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Abstrakt 
Syftet med denna uppsats är att fördjupa kunskapen angående de effekter som en global pandemi (som den 

nuvarande Covid-19 pandemins effekter) har på människors vardagsliv. Jag har valt att studera individer från 

två olika generationer: Millennials och Baby Boomers. Mitt huvudfokus är att undersöka hur dessa två 

generationer har anpassat sig till restriktionerna kopplade till Covid-19, och vilka områden i livet som har 

varit mest samt minst påverkade. 

Den teoretiska delen av denna uppsats är inriktad på Anthony Giddens och Ulrich Becks 

Risksamhällesteorier, Giddens Struktureringsteori och processen för globalisering. Det moderna samhället 

struktureras alltmer, och påverkas alltmer, av nya riskegenskaper som inte funnits tidigare. I denna studie 

skriver jag om hur riskerna med globalisering inte bara påverkar de största systemen, såsom den ekonomiska 

ordningen, utan också enskilda medborgares personliga liv. Här har jag valt att zooma in på just det, de 

intima och personliga aspekterna av intervjudeltagarnas liv, ljuset av Covid-19-pandemin. 

Resultaten baseras på sex kvalitativa semistrukturerade intervjuer med tre individer från generationen 

Millennials och tre individer från generationen Baby Boomers. 

Studien visar att båda generationerna har anpassat sig väl till Covid-19-begränsningarna, men att Millennials 

har drabbats av vad som kan uppfattas som allvarligare konsekvenser av dessa begränsningar än Baby 

Boomers. Detta beror mycket på att de “största” livshändelserna som normalt inträffar i detta skede av livet 

nu har satts på paus eller avbrutits på grund av Covid-19. Den äldre generationen har inte upplevt lika stora 

avbrott i deras planer eller vardagliga rutiner. Inte heller har stora livshändelser avbrutits eller skjutits upp.  

Nyckelord   
Covid-19,  Pandemi, Modernitet, Risksamhälle, Globalisering, Generation, Strukturering,  

Anpassning, Social Distans
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1    Inledning 

I detta inledande kapitel lägger jag grunden för min studie. Här får du som läsare en snabb inblick i 

konsekvenserna efter Covid-19 samt en introduktion till de teorier som har inspirerat denna studie. Jag 

avlutar kapitlet med att redogöra för problemformuleringar, syfte och frågeställningar.  

  

1.1    Covid-19  

I slutet på december 2019 fick World Health Organization (WHO) besked om ett nytt slags Corona-virus 

som börjat sprida sig i Wuhan, Kina. SARS-CoV-2“Corona Virus 2019”  / “Covid-19”, har sedan dess spridit 

sig till världens alla delar och infekterat ca 139 miljoner människor varav 2.99 miljoner människor har 

avlidit . Åtgärder har sett olika ut världen över, men “lockdowns”, stängda gränser, stängda skolor, “working 1

from home”, social distancing” och munskydd är några av de insatser som regeringar har implementerat för 

att minska spridningen av viruset. 

När vi talar om en pandemi så talar vi om ett virus som sprids lätt mellan människor, och som smittar 

människor på en global skala. Till skillnad från en epidemi som avser en sjukdom eller virus som infekterar 

en betydande mängd människor, men inom ett avgränsat visst geografiskt område eller en viss population. 

En pandemi begränsar sig vare sig till en viss population eller område .  2

1.2   Globalisering och Risksamhälle  

Globalisering är i korta drag en intensifiering och integrering av kopplingar mellan platser, ekonomier och 

kulturer, på grund av det ökande flödet av människor, kapital, arbetskraft, idéer och information över 

nationella gränser. Globalisering för med sig både möjligheter och risker. Internationellt politiskt samarbete, 

utbyte av kultur och ekonomisk tillväxt är alla möjligheter. Men globala ojämlikheter, klimatförändringar 

och pandemier är några av de mest prominenta riskerna. 

Anthony Giddens, Brittisk sociolog som har inspirerat mycket av denna studie, tillför en viktig dimension till 

bilden av globalisering genom att betona de interaktiva och dialektiska dimensionerna av 

globaliseringsprocessen:  

 https://covid19.who.int  WHO. World Health Organization. Hämtad 16/04/20211

 Porta, Miguel. (2008). Dictionary of Epidemiology.  Oxford University Press. 2
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“Globalization can thus be defined as the intensification of worldwide social relations which link 

distant localities in such a way that local happenings are shaped by events occurring many miles 

away and vice versa. This is a dialectical process because such local happenings may move in an 

obverse direction from the very distanced relations that shape them. Local transformation is as much 

a part of globalization as the lateral extension of social connections across time and space .  3

1.3   Problemformulering, Syfte och Frågeställningar 

Är Covid-19 bara en av de första stora kriser som kommer att drabba oss på grund av den snabba 

globaliseringsprocess vi befinner oss i? Hur anpassar oss vi till livet i “Risksamhället”?  

Hur påverkar Covid-19 relaterade restriktioner personer inom olika åldersgrupper? Vilka områden i våra liv 

drabbas värst när vi blir drabbade av en pandemi?  

Dessa är några av de frågor som först väckte mitt intresse under 2020 och som ligger till grund för denna 

studie. Genom att analysera yngre och äldre personers upplevelser av Covid-19 och alla dess restriktioner så 

har jag ambitionen att öka kunskapen om hur det är att anpassa sig till livet i en pandemi. Jag har valt att 

använda mig av etnologiskt fältarbete, då det undersöker människors handlingar och förhållningssätt till 

samhälleliga strukturer, levnadsvillkor och/eller maktrelationer av olika slag. Genom ett fältarbete så kan jag 

som forskare få en närmare inblick i hur individers vardagliga liv påverkas av ovanstående faktorer.  

Syftet med denna studie är att fördjupa kunskapen angående hur medborgare i en globaliserad värld hanterar 

de risker som medföljer. Jag har valt att studera personer från generationerna Millennials (individer födda 

mellan 1980-1994) samt Baby Boomers (individer födda mellan 1946-1964). Mitt huvudfokus har varit att 

undersöka och fördjupa kunskapen kring hur vardagslivet har förändrats under de rådande restriktioner till 

följd av Covid-19 pandemin.  

Mitt arbete utgår ifrån följande frågeställningar:  

Vilka likheter och skillnader kan vi finna hos Millennials och Baby Boomers, i deras anpassning till livet 

under Covid-19 pandemin?  

Vilka livsområden har blivit mest samt minst påverkade av Covid-19 pandemin?  

 Giddens, Anthony. 1990. The Consequences of Modernity.  s. 64. 3
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2   Tidigare Forskning  
Uppsatsen är relaterad till forskningsfält som berör människors vardagsliv under Covid-19 pandemin. Mitt 

fokus har varit generationsskillnader i respons till Covid och därför har jag läst en mängd artiklar och studier 

angående unga och äldre människors välmående under pandemin. I detta avsnitt redogör jag först min 

litteratursökning och sedan presenterar jag de avhandlingar som jag funnit mest relevanta för min studie 

inom samma fält.  

2.1   Litteratursökning  

Jag började med att försöka hitta litteratur inom ämnena globalisering, risksamhälle och Covid-19 på Lunds 

Universitets sökportal. De flesta artiklar som jag fann här var ekonomi-inriktade eller så kunde jag inte få 

tillgång till att läsa det fullständiga materialet.  

De sökord jag använde mig av var bland andra: globalization, modernity, risk society, systemic risks, 

pandemic, lockdowns, generations och Covid-19. När jag inte fann det sökte på Lunds research portal gick 

jag vidare till Göteborgs Universitets databas, men det var svårt att få tillgång till de artiklar som var 

publicerade där. Dock fann jag en del intressanta vetenskapliga artiklar på NCBIs (National Center for 

Biotechnology Information) hemsida. Jag valde att begränsa årtalen för sökningen till åren 2018-2021. 

Utifrån träffarna jag fick, läste jag de mest relevanta, varav två stycken är:  

“Lockdown-related factors associated with the worsening of cardiovascular risk and anxiety or depression 

during the COVID-19 pandemic”  och “Effect of the Covid-19 lockdown on physical activity and sedentary 4

behaviors in French children and adolescents” . Andra artiklar som inspirerat studien är  t ex Next Avenue 5

artikeln av Grace Birnstengel “In a Covid-19 world, which generation is coping best?”  och Costas 6

Constantinos vetenskapliga  artikel i Sage Journals, “People Have To Comply With The Measures” .  7

 Berard, E., Huo Yung Kai, S., Coley, N., Bongard, V och Ferrieres, J. (2021) Preventive Medicine Reports 21 . 4

University of Toulouse. 

 Chambonniere, C., Lambert, C., Fearnbach, N. mfl. (2021). 5

European Journal of Integrative Medicine 43. 

 Birnstengle, G. (2020). In a Covid-19 world, which generation is coping best? Next Avenue August 19, 2020. https://6

www.nextavenue.org/older-people-are-coping-best/ 

 Constantinou, Costas S. (2020). People Have to Comply with the Measures”: Covid-19 in “Risk Society”. SAGE 7

Journals. december 17, 2020

https://www.nextavenue.org/older-people-are-coping-best/
https://www.nextavenue.org/older-people-are-coping-best/
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2.2   Tidigare Forskning  

Next Avenue artikeln av Grace Birnstengel “In a Covid-19 world, which generation is coping best?”  har 8

pekat på att den äldre (pensionerade) åldersgruppen inte har behövt oroa sig över att bli arbetslösa som 

resultat av Covid-19. Inte heller har de behövt oroa sig över förändringar i arbetet, som att tex behöva jobba 

hemifrån samtidigt som barnen behöver hemskolas… I en 25 dagars studie där data samlades in från 776 

Amerikaner och Kanadensare under mars och april 2020, så visade University of Columbia studien att äldre 

deltagare (6o+) kände sig mindre stressade och hotade av pandemin och erfarande högre välbefinnande än 

andra åldersgrupper.  9

Ytterligare en studie, Think Tank AgeWave and Investment Company Edward Jones, som undersökte 9,000 

människor tillhörande fem olika generationer i USA och Kanada, visade att äldre klarar sig mycket bättre 

under pandemin än yngre generationer.  Alltmedan Covid-19 för med sig en större hälsorisk för äldre än 10

yngre, särskilt äldre med kroniska sjukdomar, så har äldre generationer haft betydligt mindre ekonomiska 

och känslomässiga störningar under pandemin.  Studien nämner också “livserfarenhets-aspekten” som jag 11

tyckte var intressant att tala med intervjudeltagarna om. “Older adults also have the experience, perspective, 

emotional maturity and resilience that comes with decades of meeting life’s challenges.   12

Till sist diskuterar denna studie också teknikens framgång, olika generationers användning och brist på 

användning av den (zoom-samtal, videokonferenser, FaceTime, “telemedicine” osv). Studien hävdar att 

Covid-19 har gjort det uppenbart för oss att modern teknik inte längre är en bekvämlighet, utan en 

nödvändighet för människor från samtliga generationer.  

Artikeln “Why Different Generations React so Differently to Coronavirus, From Boomers to Zoomers” 

beskriver Baby Boomers generella attityd och menar att denna äldre generation undviker att be om hjälp och 

gillar inte att bli tillsagd om vad de bör eller inte bör göra. “The attitude of invincibility comes with good 

 Birnstengle, G. (2020). In a Covid-19 world, which generation is coping best? Next Avenue August 19, 2020. https://8

www.nextavenue.org/older-people-are-coping-best/ 

 Ibid. 9

 Edward Jones Company. (2021). The Four Pillars of the New Retirement. 10

 https://www.edwardjones.com/sites/default/files/acquiadam/2021-01/Edward-Jones-4-Pillars-US-report.pdf

 Ibid. 11

 Ibid. 12
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reason. The Baby Boomers were born in a time of post-war optimism, and that attitude carries on to 

today. ” Vidare skriver artikelförfattaren att äldre Millennials har haft en del motvindar i livet. De har fått 13

sin beskärda del av “livsförändrande” kriser som t ex 9/11 och “The Great Recession” och nu Covid-19.  

Costas Constantinos vetenskapliga artikel i Sage Journals, “People Have To Comply With The Measures”  14

har givit ett intressant perspektiv på den information som spridits om Covid-19 och de kanaler som använts. 

Han använder sig också av Ulrich Becks Risk Society teori och visar på olika maktstrukturer. Han skriver om 

bristen på ansvarstagande, det svåra språk som används för att förringa lekmän, och hur regeringar har 

förlitat sig på experter och instiftat otaliga förhållningsregler, trots att kunskapen om viruset varit väldigt 

begränsat.  

Sammanfattningsvis så visar tidigare forskning på att den äldre generation har klarat sig bättre under 

pandemin än den yngre generationen. Enligt de undersökningar som utförts har Baby Boomers rapporterat 

högre välmående än Millennials. I min kvalitativa intervjustudie syftar jag till att undersöka om detta 

verkligen stämmer, och om så är fallet, på vilka grunder. Jag menar att genom att först granska den yngre och 

den äldre generationens vardagsliv och erfarenheter under pandemin, och sedan jämföra dessa narrativ, så 

kan vi eventuellt synliggöra de faktorer som bidrar till de resultat vi ser.  

Majoriteten av tidigare forskning inom detta fält har baserats på enkätinsamlingar och kvantitativ 

datainsamling. Jag ser därför värdet i att genomföra en kvalitativ undersökning genom att använda mig av 

semistrukturerade intervjuer.  

3    Teori 
Denna teoretiska del är uppdelad i två olika avsnitt. Först och främst redovisar jag de teoretiska 

utgångspunkter jag har haft till grund för studien. Därefter kommer en kort reflektion angående dessa teorier.  

 Van Tyron, M. (2020). Why Different Generations React so Differently to Coronavirus, From Boomers to Zoomers. 13

IndyStar. Hämtad 14/5/2021

 Constantinou, Costas S. (2020). People Have to Comply with the Measures”: Covid-19 in “Risk Society”. SAGE 14

Journals. december 17, 2020
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3.1     Teoretiska Utgångspunkter  

Mina teoretiska utgångspunkter för denna studie är perspektiv som utgår ifrån Anthony Giddens och Ulrich 

Beck. Den teori som jag har zoomat in på angående Ulrich Beck är hans globaliseringsteori. När det gäller 

Anthony Giddens så har jag implementerat hans globaliseringsteori, Risksamhällesteori (Risk Society 

Theory) och Struktureringsteori (Structuration Theory).  

Anthony Giddens angående den tid vi lever och verkar i:  

“… The changes are creating something that has never existed before, a global cosmopolitan society. We are 

the first generation to live in this society, whose contours we can as yet only dimly see. It is shaking up our 

existing ways of life, no matter where we happen to be” .   15

Vidare skriver han i sin bok Runaway World:  

“It is wrong to think of globalization as just concerning the big systems, like the world financial order. 

Globalization isn’t only about what is ‘out there’, remote and far away from the individual. It is an ‘in here’ 

phenomenon too, influencing intimate and personal aspects of our lives.”   16

De risker som globalisering medför påverkar inte bara de stora systemen, som t ex den ekonomiska 

ordningen, utan också individuella samhällsmedborgares tillvaro. I min studie så har jag valt att zooma in på 

just det, de intima och personliga aspekterna av intervjudeltagarnas liv, i ljuset av pandemin Covid-19. 

Anthony Giddens och Ulrich Beck menar att även om mänskligheten under alla tider varit utsatta för olika 

typer av risker, som t ex naturkatastrofer, så anses de slags riskerna vara producerade av icke-mänskliga 

faktorer. Moderna samhällen är emellertid utsatta för risker som t ex  klimatförändringar, föroreningar, 

kärnkraftsolyckor, pandemier och ökad brottslighet, vilka Giddens och Beck menar är resultat av 

moderniseringsprocessen .  Den mest allmänt förekommande förklaringen till spridningen av Covid-19 är 17

att människor blev infekterade av ett djur på en marknad i Wuhan, Kina. Denna förklaring återspeglar inte 

Becks eller Giddens beskrivning av produktionen av andra risker. Men det sätt på vilket Covid-19 har 

spridits runt hela världen visar på att den moderna världen är så globaliserad och sammankopplad att viruset 

  Giddens, Anthony. (1992). Runaway World . Kindle Edition. s. 12. 15

  Ibid. 16

 Ibid. s. 13. 17
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enkelt introducerats till oerhört många länder under en väldigt kort tid . Beck menar att nationers 18

ömsesidiga beroende av varandra (interdependance) och dess sammankoppling (interconnectedness) är 

produkter av sociala och teknologiska framsteg. Utvecklingen av globaliserad handel, snabb avancemang 

inom flygteknik, globala arbetssamarbeten och behovet för resor, etableringen av fritid, expansionen av 

turism, osv, är en del av identiteten av ett utvecklat modernt samhälle. Dock menar Beck att denna slags 

“interconnectedness” är full av risker vilka samhället har misslyckats med att identifier samt agera proaktivt. 

Vidare hävdar Beck att riskerna från “social interconnectivity and interdependance” inträffar till stor del på 

grund av att de är svåra att upptäcka och beräkna, men ännu viktigare, på grund av att det inte finns någon 

ansvarsskyldighet (accountability). Både Beck och Giddens ställer frågorna “Vem är ansvarig för global 

sammankoppling?” Är mänskligheten ansvarig? Att “alla är ansvariga” innebär ofta att “ingen är ansvarig”, 

vilket resulterar i att linjen mellan ansvar och ansvarsskyldighet suddas ut… Covid-19 påverkar människor 

från alla nationer, kulturer, åldrar, professioner osv, dock är det experter som blivit inkallade att kontrollera 

spridningen av viruset. Lekmän har inte fått vara med i varken beslutstagande eller i förberedelser, utan bara 

i implementationer av experternas beslut. Detta är typiskt för just risksamhällen, menar Beck . Tekniska 19

experter blir givna den främsta positionen att definiera agendor samt införa bindande premisser.  

Beck har identifierat denna konflikt mellan vetenskaplig och social kunskap och menar att det bästa vore ett 

samarbete dess emellan. Beck förtydligar: “[risks] require a cooperation across  trenches of disciplines, 

citizen’s groups, factories, administration and politics, or—which is more likely— they disintegrate between 

these into antagonistic definitions and definitional struggles.”  20

När det kommer till Covid-19 förlitade sig regeringar på experter i områdena epidemiologi, virologi och 

folkhälsa för att begränsa spridningen av viruset. Åtgärderna handlade främst om att hålla avstånd till andra 

människor, stanna hemma, jobba hemifrån, tvätta händerna ofta och använda handsprit osv. Dessa åtgärder 

syftade inte till att hantera andra konsekvenser som t e x ekonomiska eller psykosociala. Åtgärderna 

formulerades enbart av experter, trots att insatserna och restriktionerna lätt kunde förstås av människor utan 

expertis inom virologi…  21

 Constantinou, Costas S. (2020). People Have to Comply with the Measures”: Covid-19 in “Risk Society”. SAGE 18

Journals. Aug 17, 2020. 

 Beck, Ulrich. (1992). Risk Society: Towards a New Modernity. London: Sage Publications. s.35-46. 19

 Ibid. 20

 Constantinou, Costas S. (2021). People Have to Comply with the Measures”: Covid-19 in “Risk Society”.21
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Genom att experterna gav specifika uppmaningar (order om att stanna hemma, hålla avstäng och 

användandet av munskydd etc) så blev vi lekmän ansvariga och ansvarsskyldiga för spridningen av viruset. 

Det förväntades av folk att vidta åtgärder och följa regler eftersom det antogs att allt var klart och tydligt. 

Sociala ojämlikheter ignorerades.  I ett risksamhälle framställer sig experter som den grupp som kommer att 

rädda världen, om bara lekmän följer deras instruktioner. 

När man talar om globalisering talar man oftast om de fyra huvudkategorierna inom detta fenomen: 

Ekonomisk globalisering, politisk globalisering, kulturell globalisering och ekologisk globalisering. 

“Economic globalization is the increasing economic interdependance of national economies across the 

world through a rapid increase in cross-border movement of goods, services, technology, and capital” . 22

Politisk globalisering innefattar tillväxten av det globala politiska systemet, både till storlek och 

komplexitet. Systemet omfattar nationella regeringar, deras statliga och mellanstatliga organisationer (t ex 

EU, EFTA, USMCA osv) samt delar av det globala civila samhället som är oberoende av regeringen (t ex 

internationella ickestatliga organisationer och organisationer kopplade till sociala rörelser). Kulturell 

globalisering sammanfattar den överföring av idéer, kunskap, normer, trosuppfattningar och övertygelser 

som sker länder emellan. Den kulturella globaliseringen förlänger och intensifierar också sociala relationer.  23

Detta utbyte av kulturer gör det möjligt för individer att delta i sociala relationer som korsar landsgränser. 

Alla aspeker av globalisering är sammankopplade till varandra. Det som inträffar i ett område påverkar ett 

annat område, vilket får konsekvenser i ett tredje område, osv. De olika områdenas association blir särskilt 

tydlig när vi tittar närmare på den ekologiska globaliseringen. Sedan 1960 har världsbefolkningen ökat från 

3 miljarder människor till ca 7 miljarder. Denna snabba tillväxt av populationen har lett till i en drastisk höjd 

efterfrågan av de mest nödvändiga resurser som mat, vatten, trä och bränsle, vilket man menar skapat 

ohållbara påtryckningar på jordens ekosystem.  Författarna till “The Butterfly Defect” Ian Goldin och Mike 24

Mariathasan hävdar att olika allvarliga klimatförändringar och pandemier uppstår som följd till hur vi 

människor har valt att leva vår liv samt strukturera våra samhällen. “Globalization, population growth, and 

urbanization have facilitated the transmission of infectious diseases. The complexity of global travel and 

 Joshi, Rakesh Mohan.  (2009) International Business.  Oxford University Press: New Delhi. s. 8. 22

 James, Paul (2006). Globalism, Nationalism, Tribalism. London: Sage Publications. s. 14. 23

 Christoff, Peter & Eckersley, Robyn. (2013). Globalization and the Environment. Global Environmental Politics. 15 24

(1). s. 129. 
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global integration mean that any “patient zero” is now but a few degrees of separation from formerly 

isolated communities” . 25

Giddens struktureringsteori är en social teori som behandlar skapande och reproduktion av sociala system, 

vilken är baserad på analys av både struktur och aktörer. 

Vissa andra teorier, objektivistiska, argumenterar för strukturens prioritet och överlägsenhet över agenter/

aktörer. De hävdar att aktörernas beteende till största del bestäms av deras socialiseringprocess inom 

strukturen (t ex genom att uppfylla samhällets förväntningar med avseende på kön- eller klasstillhörighet 

etc). På ett makro-plan är det samhället i stort som analyseras som struktur. På ett mellan-plan är det 

institutioner och sociala nätverk som står i fokus. På ett mikro-plan så undersöker man hur samhälls- och 

professionella normer verkar som strukturer. I kontrast till detta objektivistiska perspektiv där strukturen är i 

centrum så har vi det subjektiva perspektivet. Här står aktörerna i fokus och man menar att alla aktörer har 

förmågan att utöva sin egen fria vilja och besitter också makten att göra sina egna val. I detta perspektiv 

betraktas istället sociala strukturer som produkter av individuella handlingar, vilka antingen upprätthålls eller 

ratas av aktörerna26

Giddens ifrågasatte dessa teorier och utvecklade sin struktureringsteori. Han menar att precis som en aktörs 

autonomi påverkas av strukturen aktören tillhör, så upprätthålls och anpassas också strukturen efter aktörens 

handlingar. Denna teori uppmärksammar att aktörer verkar inom ramen för de regler som produceras av 

sociala strukturer. Men de förstärks endast om aktörerna agerar på en överensstämmande sätt. Giddens 

hävdar att sociala strukturer inte har någon inneboende egen stabilitet, utan mänskligt handlande, eftersom de 

är socialt konstruerade. Å andra sidan kan aktörer agera motstridigt och utanför de begränsningar som 

strukturerna placerar på dem, och genom att göra så förändras också strukturerna .27

Ett av Giddens kärnbegrepp inom struktureringsteorin är vad han kallar “strukturell dualitet” (duality of 

structure) och innebär att de sociala systemens strukturella egenskaper, både är medium och resultatet av de 

handlingar som utgör dessa system . Strukturer har både regler och resurser, begränsningar och möjligheter. 28

Giddens begrepp struktur innefattar de återkommande mönstrade arrangemang som påverkar eller begränsar 

 Goldin, I.,  Mariathasan, M. (2014) The Butterfly Defect: How Globalization Creates Systemic Risks and What To Do 25

About It. New Jersey: Princeton University Press. Kindle Edition. s. 26. 

 Gibbs, Beverly J. Structuration Theory. SAGE Publications. Britannica. Aug. 21 2017. s. 8. 26

 Ibid. 27

 Giddens, Anthony. (1979). Central Problems in Social Theory. London: Macmillan Press. s. 69. 28
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de val och möjligheter som finns tillgängliga. Begreppet “inverkan” (agency) innebär aktörens självständiga 

handlingar och val. Vidare använder Giddens begreppet “förmåga” (capability) för att beskriva hur varje 

aktör har makten att ingripa, påverka och avstå från särskilda handlingar inom en viss struktur. 

Giddens urskiljer tre typer av strukturer inom sociala system: “Signifikans” (signification), 

“legitimering” (legitimation) och “dominering” (domination). Dessa strukturer mobiliserar och förstärker 

varandra. Signifikans producerar mening genom diskurs. Legitimering producerar en moralisk ordning 

genom naturalisering i samhällsnormer, värderingar och standarder. Dominering både producerar och är 

utövande av makt, som i sin tur kommer ifrån kontroll av resurser .29

Sist men inte minst vill jag nämna Giddens begrepp “kunskapsförmåga” (knowledgeability) som är central 

inom struktureringsteorin. Kunskapsförmåga omfattar aktörens förmåga att monitorera (övervaka/

kontrollera) och svara sig själv och andra. Det finns tre typer av kunskapsförmåga: “Diskursiv 

kunskapsförmåga” (discursive knowledgeability), vilket innebär att individen kan kommunicera varför de 

handlar som de gör, “Praktisk kunskapsförmåga” (Practical knowledgeability), vilket innebär att de utför 

olika val, men kan inte nödvändigtvis artikulera varför, tills någon frågar dem, och “Omedveten 

kunskapsförmåga” (Unconscious knowledgeability), vilket innebär att individen reagerar på miljön och om 

du frågar dem varför de utfört specifika handlingar så kan de inte förklara varför .  30

3.2  Reflektion / Kritik 

Genom att undersöka Baby Boomers och Millennials upplevelser under pandemin utifrån ett 

globaliseringsperspektiv och Risksamhällesteorin så har deras “små” berättelser bidragit till den större bilden 

av vad som pågår i samhället idag. Giddens struktureringsteori har tydliggjort hur stor påverkan den grupp vi 

tillhör har på hur vi beter oss. Alltmedan, vårt beteende påverkar gruppen vi tillhör. Detta har varit särkilt 

intressant att ta med i analysen angående normer och beteende kring social distansering.  

Enligt Beck så tar inte risk hänsyn till klassskillnader, utan drabbar alla klasser. Jag skulle vilja påstå att risk 

påverkar olika klasser på olika sätt. Detta har vi sett tydligt under Covid-19 pandemin. Vissa familjer har haft 

råd att anställa personal som kan hjälpa till med hemskolning så att de kan fortsätta jobba heltid utan 

störningar. Andra har fått kämpa med att få tiden att räcka till… Vissa personer har fått åka fulla tåg och 

spårvagnar (i NYC och andra stora städer) och riskerar att bli smittade, medan de som har råd att ta taxi har 

 Gibbs, Beverly J. (2017). s. 21-23. 29

 Ibid. 30
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åkt solo och säkert. Vissa länder har inte haft ekonomi till att köpa vaccin för deras invånare, medan andra 

länder har haft en oerhört stor budget för vaccin. Den främsta kritik som Risksamhällesteorin får utså är just 

det, att den totalisolerar risk. Dvs risk anses vara det mest centrala i det moderna sociala och materiella livet, 

och därmed försummas andra betydelsefulla faktorer. Framför allt Beck menar att det moderna samhället 

struktureras kring risk, mer än andra strukturerande faktorer som t ex klassrelationer eller det inbördes 

förhållandet mellan klass och risk. Dock har Risksamhällesteorin också gett mig en unik utgångspunkt för 

min intervjustudie. Det har varit särkilt intressant att höra om intervjudeltagarnas uppfattning av media , de 

restriktioner som instiftats med hjälp av experter, och debatten kring ansvarstagande och skuldbeläggande.  

4    Metodologi och Material
I detta avsnitt introducerar jag inledningsvis den vetenskapsteoretiska ansats som jag anlagt i min studie. 

Därefter presenterar jag den metod som jag har tillämpat. Vidare beskriver jag urval och 

avgränsningsprocess, utförande av intervjuer, materialinsamling, transkribering, validitet och reliabilitet, 

samt etik och reflexivitet. 

4.1    Vetenskapsteoretisk ansats  

Jag har anlagt ett socialkonstruktivistiskt perspektiv vilket innebär att det inte finns några objektiva 

sanningar, verkligheten är en social konstruktion, föränderlig, vilken kan tolkas på olika sätt . Alla individer 31

skapar sina egna sanningar utifrån levda erfarenheter och tolkningar. Bryman förklarar vidare, att 

verkligheten är något som individer skapar dagligen i interaktion med andra människor genom sociala 

processer. Den social och språkliga konstruktionen av en verklighet valideras alltså genom praktiken.  

Detta synsätt är relevant för min studie då jag vill hävda att dessa personers sociala konstruktioner kan ge ny 

och relevant kunskap. Dock måste vi komma ihåg att kunskapen vi får fram inte är objektivt, utan 

perspektivistisk, då den beror på forskarens utgångspunkter, perspektiv och tolkningar. 

4.2.  Narrativ Metod  

Narrativ forskning är synonymt med “berättelseforskning”. Utvecklingen av narrativ forskning som ett 

tvärdisciplinärt forskningsfält har blivit mer och mer populärt sedan åttiotalet. Inte bara litteraturvetare, 

lingvister eller historiker använder sig av denna typ av forskning, även humanister, sociologer,  pedagoger 

 Thuren, Thorsten. (2007). s. 141. 31
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och psykologer idag använder sig av narrativ teori och analys.  Narrativ metod är en forskningsteknik man 32

kan tillämpa när man vill undersöka socialt liv och/eller kulturella strukturer. Detta görs ofta genom att samla 

in individuella eller kollektiva berättelser. Många gånger används så kallade livshistoriska intervjuer. Jag 

använde mig av semistrukturerade intervjuer centrerade kring ett visst tema. Den narrativa metoden 

uppmärksammar vad som hänt i intervjupersonens liv, men och också hur personen berättar om 

händelserna.  Det är just därför jag har valt den narrativa metoden för att lyfta fram livsberättelser från olika 33

personer under detta omtumlande år, präglat av pandemin Covid-19. 

4.3   Urval och Avgränsningar 

I det inledande skedet av arbetet planerade jag att intervjua personer från fyra olika generationer för att 

jämföra deras upplevelser av vardagslivet i pandemin Covid-19. Men på uppmaning av min handledare, samt 

egna reflektioner över eventuella dilemman med vissa åldersgrupper (t ex svårigheter att få tag på zoom-

kunniga 80-åringar, eller att invänta föräldrars underskrifter för att kunna intervjua underåriga) så valde jag 

till slut två generationer som får representera “yngre” och “äldre” personer i samhället, Baby Boomers och 

Millennials. Mina föräldrar ingår i den förstnämnda generationen och därför sökte jag i deras umgängeskrets 

efter frivilliga intervjupersoner. När det kommer till Millennials så kontaktade jag gamla klasskamrater och 

andra bekanta eftersom detta är min egen åldersgrupp. 

Jag valde att intervjua tre olika personer från den äldre generationen, samt tre personer från den yngre 

generationen. Anledningen till det begränsade urvalet på sex personer, var att jag ansåg det rimligt med tanke 

på tidsmarginalen som fastställts, samt att jag utför studien på egen hand. Urvalet skedde enligt ett målstyrd 

urval, då intervjupersonerna som tillfrågades har en direkt anknytning till studiens forskningsfrågor . Dvs att 34

de ingår i en utav generationerna, samt att de bott i Sverige under de senaste åren och upplevt förändringar i 

deras vardagsliv sedan Covid-19 bröt ut.

Intervjudeltagarna är inte från min egna bekantskapskrets, de är inte personer jag träffar regelbundet.  Dock 

har jag en slags personlig koppling till dem eftersom tre av dem är vänner till mina föräldrar och de andra tre 

är skolkamrater från grundskolan. På grund av denna personliga koppling så var det extra viktigt för mig att 

granska mina fördomar och eventuell partiskhet innan jag påbörjade intervjuerna. Det finns alltid en risk att 

 Johansson, A. (2005). Narrativ teori och metod. Lund: Studentlitteratur. s. 213. 32

 Ibid. 33

 Bryman, Alan. (2008).Samhällsvetenskapliga Metoder. 3. Uppl. Oxford:Oxford University Press. s. 35034
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ens situering som forskare påverkar forskningen man utför. I denna situation var det oerhört angeläget för 

mig att identifiera de sätt som min positionering kunde komma att påverka studien. En av riskerna med att 

intervjua personer från min egen åldersgrupp är att det skulle kunna vara lättare för mig att ha ett större 

intresse och mer empati för denna åldersgrupp än den äldre. Jag skulle kunna låta mina egna erfarenheter 

som Millennial påverka hur jag bemöter och intervjuar deltagarna. En risk med att intervjua personer som jag 

känner sedan innan är att det kan vara frestande att “fylla i” de luckor som intervjupersonerna inte berättar 

om i intervjun. Det var därför otroligt viktigt att ständigt återgå till mitt transkript och säkerställa att jag inte 

inkluderade någon fakta eller detalj som inte givits under intervjun men som jag visste sedan tidigare på 

grund av relationen till intervjudeltagaren. Jag var också medveten om att den personliga kopplingen till 

intervjupersonerna skulle kunna innebära att jag bar på vissa antaganden om deltagarnas motivationer, 

influenser och handlingar som är baserade på mina interaktioner med dessa personer. Jag kan inte radera 

dessa erfarenheter eller förutfattade meningar, men jag kan urskilja dem och på så sätt göra mitt bästa att 

särskilja dem från studien. 

4.4    Intervjuer 

För att utföra denna studie valde jag att använda mig av kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. Målet med 

kvalitativa forskningsintervjuer är att försöka förstå världen utefter den intervjuades synvinkel.   35

Kvalitativa, semistrukturerade intervjuer liknar ett vardagligt samtal mellan två personer, dock har intervjun 

ett särskilt syfte och en viss teknik. Semistrukturerade intervjuer har generellt mer öppna frågor än 

strukturerade intervjuer. Detta innebär att jag som forskare kan ställa uppföljningsfrågor när jag anser det 

relevant, t ex för att förtydliga eller få ett mer detaljerat svar.  Jag valde denna intervjuteknik då jag ansåg 36

den bäst att tillämpa för att få insikt i mina intervjupersoners vardagsliv. Jag ville inte bara få fram hård fakta 

om deras vardagsliv och rutiner , utan min avsikt var också att undersöka deras kroppsspråk och känslor vid 

berättandet. 

Inför intervjuerna arbetade jag fram en intervjuguide med teman och specifika frågor, bland annat angående 

förändringar i vardagsrutiner, mental och fysisk hälsa, relaterat till Covid-19.   En av de största fördelarna 

med den kvalitativa intervjumetoden är att man som forskare får insikt om personers beteenden, övertygelser, 

prioriteringar och idéer som inte går att få fram genom kvantitativa undersökningar där frågor ställs och 

svaren faller inom en skala. 

 Kvale, Steinar och Brinkman, Svend. (2014). Den Kvalitativa Forskningsintervjun. Lund:Studentlitteratur. 35
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Jag har bifogat intervjuguiden under Bilaga I. 

4.5   Material och Materialinsamling

Denna kvalitativa intervjustudie har resulterat i sex semistrukturerade intervjuer med sex olika individer. 

Från dessa intervjuer har jag fått sammanlagt ca 290 min inspelat material. Det transkriberade materialet 

består av 31 A4-sidor. Utöver dessa, har jag även ca 6 A4- sidor med anteckningar angående 

intervjupersonernas beteende, tonfall, stämning etc, som jag noterade under intervjuernas gång. 

4.6  Tematisk Analys

Jag valde att implementera en tematisk analys på min studie då jag tidigt hade bestämt mig för att jag ville 

fördjupa kunskapen om intervjudeltagarnas olika livsområden. Intervjuguiden blev därför också utformad 

enligt vissa ämnen för att underlätta denna tematiska uppdelning senare. Temana är kopplade till 

forskningens fokus och mina forskningsfrågor. Dock identifierades många nya koder, sammanband och 

strukturer i intervjumaterialet som jag omvandlade till specifika teman (t ex avsnittet Social Distans). Ur en 

praktisk synvinkel såg detta ut på det sätt att jag läste igenom mitt material otaliga gånger och strök under de 

ord och fraser som repeterades och som stod ut (t ex isolerad, frustrerad, avstånd etc). Jag rangordnade sedan 

de teman jag funnit och fokuserade på de starkaste teman och kopplingar jag funnit, medan jag strök de 

teman som inte var tillräckligt tydliga eller relevanta. Mina forskningsfrågor låg till grund för de teman jag 

valde. 

4.7   Förteckning över Informatörer 

Nedan följer en presentation av de personer jag har intervjuat för denna studie. Samtliga har fått alias för att 

de ska förbli anonyma.

Millennials 

Sarah 

Sarah är en kvinna på 30 år, född 1990, boendes i södra Sverige. Hon är förskollärare och har jobbat på  

samma privata förskola i sex år tills hon i november 2020 sa upp sig. Våren 2021 har hon tagit upp studier 

igen. Hon är singel och har bott tillsammans med sin syster under det senaste året. 

Johan

Johan är en man på 28 år, född 1992, bosatt i västra Sverige med sin fru och sin tvååriga son. Johan är 

nyexaminerad Socionom och jobbar för tillfället som skolkurator på två olika grundskolor. 
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Rikard

Rikard är 32 år, född 1988, bosatt i Göteborg. Rikard studerar fysioterapi och är förlovad sedan ett år 

tillbaka. Han och hans fästmö planerar att gifta sig denna sommar 2021. Rikard bor ensam i en lägenhet. 

Baby Boomers 

Maria

Maria är 62 år, född 1958, och bor i Västra Götaland. Hon bor i en villa tillsammans med sin man som är 

pensionär sedan ett par år tillbaka. De har tre vuxna söner, och ett 3-årigt barnbarn. Maria jobbar som 

stödassistent på en grundsärskola. 

Christina

Christina är 59 år, född 1961 och bor på östkusten. Hon är gift och har fyra vuxna söner. Christina bor med 

sin man och två av hennes söner i en villa. Christina är förlossingsbarnmorska samt egenföretagare. 

Peter 

Peter är 65 år, född 1956, och bor på västkusten. Han är gift med tre vuxna söner. Peter är pensionär men 

jobbade tidigare som banktjänsteman. Han bor i ihop med sin yrkesverksamma fru i en villa. Om dagarna 

sysslar han med second-hand volontärarbete och renoveringar i hemmet och sommarstugan. 

4.8   Transkribering 

För att underlätta analys och sammanställning av data, samt för att bevara mitt material, så valde jag att 

transkribera samtliga intervjuer. Transkribering är en process vilken kan hjälpa oss att översätta och gestalta 

talat språk.   Detta innefattar att spelade in varje intervju med tillåtelse  från intervjupersonen. Jag valde att 37

utföra intervjuerna över konferenssamtals verktyget ZOOM, vilket har en inspelningsfunktion inbyggt. Man 

kan välja om man vill spela in med video och ljud eller endast ljudupptagning. Fyra av sex intervjuer är 

inspelade både video och ljud, medan två intervjuer blev inspelade med enbart ljudupptagning. Jag valde att 

transkribera intervjuerna så detaljrikt som möjligt. Det innebär att utöver det som sades i intervjuerna 

antecknade jag också känslostämningar, intryck, röstlägen och andra signaler under intervjuernas gång. 

Dessa anteckningar förde jag sedan samman med transkriberingarna jag gjorde ifrån de inspelade samtalen. 

Varje replik angavs också med initialer för att urskilja vem som sa vad.

 Fägerborg, Eva (2011). Etnologiskt Fältarbete. Studentlitteratur AB. 37
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Varje intervju tog i genomsnitt femtio minuter. Att transkribera en enskild intervju tog uppskattningsvis en 

timma och fyrtio minuter. Ljudkvalitén har varit väldigt hög och det har inte varit några som helst svårigheter 

att kunna transkribera materialet förutom att det var tidskrävande.  Alla tvekande “öh” och “eh” har tagits 

bort. Jag har även redigerat om vissa slang-och talspråk, som t ex “va” till  “vad”. Detta gjorde jag för att 

citaten och livsberättelserna skulle bli mer lättlästa. Alan Bryman, Professor i Organisationsteori och 

Sociologi vid University of Leicester, menar att redigeringar av dessa slag kan vara nödvändiga för att 

materialet ska vara mer förståeligt och lättläst. Han understryker dock vikten av att materialet har kvar 

samma innebörd som det ursprungliga.38

4.9   Validitet och Reliabilitet 

Vissa teoretiker påstår att begreppen validitet och reliabilitet inte är särkilt relevanta inom kvalitativ 

forskning.   Detta beror på att den kvalitativa forskningen inte mäter eller bedömer  företeelser, vilket man 39

gör i en kvantitativ studie .  Begreppen bygger på positivistiska ideal. Dock finns det personer som ser 40

potentialen i att använda dessa begrepp även inom den kvalitativa forskningen. De som inte gör det, väljer 

istället att använda nya besläktade begrepp som t ex “trovärdighet” (credibility) och 

“autenticitet” (authenticity) . Dessa begrepp anses vara mer lämpliga och relevanta begrepp inom kvalitativ 41

forskning. Reliabilitet handlar om hur tillförlitligt den metod som jag valt att använda i studien är. Även 

forskarens påverkan på intervjupersonen har inverkan på reliabiliteten. De frågor som forskaren ställer, och 

hur de ställs är betydelsefullt. Öppna frågor främjar en högre reliabilitet i jämförelse med stängda eller 

ledande frågor. Reliabiliteten testas genom att göra om experimentet eller undersökningen flera gånger. Om 

man får samma resultat så kan man dra slutsatsen att studien har hög reliabilitet, resultaten är pålitliga. 

Bryman talar om extern och intern validitet. Intern validitet innebär att forskaren ser till att det insamlade 

materialet stämmer överens med vad som författats i arbetet. Studiens slutsatser och tolkningar bör vara 

riktiga. Det vill säga, man bör redogöra för orsakssamband mellan beroende och oberoende variabler som 

gett de specifika resultaten. Man bör också lyfta fram eventuella kausaliteter eller korrelationer.   När det 42

gäller min studie så fick jag undersöka om andra faktorer än Covid-19 restriktioner påverkat mina 

 Bryman, Alan. (2011). s. 431. 38
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 Bryman. s. 352. 42

Michaela Sjöberg
16



intervjupersoner och deras vardagsliv. Vidare beror extern validitet på huruvida man kan generalisera 

resultaten och applicera på andra sociala miljöer. Generellt så har större undersökningar (där man inkluderar 

en större mängd intervjupersoner, enkäter, informanter osv) större extern validitet. På grund av att denna 

studie är en kvalitativ undersökning som syftar till att fördjupa kunskapen om vissa människors vardagsliv 

under Covid-19 så har jag avgränsat antalet intervjudeltagare till sex personer. Till skillnad mot kvantitativa 

undersökningar som syftar till generalisering och att kunna dra slutsatser från ett visst resultat och tillämpa 

dem på ett större sammanhang, så är avsikten med kvalitativa studier att fördjupa kunskapen om ett visst 

fenomen. 

4.10   Etik och Reflexivitet

Jag har tagit hänsyn till de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet har fastställt när det gäller 

humanistisk-samhällsvetenskapliga studier . Det första är Informationskravet och innebär att “forskaren 43

skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte” .  Jag valde att 44

skicka ut ett informationsbrev, en Förfrågan om deltagande i intervju (se Bilaga II) där jag angav syftet med 

studien mm. Det andra kravet som jag såg till att uppfylla var Samtyckeskravet. Detta innebär att “Deltagare 

i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan”   Vidare innebär 45

Konfidentialitetskravet att “uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av 

dem.”   Intervjudeltagarna i min undersökning har getts största möjliga konfidentialitet genom att jag 46

utförde intervjuerna enskilt, samt att jag förvarade de inspelade intervjuerna, det transkriberade materialet 

och mina anteckningar säkert. Deltagarna har också givits alias för att förhindra att utomstående ska kunna 

identifiera dem. Det sista kravet jag var noga med att uppfylla är Nyttjandekravet. Detta krav innefattar att 

“Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål” .  Alla forskare är, 47

på ett eller annat sätt, sammankopplade till sin forskning. Man talar om reflexivitet och situering.  Reflexivt 

tänkande innebär att man som forskare vänder blicken tillbaka mot sig själv och undersöker hur ens egna 

personliga erfarenheter, perspektiv och tillvägagångssätt kan influera forskningsprocessen. Även ens 

 Vetenskapsrådet. (2021) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Elanders 43

Gotab. 

 Ibid. s. 7. 44
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kulturella, politiska och sociala kontexter bör övervägas. Som jag nämnde innan inkluderade mitt reflexiva 

tänkande t ex min situering eftersom jag har en personlig koppling till intervjudeltagarna. Även min ålder 

och generationstillhörighet var något som eventuellt kunde influera forskningsprocessen. 

5   Resultatredovisning och Analys 
I detta kapitel presenterar jag resultat utifrån de övergripande teman som jag identifierat, samt analyserar 

dessa utifrån Anthony Giddens och Ulrich Becks Risksamhällesteorier samt Giddens Struktureringsteori. Jag 

har delat in materialet under följande teman: Jobbet, Hemmet,  Social Distans och Generationsskillnader. 

Men jag inleder resultatredovisningen med en skildring av intervjudeltagarnas liv innan pandemin bröt ut för 

att tydliggöra de stora kontraster som jag stött på. Jag har namngett detta avsnitt till Den (Rätt Så Nyliga) 

Gamla Goda Tiden, pga att samtliga intervjudeltagare hävdar att livet var bättre förr. Detta goda liv, som 

känns så avlägset nu, men som bara förändrades för lite över ett år sedan… 

Den (Rätt så Nyliga) Gamla Goda Tiden

Jag startar upp mitt första zoom-möte och stänger ute alla andra distraktioner för att fokusera på personen på 

skärmen framför mig. Att ha ögonkontakt och utstråla intresse är nog ännu viktigare nu, tänker jag, när 

intervjun sker digitalt, än när man kunde mötas i person. 

Efter en kort introduktion och lite småprat för att bryta isen, så frågar jag Sarah om hur hennes liv såg ut 

innan Covid-19 bröt ut. Hon inleder med att berätta att hon är utbildad förskollärare och att hon alltid älskat 

att arbeta med barn. Hon berättar vidare att hon var fastanställd vid en privat förskola i Malmö och tog hand 

om en barngrupp på tjugo barn tillsammans med två andra lärarinnor. Jag märker att det är med blandade 

känslor som Sarah talar om hennes arbetsplats. När hon berättar om barnen lyser hennes ansikte upp, men 

när konversationen snuddar på personal och ledning, så är det istället frustration som tar över. Förskolan är 

inte längre densamma på grund av alla nya restriktioner och förhållningsregler… 

Sarah älskar att träna och går på gympapass för att hålla både och kroppen och knoppen i form. Hennes bästa 

vän bor i samma stad och de träffas regelbundet, fast mindre nu när hon blivit mamma för första gången. 

Sarah är singel och använder olika dejtingappar. Hennes senaste seriösa förhållande tog slut ca 1.5 år sen och 

nu går hon på dejter ibland, när hon får chansen. Utöver resor till familjen som bor fyra timmar norrut, så är 

utomlandsresor en stor passion och prioritering för Sarah. Hennes syster bosatte sig i Los Angeles för ett par 

år sedan och att hälsa på henne är en väldigt bra ursäkt för att åka till soliga Kalifornien.  
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Johan börjar året 2020 med en nyfödd son och i slutspurten på sin Socionomutbildning. Utifrån kan detta 

tyckas som en överväldigande säsong, men Johan är en lugn och samlad person som tar en dag i taget. Efter 

examen i januari 2020 passar Johan på att vara pappaledig innan han tar sig ut på arbetsmarknaden. Hans fru 

är sjuksköterska och arbetar heltid. Johan beskriver hans familj som mycket social. De älskar att umgås med 

vänner och att laga mat tillsammans. Johan småskrattar och säger med sin hembygdsdialekt att en av deras 

höjdpunkter i vardagen är…

 “att ba bjuda hem folk spontant o käka go mat, kanske spela nåt spel

Johans yngre bror och hans svärföräldrar bor också i Jönköping, vilket gör att de träffas relativt ofta. Hans 

egna föräldrar bor ett par timmar västerut och de kommer och hälsar på ungefär en gång i månaden, men 

oftare nu för att se sitt barnbarn.  Om dagarna pysslar Johan om sonen, kanske tar en fika på stan med en vän 

som också har barn. Om kvällarna lagas det middag och sedan följer han olika tv-serier tillsammans med sin 

fru. De har alltid haft ett intresse för film och serier och spenderar en del tid i tv-soffan. Johan är inte särskilt 

beroende av sociala medier. Han säger skämtsamt att: 

“Instagram är typ the last resort, om jag verkligen inte kan hitta något annat att göra”. 

Livet innan pandemin för Rikard innebär helttidsstudier på campus. Han studerar fysioterapi och är ute på 

praktik med jämna mellanrum. Rikard bor själv i en lägenhet men har är sällan ensam. Han är nära vän med 

sina grannar och både hans syster och fästmö bor lyckligtvis i närheten. Rikard är, enligt honom själv, en 

ganska rastlös person.  Han håller sig upptagen med studier, familj och vänner, och är medlem i ett 

klättergym dit han går och klättrar 2-3 gånger i veckan.  

“Jag mår som bäst när jag är med andra människor.”  

Han friade till sin fästmö tidigt under våren 2020 och har planer på att gifta sig juni 2021. Men om de bara 

visste, att ryktet om det nya Corona-viruset, kommer att förändra allt under de kommande månaderna, och 

inte minst deras bröllopsplaner…

Marias vår 2020 börjar som många andra vårar, med tomatplantering. Hon och hennes man byggde för ett 

par år sedan ett orangeri där de odlar tomatplantor högt och lågt. Maria har tre vuxna söner varav två bor en 

timma bort och den tredje i Värmland. Hon hälsar på de yngsta sönerna varannan vecka, ibland tillsammans 

med mannen, ibland själv. Hon är mormor till en liten tvåårig kille och älskar att ha kvalitetstid med honom. 

         “Han är ju mitt första barnbarn så det finns nog en risk att man skämmer bort honom”. 
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Marias mans föräldrar bor i området, vilket gör att de träffas titt som tätt. Hennes egna föräldrar och syskon 

bor i södra Sverige och resor dit för att hälsa på sker ungefär en gång i månaden. Måndag till Fredag jobbar 

Maria på en grundsärskola som stödassistent. Hon är både i klassrummet med sin egen klass, men har också 

hand om fritidsverksamhet. Hon tränar på gym med vänner ca två gånger i veckan och tar promenader utöver 

det när vädret tillåter. Utöver resor till familj och vänner så älskar Maria och hennes man att åka utomlands. 

Varje år bokar de flygbiljetter till Spanien och är borta ett par veckor under sommaren när Maria är ledig från 

skolan. 

“Det är lite lättare att ta sig igenom den mörka och kalla vintern i Sverige när man vet att den 

sydspanska kusten väntar en i juni.” 

Jag inleder intervjun med Christina och hon fixar till håret och blusen för att se bra ut på inspelningen, trots 

att jag övertygat henne om att det bara är jag som kommer att se videon, ingen annan. Jag upplever Christian 

som en mycket upptagen kvinna. Kanske är det för att hon berättar att hon har två olika arbeten som kräver 

all hennes tid, eller så är det för att hon pratar så snabbt när hon berättar om det. 

Hon bor ihop med sin man och två av hennes fyra vuxna söner. Christina är förlossningsbarnmorska, har 

trettio års erfarenhet, och har förlöst hundratals kvinnor under hennes tid inom yrket. De senaste åren arbetar 

hon dock på förlossningskliniken två dagar i veckan. En tredje dag i veckan har hon uppdrag som 

forskningsbarnmorska att göra hembesök hos nyförlösta förstföderskor där hon tar prover och undersöker 

både mamma och bebis under barnets andra och tredje levnadsvecka. Utöver detta driver hon tillsammans 

med sin man ett “anti-aging” företag. Hon träffar klienter ungefär två dagar i veckan, sysslar med bokföring 

och administration, och medverkar i konferenser 2-4 gånger i månaden. 

Familjen går till kyrkan på söndagar och har även ansvar för en så kallad “hemgrupp”. En gång i veckan 

kommer en grupp vänner över och de diskuterar vardagen, livet och deras tro över en kopp te och smörgås. 

Tränar gör Christina hemma. Med en pull-up bar, en träningsmatta och några lätta vikter. Hon har aldrig varit 

förtjust i att springa på gym, säger hon. Dock har hon precis köpt ett simkort som hon längtar efter att 

använda. 

Peter är pensionär, men en mycket sysselsatt sådan. Flera gånger i veckan volontärarbetar han på en second-

hand butik i stan. Alltid finns det någon del av huset eller sommarstugan, eller sonens lägenhet som behöver 

renoveras. Eller så hjälper han någon vän att med att klippa träd eller köra skrot till tippen. Hans fru är 

optiker och borta om dagarna, vilket gör att Peter spenderar mycket tid själv. Men det har han aldrig haft ont 

utav. 
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“Om jag någon gång skulle komma i närheten av att känna mig ensam så finns det alltid någon att 

ringa till eller hälsa på.”  

På helgerna umgås de med vänner och varannan vecka åker de till föräldrar och kollar till att allt är bra. Peter 

tränar på gym ungefär tre dagar i veckan och tar friska promenader regelbundet. Han är också ansvarig för 

mathandlingen i familjen då han har mer tid under vardagarna, och fyller på i kylskåpet gör han ungefär tre 

gånger i veckan.

Jobbet

Nyheterna om SARS-CoV-2, “Covid-19”, “Coronan”, “Coviden” (som uttalas med starka svenska dialekter 

från samtliga deltagare) tog över Sveriges nyheter mars 2020. 

“I början följde man ju SVT slaviskt. Men sen i april orkade man inte kolla på nyheterna längre. Det 

var ju bara samma dystra nyheter, inget nytt. Man blev ju lätt deprimerad av alla siffror…”48

För Sarah förändras arbetet på förskolan drastiskt. Förskolor runt om i Sverige hålls öppna medan 

gymnasieskolor och universitet stängs ner eftersom elever i dessa åldrar kan studera hemifrån. Sarah 

upplever att de får nya förhållningsregler att rätta sig efter var och varannan dag. Föräldrar förbjuds från att 

vistas i lokalerna och måste ringa vid avsläpp av barn utomhus. Alla föräldrasamtal och möten sker digitalt. 

Så fort ett barn nyser eller visar minsta lilla förkylningssymptom, skickas barnet hem. Vilket i sin tur 

frustrerar föräldrar som försöker sköta sina heltidsjobb. Sarah berättar att konflikterna med  föräldrar 

tillsammans med chefernas micro-managing fick bägaren att rinna över.

“Reglerna förändras ständigt! Så fort vi implementerat en strategi så byttes den ut mot en annan. 

För ett par år sen var jag jättenöjd med jobbet. Det var mindre strikt, vi hade mer frihet.”49

Sarah sa upp sig i november 2020 och avslutade sin tjänst på förskolan 31 januari 2021. Hon insåg under 

hösten att hon var påväg att gå in i väggen och var tvungen att göra en förändring innan det var för sent. 

Johan började söka jobb i september 2020 men på grund av den osäkra arbetsmarknaden och färre 

tillgängliga tjänster var detta mer än komplicerat. De få tjänster som fanns annonserade blev fyllda av mer 

erfarna socionomer. 

 Rikard. (mars 2021)48

 Sarah. (mars 2021)49
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“Jag fick söka en del jobb som inte var ¨socionom-jobb¨ och som egentligen inte kräver min 

utbildning, t ex elevassistent jobb eller personlig assistent. På slutet var jag så desperat att jag var 

på gränsen att börja söka jobb helt utanför mitt område, typ butiksjobb.”50

Till sist landade Johan ett vikariat som skolkurator. Han jobbar på plats fyra dagar i veckan, men är 

uppmanad att jobba hemifrån med planering och dokumentation. 

Christinas arbete på förlossningskliniken minskar och det är hon ganska tacksam för. En redan spänd 

atmosfär har under Covid-19 blivit extremt ansträngd. Mammor som under normala omständigheter är 

nervösa inför förlossning, är nu under pandemin jätterädda och oroliga. Dessutom är sjuksköterskor också 

nervösa och oroliga. Alla är rädda för att bli smittade med Covid. Ingen litar på någon. Själv blev hon 

smittad på jobbet (våren 2021) av en personal som varit asymtomatisk när de jobbat samma skift. Hennes 

forskningsarbete och hembesök sätts på paus under våren. Däremot har hennes privatföretag, som kan skötas 

helt hemifrån, blomstrat under 2020. Alla redovisningar sker online och försäljningen har ökat. Christina 

sparar dessutom tid och pengar på att inte behöva resa och ställa upp montrar och produkter. 

“Jag tappade fart när jag fick Covid, och har fortfarande inte återhämtat mig helt. Jag har inte 

kunnat återgå till kliniken, men däremot har jag tagit upp klientmöten och redovisningar online igen. Jag 

förstår efter en sån här grej att det är mer relevant att syssla med onlinejobb. Då är man inte lika sårbar 

eftersom man kan fortsätta jobba oavsett vad som händer i världen.”51

Dessa erfarenheter får mig att tänka på Ulrich Bechs avhandling The Brave New World of Work  och det han 52

skriver om hur traditionella “säkra” arbeten förändras i det moderna risksamhället. Han hävdar att 

risksamhället är ansvarigt för att ge upphov till spridningen av otrygga arbeten, där heltidsanställningar 

ersätts av ovissa, tillfälliga och flexibla “arbetsbiografier” (working biographies) som sammanställs av 

individer som befinner sig i “constant states of transition and self reinvention.”  Beck menar dock att 53

utifrån de anställdas perspektiv, så konkurrerar de risker som brist på heltidsanställningar och sysselsättning 

för med sig, med den frihet och suveränitet som de tidigare anställda vunnit och som gör det möjligt för dem 

 Johan. (mars 2021)50

 Christina. (mars 2021) 51

 Beck, Ulrich. (2000). The Brave New World of Work. Cambridge: Polity Press52

 Ibid. 53
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att ordna och styra sina egna liv.  Denna konkurrens ser vi i Christinas reflektion kring att övergå mer och 54

mer till det arbete hon kan styra själv, online, till skillnad från det arbete hon utfört inom vården med strikt 

arbetsschema och deadlines.

Hemmet 

Att vi har spenderat mer tid hemma än någonsin förut är minst sagt en underdrift. Olika länder har haft olika 

typer av restriktioner. I Sverige har allmänheten uppmanats att hålla sig hemma, inte resa mer än 2.5 timmar 

ifrån sin hemort, inte gå ut och äta på restaurang osv. Organisationer och klubbar har stängts tillfälligt, 

gymnasieskolor och universitet har flyttat undervisningen online. Även kyrkor har flyttat sina gudstjänster 

online. Dessa institutioner och naturliga mötesplatser som finns etablerade i samhället (arbetsplatsen, skolan, 

sportklubben, kyrkan/moskén mm) har under 2020 varit nedstängda och otillgängliga. Både Christina och 

Johan är medlemmar i frikyrkan och flitiga gudstjänstbesökare. Men till följd av Covid-19 får de hålla sig 

hemma streama mötena istället. Maria som åkt på utflykter, tillställningar och konserter med arbetskollegor 

får nöja sig med promenader. Per som voluntärarbetade på Second-Hand butiken i stan får istället nöja sig 

med hans hemmaprojekt och videosamtal till vänner och bekanta. Rikard har inte träffat hans kompisar från 

klättringsklubben på månader.

Samtliga generationer har utsatts för risken att bli isolerade under pandemin. Det som visat sig hjälpt har 

varit teknologiska hjälpmedel. De yngre har använt sig av Instagram, FaceTime och Zoom för att hålla 

kontakten med familj, vänner och klasskompisar. De äldre har använt sig av Facebook, Facetime och Zoom 

för att kommunicera med familj, vänner och arbetskollegor eller klienter. Om jag valt att inkludera äldre 

Baby Boomers, eller medlemmar av The Silent Generation, hade det säkerligen resulterar i större skillnader 

här. 

I Becks “New Modernity” måste sociala relationer och institutioner väljas av individen. I detta nya moderna 

samhälle så måste sociala band och förbindelser etableras, underhållas och förnyas av individerna själva. 

Detta menar Beck är ett stort skift från det industriella samhället till risksamhället.55

Dock är inte hemmet lika begränsande nu som förr. Tack vare ekonomisk globalisering kan vi ta del av 

önskvärda varor, service och teknologi var vi än vi befinner oss. Både de yngre och äldre intervjudeltagarna 

har berättat att de använt online shopping-och mathandling hemifrån från soffan, att de använt FaceTime för 

att hålla kontakten med vänner och familj och att de anpassat sig väl till att studera och arbeta hemifrån på 

 Allen, J. Henry, N. (1997). Ulrich Becks Risk Society at Work: Labour and employment in the contract industries. 54
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grund av de bekvämligheter som nu finns tillgängliga i hemmet. Tre av sex intervjupersoner berättade att de 

saknade att resa. De längtar tills de kan hälsa på vänner och släkt i USA, de längtar efter den spanska värmen 

och maten. Den kulturella globalisering som sker när vi reser, flyttar, utbyter idéer, kunskaper och normer 

verkar vara värt det pris vi betalar när något går fel… Som t ex en pandemi. Ingen av intervjudeltagarna 

anser det nödvändigt att fortsätta hålla gränser stängda och minska resor eller utbyte av varor för att minska 

risken för framtida pandemier. 

Social Distans

“Det är klart man blivit påverkad. Man har ju typ blivit indoktrinerad. Man har följt restriktionerna 

så länge nu och man har blivit så van att hålla avstånd och att isolera sig, så när man hamnar i ett 

sammanhang med mycket folk nära inpå så känns det obehagligt.”  56

Vissa intervjudeltagare har följt distanserings-uppmaningarna mer än andra. Sarah har praktiskt taget inte 

träffat några andra än hennes arbetskollegor och sin syster som hon bor ihop med. Det har varit påfrestande 

med ensamheten. Hon saknar friheten i att bara åka och hälsa på vänner och familj. Men hon har också varit 

rädd för att överföra Covid-19 till vänner eller släkt som ingår i riskgrupp. Det är svårt för henne att inte 

irritera sig på andra människor som inte håller riktlinjer och restriktioner. 

Rikard delar också med mig att han stör sig på folk som inte följer förhållningsregler. Dock bryter han 

samtidigt själv mot några av dem… 

“Personligen skulle jag kunna göra mer för att minska kontakt med personer. Jag träffar ändå mina 

vänner ibland. Men jag blir också irriterad. På trängseln i matbutiken.  Och jag stör mig på folk som inte 

bär munskydd i kollektivtrafiken. Jag bär munskydd på spårvagnen nu bara för att skapa positivt 

grupptryck”65

Johan och hans familj har varit relativt återhållsamma när det gäller umgänge och har bara träffat vänner och 

familj utomhus. Han berättar dock om en gång de vågat sig till ett shoppingcenter och omedelbart ångrat sig 

eftersom folkmassan överväldigat dem. 

Då tänker man, men vad gör alla här??? Och nästa tanke är, men vad gör jag här???”57

Christina ber mig att inte ta illa upp eftersom jag tillhör den generation hon kommer att peka ut som de mest 

ansvarslösa i denna pandemi. Detta påstående får mig att tänka på Rikards och Johans tankar om 

 Johan. (mars 2021). 56
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skuldbeläggande. De menat att svenskar är bra på att peka ut folk och lägga skulden på andra. Vi har under 

åren myntat en massa olika begrepp för denna skuldbeläggning. Varav några är “Flygskam", “klädskam”, 

“barnskam”, och nu “Corona-Shaming”. 

“Det är mycket skitsnack också… “Hörde du om ___ som träffar ___???” Och “Varför ska man 

träffa folk hela tiden?”, “Kan vi inte alla bara hålla restriktionerna nu, så att detta går över snabbare?!” 

“Måste folk springa i affärer?” “Är det så svårt att bara stanna hemma?!” 

Ian Goldin och Mike Mariathasan beskriver den känsla av förvirring som majoriteten av intervjudeltagarna 

har upplevt när de försökt göra allt för att följa riktlinjer, men inte riktigt förstått på vilka grunder de 

inrättats. Goldin och Mariathasan menar att i risksamhället känner medborgare att de tappat kontrollen över 

deras livsöden. Alltmedan politiker och andra i maktpositioner kan gömma sig i en labyrint av globaliserade 

och intrasslade nätverk.  58

Detta får mig också att dra kopplingar till Giddens struktureringsteori. Giddens hävdar att inom varje grupp 

av människor så väljer varje individ (medvetet eller omedvetet) hur de ska bete sig, och vad för handlingar 

de utför. Dessa handlingar, i sin tur, skapar strukturerna av gruppen som de tillhör. Dock tillåter strukturerna 

samtidigt som de begränsar individernas handlingar i gruppen. Detta kallar Giddens för “dualistisk struktur”, 

eller "tvåfaldig struktur” (duality of structure) och innebär i korta drag att “structure and agency cannot be 

separated”. Vi kan både tillämpa detta begrepp och analysera Sveriges alla invånare som en grupp, eller 

mindre grupper som t ex klasser, vänskapskretsar eller familjenheter. Strukturen i denna Covid-19 värld 

innebär vissa specifika regler men också nya normer. Aktörerna inom gruppen handlar inom ramarna för 

denna struktur. Dessa handlingar, i sin tur, återskapar eller bestrider strukturen. Dock måste vi komma ihåg 

att strukturen både tillåter och begränsar individerna i gruppen. 

Vissa vänskapskretsar har haft en relativt avslappnad attityd gentemot social distancing och inte 

implementerat dessa förhållningsregler. Rikards vänskapskrets är ett exempel på detta. Strukturen i hans 

grupp tillät medlemmarna att träffas. Dock begränsade strukturen medlemmarna i gruppen att träffas om 

någon var insjuknad i Covid-19. Individerna i Rikards vänskapskrets handlade utifrån denna struktur, men 

deras handlingar styrkte eller försvagade också strukturen…. Giddens talar också om “Regler och Resurser”.  

Han hävdar att varje individ kommer till gruppen med regler om hur saker och ting bör gå till. Dessa regler 

är sammansatta utifrån de tre byggstenar som jag nämnde i teoriavsnittet: “Signifikans” som innefattar hur en 

 Goldin, Ian; Mariathasan, Mike. The Butterfly Defect . Princeton University Press. Kindle Edition.58
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händelse bör tolkas, “Legitimering” vilket innefattar vad som bör hända i en given situation, och 

“Dominering”, vilket innefattar de medel som bör användas för att uppnå mål.  Varje individ i gruppen 

kommer till gruppen med deras egna personliga regler och detta kan skapa konflikter eller enighet. 

Christina har berättat att hon träffat familj som varken burit munskydd och kramat om varandra trots att de 

är i riskgrupp, eftersom de vaccinerat sig. Hennes regler innebar att man ändå borde vara försiktig eftersom 

vaccinet inte skyddar till hundra procent, samt att man fortfarande kan föra vidare Covid till andra… Hennes 

“signifikans” innebar att hon gjorde rätt i att bära munskydd, medan de andra gjorde fel. Hennes 

“legitimering” innebar att alla i sammanhanget hon befann sig i borde rätta sig efter hennes regler och fixa 

munskydd samt hålla avstånd. Hennes “dominering” innebar att hon uttalade sig om hennes åsikter och tog 

några kliv tillbaka. 

Generationsskillnader

Efter alla artiklar jag läst om Millennials dåliga mentala hälsa under pandemin förväntade jag mig under 

intervjuerna att höra om depressioner, ensamhet, ångest osv. Dock var det bara en av tre millennials som 

upplevde en mild depression under 2020. Jag blev också överraskad över hur aktiva samtliga av de äldre 

intervjudeltagarna har varit under pandemin. De har tränat hemma, ätit hälsosamt och tagit otaliga 

promenader för att hålla sig i form. Detta i hopp om att deras goda form kan hjälpa dem om de skulle bli 

smittade med Covid… Bara en av tre millennials har prioriterat sin fysiska hälsa under pandemin. De andra 

har haft det svårt att hitta motivationen. De Baby Boomers som ingår i studien har varit mer restriktiva när 

det kommer till mathandling och antal butiksbesök i veckan. De minskade sina mathandlingstillfällen till ca 

en gång i veckan från uppemot fyra gånger i veckan. De yngre deltagarna hade svårt att bryta vanan med att 

småhandla ett par gånger i veckan. När det kommer till skärmtid och tv-tittande så visar det sig att den äldre 

generationen har ökat tiden de spenderar framför tv och på mobilen, mer än den yngre. Dock beror detta 

eventuellt på att Millennials, innan pandemin bröt ut, redan spenderar så många timmar i veckan på tv, serier, 

sociala medier etc. 

Efter att jag genomfört samtliga intervjuer och börjat analysera materialet så förstår jag emellertid att det inte 

är förändringar i dessa små vardagslivsrutiner som är mest intressanta att studera. Utan de stora övergripande 

förändringarna. Millennials är mitt uppe i livet. De flyttar, de tar examen, de träder in på arbetsmarknaden, de 

dejtar, de gifter sig och skaffar barn. Detta är en väldigt händelserik period i en människas liv. Men sedan 

Covid-19 bröt ut i mars 2020 så har denna säsong förändrats. De yngre intervjudeltagarna har beskrivit deras 

tillvaro och planer under 2020 som kapade, stulna och i bästa fall pausade. 
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En person som är i 60-års åldern är oftast i slutet på sin karriär eller redan pensionerad. Majoriteten av Baby 

Boomers är redan gifta eller skilda, de har vuxna barn och eventuellt också barnbarn. De Baby Boomers som 

jag intervjuade var inte särskilt oroade för sig själva, deras hälsa och livsuppehälle. De var istället oroliga för 

deras egna barn (som tillhör generationen Millennials) vars liv ställts upp och ner under det föregående året. 

Vuxna barn som t ex behövt flytta hem på grund av arbetslöshet, vuxna barn som lider av Covid-19 

komplikationer och vuxna barn vars bröllopsplaner ständigt förändras. 

Samtliga intervjuer med de yngre deltagarna var färgade av denna problematik. Rikard och hans fästmö vet 

inte hur deras bröllop kommer att se ut i sommar och de är oroliga för strängare restriktioner. Sarah har inte 

kunnat dejta på ett år och kämpar med känslor av ensamhet och avundas de som har en partner att dela 

vardagslivet med. Johans arbetslöshet varade inte särskilt länge, men kände sig väldigt modlös under de 

månader han var arbetssökande. 

Här vill jag slutligen tillämpa Giddens begrepp angående “Kunskapsförmåga”. Som jag nämnde i 

teoriavsnittet så finns det tre typer av kunskapsförmåga: Diskursiv kunskapsförmåga, praktisk 

kunskapsförmåga, och omedveten kunskapsförmåga. Vissa av intervjudeltagarna har visat sig inneha 

diskursiv kunskapsförmåga. De har talat om varför de ändrat sina rutiner, hur de ändrats och vilka 

konsekvenser det fått. Andra har visat sig ha praktisk kunskapsförmåga. Det var inte förrän jag påpekade att 

de förändrat sina rutiner och åsikter som de insåg vad som hänt. Sist men inte minst så var det en enstaka 

intervjudeltagare som jag skulle vilja säga visat på omedveten kunskapsförmåga. Hon reagerade utifrån den 

struktur hon befann sig i, rättade sig efter de normer och förhållningsregler som fanns i strukturen, och 

återskapade dem. När jag frågade henne varför, så var detta svårt att förklara. 

6   Konklusion 
Att påstå att intervjudeltagarnas vardagsliv och därmed deras identiteter har förändrats under det föregående 

året är en underdrift. Giddens skriver angående hans struktureringsteori att “Identity is the ever shifting way 

of how an agent views himself/herself in the midst of his/her social structures.”  Sarah som annars framstår 59

som en positiv och utåtriktad tjej har blivit aningen “självförsvarande” . Johan som beskriver sig själv som 

en självsäker och social kille i vanliga fall, har kämpat med ovisshet över framtiden, samt skuldkänslor över 

att inte vara så bra på att hålla kontakten med vänner över telefon… Rikard som är en pragmatisk och lugn 

kille har klättrat på väggarna under karantän och låtit ständigt föränderliga restriktioner påverka även hans 

 Giddens, Anthony. (1984). The Constitution of Society. Outline of the Theory of Structuration. Los Angeles: 59

University of California Press. 
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lugna temperament. Dock märker jag inte lika stora kontraster i Baby Boomers beskrivningar av sig själva, 

när de talar om livet innan pandemin och nu. De verkar inte ha låtit omständigheterna påverka deras självbild 

lika mycket som de yngre. 

Sammanfattningsvis så vill jag påstå att den yngre generationen, Millennials, har fått ta en större smäll när 

det gäller påverkan av restriktionerna till följd av Covid-19. De yngre beskriver mer drastiska förändringar 

till följd av pandemin, t ex arbetslöshet, inställda bröllopsplaner och förändringar i deras mental hälsa. Jag 

vill också hävda att de livsområden som blivit mest påverkade av restriktionerna är jobbet, studierna, vårt 

umgänge, våra framtidsplaner och vår mentala hälsa. Undersökningen visar avslutningsvis att de 

livsområden som bivit minst påverkade av restriktionerna är vår hemmiljö, våra tränings- och shoppingvanor. 

Giddens påstår att risksamhället är här för att stanna, att globaliseringsprocessen är irreversibel. Han betonar 

att vi behöver lära oss att hantera de konsekvenser som denna nya modernitet bär med sig. Giddens uttalar 

sig: “This period of history is an eery one, in a very serious sense, because we are travelers in unknown 

territory. No one can say with much certainty what the outcome of this will be globally. Because in certain 

key aspects we haven’t been here before.”60

Jag skulle vilja avsluta med att säga att trots att vi inte varit här förut, så verkar vi klara oss väldigt bra. 

Vi har fått utså otroliga förändringar det senaste året och vissa har förlorat nära och kära till följd av 

Covid-19. Men trots detta, så har ingen av de personer som jag har intervjuat givit upp, samtliga har anpassat 

sig till en ny realitet. Covid-19 har fört oss in i det skede Giddens talar om, det skede där vi lär oss att hantera 

de risker och konsekvenser som globalisering och den nya moderniteten för med sig. Men likväl finns det 

dem som hoppas att vi kommer återgå till den (rätt så nyliga) gamla goda tiden då vi inte behövde oroa oss 

för risker som globala pandemier. 

 Giddens, Anthony. (2020) Security in Times of Rapid Change: Lessons learned from Covid-19. Centrum Liberale 60

Moderne. Hämtad 11 maj 2021. Publicerad 26 October 2020. 
https://www.youtube.com/watch?v=jsnbigZ3lz0 
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