ge adekvat lärarstöd 
och bristfälliga uppfyllande av sin kompensatoriska uppgift 
i samband med distansundervisningen, ger skäl till oro för 
pandemins långsiktiga hälsoeffekter för denna befolkningsgrupp.

Resultat från forskning i andra länder visar tydliga samband 
mellan å ena sidan upplevelser av rasism och strukturella och 
sociala orättvisor hos rasifierade eller socialt stigmatiserade 
grupper och å andra sidan sämre hälsa (Miconi m.fl. 2021; Novacek 
m.fl. 2020). Utifrån detta perspektiv är det relevant att följa 
upp och vidta åtgärder som motverkar en sådan utveckling hos 
ungdomarna i norra Botkyrka och liknande bostadsområden. 
Bostadssegregationens negativa effekter bör särskilt beaktas 
vid hantering av en pandemi: exempelvis måste ekonomisk 
kompensation för sjukfrånvaro utformas så att det når personer 
med prekära anställningsvillkor, kollektivtrafikens kapacitet 
anpassas till olika socioekonomiskt grundade behov och 
gränsstängningar ta hänsyn till transnationella familjeenheters 
villkor. Bostadspolitiska åtgärder som minskar trångboddheten 
och möjliggör för unga vuxna utan tillgång till kapital att skaffa 
egen bostad framstår som angelägna ur folkhälsosynpunkt.
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Särskilda satsningar är påkallade även i relation till ungas 
upplevelse av distansundervisningen, med tanke på att 
utbildning är en av de viktigaste determinanterna för hälsa. Vi 
vet från tidigare forskning att negativa grannskapseffekter och 
segregationens mekanismer gör skolan och det direkta stödet från 
lärare och andra vuxna på plats centralt för att göra det möjligt 
för elever att uppnå goda skolresultat (Sundlöf 2008; Nygård, Olav 
2020). Ungas upplevelser av brist på adekvat lärarstöd och sämre 
studieresultat hos denna särskilt sårbara befolkningsgrupp bör 
tas på allvar. Dels bör kompensatoriska åtgärder för de ungdomar 
vars studiegång blev avbruten eller misslyckad på grund av 
pandemin sättas in. Dels bör distansundervisningens effekter 
följas upp longitudinellt för att förstå hur pandemigenerationens 
skolresultat påverkar vidare studier och inträde på 
arbetsmarknaden senare i livet. 
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