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SAMMANFATTNING 

Syfte: Syftet med studien har varit att undersöka pandemins påverkan på sista års 

gymnasieelever från Sverige och Serbien. I undersökningen studeras faktorer som elevernas 

vardagsrutiner, distansstudier, framtidssikter, sociala faktorer, tillhörighet samt tillit. Utifrån 

detta har det genomförts en jämförelse mellan Sverige och Serbien. Teori: De teoretiska 

perspektiven som i studien behandlas är begreppen Tillit, Fara & Risk utifrån Anthony 

Giddens (1996) samt begreppet Tillhörighet utifrån Vanessa May (2013). Metod: En 

kvantitativ metod har i studien tillämpats med enkäter som insamlingsmetod för empiriskt 

material. Datan har analyserats genom Univariat- och Bivariat analys. Studien är inte 

generaliserbar eftersom det i hänvisats ett snöbollsurval. Resultat: Resultatet är omfattande 

och har visat att vissa faktorer påverkat eleverna från Sverige i större utsträckning och andra 

faktorer eleverna från Serbien i större utsträckning. Slutsats: Det har genom studien påvisats 

att eleverna från respektive land har påverkats i varierande grad. Sista års gymnasieelever 

från Sverige och Serbien har påverkats negativt vid majoriteten faktorer som undersökts i 

studien till följd av pandemin COVID-19. Eleverna från Sverige har i större utsträckning 

påverkats negativt när det gäller deras framtidsplaner, men även har deras vardag i större 

utsträckning påverkats negativt. Studien visar även att de har mindre tillförlitlighet för 

myndigheterna. Däremot har eleverna från Serbien i större utsträckning påverkats negativt 

vid sociala faktorer. 

 

Nyckelbegrepp: COVID-19, Pandemins påverkan, Förändrad vardag, Sista års 

gymnasieelever 
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ABSTRACT 

Objective: The aim of the study was to investigate the pandemic effects on last year's high 

school students from Sweden and Serbia. In the study, I studied factors such as student’s 

everyday routines, distance studies, future prospects, social factors, belonging and trust. 

Based on this, it has done a comparison of Sweden and Serbia. Theory: The theoretical 

perspectives covered in the study are the concepts of Trust, Danger & Risk from Anthony 

Giddens (1996) and the concept of Belonging from Vanessa May (2013). Method: A 

quantitative method was used in the study with surveys as a collection method for the 

empirical material. The data has been analyzed through Univariate- and Bivariate analysis. 

The study is not generalizable because a snowball selection was used. Results: The results 

are comprehensive and have shown that some factors have affected the students from Sweden 

to a greater extent and other factors the students from Serbia to a greater extent. Conclusion: 

The study has shown that the students from each country have been affected to varying 

degrees. Last year's high school students from Sweden and Serbia were negatively affected 

by the majority of factors examined in the study as a result of the COVID-19 pandemic. The 

students from Sweden have been negatively affected to a greater extent with regard to their 

future plans, and their everyday lives have also been negatively affected to a greater extent. 

The study also shows that they have less trust for the authorities in Sweden. On the other 

hand, students from Serbia have been negatively affected to a greater extent by social factors 

as a result of the COVID-19 pandemic. 

 

Keywords: COVID-19, Pandemic impact, Changed everyday life, Last year’s high school 

students 
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Jag vill till en början ägna ett stort tack till alla som bidragit med kontinuerlig feedback 

genomgående i kursen, eftersom det bidragit med stor hjälp. Ett stort tack vill jag vända till 
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INLEDNING 
I slutet av december 2019 upptäcktes fall av lunginflammation av okända bakomliggande 

orsaker i staden Wuhan belägen i Hubei-provinsen i Kina. Redan i början av 2020 

rapporterades 44 personer sjuka till Världshälsoorganisationen (World Health Organization) 

[WHO]. Dessa personer isolerades och behandlades vid medicinska institutioner i Wuhan 

(WHO, 2020a). Vid detta skede fanns ingen information om hur sjukdomen hade spridit sig, 

men påvisades vara dödlig. Av rapporterade fall var det en patient med underliggande 

sjukdomar som miste sitt liv. Kinesiska myndigheter identifierade den okända sjukdomen 

som en ny sort av ett coronavirus (Novel Coronavirus, nCoV), som isolerades 7 januari 2020 

(WHO, 2020b). Ungefär en månad senare benämndes viruset “COVID-19” och står för 

Coronavirus disease 2019 (WHO, 2020c). Drygt två månader efter att COVID-19 

identifierades var nästan 120,000 personer smittade i 114 länder, varav 4,291 personer hade 

mist livet. Därav har WHO’s generaldirektör karakteriserat smittspridningen i världen som en 

pandemi, som för första gången är orsakad av ett coronavirus (WHO, 2020d). WHO (2010) 

definierar begreppet pandemi som en global spridning av en nyupptäckt sjukdom. COVID-19 

karakteriseras som en pandemi i och med att viruset är nytt och medfört en omfattande 

spridning världen över (WHO, 2010). På kort tid har spridningen av viruset förvärrats och 

ökat drastiskt. Eftersom siffrorna för spridningen konstant är rörliga, är det därav 

problematiskt att konkret uppge antalet smittade i dag (WHO, 2020e). 

 

Människor världen över har blivit utsatta av smittan genom att bli smittade men även mist 

livet och i samhällen drabbats av det aktuella coronaviruset (COVID-19) på olika sätt. Länder 

har utefter pandemin COVID-19 agerat på olika sätt genom att bland annat isolerat 

människor. Smittspridningen har resulterat i att bli ett samhällsproblem där människor i 

samhällen, som ovan nämnt, drabbas på olika sätt. Detta genom att bland annat möjligheten 

och friheten av rörlighet har påverkats samt begränsats. 

 

Pandemin COVID-19 är ett aktuellt debatterat ämne som fått stor uppmärksamhet på global 

nivå och kan utifrån ett sociologiskt perspektiv väcka stora frågor. Denna undersökning 

baseras på en jämförande forskningsstudie av sista års gymnasieelever från Sverige och 

Serbien. Valet av länderna baseras främst på skillnaden i hur myndigheter agerat och reagerat 
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på pandemins utbrott. Dessutom undersöks denna grupp individer eftersom författaren är 

bebodd i Sverige samt har ett ursprung från Serbien. COVID-19 har påvisats vara ett hot för 

samhällen i och med att det medfört en stor påverkan för befolkningar världen över. Det är av 

relevans att genomföra denna undersökning eftersom gymnasieelever är en grupp människor 

som i framtiden kommer utgöra en viktig del i samhällen. Sista års gymnasieelever från 

Sverige och Serbien är urvalet denna studie fokuserar sig på och ämnar undersöka. För denna 

grupp människor väntar en framtid fylld av glädje, hopp och lycka i och med att livet efter 

gymnasiet fortsätter på egen hand, där de ställs inför olika val. Efter det sista året på 

gymnasiet har elever chans att söka till vidare studier i form av bland annat högskola och 

universitet. Medan vissa väljer att söka till vidare studier, väljer andra möjligen att söka sig in 

på arbetsmarknaden. Det är därmed betydelsefullt att ta del av hur sista års gymnasieelever 

förhåller sig i relation till sig själva utifrån en förändrad vardag till följd av pandemin 

COVID-19. 

PROBLEMFORMULERING 
I och med att Sveriges och Serbiens myndigheter agerat annorlunda och vidtagit olika 

åtgärder till följd av pandemin COVID-19 kan man anta att dess befolkningar påverkas på 

olika sätt. Baserat på ovanstående redogörelse påvisas den aktuella situationen i världen vara 

ett samhällsproblem som utsätter människor för olika hälso- och samhällsrisker. 

Befolkningarna i Sverige och Serbien har efter beslut av myndigheter i respektive land olika 

förutsättningar och möjligheter i sin vardag på grund av smittspridningen av pandemin 

COVID-19. Det är av vikt att inom sociologin forska kring detta ämne eftersom människor 

påverkas på många olika sätt. Bland annat har vardagen blivit annorlunda och tvingat 

människor i samhällen världen över att agera utöver det vanliga. Problematiken som utgörs i 

studien baseras på pandemins påverkan på sista års gymnasieelever från Sverige och Serbien. 

SYFTE & FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med studien är att undersöka hur pandemin COVID-19 har kommit att påverka sista 

års gymnasieelever från Sverige och Serbien. Eftersom pandemin COVID-19 är ett nytt och 

högaktuellt ämne kommer det i studien behandlas fler frågeställningar. I studien kommer det 

undersökas hur pandemin COVID-19 påverkat elevernas framtidssikt, vardag, sociala 
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faktorer samt tillit för myndigheterna. Detta kommer i studien besvaras genom följande 

frågeställningar; 

 

1. I vilken utsträckning har elevernas framtidssikt påverkats till följd av pandemin? 

2. I vilken utsträckning har elevernas vardag blivit påverkad till följd av pandemin? 

3. I vilken utsträckning har sociala faktorer påverkats till följd av pandemin? 

4. Hur uttrycker sig elevernas tillit för myndigheterna? 

 

Utifrån samtliga frågeställningar är målet att jämföra pandemins påverkan på eleverna från 

Sverige och Serbien. 

UPPSATSENS DISPOSITION 
Hädanefter kommer en presentation av arbetets bakgrund till ämnet som undersöks. Vidare 

kommer tidigare forskning presenteras och kommer sättas i relation till denna studies 

problematik. Vidare redogörs teoretisk och begreppslig referensram som sätts i relation till 

studiens syfte. Detta kapitel av arbetet omfattas av bland annat en sociologisk relevans för 

studien. Därefter presenteras metoden och i detta kapitel genomförs en presentation av de 

metodval som ligger till grund för undersökningens genomförande. En beskrivning redovisas 

av metod för inhämtning och bearbetning av empiriskt material, tillvägagångssätt, analys av 

empiriskt material samt etiska överväganden. Det empiriska materialet presenteras sedan i 

resultatet av arbetet. I det kapitlet kommer läsaren ta del av resultatet utifrån respondenternas 

svar de utformade enkäterna. Efter presentationen av resultatet kommer det föras en 

diskussion av arbetet i relation till teori och tidigare forskning som sedan resulterar i en 

slutsats. I det kapitlet förväntas läsaren ta del av slutgiltiga svar på studiens frågeställningar. 

BAKGRUND 
I detta kapitel kommer en bakgrund till ämnet som undersöks att presenteras. Kapitlet baseras 

på information som relaterar och ligger till grund för arbetet och dess problemformulering. 

Inledande i detta kapitel presenteras först virusfamiljen “Coronavirus” samt en 

sammanfattande fördjupning om COVID-19. Under avsnitten “Sveriges agerande” och 

“Serbiens agerande” presenteras främst de åtgärder respektive land har vidtagit till följd av 
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pandemin COVID-19, för att en jämförelse ska kunna genomföras. Som tidigare nämnt, är 

det av svårighet att rapportera antalet smittade i och med att det ständigt varierar. Därav är 

avsnitten uppdaterade fram till dess att enkäterna skickades ut. 

CORONAVIRUS - CoV & NOVEL CORONAVIRUS: COVID-19 

Avsnittet presenterar sammanfattningsvis vad ett “Coronavirus” omfattar samt tre virus som 

tillhör det. Dessa är; Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV) [SARS], Middle East 

Respiratory Syndrome (MERS-CoV) [MERS] och Novel Coronavirus (nCoV) [COVID-19]. 

Coronavirus (CoV) är en bred virusfamilj och omfattas av “RNA-virus” som kan infektera 

både djur och människor och bland annat orsaka andnings-, lever- och neurologiska 

sjukdomar (Yin & Wunderink, 2017). 

 

Innan den aktuella spridningen av “COVID-19” identifierades som en pandemi, klassades det 

som en epidemi i Kina i och med att människor vid detta skede nationellt drabbades. Viruset 

COVID-19 har sina likheter med de ovanstående nämnda sorterna av ett coronavirus, SARS 

och MERS (Chen & Yu, 2020). WHO har informerat att viruset COVID-19 sprids genom 

människor som drabbas av det. Sjukdomen sprids alltså från en person till en annan via små 

partiklar från näsa eller mun exempelvis när en drabbad person hostar, nyser eller andas ut. 

Vidare smittas en annan person genom att fånga upp dessa partiklar och i samband med det 

vidröra öga, näsa eller mun (WHO, 2020f). 

 

Epidemin COVID-19 orsakade akuta respiratoriska syndrom hos människor i staden Wuhan, 

Hubei-provinsen i Kina. Epidemins utbrott började redan den 12 december 2019 (Zhou et al., 

2020). Första fallet utanför Kina bekräftades i Thailand och gällde en resenär från Wuhan 

(WHO, 2020g). Eftersom viruset utvecklats till en global spridning har WHO’s 

generaldirektör karakteriserat händelsen som en pandemi (WHO, 2020d). 

Folkhälsomyndigheten (2020) meddelade den 30 januari 2020 att WHO beslutat att klassa 

utbrottet som ett internationellt hot mot människors hälsa. Detta innebär främst att WHO får 

utfärda rekommendationer till länder världen över (Folkhälsomyndigheten, 2020a). 
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SVERIGES AGERANDE 

Första fallet av COVID-19 bekräftades i Sverige den 31 januari 2020 i Region Jönköpings 

län. Den smittade personen hade efter ett besök i Wuhan påvisade symptom i form av hosta 

självmant kontaktat vården och blev vid det tillfället isolerad på en infektionsklinik 

(Folkhälsomyndigheten, 2020b). Hur har Sverige vidare agerat och vidtagit åtgärder i takt 

med att spridningen ökat? 

 

En ny riskbedömning genomfördes av Folkhälsomyndigheten den 2 mars 2020 till grund för 

den utvecklade spridningen av COVID-19 i världen. Vid samma skede bedömdes upptäckten 

av nya fall i Sverige som mycket hög och risken för allmän spridning som måttlig. Dessa 

baseras på en femgradig bedömning (Folkhälsomyndigheten, 2020c). Åtta dagar senare, 10 

mars 2020, upptäcktes samhällsspridning i Region Stockholm och Västra Götalandsregionen. 

Vid det tillfället bedömdes inte COVID-19 som risk för samhällsspridning i landet. 

Folkhälsomyndigheten meddelade att personer, i både arbetslivet och privatlivet, som 

uppvisat symtom för COVID-19 skulle begränsa sina sociala kontakter för att minska 

spridningen (Folkhälsomyndigheten, 2020d). 

 

16 mars 2020 bekräftades drygt 1,000 fall av COVID-19 i Sverige. I samband med det skrev 

Folkhälsomyndigheten att ytterligare åtgärder bör vidtas. Därför uppmanade myndigheten att 

personer över 70 år skulle begränsa sin nära kontakt med andra personer och att det var av 

vikt att undvika folksamlingar som exempelvis i kollektivtrafiken (Folkhälsomyndigheten, 

2020e). Denna grupp människor rekommenderades inte delta i gruppaktiviteter inomhus och 

uppmanades, för sin hälsas skull, ta promenader utomhus. Fysisk aktivitet enligt myndigheten 

är bra för folkhälsa, vilket var anledningen till att exempelvis simhallar, idrottshallar och gym 

kunde hålla öppet (Folkhälsomyndigheten, 2020f). 

 

12 mars 2020 började förordning gälla om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och 

offentliga tillställningar med mer än 500 personer (Regeringskansliet, 2020a). Ytterligare 

åtgärder kring detta vidtogs, då det 29 mars 2020 trädde fram ett beslut fram om förbud mot 

att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer 

(Regeringskansliet, 2020b). 
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Folkhälsomyndigheten informerade den 17 mars 2020 att lärosäten och gymnasieskolor 

uppmanas bedrivas på distans. Syftet med rekommendationen baseras på att dämpa 

spridningstakten i samhället. Enligt myndigheten är gymnasieelever och studenter inte i 

behov av omsorg i samma utsträckning som barn i grundskolans tidigare årskurser 

(Folkhälsomyndigheten, 2020g). 

 

Nya åtgärder har regelbundet diskuterats. Spridningen av COVID-19 har i Sverige ökat och 

hittills, 30 mars 2020, nått en siffra på över 4,000 fall. 

SERBIENS AGERANDE 

COVID-19 nådde Serbien först den 6 mars 2020. Den smittade personen hade besökt sin 

familj i Budapest. Mannen isolerade sig och blev inlagd på ett lokalt sjukhus i staden 

Subotica (Vlada Republike Srbije, 2020). Hur har Serbien vidare agerat och vidtagit åtgärder 

i takt med att spridningen ökat? 

 

Nya åtgärder vidtogs 11 mars 2020 för att förhindra uppkomsten och spridningen av 

COVID-19. Beslut om offentliga sammanträden med fler än 100 personer förbjöds. Vid det 

tillfället omdirigerades internationell vägtrafik till större gränsövergångar i och med att 44 

mindre gränsövergångar stängdes tillfälligt. Förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och 

universitet fortsatte vid detta skede arbeta som vanligt. Dessa beslut baserades på experters 

uttalanden (Vlada Republike Srbije, 2020b). 

 

15 mars 2020 stängde landets gränser och försvarsmaktens medlemmar närvarade vid 

gränserna för att hjälpa till. Däremot förblev gränserna öppna för serbiska medborgare som 

återvände från utlandet, diplomater och utländska medborgare med uppehållstillstånd. Dock 

hade medborgare plikt att vid återvändo från utlandet isoleras i 14 dagar. De som återvände 

från fokusområden med påtaglig risk isolerades i 28 dagar (Vlada Republike Srbije, 2020c). 

 

I samband med att Serbien den 16 mars 2020 förklarade den aktuella virus-situationen som 

ett undantagstillstånd beslutades det att invånare behövde isoleras, vilket främst gällde 

begränsningar av sammankomster och besök mellan människor i landet (Vlada Republike 
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Srbije, 2020d). Vid den tidpunkten hade 57 fall av smittade personer bekräftats (Vlada 

Republike Srbije, 2020e). Vid detta skede uppmanades personer över 65 år att inte lämna sina 

hem. Beslutet baserades på möten mellan serbiska regeringen och krishanteringsgruppen. 

Den 16 mars 2020 avslutades även arbeten i förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och 

universitet helt och stängde tillsvidare. Undervisningen för dessa utfördes på distans genom 

nationell television samt online-plattformar (Vlada Republike Srbije, 2020d). 

 
Nya åtgärder har regelbundet diskuterats. Spridningen av COVID-19 har i Serbien ökat och 

hittills, 30 mars 2020, nästan nått en siffra på 800 fall. 

SAMMANFATTNING AV ÅTGÄRDER 

Utifrån redogörelsen av Sveriges och Serbiens agerande kan man sammanfattningsvis utläsa 

att Serbiens myndigheter mer effektivt agerat med att tillsätta åtgärder, som dessutom varit 

“striktare”, i jämförelse med hur Sveriges myndigheter agerat. Medan förbudet om allmänna 

sammankomster och offentliga tillställningar i Sverige gällde för fler än 500 personer, gällde 

motsvarande förbud i Serbien för fler än 100 personer. Vid detta tillfälle stängde Serbien 

även 44 mindre gränsövergångar. Vid ett senare skede (29 mars 2020) förbjöds i Sverige 

allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för fler än 50 personer. 16 mars 2020 

förklarades virus-situationen som ett undantagstillstånd i Serbien, där befolkningen behövde 

isoleras. Samtliga gränser i Serbien stängdes 15 mars 2020 och vid det tillfället hölls Sveriges 

gränser fortsatt öppna. I Sverige stängde gymnasieskolor samt universitet ned och i Serbien 

avslutades arbeten i respektive, men även i förskolor och grundskolor. I båda länderna 

fortsatte undervisningarna digitalt, och i Serbien även genom nationell television. Skillnaden 

för dessa åtgärder fokuserar på att Sverige fortfarande höll förskolor och grundskolor öppna. 

Det är av vikt att poängtera att förutsättningarna för ländernas befolkningar utifrån 

ovanstående redogörelser sett olika ut. I Sverige har spridningen ökat hastigare än i Serbien, 

men bortsett från det har Serbien vidtagit, som tidigare nämnt, striktare men även mer 

effektiva åtgärder. 
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TIDIGARE FORSKNING 
I detta kapitel kommer tidigare forskning att presenteras. Kapitlet är uppdelat i avsnitt; 

“Social omställning”, “Social betydelse” och “Hur påverkas eleven?”. De teman som 

presenteras har vaksamt valts ut med utgångspunkt i studiens problemformulering, syfte och 

frågeställningar. Detta för att på ett så heltäckande sätt fånga det studien ämnar undersöka. I 

det första avsnittet presenteras förändringsprocesser som fokuserar på hur pandemier medfört 

förändringar i samhällen. De studier som i detta avsnitt presenteras sammankopplas med den 

situation vi i dag befinner oss i, där samhället genomgår en förändring till följd av pandemin 

COVID-19. I det andra avsnittet presenteras studier som fokuserar på betydelsen av social 

interaktion mellan människor och individers känsla av tillhörighet. De studier som i detta 

avsnitt presenteras ligger till grund för att undersöka hur betydelsefull social interaktion och 

känsla av tillhörighet är. I det tredje avsnittet presenteras studier som fokuserar på hur 

studenter blivit påverkade till följd av COVID-19 och hur distansundervisning påverkat 

dessa. De studier som i detta avsnitt presenteras valdes ut för att undersöka hur COVID-19, 

psykologiskt, har påverkat studenter. Dessutom valdes studierna i detta avsnitt för att studera 

hur distansundervisning tidigare påverkat studenter. 

 

Utifrån de studier som nedan presenteras, kommer det skapas antaganden som vidare 

kommer ligga till grund för det resultat som vid ett senare skede i arbetet presenteras. De 

antaganden som utifrån tidigare forskning skapas, kommer främst baseras på de åtgärder som 

länderna vidtagit. 

SOCIAL OMSTÄLLNING 

Anthony Giddens och Philip W. Sutton (2014) talar om att sociala förändringar är 

svårdefinierade i och med att samhällen konstant genomgår förändringar och ständigt ingår i 

förändringsprocesser. De skriver; 

 

Att identifiera en betydande förändring handlar om att visa i vilken mån en förändring har skett i de                  

underliggande strukturerna hos en institution, ett samhälle eller en situation under en viss tidsperiod              

(Giddens & Sutton, 2013:88). 
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I dag tvingas människor leva ett mer öppet och reflexivt sätt som baseras på att hela tiden 

reagera och anpassa sig till den föränderliga miljön. Den tid vi i dag lever i kännetecknas av 

globala miljöproblem (Giddens & Sutton, 2014:111). De talar om att studier visat att 

vardagsrutiner samt konstant interaktion med människor ger en struktur och form åt det vi 

ägnar oss åt. Detta i och med att människors beteendemönster troligtvis upprepas, det vill 

säga att vi dagligen ägnar oss åt liknande aktiviteter. Författarna talar om att det vid 

förändringar är nödvändigt att ändra dagliga rutiner, vilket i sin tur oftast stabiliseras efter 

viss tid. Det handlar dessutom om att människor kreativt skapar en social verklighet. Saker 

och ting uppfattas på olika sätt beroende på bakgrund, intressen och motivation, som genom 

mänskliga interaktioner uppstår (Giddens & Sutton, 2014:202). Det författarna talar om är av 

relevans för denna studie i och med att pandemin COVID-19 förändrat och påverkat 

människor och samhällen världen över på olika sätt. Eftersom studier påvisat att 

vardagsrutiner ger en struktur och form åt det vi ägnar oss åt är det därav av vikt att 

undersöka i vilken utsträckning elevernas vardag har förändrats till följd av pandemin 

COVID-19. Utifrån de åtgärder som vidtagits av Sveriges och Serbiens myndigheter kan man 

tänka sig att vardagsrutiner hos eleverna från Serbien i större utsträckning blivit påverkade 

eftersom Serbiens myndigheter vidtagit mer effektiva åtgärder och striktare beslut. 

Antagandet kring detta är att; Nedlagd tid på aktiviteter har i större utsträckning förändrats till 

följd av pandemin hos eleverna från Serbien än eleverna från Sverige. 

 

I och med att samhällen i dag genomgår en förändringsprocess till följd av pandemin 

COVID-19, kan man också ana att människor på olika sätt påverkas i och med förändringarna 

pandemin medför. Historiskt påvisas pandemier utgöra ett allvarligt hot för världens 

befolkning och dess ekonomi (Qiu, Rutherford, Mao & Chu, 2017). Dessutom har de sociala 

effekterna av pandemier också varit allvarliga, då bland annat skolor behövt stänga. Elever på 

skolor anses vara en effektiv utgångspunkt för spridning av virus, vilket medför att stängning 

av skolor ofta anses vara bland de första ingripanden vid pandemier. Enligt författarna har 

stängning av skolor och avbrutna offentliga sammankomster bland annat varit förknippade 

med minskad dödlighet relaterad till epidemin år 1918 i USA. En befolknings rörlighet är 

även en nyckelfaktor. Under tidigare pandemier i världen har rörlighet för människor och 

besök av familjer blivit begränsade, resor avbokade och kommit att påverka människor på 

olika sätt (Qiu et al., 2017). I försök att mildra smittspridningen av pandemin COVID-19 har 
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det i världen medförts allvarliga begränsningar som social distans och “lockdown” åtgärder. 

Detta har vidare tvingat människor att förändra sina livsstilsvanor. Bland annat har det införts 

många onlinetjänster (Favale, Soro, Trevisan, Drago & Mellia, 2020). Medan vissa 

myndigheter genomfört drastiska åtgärder i försök att minska smittspridningen, har andra 

myndigheter att ta mildare åtgärder eller som författarna skriver det, frivilliga åtgärder. 

Majoriteten människor världen över har nu hört talar om viruset, och därmed behovet av 

hygienövning och social distans för att förhindra spridningen. Vissa människor i världen 

väljer att följa begränsningar, andra ignorerar de och samlas oavsett på offentliga platser med 

andra. Det faktum att individer agerar så annorlunda indikerar att riskuppfattningar för det 

nya viruset skiljer sig kraftigt mellan individer på olika platser. Författarna talar om att 

förtroendet för hanteringen av pandemin COVID-19 inte uppfattas alls högt. När förtroendet 

är förlorat, är det väldigt svårt att återfå det (Cori, Bianchi, Cadum & Anthonj, 2020). Det har 

som nämnt påvisats att Seriens myndigheter vidtagit mer effektiva åtgärder och striktare 

beslut, men att det är fler fall av COVID-19 i Sverige. Man kan därav anta att påverkan av 

pandemin COVID-19 varierar. 

SOCIAL BETYDELSE 

I studien “Social Interactions and Well-Being: The Surprising Power of Weak Ties” (2014) 

undersöks genom tre ”delstudier” social interaktion och välbefinnande (Gillian, Sandstrom & 

Dunn, 2014). I studie 1 fokuserar författarna på elevers interaktion med klasskamrater och i 

studie 2a elevernas dagliga interaktioner. Resultatet av studie 1 visar att interaktionen med 

fler klasskamrater utanför klassrummet är direkt kopplad till större socialt och emotionellt 

välbefinnande. De studenter som vanligtvis interagerade med fler klasskamrater kände sig 

gladare och hade större känslor av tillhörighet. Utefter deltagarnas rapportering av antalet 

interaktioner samt rapportering av ett subjektivt välbefinnande och känsla av tillhörighet i 

studie 2, visar resultaten att de som vanligtvis hade mer dagliga interaktioner med svaga band 

är gladare och hade större känsla av tillhörighet (Gillian et al., 2014).  

 

I och med att författarna i studien ovan tyder på att social interaktion är av vikt för 

människors välbefinnande är det av vikt att genom befintliga variabler i denna undersökning 

ta reda på om det finns andra faktorer som påverkar eller påverkas av sociala aspekter. 

Däremot är det först och främst av goda skäl att undersöka i vilken utsträckning eleverna 
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påverkas kring sociala aspekter. Eftersom Serbiens myndigheter vidtagit mer effektiva 

åtgärder och striktare beslut kan man anta att eleverna från Serbien i större utsträckning 

påverkas kring sociala aspekter. Därav är antagandet att; Eleverna från Serbien påverkas i 

större utsträckning negativt kring sociala aspekter. Eftersom det i studien påvisas att social 

interaktion är av vikt för människors välbefinnande är därav ett antagande att; Mer 

mellanmänsklig relation till andra utgör en mindre känsla av oro. 

 

I artikeln “Students' Need for Belonging in the School Community” (2020) definieras 

samhällskänsla som en känsla av tillhörighet (Osterman, 2020). Artikeln granskar forskning 

om elevernas känsla av anpassning inom skolgemenskapen. Det visar sig att studenter som 

upplever tillhörighet är mer motiverade och engagerade i lärande och mer engagerade i 

skolan. Dessa begrepp för engagemang är starkt kopplade till studenternas prestation, och 

ännu viktigare, till deras lärande. Från individuell synvinkel är fördelarna tydliga. Det finns 

även bevis på att den individuella känslan av acceptans sträcker sig in i, och påverkar 

kvaliteten på relationen med andra, särskilt om normerna och värderingarna i det sociala 

sammanhanget uppmuntrar och underlättar stödjande interaktioner (Osterman, 2020). I en 

annan studie har författarna antagit att känslan av tillhörighet är en kritisk del av sociala 

relationer som främjar mening i livet (Lambert, Stillman, Hicks, Kamble, Baumeister & 

Fincham, 2013). Resultaten av studie 1 bekräftade författarnas förväntningar, då känsla av 

tillhörighet var förutsägbar av meningsfullhet. De försökte bygga vidare på detta fynd med 

hjälp av ett annat sätt att bedöma mening i livet. Författarnas förväntningar bekräftades även, 

då känslan av tillhörighet oberoende förutsåg utvärderingarna om mening i livet. Författarna 

testade även hypotesen om att känslor av tillhörighet får människor att uppfatta sina liv som 

meningsfulla. Resultaten stödde hypotesen och visar att grundläggande tankar om tillhörighet 

orsakar en ökning av uppfattningar om meningsfullhet. Med hjälp av olika metoder fann 

författarna alltså att känsla av tillhörighet är en förutsägbar orsak till att hitta mening i livet 

(Lambert et al., 2013).  

 

Utifrån ovanstående påvisas det att känsla av tillhörighet är en påverkande faktor för andra 

aspekter. Ena studien visar att studenter som upplever större känsla av tillhörighet är mer  

motiverade och engagerade i lärande och mer engagerade i skolan. I den andra studien har 

författarna funnit att känsla av tillhörighet är förutsägbar till att hitta mening i livet. I och med 
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detta är det av vikt i denna undersökning ta reda på om känsla av tillhörighet är en 

påverkande faktor för andra aspekter eller om känsla av tillhörighet påverkas av något annat. 

Därav är syftet att ta reda på om känslan av tillhörighet påverkar eller påverkas av elevernas 

motivation för sina studier. Dessutom är ett antagande att; Mer känsla av tillhörighet utgör 

mindre känsla av oro. 

HUR PÅVERKAS ELEVEN? 

Psykologiska forskare har i studien “The psychological impact of the COVID-19 epidemic on 

college students in China” (2020) undersökt studenters psykiska hälsosituation under 

epidemin i Kina, som numera klassas som en pandemi (Wenjun, Ziwei, Guoqiang, Mei, 

Zinrong, Jiaxin & Jianzhong, 2020). Resultatet av studien påvisar att 24.9 procent av 

studenterna upplevt ångest till följd av COVID-19. De faktorer som hindrat studenterna att 

uppleva ångest är att bo i storstadsområden, bo med föräldrar samt ha en stabil 

familjeinkomst. Studenters psykiska hälsa påverkades när de ställdes inför folkhälsokriser, då 

de till följd av detta sökt uppmärksamhet, hjälp och stöd från samhälle, familj och 

institutioner (Wenjun et al., 2020). I en annan studie undersökte forskare också om pandemin 

COVID-19 hade en påverkan på människors mentala hälsa, dess livsvanor och livskvalité. 

Forskarna i studien fann att COVID-19 var associerad med en mild stresspåverkan och hade 

negativa mentala hälsoeffekter. Däremot visade studien även att respondenter upplevt 

positiva hälsorelaterade livsstilsförändringar (Yingfei & Zheng, 2020). 

 

Utifrån studierna ovan har det påvisats att studenters och människors psykiska hälsa 

påverkats på olika sätt till följd av pandemin COVID-19. I och med det kommer det i denna 

studie undersökas om eleverna från Sverige och Serbien upplevt en känsla av oro till följd av 

pandemin. Eftersom Serbien vidtagit mer effektiva åtgärder och striktare beslut, är antagandet 

kring detta att; Eleverna från Serbien upplever i större utsträckning en känsla av oro. 

 

”Impact of distance education on academic performance in a pharmaceutical care course” 

(2017) är en studie där forskarna jämför apotekarestudenters prestation under en kurs som 

undervisades på distans samt campusbaserad, alltså på skolan (Gossenheimer, Bem, Carneiro 

& de Castro, 2017). Kursen var uppbyggd på så sätt att studenterna hälften av tiden studerat 

på distans och hälften av tiden campusbaserat. Den data som samlades in, analyserades 
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genom statistiska tester. Resultatet av studien har påvisat ett bättre presterande av studenterna 

som fick apotekarutbildningen på distans. Studiens slutsats är att distansundervisning var 

bättre än campusbaserat lärande och kan vara relaterat till ett större deltagande 

(Gossenheimer et al., 2017). I och med att studien påvisar en positiv påverkan till följd av 

distansstudier, är det av vikt att undersöka hur distansstudier i denna undersökning påverkar 

eleverna från Sverige och Serbien. Påverkar distansstudier gymnasieelever i samma 

utsträckning som det påverkat studenterna i studien? 

 

Däremot lyfter en annan författare effekten av COVID-19 på studenters utbildning och 

psykiska hälsa (Pradeep, 2020). Till följd av pandemin COVID-19 stängde 150 skolor och 

utbildningsinstitutioner i länder världen över som därav övergick till distansundervisning, 

alltså online. De utmaningar universitet står inför är bland annat övergången men även för 

människors psykiska hälsa. Problematiken som utgörs av detta är förmågan att hantera läget, 

då vissa institutioner inte har resurser att underlätta undervisningen med omedelbar effekt. 

Det väcker även frågor om studenter som inte har tillgång till datorer och hur vissa ämnen ska 

undervisas. Författaren skriver att kvaliteten av denna utbildningsform är en kritisk fråga som 

behöver uppmärksammas. Ökningen fall av COVID-19 har skapat en känsla av osäkerhet och 

ångest om framtiden. Det har även resulterat i en enorm stressnivå bland studenter. Detta kan 

vara en påverkande faktor på inlärning och psykiska hälsa (Pradeep, 2020). Här presenteras 

en recension om stängning av skolan och dess påverkan på utbildning och studenters 

psykiska hälsa. Eftersom det först och främst kommer undersökas hur distansstudier påverkat 

eleverna från Sverige och Serbien är det med utgångspunkt från recensionen av vikt att ta 

reda på om det finns andra faktorer som påverkar eller påverkas av distansstudier. Utifrån 

detta är ett antagande att; En negativ påverkan av distansstudier medför en ökad känsla av 

oro. 

TEORETISK OCH BEGREPPSLIG REFERENSRAM 
I detta kapitel kommer en teoretisk och begreppslig referensram av sociologiska teorier att 

presenteras. Först kommer begreppen “Tillit”, “Fara “ och “Risk” att redogöras utifrån 

Anthony Giddens (1996). Sedan kommer Vanessa May’s (2013) begrepp “Tillhörighet” att 

presenteras. Till följd av dessa redogörelser kommer begreppen att reflekteras och utgöra 

antaganden som i resultatet kommer presenteras. 
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TILLIT, FARA & RISK 

Anthony Giddens diskuterar termerna tillit, fara och risk i boken “Modernitetens följder” 

(1996). Han förhåller sig kritiskt till Niklas Luhmanns definition av dessa och delar upp 

redogörelsen av termerna för att urskilja de. Giddens definierar termen tillit som ett 

förtroende för en persons eller ett systems pålitlighet (Giddens, 1996:38ff). Pandemier skapar 

förändringar i samhällen, där beslut behöver fattas. Myndigheter har makten att vidta åtgärder 

och fatta beslut för att främst skydda sin befolkning. Eftersom pandemin COVID-19 

fortfarande är aktuell, vet man ännu inte vilka åtgärder som är korrekta och inte. 

 

Fara och risk, enligt Giddens (1996), står i nära relation till varandra men har inte samma 

mening. Han menar att risk förutsätter fara både medvetet och omedvetet. Det innebär att en 

människa utsätts för fara vid riskfyllda situationer när denne riskerar något som både kan ske 

på ett medvetet och omedvetet sätt. En person som tar en “kalkylerad risk”, som Giddens 

benämner det är därav medveten om det eller de hot som uppstår vid sådana situationer. Å 

andra sidan kan människor rent av vara omedvetna om de faror de utsätter sig för genom att 

utföra riskfyllda handlingar eller utsätta sig för riskfyllda situationer (Giddens, 1996:40f). 

 

Det är av vikt att poängtera att risk inte enbart handlar om individuella handlingar. Utifrån det 

benämner han detta som “riskmiljöer” som innefattar att människor kollektivt blir påverkade 

(Giddens, 1996:41). Giddens (1996) undersöker modernitetens riskprofil och redogör för det 

genom sju punkter. Av dessa presenteras bland annat “riskernas globalisering i termer av det 

ökade antalet kontingenta händelser” och “riskernas globalisering i termer av intensitet”. 

Den förstnämnda är något som påverkar ett stort antal människor i världen vid globala 

förändringar (Giddens, 1996:119). Denna typ menar Giddens är riskmiljöns utsträckning 

världen över. Den andra handlar om en global fara som kan hota mänsklighetens överlevnad. 

TILLHÖRIGHET 

I Vanessa Mays publikation “Connecting self to society: belonging in a changing world” 

(2013) beskriver hon hur människor förhåller sig till världen runtom där fokus ligger på hur 

relationen mellan samhälle och individ ser ut. Att tillhöra beskriver hon som processer av att 

skapa en känsla av identifiering, eller koppling, till kulturer, platser eller materiella objekt 
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som ett alternativ för hur dessa gemenskaper kan manifestera sig. Tillhörighet kan också 

karakteriseras som en känsla av lugn gentemot sig själv och sin sociala, kulturella, 

relationella och materiella kontext. May (2013) beskriver hur människor kommer till 

underfund med vem de är baserat till viss del på vart och till vem de tillhör. Detta visar på 

vilken betydelse tillhörighet har för ens jag, där tillhörighet kan klassas som ett mänskligt 

behov. Känslan av att känna tillhörighet är grundläggande för att en människa ska kunna 

utvecklas och må bra (May, 2013:3,84). 

 

May (2013) beskriver hur samhället är en dynamisk produkt av interaktioner och relationer 

mellan individer där samhället kan betraktas som bestående av vad som pågår i människors 

sinne, vad som pågår mellan människor och vad som pågår institutionellt, det vill säga vad 

som pågår i samhällets moral. Detta gör det tydligt att relationen mellan individ och världen 

runt om inte enbart är av vikt för jaget utan även en byggsten av samhället (May, 2013:4,5). 

 

Känslan av att tillhöra en plats är inte statiskt utan skiftar utifrån att människor får nya 

erfarenheter som gör att de omvärderar sin relation till den. Både förändringar hos individen 

och förändringar av den materiella platsen påverkar individens känsla av tillhörighet till 

platsen. May (2013) menar på att vår koppling till den materiella plats och objekt är av vikt 

för vårt jag. Där platserna först blir meningsfulla när människor som är en del av dessa 

platser uppfattar dem som det. Till vilken grad människor känner sig bekväma på en plats 

varierar beroende på platsens design, hur den är byggd och vilka resurser som finns. Platsens 

förutsättningar har även en inverkan på människors beteende, där olika typer av 

förutsättningar på platsen framkallar ett visst beteende. På så sätt kan platsens förutsättningar 

påverka människors sociala relationer (May, 2013:142-143,146-147). 

REFLEKTION AV BEGREPPEN TILLIT, FARA & RISK 

Utefter utbrottet av pandemin COVID-19 har människor blivit hotade på en global nivå. De 

riskprofiler som Giddens (1996) redogör för är starkt associerade med pandemin. Pandemin 

har kommit att förändra människors förutsättningar och samhällen starkt eftersom länder 

världen över beslutat om bland annat social distans. I och med det har samhällen i världen 

behövt genomgå stora förändringar. Därav har man tydligt kunna se en skillnad mellan 
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förändringen i Sverige och Serbien utefter olika beslut till följd av pandemin som i denna 

studie undersöks. 

 

I och med att ländernas myndigheter har kommit med olika beslut varierar möjligen en 

befolknings tillförlitligheten för de. Regeringen har exempelvis den makt i landet att fatta 

olika lagar som människor väljer att följa eller inte. Med detta sagt är frågan om befolkningen 

i dessa länder har tillit för de maktfulla myndigheterna. Som nämnt har Serbiens myndigheter 

vidtagit mer effektiva åtgärder och striktare beslut än Sveriges myndigheter. Därav kan man 

anta att eleverna från Sverige har mindre tillförlitlighet till myndigheterna än eleverna från 

Serbien. Detta kommer att undersökas genom en presentation av en medelvärdesanalys av 

vad eleverna från respektive land uppgett kring hur mycket tillit de har för de besluten som 

fattas av myndigheter. Utifrån detta är antagandet att; Eleverna från Sverige har mindre tillit 

för myndigheters beslut. Dessutom kommer tillit att sättas i relation till en annan faktor för att 

undersöka om det påverkar eller påverkas av det. Utifrån detta är antagandet att; Mer tillit för 

myndigheternas beslut utgör en större känsla av tillhörighet till samhället. 

 

Utefter de beslut som myndigheter fattar väljer folk, som i vanliga fall, att följa dessa beslut 

eller inte. I en kontext som denna kan det handla om att ländernas befolkningar antingen är 

medvetna eller inte om de risker som finns med att vistas ute bland andra människor under 

den aktuella perioden. Oavsett faran av att bli smittad, riskerar människor möjligtvis att ta 

den risken medvetet. Å andra sidan finns det säkerligen människor som i överhuvudtaget inte 

har en aning om vad det är som händer i världen angående pandemin. Därav kommer det 

först att undersökas i vilken utsträckning eleverna från respektive land håller sig uppdaterade 

om pandemin COVID-19. Till följd av detta är det även av vikt att undersöka om eleverna i 

överhuvudtaget följer de rekommendationer och krav som myndigheterna beslutat om. 

REFLEKTION AV BEGREPPET TILLHÖRIGHET 

Utifrån Vanessa May’s (2013) redogörelse av begreppet tillhörighet, kan man utläsa att det är 

en grund för en människas utveckling och välmående. Tillhörighet är starkt kopplat till en 

människas relation till sig själv. I och med att friheten för rörlighet i dessa samhällen 

begränsats, kan till följd av detta känslan av tillhörighet försämras. Därmed är antagandet att; 

Eleverna från Serbien har i mindre utsträckning en känsla av tillhörighet. Detta antagande 
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baseras på att eleverna från Serbien i mindre utsträckning än eleverna från Sverige har 

friheten för rörlighet till följd av vidtagna åtgärder som Serbiens myndigheter beslutat. 

 

Till följd av bland annat rekommendation och krav på social distans har människors sociala 

interaktioner begränsats. Detta har i sin tur konsekvenser för ens jag som därav utgör 

konsekvenser för samhället i och med att det, som May (2013) redogör, är en byggsten av 

samhället. Utifrån denna redogörelse kan förändringen om social distansering komma att 

påverka individens känsla av tillhörighet till platser i samhället. Skolan är en plats där elever 

tillbringar stor del av sin tid, där de även interagerar med andra. Genom detta skapas sociala 

relationer och till följd av det en starkare känsla av tillhörighet. I och med att skolor stängt 

och undervisning övergått till lärande digitalt, sker undervisningen på distans, vilket i sin tur 

kan komma att påverka elever på olika sätt. Bland annat associeras detta med en avsaknad av 

platsen samt de sociala relationerna som begränsas till följd av de åtgärder som vidtagits i 

länderna. I och med att May (2013) talar om att känslan av tillhörighet karakteriseras av 

sociala aspekter är det av vikt att undersöka om det finns andra faktorer som påverkar känslan 

av tillhörighet. Därmed kommer sociala faktorer att sättas i relation till känsla av tillhörighet 

eftersom det påvisats att sociala relationer är av vikt för ens känsla av tillhörighet. Utifrån 

detta är antagandet att; Mer mellanmänsklig relation till andra utgör en större känsla av 

tillhörighet. 

METOD 
Syftet med studien är att undersöka pandemins påverkan på sista års gymnasieelevers.  För att 

svara på undersökningens frågeställningar har en kvantitativ metod hänvisats till studien. I 

detta kapitel av arbetet kommer de metoder som valts och använts för att det empiriska 

materialet ska samlas in och bearbetas presenteras. Kapitlet är uppdelat i olika avsnitt. Första 

avsnittet lyfter den metodologiska ansatsen. Sedan presenteras undersökningens 

insamlingsmetoder som ytterligare brutits ned i olika avsnitt där det främst presenteras vad 

för material som använts för inhämtning av empiriskt material, vilket urval som står i fokus 

samt etiska överväganden och hur dessa beaktats. Till sist presenteras hur det empiriska 

materialet bearbetats och analyserats. 
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METODOLOGISK ANSATS 

Valet av de metoder som hänvisats grundar sig på undersökningens syfte och 

frågeställningar. En studies frågeställningar är centrala i undersökningar, vilket även är 

anledningen till att det är en utgångspunkt i relation till metodvalen, men även generellt i hela 

arbetet. Som tidigare nämnt har den kvantitativa metoden hänvisats till studien. Kvantitativa 

metoder kännetecknas ofta av generaliserbar data, där slutsatser ofta generaliserar en hel 

population. Dock kommer detta inte vara möjligt i denna undersökning, vilket kommer 

diskuteras i avsnittet “Urval”. Genom den kvantitativa metoden har data samlats in med 

enkäter. Detta kommer vidare i nästa avsnitt att presenteras mer utförligt. För att kunna få 

svar på studiens frågeställningar har materialet bearbetats genom univariat- och bivariat 

analyser som metodologiska ansatser.  

 

Univariat analys baseras på en beskrivande statistiken och andra egenskaper hos en variabel 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2018:39). Som Göran Djurfeldt, Rolf Larsson och Ola 

Stjärnhagen (2018) säger; “Ett viktigt mål i samhällsvetenskapen är att kartlägga samband 

och förklara orsaker…” (Djurfeldt et al., 2018:40). De variabler som analyseras genom 

denna metod kommer bland annat presenteras med procentuella fördelningar, men även med 

bland annat genomsnittliga medelvärden för de variabler och index som kommer att 

redogöras. 

 

Bivariat analys ligger till grund för att studera samband eller samvariation, det vill säga 

korrelation, mellan två variabler (Djurfeldt et al., 2018:137). Genom denna analysmetod 

kommer bland annat samband att analyseras. Det sambandsmått som kommer användas 

benämns “Kendall’s tau-b Correlation”. Sambandsmåttet används i och med att majoriteten 

variabler som ingår i denna undersökning befinner sig på en ordinalskala. Sambandsmåttet 

går från -1 till +1, där -1 anger ett negativt samband och +1 ett positivt samband och anger 

hur konsekvent en ökning av en variabel leder till en ökning eller en minskning i en annan. 

Ett negativt samband innebär att när X ökar, minskar Y och ett positivt samband innebär att 

när X ökar, ökar även Y (Djurfeldt et al., 2018:147f). Vid presentation av dessa kommer 

förkortningar för korrelationen att användas. Korrelationen kommer benämnas “Tb” och står 

för “tau-b”, alltså korrelationens värde. Med andra ord genomförs denna metod för att ta reda 
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på vilken påverkan som finns mellan variablerna som ingår i testet. En signifikansnivå 

beräknas på så sätt att om sambandet är signifikant, är p-värdet lägre än 0.05 eller 0.01 och 

om sambandet inte är signifikant är p-värdet högre än respektive. Dessa kommer presenteras 

med korstabeller. 

 

Det kommer även i undersökningen genomföras t-test av medelvärdesskillnader vid parvisa 

mätningar. Denna analysmetod innebär att mätningar genomförs av samma individ vid två 

tillfällen. Här kommer två index sättas emot varandra för att undersöka vilken 

medelvärdesskillnad som utgörs (Djurfeldt et al., 2018:238). Anledningen till att detta test 

används är för att det undersöks om det finns någon förändring av nedlagt tid på 

vardagsrutiner från innan pandemins utbrott och efter pandemins utbrott. 

 

En presentation av de variabler som analyseras redogörs i avsnitt “Analysmetod”. Härnäst 

presenteras de insamlingsmetoder som använts för denna undersökning. 

INSAMLINGSMETOD 

I detta kapitel presenteras metoden av hur det empiriska materialet samlats in. I studien har 

enkäter använts som verktyg för inhämtning av empiriskt material. En enkät betraktas som 

standardiserad och innebär att materialets frågeställningar ställs på exakt samma sätt till varje 

person som ingår och deltar i undersökningen. I jämförelse med djupintervjuer har enkäter en 

hög grad av strukturering. Det innebär att svarsalternativen till frågeställningarna, i de flesta 

fall, är definierade i förväg där respondenternas svar begränsas till ett visst antal alternativ 

(Barmark & Djurfeldt, 2015:34). Mimmi Barmark och Göran Djurfeldt (2015) redogör för 

två stora fördelar med att genomföra webbenkäter när man har tillgång till respondenternas 

e-postadresser. Fastän e-postadresser inte funnits tillgängliga, upplevs dessa fördelar aktuella 

för denna undersökning. Den ena fördelen handlar om att det är det billigaste samt enklaste 

tillvägagångssättet att nå ut till ett större antal deltagare (Barmark & Djurfeldt, 2015:82). 

Kostnaden för undersökningen är inte det som övervägt valet av insamlingsmetod. Däremot 

har tidsbegränsningen delvis spelat roll, främst i hur utskicken av enkäterna har genomförts. 

Den andra fördelen handlar om att tiden för att koda in svaren i ett statistikprogram förkortas 

(Barmark & Djurfeldt, 2015:82). Trots att detta anses fördelaktigt, har det empiriska 

materialet kodats in manuellt. 
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Alan Bryman (2011) redogör däremot för nackdelar med enkäter. En nackdel handlar om att 

respondenten inte kan få hjälp vid eventuella funderingar över något kring enkäten som 

möjligtvis kan uppkomma (Bryman, 2011:288). Det är därför av vikt att i utformningen av 

enkätens frågeställningar vara konkret och tydlig. I en enkät kan uppföljningsfrågor inte 

heller ställas för att generera djupare svar (Bryman, 2011:288). Detta eftersom respondenten 

redan har ett begränsat antal definierade alternativ att svara på. Ur ett annat perspektiv beror 

denna aspekt på vad studien ämnar undersöka. Med enkätundersökningar finns även en större 

risk att bortfall uppstår. Om bortfallet är stort kan risken för skevheter öka i ens resultat 

(Bryman, 2011:289). För att i försök undvika bortfall har majoriteten av frågeställningarna i 

enkäterna efterfrågat obligatoriska svar. Att “tvinga” respondenten besvara frågor kan, enligt 

Barmark och Djurfeldt (2015), ses som en chans till ökat bortfall (Barmark & Djurfeldt, 

2015:83) i och med att respondenter möjligtvis avslutar sitt deltagande genom att helt utesluta 

sin medverkan. Dock redogör Bryman (2011) för åtgärder att minska bortfallet vid 

enkätundersökningar. Dessa rekommendationer baseras på att utforma ett bra 

informationsbrev som förklarar undersökningens syfte, att ha tydliga instruktioner för 

respondenten samt skapa en lockande layout (Bryman, 2011:290f). 

 

Inledande av enkäten har en informationstext formulerats för att respondenterna ska få en 

övergripande förståelse av vad studien ämnar undersöka. Deltagarna informerades i 

informationstexten även om deras roll i denna undersökning. Hänsyn togs också till etiska 

riktlinjer genom att korta beskrivningar av innebörden beskrevs i informationstexten. Läsaren 

kommer i ett senare skede få en mer utförlig förklaring av vad etiska riktlinjer står för och hur 

de beaktats. Instruktioner till specifika frågor som möjligen kunnat missleda respondenterna 

beskrevs noggrant som en undertext. I och med att enkäterna skapades digitalt, har en 

snyggare layout kunnat skapas. Läsaren kan få en insyn av informationstexten under “Bilaga 

1” och instruktionerna samt designen för layouten under “Bilaga 2”. I nästa avsnitt 

presenteras hur tillvägagångssättet för enkäternas utformning har gått till. 

ENKÄT SOM VERKTYG 

Som nämnt har enkäter valts som verktyg för insamling av empiriskt material. Verktyget är 

utformat med utgångspunkt i undersökningens problemformulering, syfte och 
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frågeställningar för att på bästa möjliga sätt precisera dess innehåll. Enkäten skapades på två 

olika språk, svenska och serbiska. Detta eftersom undersökningen grundar sig på sista års 

gymnasieelever från Sverige och Serbien. Enkäten är först skriven på svenska och sedan 

översatt till serbiska. Tillvägagångssättet baseras på att enklare framhäva relevanta 

frågeställningar i enkäten på det språk författaren av denna undersökning har bättre 

kännedom av. Övervägandet av hur enkäten skulle konstrueras var en viktig del av 

undersökningen eftersom studien ämnar undersöka denna grupp människor från två olika 

länder. Författaren av undersökningen reflekterade över att enbart utforma en enkät på 

engelska, men övervägde att skapa enkäterna på de språk som mestadels talas i respektive 

land. Detta för att i större utsträckning generera respondentens förståelse av dess innehåll. 

Det innebär att två enkäter konstruerades som därav genomgått en process i Sverige och 

Serbien. 

 

I utformningen av enkäten skrevs enkätfrågorna till en början ned i ett Word dokument för en 

bättre insyn av innehållet i relation till studiens problemformulering, syfte och 

frågeställningar. Utifrån dessa kunde relevanta frågor för enkäten uppmärksammas och vissa 

frågor kunde exkluderas. När innehållet sedan sorterades i en mer strukturell ordning skrevs 

olika svarsalternativ till frågorna. Eftersom enkäterna riktar sig till sista års gymnasieelever i 

Sverige och Serbien övervägdes det att vid ett senare skede utforma enkäterna i digital form. 

Detta för att okomplicerat kunna göra ett utskick till urvalet som står i fokus i studien. Vid 

utformningen av enkäterna i digital form blev det enklare att överväga vilka svarsalternativ 

som var relevanta till enkätfrågorna. Detta eftersom det i digital form finns funktioner som 

genererar en bättre struktur av materialets innehåll. I nästkommande avsnitt kommer 

materialets enkätfrågor och hur dessa operationaliserats att presenteras. 

ENKÄTENS INNEHÅLL 

I detta avsnitt presenteras enkätens innehåll, enkätens frågeställningar. Som tidigare nämnt 

har utgångspunkten för utformningen av enkäterna varit arbetets problemformulering, syfte 

och frågeställningar. Detta för att på ett så konkret sätt som möjligt precisera enkätens frågor. 

Enkäterna som konstruerades på två olika språk omfattas av 16 frågor med olika 

svarsalternativ. Enkäternas frågeställningar är ställda på så sätt att alla respondenter som 

deltagit har haft chans att besvara dem. Med detta sagt hänvisas inte någon av respondenterna 
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vidare från exempelvis “fråga 1” till “fråga 5”. Nedan presenteras dessa frågeställningar samt 

hur operationalisering av dem genomförts. Operationalisering innebär att utformning av 

mätbara variabler för begrepp av intresse genomförs genom att hitta indikatorer (Barmark & 

Djurfeldt, 2015 48f). 

 

Inledande har respondenterna efterfrågats om kön, födelseår, föräldrars högsta 

utbildningsnivå, vad för stadsdel de bor i samt vilket gymnasieprogram de läser. Frågan om 

kön omfattas av alternativ “man” och “kvinna”, vilket inte är mätbart och har 

operationaliserats till en mätbar variabel, “Kön”. Frågan om i vilken stadsdel de bor i lyder; 

“Jag bor i…” och omfattas av fem alternativ vilka är; “...i en storstad”, “...i en förort/mindre 

storstad”, “...i en liten stad”, “...i ett mindre samhälle” och “...ute på landet”. För att göra 

frågan mätbar har den operationaliserats till den mätbara variabeln “Boende”, där dessa 

alternativ ingår. Därefter har begreppet “Framtidsplaner” operationaliserats till en mätbar 

variabel som omfattas av alternativen “Studera vidare (högskola, universitet etc.)”, “Studera 

vidare utomlands”, “Arbeta”, “Arbeta utomlands” samt “Vet ej”. Vidare har variabeln 

“Upplevelse framtidsplan” operationaliserats till ett mätbart begrepp som täcker frågan om 

hur de upplever att pandemin COVID-19 påverkat deras framtidsplaner. Denna omfattas av 

svarsalternativ på en skala 1 till 5, där 1 står för negativt och 5 står för positivt. Dock 

omkodades dessa, så att 1 och 2 fick samma värde (negativt), 3 behöll sitt ursprungliga värde 

samt 4 och 5 fick samma värde (positivt). Fördelningen av svaren i respektive land ser olika 

ut. 

 

Vidare i enkäten har variablerna “Vardagssysslor FÖRE krav” och “Vardagssysslor EFTER 

krav” operationaliserats till ett mätbart begrepp som täcker frågorna om spenderad tid på 

olika aktiviteter under en vecka före- respektive efter rekommendation/krav på social 

distansering. För att tydliggöra detta, är de två variablerna skapade i så kallade “index”, där 

de olika aktiviteterna omfattas av en variabel vardera, alltså nio variabler. Eftersom det är två 

index, är de nio variablerna skapade dubbelt i och med att det handlar om samma aktiviteter. 

Dessa variabler har alltså summerats i dessa index. En presentation av dessa finner läsaren 

under avsnittet “Analysmetod”. I relation till denna fråga har ytterligare ett begrepp 

operationaliserats till mätbara variabler. Frågan innehåller flersvarsalternativ som har brutits 

ned i vardera variabel för att kunna mätas. Denna handlar om nedskrivna alternativ och 
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efterfrågar skälen som påverkat den tid som vanligtvis spenderas på de olika aktiviteterna i 

ovanstående. 

 

I den resterande delen av enkäten finns fem olika “teman” med påståendefrågor i relation till 

pandemin. I dessa frågor finns ett antal påståenden där respondenten fått utrymme att svara 

med “Instämmer helt”, “Instämmer i hög grad”, Instämmer delvis”, “Instämmer i låg grad” 

eller “Instämmer inte alls”. Det första temat handlar om vad distansstudier har resulterat i. 

Genom detta tema har syftet varit att ta reda på om distansstudier varit en negativ påverkande 

faktor i relation till fokus, betyg, hjälp, motivation och struktur i vardagen. Utifrån dessa 

skapades fem variabler, en för vardera påstående. De operationaliserades till mätbara 

variabler som också skapades i ett index. Dessa variabler som ingår i indexet omkodades i 

SPSS eftersom de varit negativt laddade. Det innebär att 1 står för instämmer inte alls och 5 

står för instämmer helt. Det andra temat handlar om oro och har syftat till att ta reda på om 

respondenten upplevt någon form av oro gällande sin egna- respektive familjens hälsa, 

framtid efter gymnasiet, arbetslöshet efter gymnasiet samt föräldrars arbete. Likaså skapades 

utifrån dessa fem variabler, en för vardera påstående som även skapades i ett index. Dessa 

variabler som ingår i indexet omkodades i SPSS eftersom de också varit negativt laddade. 

Det innebär, som ovan, att 1 står för instämmer inte alls och 5 står för instämmer helt. Det 

tredje temat handlar om respondenternas sociala liv och plats i samhället, där syftet varit att ta 

reda på om deras sociala liv, vänskapliga relationer, familjerelationer samt känsla av 

tillhörighet till samhället positivt påverkats till följd av pandemin. Utifrån dessa 

operationaliserades begreppen till fyra variabler, där de tre förstnämnda skapades i ett index. 

Det fjärde temat handlar om hur de hanterar sin vardag och har syftat till att ta reda på hur de 

till följd av pandemin hanterar sin vardag. För detta tema skapades fem påståenden. Utifrån 

dessa påståenden operationaliserades dessa till fem mätbara variabler. Det femte temat 

handlar om myndigheters beslut samt respondenternas ställning till det och har syftat till att ta 

del av respondenternas upplevelser om myndigheternas beslut, hur de upplever dessa, om de 

följer besluten om rekommendation/krav på social distansering samt om respondenterna 

håller sig uppdaterade om pandemin. Dessa begrepp har operationaliserades till fem mätbara 

variabler. 
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För att kunna analysera de olika variablerna som ovan presenterades, skapades en variabel 

som inte ingick i studiens enkät. Denna variabel är benämnd “Land” och är skapad för att 

kunna urskilja materialet utifrån svaren från Sverige och Serbien. Den sista frågan i enkäten 

är en tilläggsfråga och har gett respondenten utrymme att kommentera eller tillägga något om 

så har önskats. Läsaren finner enkäten under “Bilaga 2”. 

PILOTSTUDIE 

Innan undersökningen genomförs är det av vikt att genomföra en pilotstudie som innebär att 

materialets, enkätens, funktion testas. Detta är specifikt viktigt för genomförande av 

enkätundersökningar eftersom det inte finns någon intervjuare som närvarar när eventuella 

oklarheter uppkommer som på plats kan hanteras. Genom pilotstudier kan fel upptäckas i 

frågeställningar och svarsalternativ, vilket är av betydelse att korrigera för att på bästa 

möjliga sätt generera en bra följd i arbetet (Bryman, 2011:332). Pilotstudien genomfördes vid 

två olika tillfällen. Vid det ena tillfället deltog två studenter från Stockholm i Sverige och vid 

det andra tillfället deltog två studenter från Belgrad i Serbien. Deltagarna valdes ur 

författarens bekantskapskrets. Det valdes ut två kandidater från vardera land eftersom studien 

grundas på två enkäter på svenskt- och serbiskt språk. Pilotstudierna var av betydelse för 

undersökningen eftersom några frågor i det serbiska materialet blev misstolkade och innehöll 

grammatiska fel. Som tidigare nämnt skrevs den svenska enkäten först på grund av bättre 

kännedom av språket. Dessa fel korrigerades med hjälp av en av studenterna från Belgrad och 

enkäten var sedan klar för utskick till urvalspersonerna. 

URVAL 

En population är en hel målgrupp som behandlas i en undersökning (Bryman, 2011:227). Det 

avgränsade urvalet är sista års gymnasieelever i Sverige och Serbien. Så hur samlades svaren 

in? 

 

E-mail skickades till fyra rektorer på olika svenska gymnasieskolor med en förfrågan om 

utskick av enkäter till sista års gymnasieelever. Detta finner läsaren som en bilaga under 

“Bilaga 3”. I och med att ingen av rektorerna svarade genomfördes ett bekvämlighetsurval i 

undersökningen. Det innebär att vissa personer vid tillfället finns tillgängliga för forskaren 

(Bryman, 2011:243). Urvalet genererar hög svarsfrekvens eftersom sannolikheten är stor att 
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nästan samtliga enkäter besvaras. Inslag av ett snöbolls- eller kedjeurval har dessutom 

hänvisats till studien som också är en typ av bekvämlighetsurval. Ett snöbollsurval innebär att 

forskaren i kontakt med ett mindre antal aktörer når fler deltagare av det urval som studien 

riktar sig till (Bryman, 2011:245). Bryman (2011) hävdar att det med ett bekvämlighetsurval 

är omöjligt att generalisera resultatet eftersom stickprovet inte är slumpmässigt och vi inte vet 

vilken population detta stickprov är representativt för och att respondenterna består av de som 

funnits tillgängliga för forskaren. Sannolikhetsurval kräver större förberedelser, tid samt 

kostnader (Bryman, 2011:244) och ligger bland annat till grund för varför ett 

bekvämlighetsurval tillämpats till studien. I nästa avsnitt presenteras tillvägagångssättet för 

hur deltagarna har hittats. 

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

I detta avsnitt beskrivs processen för hur deltagarna som ingår i urvalet har hittats. Med 

snöbollsurvalet som utgångspunkt togs personlig kontakt med bekanta personer från både 

Sverige och Serbien. De bekanta personerna är också relevanta deltagare eftersom även dem 

ingår i urvalet. Genom kontakt med dem har fler deltagare rekryterats till undersökningen. 

Enkäten som skickades till Serbien fick en stor spridning eftersom respondenter samlades på 

kort tid, genom att enkäten vidarebefordrades till personer som ingått i urvalet. Processen såg 

likadan ut i Sverige som i Serbien för att samla ihop de svar som studien åstadkommit. Det 

tog däremot längre tid att få tag på deltagare i Sverige, i och med att enkäten inte fick lika 

stor spridning i jämförelse med Serbien. Enkäten publicerades även på ett forum, Facebook, 

med syfte att generera fler deltagare från Sverige. Under kapitlet “Resultat” kommer det 

presenteras hur många respondenter som deltagit i undersökningen. 

BORTFALLSANALYS 

Vid diskussion om bortfall görs oftast skillnader på externt och internt bortfall. Ett externt 

bortfall innebär att vissa undersökningsenheter faller bort ur undersökningen. Det inträffar 

när respondenter väljer att inte delta eller om undersökningsledaren inte får tag på dessa. Ett 

internt bortfall innebär att information saknas på enstaka variabler. Det inträffar då en 

respondent inte besvarat samtliga frågor (Barmark & Djurfeldt, 2015:79f). 

 

31 



 

Som tidigare nämnt har majoriteten frågor efterfrågat obligatoriskt svar, vilket kan vara 

anledningen till att bortfallen begränsats i undersökningen. I den serbiska versionen av 

enkäten har undersökningen drabbats av fyra interna bortfall och i den svenska versionen av 

enkäten har undersökningen drabbats av nio interna bortfall. De interna bortfallen i både den 

svenska och serbiska enkäten omfattar frågan om föräldrarnas utbildning, där respondenterna 

inte kryssat i högsta utbildningsnivån av en förälder eller bägge föräldrar. Detta anses inte ha 

haft en påverkan på undersökningens resultat i och med att variablerna inte presenteras i 

resultatet. Eftersom enkäten spreds genom andra deltagare samt delades på ett forum är det 

svårt att ta reda på hur många personer som valt att inte delta. Detta innebär att det externa 

bortfallet inte går att beräknas eller analyseras. 

 

Något som möjligen kan diskuteras som ett bortfall tar ställning till antalet deltagande från 

respektive land. Det har deltagit fler respondenter från Serbien än från Sverige, vilket har 

uttryckt en hyfsat stor skillnad. Från Sverige har det deltagit 79 respondenter och från Serbien 

har det deltagit 171 respondenter. Däremot anses detta inte ha en större påverkan på resultatet 

i av denna undersökning. 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

I samband med studien har hänsyn tagits till forskningsetiska principer som ligger till grund 

för deltagarens rättigheter. Vetenskapsrådet (2002) har utformat etiska krav som forskare bör 

ta i beaktande vid forskning. Kravet som behandlas benämns som individskyddskravet och 

delas upp i fyra olika delar, vilka är; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Informationskravet baseras på att forskaren har ett krav om att informera deltagaren om dess 

roll i undersökningen samt informera vilka villkor som gäller för deras deltagande i studien. 

Samtyckeskravet innebär att deltagaren bär rättigheten att själv bestämma om denne vill delta 

i studien eller inte. Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter som berör deltagaren ska 

innefatta anonymitet och skyddas. Nyttjandekravet baseras på att alla uppgifter som samlats 

in under forskningen enbart får användas i forskningssyfte och får inte användas eller lånas ut 

i kommersiellt syfte som inte berör vetenskapliga ändamål (Vetenskapsrådet, 2002). 
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De etiska kraven tillgodosågs genom att respondenterna inledande till enkäten blivit 

informerade om innehållet. I informationstexten i enkäten beskrevs syftet med studien, vilket 

baseras på vetenskapsrådets informationskrav. Mot slutet av informationstexten har 

respondenterna blivit informerade om samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet genom att en beskrivning gjorts om att deras deltagande i undersökningen är 

frivilligt, att deras svar behandlas anonymt i undersökningen samt att deras svar enbart 

används i detta forskningssyfte. Samtliga krav som respondenten blivit informerad om kan 

läsaren finna i informationstexten under “Bilaga 1”. 

VALIDITET & RELIABILITET 

I kvantitativa undersökningar kan det förekomma problem i form av systematiska- eller 

slumpmässiga mätfel. 

 

De systematiska mätfelen förekommer när undersökningen innehar en dålig 

överensstämmelse mellan ett teoretiskt begrepp och en variabel. Detta kan benämnas som 

problem med validiteten. Validitet kan betecknas som giltighet och syftar på att frågan som 

ställs ska omfatta det som efterfrågas och det som önskas besvaras (Barmark & Djurfeldt, 

2015:51f). I och med att det i undersökningen mäter attityder till olika faktorer som bland 

annat distansstudier, känsla av oro och sociala relationer kan validiteten för studien minska. 

Däremot har indikatorer i undersökningen skapats i olika index för att mäta attityder till dessa 

istället för att utgå från enskilda variabler vilket minskar risken för dessa mätfel. Dessutom 

har begreppen noga operationaliserats för att mäta det som studien ämnar undersöka, vilket 

anses stärka undersökningens validitet. 

 

De slumpmässiga mätfelen baseras på det som stör mätningen. Reliabilitet innebär en 

mätning på ett tillförlitligt sätt. Hög grad av reliabilitet baseras på hur mätningen är 

genomförd och om mätningen upprepande genererar samma resultat (Barmark & Djurfeldt, 

2015:52f). Det innebär att om samma frågor ställs vid två olika tillfällen, bör forskaren få 

samma svar från respondenter. Studien har hänvisat ett snöbollsurval som är en typ av ett 

bekvämlighetsurval. I och med att resultatet är representativt för de elever som ingår i 

undersökningen anser jag att reliabiliteten stärks. Däremot är undersökningens resultat inte 
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generaliserbar, vilket i sin tur genererar en låg reliabilitet. Dock anser jag att reliabiliteten till 

viss del stärkts till följd av att det genomförts pilotstudier. 

ANALYSMETOD 

För att kunna analysera det empiriska materialet har respondenternas svar i enkäterna förts in 

i programvaran SPSS Statistics, ett statistiskt program för insamlat empiriskt material. Detta 

för att möjliggöra statistiska tester som i resultatet analyseras. Vanligtvis ska man kunna göra 

en nedladdning av det material som används som sedan kan föras in i SPSS, men det har förts 

in manuellt eftersom det inte var möjligt att genomföra det på något annat sätt. Analysen 

genomfördes av de variabler som tidigare presenterades i avsnitt “Enkätens innehåll”. För att 

på bästa möjliga sätt göra det tydligt för läsaren har datan grupperats i SPSS, det presenterade 

materialet direkt talar för respektive länder. 

 

Ett antal variabler har dessutom i datasetet skapats i olika index. Det innebär att en 

summering har gjorts av värdena på fler variabler till ett totalvärde. Genom detta skapas en 

beskrivning som täcker ett fenomen genom en variabel istället för att göra det genom ett antal 

variabler enskilt. Med det sagt omfattas indexen av fler variabler som kan antas förklara det 

som eftersöks. De index som har skapats omfattas därav av ett antal variabler med samma 

svarsalternativ, vilket är av vikt i genomförande av index (Djurfeldt et al., 2018:451). Index 

är något som bidrar till att datans validitet stärks. Detta genom att, som ovan nämnt, fler 

variabler används för att täcka fler aspekter av ett fenomen. De index som ingår i resultatet 

kommer härnäst redogöras.  

 

Index 1 (Vardagssysslor EFTER krav) och index 2 (Vardagssysslor FÖRE krav) omfattas av 

nio variabler som täcker de alternativ från enkäten, vilka är; “Studier på egen hand”, “Studier 

tillsammans med andra”, “Arbete”, “Träning (gym, utövar sport)”, “Träffa släkt (utöver 

familj)”, “Träffa vänner”, “Gå på restaurang/café/bar”, “Fest/evenemang” samt 

“Kulturaktiviteter”. Index 3 (Hantering av vardag) omfattas av fem variabler som täcker 

alternativ från enkäten, vilka är; “Jag ägnar mig åt skoluppgifter mer än vanligt”, “Jag läser 

mer böcker än vanligt”, “Jag ser mer på TV än vanligt”, “Jag ägnar mer tid åt internet än 

vanligt” samt “Jag hjälper till mer hemma än vanligt”. Index 4 (Social påverkan) omfattas av 

tre variabler som täcker alternativ från enkäten, vilka är; "Mitt sociala liv har påverkats 
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positivt till följd av pandemin", "Mina vänskapliga relationer har påverkats positivt till följd 

av pandemin" och "Mina familjerelationer har påverkats positivt till följd av pandemin". 

Index 5 (Känsla av oro) omfattas av fem variabler som täcker alternativ från enkäten, vilka 

är; “...för min egna hälsa”, ”...för mina familjemedlemmars hälsa”, ”...för min framtid efter 

gymnasiet”, ”...för att bli arbetslös efter gymnasiet” samt ”...för mina föräldrars arbete”. 

Slutligen index 6 (Distansstudiers påverkan) omfattas av fem variabler som täcker alternativ 

från enkäten, vilka är; “...jag fokuserar mindre på mina studier”, “...mina betyg påverkas 

negativt”, “...jag inte får den hjälp jag är i behov av”, “...min motivation för studier påverkas 

negativt” samt “...jag tappat struktur i min vardag”. 

 

Inledningsvis i redovisningen av resultatet presenteras frekvenser i textformat. Det innebär att 

det kommer presenteras hur många respondenter som deltagit i denna undersökning, 

fördelningen av kön samt i vad för stadsdel eleverna uppgett att de bor i. Dessa variabler 

kommer redovisas för att läsaren ska få en övergripande insyn av resultatet. 

 

I avsnitt “Förändrad vardag” kommer först fördelningen av svar som eleverna uppgett på 

frågan om vad deras framtidsplaner är, att presenteras. I relation till den frågan kommer ett 

stapeldiagram presenteras där en procentuell fördelning av hur de upplevt att deras 

framtidsplaner förändrats till följd av pandemins utbrott rapporteras. Sedan presenteras ett 

statistiskt test som benämns “Parvisa mätningar vid t-test” genom index 1 (Vardagssysslor 

EFTER krav) och index 2 (Vardagssysslor FÖRE krav). Testet syftar till att analysera hur 

elevernas nedlagda tid på vardagsrutiner har förändrats. Denna kommer presenteras i en tabell 

där två index analyseras parvis. Syftet med detta test är att ta reda på förändring i hur mycket 

tid de lagt på aktiviteter under en vecka före rekommendation/krav på social distansering 

samt hur mycket tid de lagt på aktiviteter under en vecka efter rekommendation/krav på 

social distansering. Testet genererar alltså summerade värden på hur nedlagt tid på dessa har 

förändrats. Därefter kommer en deskriptiv tabell presenteras som rapporterar ett medelvärde 

för elevernas svar på vardera påståenden om hur de hanterar sin vardag till följd av pandemin. 

Tabellen syftar till att ta reda på om eleverna från respektive land ägnar mer tid åt något än 

vanligtvis. 
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I avsnitt “Relationen till sig själv” presenteras först en medelvärdesanalys av index 4 (Social 

påverkan) i syfte att ta reda på i vilken utsträckning eleverna påverkas socialt. Det genomförs 

även ett sambandstest mellan index 4 (Social påverkan) och index 5 (Känsla av oro). 

Utgångspunkten av detta baseras på att tidigare forskning påvisat att social interaktion mellan 

människor är av vikt för ens välbefinnande. Därefter genomförs ett till sambandstest mellan 

variablerna “Känsla av tillhörighet” och “Motivation för studier”. Testet genomförs eftersom 

tidigare forskning visat att studenter med en större känsla av tillhörighet är mer motiverade 

och engagerade i skolan. Vidare genomförs ytterligare ett sambandstest mellan variabeln 

“Känsla av tillhörighet” samt index 5 (Känsla av oro). Denna genomförs i och med att 

tidigare forskning påvisat att känsla av tillhörighet är en påverkande faktor för andra aspekter. 

Efter detta test presenteras en medelvärdesanalys av index 6 (Distansstudiers påverkan). 

Detta för att ta reda på om gymnasieelever i samma utsträckning som studenter påverkas av 

distansstudier, som utgångspunkt från tidigare forskning. I samband med det genomförs ett 

sambandstest mellan index 6 (Distansstudiers påverkan) och index 5 (Känsla av oro). Detta 

eftersom tidigare forskning presenterat att studenter och elever som påverkas av 

distansstudier även påverkar andra faktorer. I slutet av detta avsnitt presenteras en 

medelvärdesanalys av index 5 (Känsla av oro) eftersom tidigare forskning påvisat att 

studenters psykiska hälsa påverkats till följd av pandemin. 

 

I avsnitt “Relation till samhället” presenteras först en medelvärdesanalys av variabeln “Tillit 

för myndigheters beslut” med utgångspunkt från Anthony Giddens (1996) teoretiska 

perspektiv. I relation till denna presenteras ett sambandstest mellan variabeln “Tillit för 

myndigheters beslut” och “Känsla av tillhörighet” i syfte att undersöka om det finns andra 

faktorer som påverkar eller påverkas av tillit. Därefter presenteras ytterligare en 

medelvärdesanalys av variablerna “Jag håller mig uppdaterad om vad som sägs om 

pandemin” och “Jag följer själv myndigheternas rekommendationer” med utgångspunkt från 

Giddens (1996) teoretiska perspektiv. Vidare presenteras en medelvärdesanalys av variabeln 

“Känsla av tillhörighet” med utgångspunkt från Vanessa May’s (2013) teoretiska perspektiv. 

Detta för att ta reda på i vilken utsträckning eleverna känner tillhörighet till samhället. Sist 

presenteras ett sambandstest mellan variabeln “Känsla av tillhörighet” och index 4 (Social 

påverkan). Denna utgår också från May’s (2013) teoretiska perspektiv i syfte att ta reda på 

om sociala aspekter påverkar eller påverkas av känsla av tillhörighet. 
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Analysmetoden baseras på undersökningens frågeställningar samt de antaganden som skapats 

utifrån tidigare forskning och teoretiska perspektiv. De antaganden som behandlas utifrån 

tidigare forskning är följande; (1) Nedlagd tid på aktiviteter har i större utsträckning 

förändrats till följd av pandemin hos eleverna från Serbien än eleverna från Sverige, (2) 

Eleverna från Serbien påverkas i större utsträckning negativt kring sociala aspekter, (3) Mer 

mellanmänsklig relation till andra utgör en mindre känsla av oro, (4) Mer känsla av 

tillhörighet utgör mindre känsla av oro, (5) En negativ påverkan av distansstudier medför en 

ökad känsla av oro, (6) Eleverna från Serbien upplever i större utsträckning en känsla av oro. 

De antaganden som behandlas utifrån teoretiska perspektiven är följande; (1) Eleverna från 

Sverige har mindre tillit för myndigheters beslut, (2) Mer tillit för myndigheternas beslut 

utgör en större känsla av tillhörighet, (3) Eleverna från Serbien har i mindre utsträckning en 

känsla av tillhörighet, (4) Mer mellanmänsklig relation till andra utgör en större känsla av 

tillhörighet. 

RESULTAT 
I detta kapitel kommer resultatet av denna undersökning att presenteras. Först kommer 

läsaren få en övergripande presentation av bland annat antal deltagare och könsfördelningen. 

Som tidigare nämnt är kapitlet även uppdelat i tre avsnitt, vilka är; “Förändrad vardag”, 

Relationen till sig själv” samt “Relationen till samhället”. I dessa avsnitt kommer det 

presenteras sambandstester mellan olika variabler, medelvärdesanalyser samt t-test. Utfallet 

är uppdelat för vardera land men presenteras tillsammans. Därmed har det i SPSS sorterats 

genom att materialet grupperats för att kunna presentera en tydligare skillnad av hur eleverna 

i Sverige och Serbien har uppgett sina svar. I majoriteten av de tester som presenteras i detta 

kapitel har olika antaganden som ovanför tabellerna som baseras på dessa kommer beskrivas. 

 

I undersökningen har totalt 250 respondenter svarat på enkäterna. Dessa siffror inkluderar 

deltagare från både Sverige och Serbien. Av dessa är 79 respondenter från Sverige och 171 

från Serbien. För att få fram uppgifter av fördelningen mellan män och kvinnor i 

undersökningen skapades en frekvenstabell som presenterat antalet svarande samt en 

procentuell fördelning av vilket kön eleverna uppgett sig tillhöra. Majoriteten av 

respondenterna i respektive land har varit kvinnor där det utifrån resultatet utgör 64,6 procent 
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kvinnliga deltagare från Sverige och 68,4 procent från Serbien. Det har även skapats en 

frekvenstabell för respondenternas svar av vad för stadsdel de bor i ska kunna analyseras. Av 

deltagarna från Sverige visas en jämn fördelning mellan att eleverna bor i en storstad som 

utgör 41,8 procent samt i en förort/mindre storstad som utgör 40,5 procent. Den procentuella 

fördelningen gäller de respondenterna som svarat på enkäten från Sverige. Majoriteten av 

deltagarna som svarat på enkäten från Serbien bor i en storstad och utgör 84,8 procent. 

FÖRÄNDRAD VARDAG 

Det har rapporterats att majoriteten respondenter från både Sverige och Serbien uppgett att de 

vill studera vidare (nationellt). Viktigt här är att poängtera att det handlar om vidare studier 

nationellt i och med att frågan även innehar ett alternativ som handlar om vidare studier 

utomlands. Av deltagarna från Sverige har 46 elever uppgett att de vill studera vidare 

(nationellt), vilket utgör 58,2 procent av de deltagande. Av deltagarna från Serbien har 148 

elever uppgett att de vill studera vidare (nationellt), vilket utgör 86,5 procent av de 

deltagande. I samband med denna presenteras nedan ett stapeldiagram som rapporterar 

fördelningen av hur eleverna upplever att deras framtidsplan förändrats till följd av 

pandemin. Denna är av vikt eftersom det ingår i kategorin av elevernas framtidssikt. 

 

Figur 1 - Upplevelse av förändrad framtidsplan till följd av pandemin 
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Stapeldiagrammet visar att 38 elever från Sverige upplever en negativ påverkan av pandemin 

på deras framtidsplan och utgör 48,1 procent. 32 elever från Sverige upplever en neutral 

påverkan av pandemin på deras framtidsplan och utgör 40,5 procent. 9 elever från Sverige 

upplever en positiv påverkan av pandemin på deras framtidsplan och utgör 11,4 procent. Den 

procentuella fördelningen gäller enbart de elever som deltagit från Sverige. Stapeldiagrammet 

visar att 21 elever från Serbien upplever en negativ påverkan av pandemin på deras 

framtidsplan och utgör 12,3 procent. 79 elever från Serbien upplever en neutral påverkan av 

pandemin på deras framtidsplan och utgör 46,2 procent. 71 elever från Serbien upplever en 

positiv påverkan av pandemin på deras framtidsplan och utgör 41,5 procent. 

 

Pandemin COVID-19 har kommit att förändra människor och samhällen världen över på 

olika sätt. Studier har påvisat att vardagsrutiner ger en struktur och form åt det vi ägnar oss åt 

och ligger till grund till att detta test genomförs. Genom detta test är syftet att ta reda på i 

vilken utsträckning elevernas vardagsrutiner har förändrats till följd av pandemin COVID-19. 

Därav har ett antagande skapats och presenteras nedan. Tabellen rapporterar främst 

förändringen i det genomsnittliga värdet för dessa index. 

 

Tabell 2 - Nedlagd tid på aktiviteter har i större utsträckning förändrats till följd av pandemin 

hos eleverna från Serbien än eleverna från Sverige. 

 

 

 

 
Land 

  
Mean 

95% Confidence Interval of the Difference t Sig. 

(2-taile

d) 

Lower Upper 

Sverige Par 1 Vardagssysslor EFTER 

krav (Index 1) & 

Vardagssysslor FÖRE 

krav (Index 2) 

,74121 ,60 ,88 10,458 ,000 

Serbien Par 2 Vardagssysslor EFTER 

krav (Index 1) & 

Vardagssysslor FÖRE 

krav (Index 2) 

,55750 ,46 ,66 11,146 ,000 

Par 1: Index 1 är i genomsnitt 0.74 indexpoäng högre än index 2 (95% CI [0.60, 0.88]). Par 2: Index 3 är i genomsnitt 0.56 indexpoäng 

högre än index 4 (95% CI [0.46, 0.66]). 
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För par 1 rapporteras en signifikant ökning av det genomsnittliga medelvärdet (t = 10.458, 

p<0.000). Det genomsnittliga medelvärdet har ökat med 28 procent. Index 1 och index 2 (Par 

2) är starkt positivt korrelerade (r = 0.515, p<0.000). För par 2 rapporteras en signifikant 

ökning av det genomsnittliga medelvärdet (t = 11.146, p<0.000). Det genomsnittliga 

medelvärdet har ökat med 21 procent. 

 

I relation till ovanstående har respondenterna tillfrågats hur de hanterar vardagen till följd av 

pandemin COVID-19. Frågan har efterfrågat om eleverna ägnar sig åt något mer än vanligt, 

där olika påståenden funnits aktuella. Syftet med att detta presenteras är för att förändringen 

av deras vardag även här uttrycks genom att det rapporterar om det finns någon förändring i 

om eleverna från vardera land ägnar tid åt något mer än vanligtvis. De variabler som ingår 

nedan befinner sig på en ordinalskala och har gett utrymme för eleverna att ange ett värde 

mellan 1 och 5. Först skapades ett index av dessa (Index 3), men påvisade ett relativt liknande 

genomsnittligt medelvärde för elevernas svar från Sverige (Mean = 2,5544) och Serbien 

(Mean = 2,5450). Nedan kommer det därför presenteras en medelvärdesanalys för vardera 

variabel som ingått i indexet om hur de hanterar vardagen till följd av pandemin. 

 

Tabell 2 - Hantering av vardag till följd av pandemin. 

      Sverige   Serbien 

  N Mean N Mean 

Jag ägnar mig åt skoluppgifter mer 79 2,56 171 2,81 

Jag läser mer böcker 79 3,82 171 3,22 

Jag ser mer på TV 79 2,49 171 2,76 

Jag ägnar mer tid åt internet 79 1,58 171 1,65 

Jag hjälper till hemma mer 79 2,32 171 2,28 
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Samtliga deltagare från Sverige som deltagit har uppgett svar på dessa (N = 79) och samtliga deltagare från Serbien som deltagit har uppgett 

svar på dessa (N = 171). 

 

Tabellen rapporterar ett genomsnittligt medelvärde för elevernas svar från Sverige på 2.56 för 

alternativ “Jag ägnar mig åt skoluppgifter”, 3.82 för alternativ “Jag läser mer böcker”, 2.49 

för alternativ “Jag ser mer på TV”, 1.58 för alternativ “Jag ägnar mer tid åt internet” och 2.32 

för alternativ “Jag hjälper till mer hemma”. Tabellen rapporterar ett genomsnittligt 

medelvärde för elevernas svar från Serbien på 2.81 för alternativ “Jag ägnar mig åt 

skoluppgifter”, 3.22 för alternativ “Jag läser mer böcker”, 2.76 för alternativ “Jag ser mer på 

TV”, 1.65 för alternativ “Jag ägnar mer tid åt internet” och 2.28 för alternativ “Jag hjälper till 

mer hemma”. 

RELATIONEN TILL SIG SJÄLV 

Nedan presenteras en medelvärdesanalys av hur eleverna från respektive land påverkas 

socialt till följd av pandemin COVID-19. I och med att Serbien vidtagit mer effektiva 

åtgärder och striktare beslut, kan man anta att eleverna från Serbien i större utsträckning 

negativt påverkas socialt. De variabler som ingår nedan befinner sig på en ordinalskala och 

har gett utrymme för eleverna att ange ett värde mellan 1 och 5. Tabellen presenteras nedan 

för att ta reda på i vilken utsträckning dessa grupper påverkats kring sociala aspekter. 

 

Tabell 3 - Eleverna från Serbien påverkas i större utsträckning negativt kring sociala 

aspekter. 

Land N Mean 

Sverige Social påverkan (Index 4a) 79 3,1899 

Serbien Social påverkan (Index 4b) 171 3,7057 

Index 4a (elever från Sverige) har 79 svarande (N = 79) och index 4b (elever från Serbien) har 171 svarande (N = 171). 
 

Index 4a omfattas av eleverna från Sverige och rapporterar ett genomsnittligt medelvärde på 

3.2 (Mean = 3.1899). Index 4b omfattas av eleverna från Serbien och rapporterar ett 

genomsnittligt medelvärde på 3.7 (Mean = 3.7057). 
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Genom tidigare studier har det påvisats att social interaktion mellan människor är av vikt för 

ens välbefinnande. Därav kommer det nedan presenteras ett sambandstest i syfte att ta reda på 

om det finns andra faktorer som påverkar eller påverkas av sociala aspekter. Nedan 

presenteras sambandstestet mellan variablerna “Social påverkan” (index 4) och “Känsla av 

oro” (index 5). Genom dessa har ett antagande skapats. 

 

Tabell 4 - Mer mellanmänsklig relation till andra utgör en mindre känsla av oro. 

Land 
  

Känsla av oro 

(Index 5) 

Sverige Social påverkan (Index 4) Correlation Coefficient (Tb) -,245** 

  
 

Sig (2-tailed) ,003 

  
N 79 

Serbien Social påverkan (Index 4) Correlation Coefficient (Tb) -,046 

  
Sig (2-tailed) ,441 

  
N 171 

** Signifikant p<0,01 

 

Sambandstestet rapporterar en signifikant, svag negativ korrelation mellan variablerna i raden 

“Sverige” (Tb = -0.245, p = 0.003). Däremot rapporterar testet inte en signifikant korrelation 

mellan variablerna i raden “Serbien” (Tb = -0.046, p = 0.441). Det som sammanfattningsvis 

kan utläsas från tabellen är att dessa variabler har en negativ påverkan på varandra för 

elevernas svar från Sverige med en 99 procentig signifikansnivå (p<0.01). 

 

Tidigare forskning har påvisat att studenter som upplever större känsla av tillhörighet är mer 

motiverade och engagerade i lärande och mer engagerade i skolan. Därav kommer nedan ett 

42 



 

sambandstest mellan variablerna “Känsla av tillhörighet” och “Motivation för studier” att 

presenteras i syfte att undersöka om det i denna undersökning påvisas ett liknande resultat. 

 

Tabell 5 - Påverkar känsla av tillhörighet eller påverkas denna av elevernas motivation för 

studier? 

Land 
  

Motivation för studier 

Sverige Känsla av tillhörighet Correlation Coefficient (Tb) -,034 

  
 

Sig (2-tailed) ,720 

  
N 79 

Serbien Känsla av tillhörighet Correlation Coefficient (Tb) ,018 

  
Sig (2-tailed) ,773 

  
N 171 

** Signifikant p<0,01 

 

Sambandstestet rapporterar att det inte finns någon signifikant korrelation mellan variablerna 

för både elevernas svar från Sverige (Tb = -0.034, p = 0.720) och Serbien (Tb = 0.018, p = 

0.773). Detta i och med att p-värdet visar en högre signifikansnivå än 0.01. 

 

Tidigare studier har visat att känsla av tillhörighet är en påverkande faktor för andra aspekter. 

Det påvisas att känsla av tillhörighet är förutsägbar till att hitta mening i livet. Därav kommer 

nedan presenteras ett sambandstest mellan variablerna “Känsla av tillhörighet” och “Känsla 

av oro”. Detta i syfte att ta reda på om känsla av tillhörighet påverkar eller påverkas av 

känslan av oro, där ett antagande testas. 

 

Tabell 6 - Mer känsla av tillhörighet utgör mindre känsla av oro. 
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Land 
  

Känsla av oro (Index 

5) 

Sverige Känsla av tillhörighet Correlation Coefficient (Tb) -,221* 

  
 

Sig (2-tailed) ,011 

  
N 79 

Serbien Känsla av tillhörighet Correlation Coefficient (Tb) ,038 

  
Sig (2-tailed) ,524 

  
N 171 

* Signifikant p<0,05 

 

Sambandstestet rapporterar en signifikant, svag negativ korrelation mellan variablerna i raden 

“Sverige” (Tb = -0.221, p = 0.011). Däremot rapporterar testet inte en signifikant korrelation 

mellan variablerna i raden “Serbien” (Tb = -0.038, p = 0.524). Det som sammanfattningsvis 

kan utläsas från tabellen är att dessa variabler har en negativ påverkan på varandra för 

elevernas svar från Sverige med en 95 procentig signifikansnivå (p<0.05). 

 

I och med att tidigare forskning påvisat en positiv påverkan av distansstudier, är det av vikt 

att även i denna undersökning ta reda på hur distansstudier påverkar eleverna från Sverige 

och Serbien. De variabler som ingår nedan befinner sig på en ordinalskala och har gett 

utrymme för eleverna att ange ett värde mellan 1 och 5. 

 

Tabell 7 - Påverkas gymnasieelever av distansstudier i liknande utsträckning som studenter? 

Land N Mean 

Sverige Distansstudiers påverkan (Index 6a) 79 3,6 
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Serbien Distansstudiers påverkan (Index 6b) 171 2,9 

Index 6a (elever från Sverige) har 79 svarande (N = 79) och index 6b (elever från Serbien) har 171 svarande (N = 171). 

 

Index 6a omfattas av eleverna från Sverige och rapporterar ett genomsnittligt medelvärde på 

3,6 (Mean = 3.5848) och index 6b omfattas av eleverna från Serbien och rapporterar ett 

genomsnittligt medelvärde på 2,9 (Mean = 2.8830). 

 

Utifrån recensionen som i tidigare forskning presenterades, påvisas att studenter och elever 

som blir påverkade av distansstudier även påverkar andra faktorer. Därav kommer det nedan 

undersökas om distansstudier påverkar eller påverkas av andra faktorer, där ett antagande 

skapats. 

 

Tabell 8 - En negativ påverkan av distansstudier medför en ökad känsla av oro. 

Land 
  

Känsla av oro (Index 5) 

Sverige Distansstudiers 

påverkan (Index 6a) 

Correlation Coefficient (Tb) ,035 

  
 

Sig (2-tailed) ,664 

  
N 79 

Serbien Distansstudiers 

påverkan (Index 6b) 

Correlation Coefficient (Tb) ,161** 

  
Sig (2-tailed) ,003 

  
N 171 

** Signifikant p<0,01 
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Sambandstestet rapporterar inte en signifikant korrelation mellan variablerna i raden 

“Sverige” (Tb = 0.035, p = 0.664). Däremot rapporteras en signifikant, svag positiv 

korrelation för variablerna i raden “Serbien” (Tb = 0.161, p = 0.003). Det som 

sammanfattningsvis kan utläsas från tabellen är att dessa variabler har en positiv påverkan på 

varandra för elevernas svar från Serbien med en 99 procentig signifikansnivå (p<0.01). 

 

Eftersom tidigare forskning påvisat att studenters psykiska hälsa påverkats till följd av 

pandemin COVID-19, kommer nedan en medelvärdesanalys presenteras för att undersöka om 

eleverna från Sverige och Serbien upplever en känsla av oro. I och med att, som tidigare 

nämn, Serbien vidtagit mer effektiva åtgärder och striktare beslut, är antagandet som nedan 

beskrivs. De variabler som ingår nedan befinner sig på en ordinalskala och har gett utrymme 

för eleverna att ange ett värde mellan 1 och 5.  

 

Tabell 9 - Eleverna från Serbien upplever i större utsträckning en känsla av oro. 

Land N Mean 

Sverige Känsla av oro (Index 5a) 79 3,6405 

Serbien Känsla av oro (Index 5b) 171 3,0515 

Index 4a (elever från Sverige) har 79 svarande (N = 79) och index 4b (elever från Serbien) har 171 svarande (N = 171). 

 

Index 4a omfattas av eleverna från Sverige och rapporterar ett genomsnittligt medelvärde på 

3.6 (Mean = 3.6405). Index 4b omfattas av eleverna från Serbien och rapporterar ett 

genomsnittligt medelvärde på 3.1 (Mean = 3.0515). 

RELATIONEN TILL SAMHÄLLET 

Anthony Giddens (1996) talar om förtroende för en person eller ett systems pålitlighet. I och 

med att ländernas myndigheter kommit med olika beslut kan även tillförlitligheten för dessa 

att variera. Som nämnt har Serbien vidtagit mer effektiva åtgärder och striktare beslut än 

Sverige och kan därför möjligen utgöra att eleverna från Serbien har mer tillit för dessa. 

Utifrån det är det först och främst av vikt att ta reda på hur tilliten för myndigheternas beslut 
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uttrycks. Därav kommer nedan först att presenteras en medelvärdesanalys för att ta reda på 

detta. De variabler som ingår nedan befinner sig på en ordinalskala och har gett utrymme för 

eleverna att ange ett värde mellan 1 och 5. I samband med det har ett antagande skapats. 

 

Tabell 10 - Eleverna från Sverige har mindre tillit för myndigheters beslut. 

Land N Mean 

Sverige Tillit för myndigheters beslut 79 2,96 

Serbien Tillit för myndigheters beslut 171 2,74 

Variabeln som omfattas av eleverna från Sverige har 79 svarande (N = 79) och variabeln som omfattas av eleverna från 

Serbien har 171 svarande (N = 171). 

 

Medelvärdesanalysen rapporterar ett medelvärde på 3 för variabeln i raden “Sverige” (Mean 

= 2.96) och ett medelvärde på 2.7 för variabeln i raden “Serbien” (Mean = 2.74). 

 

I relation till detta har jag genom denna variabel även velat undersöka om det finns andra 

faktorer som påverkar eller påverkas av det. Därav kommer nedan presenteras ett 

sambandstest mellan variabeln “Tillit för myndigheters beslut” och “Känsla av tillhörighet”.  

 

Tabell 11- Mer tillit för myndigheternas beslut utgör en större känsla av tillhörighet. 

Land 
  

Känsla av tillhörighet 

Sverige Tillit för 

myndigheters beslut 

Correlation Coefficient (Tb) ,371** 

  
 

Sig (2-tailed) ,000 

  
N 79 

47 



 

Serbien Tillit för 

myndigheters beslut 

Correlation Coefficient (Tb) ,213** 

  
Sig (2-tailed) ,001 

  
N 171 

** Signifikant p<0,01 

 

Sambandstestet rapporterar en signifikant, svag positiv korrelation mellan variablerna i raden 

“Sverige” (Tb = 0.371, p = 0.000). Det rapporteras även en signifikant, svag positiv 

korrelation mellan variablerna i raden “Serbien” (Tb = 0.213, p = 0.001). Det som 

sammanfattningsvis kan utläsas från tabellen är att dessa variabler har en positiv påverkan på 

varandra för elevernas svar från respektive land med en 99 procentig signifikansnivå 

(p<0.01). 

 

Giddens (1996) talar även om att fara och risk står i nära relation till varandra där han menar 

att risk förutsätter fara omedvetet och medvetet. Därav vill jag först ta reda på i vilken 

utsträckning eleverna från respektive land är uppdaterade om pandemin COVID-19. Därefter 

även ta reda på om eleverna följer de beslut som myndigheterna fattat. Därigenom kan man 

möjligen dra en slutsats i relation till det Giddens (1996) talar om. Nedan presenteras en 

medelvärdesanalys av variabeln “Jag håller mig uppdaterad om vad som sägs om pandemin” 

och “Jag följer själv myndigheternas rekommendationer”. Dessa befinner sig på en 

ordinalskala och har gett utrymme för eleverna att ange ett värde mellan 1 och 5. 

 

Tabell 12 - Medelvärdesanalys 

       Sverige   Serbien 

  N Mean N Mean 

Jag håller mig uppdaterad om vad som 

sägs om pandemin 

79 2,06 171 2,38 
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Jag följer själv myndigheternas 

rekommendationer 

79 2,08 171 1,61 

Variablerna som omfattas av eleverna från Sverige har 79 svarande (N = 79) och variablerna som omfattas av eleverna från 

Serbien har 171 svarande (N = 171). 

 

Medelvärdesanalysen rapporterar ett medelvärde på 2.1 (Mean = 2.06) för variabeln “Jag 

håller mig uppdaterad om vad som sägs om pandemin” och ett medelvärde på 2.1 (Mean = 

2.08) för variabeln “Jag följer själv myndigheternas rekommendationer” för kolumnen 

“Sverige”. Medelvärdesanalysen rapporterar ett medelvärde på 2.4 (Mean = 2.38) för 

variabeln “Jag håller mig uppdaterad om vad som sägs om pandemin” och ett medelvärde på 

1.6 (Mean = 1.61) för variabeln “Jag följer själv myndigheternas rekommendationer” för 

kolumnen “Serbien”.  

 

Utifrån det Vanessa May (2013) talar om kring tillhörighet, är det av vikt att ta reda på i 

vilken utsträckning dessa elever har en känsla av tillhörighet till samhället. Först presenteras 

en medelvärdesanalys av variabeln “Känsla av tillhörighet”, och därigenom ett sambandstest 

mellan samma variabel och “Social påverkan”. Detta eftersom May (2013) talar om att 

känslan av tillhörighet karakteriseras av sociala aspekter. Två antaganden kring dessa har 

skapats. Första antagandet är; Eleverna från Serbien har i mindre utsträckning en känsla av 

tillhörighet. Det första antagandet baseras på att Serbien vidtagit mer effektiva åtgärder och 

striktare beslut. De variabler som ingår befinner sig på en ordinalskala och har gett utrymme 

för eleverna att ange ett värde mellan 1 och 5. Det andra antagandet är; En negativ påverkan 

av sociala faktorer utgör en mindre känsla av tillhörighet. 

 

Tabell 13 - Eleverna från Serbien har i mindre utsträckning en känsla av tillhörighet. 

Land N Mean 

Sverige Känsla av tillhörighet 79 3,48 

Serbien Känsla av tillhörighet 171 3,92 
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Variablerna som omfattas av eleverna från Sverige har 79 svarande (N = 79) och variablerna som omfattas av eleverna från 

Serbien har 171 svarande (N = 171). 

 

Medelvärdesanalysen rapporterar ett medelvärde på 3.5 för variablerna i raden “Sverige” 

(Mean = 3.48) och ett medelvärde på 3.9 för variablerna i raden “Serbien” (Mean = 3.92). 

 

Nedan presenteras sambandstestet mellan variablerna “Känsla av tillhörighet” och “Social 

påverkan”. 

 

Tabell 14 - Mer mellanmänsklig relation till andra utgör en större känsla av tillhörighet. 

Land 
  

Social påverkan (Index 

4) 

Sverige Känsla av tillhörighet Correlation Coefficient (Tb) ,505** 

  
 

Sig (2-tailed) ,000 

  
N 79 

Serbien Känsla av tillhörighet Correlation Coefficient (Tb) ,428** 

  
Sig (2-tailed) ,000 

  
N 171 

** Signifikant p<0,01 

 

Sambandstestet rapporterar en signifikant, stark positiv korrelation mellan variablerna i raden 

“Sverige” (Tb = 0.505, p = 0.000). Det rapporteras även en signifikant, svag positiv 

korrelation mellan variablerna i raden “Serbien” (Tb = 0.428, p = 0.000). Det som 

sammanfattningsvis kan utläsas från tabellen är att dessa variabler har en positiv påverkan på 

varandra för elevernas svar från respektive land med en 99 procentig signifikansnivå 

(p<0.01). 
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DISKUSSION 
I kapitlet kommer först resultatet att summeras och utgöra ett direkt svar på studiens 

frågeställningar. Sedan kommer resultatet att sättas i relation till tidigare forskning som i 

arbetet har presenterats och presenteras utifrån de antaganden som stått i fokus. Därefter 

kommer resultatet att sättas i relation till de teoretiska perspektiven och presenteras utifrån de 

antaganden som skapades utifrån dessa. Till sist kommer en diskussion av metodvalen att 

presenteras. 

SUMMERING AV RESULTAT 
Syftet med studien har alltså varit att undersöka pandemins påverkan på sista års 

gymnasieelevers. Det som i studien har undersökts är i vilken utsträckning olika aspekter har 

förändrats och påverkats till följd av pandemin COVID-19. Frågeställningarna som varit i 

fokus genomgående i undersökning kommer genom summeringen av resultatet även att 

besvaras. Utifrån samtliga frågeställningar har målet varit att jämföra dessa elever från 

Sverige och Serbien. 

 

Till följd av pandemin har eleverna från både Sverige och Serbien upplevt varierande 

förändring i vardagen. Detta kommer till uttryck genom olika aspekter. Majoriteten av 

deltagarna har som framtidsplan att studera vidare nationellt på högskola, universitet eller 

liknande efter studenten, till höst. Det har påvisats att eleverna från Sverige i större 

utsträckning upplevt en negativ påverkan på deras framtidsplan till följd av pandemin, då 

majoriteten av eleverna från Serbien upplevt en positiv och neutral påverkan kring detta till 

följd av pandemin COVID-19. 

 

Till följd av pandemin COVID-19 har elevernas nedlagda tid på vardagsrutiner som bland 

annat studier med andra, arbete, träning och träffa vänner, förändrats på så sätt att de inte lagt 

ned lika mycket tid på dessa som de vanligtvis lägger ned tid på under en veckas period. 

Däremot har det påvisats att detta i större utsträckning påverkat eleverna från Sverige än 

eleverna från Serbien. Det tyder på att eleverna från Sverige i mindre utsträckning lägger ned 

tid på vardagsrutiner nu som innan pandemins utbrott. Sedan rapporteras inte en stor skillnad 
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av hur eleverna från respektive land hanterar vardagen till följd av pandemin. Eleverna från 

Sverige ägnar mer tid åt skoluppgifter och internet samt se på TV än vanligt. Eleverna från 

Serbien ägnar mer tid åt bokläsning och att hjälpa hemma än vanligt. Det genomsnittliga 

värdet av dessa visar att det inte finns någon märkbar skillnad. Resultatet påvisar i sin tur att 

vardagen för eleverna från Sverige i större utsträckning påverkats negativt. Som i studien har 

nämnts gäller för samtliga elever distansundervisning till följd av pandemin COVID-19. 

Studien har visat att eleverna från Sverige och Serbien i större utsträckning upplever en 

negativ påverkan av distansstudier. Det innebär att elevernas fokus, betyg, hjälp av lärare, 

motivation för studier och struktur i vardagen påverkats negativt. Däremot har det påvisats att 

distansstudier i större utsträckning negativt påverkat eleverna från Sverige. Som 

presenterades tidigare, sattes indexet om distansstudiers påverkan i relation till indexet om 

känsla av oro. För eleverna från Sverige rapporterades det inte en signifikant korrelation (Tb 

= 0.035, p = 0.664), men för eleverna från Serbien rapporterades det en signifikant positivt 

korrelation (Tb = 0.161, p = 0.003). Detta i sin tur har innebär att en mer negativ påverkan av 

distansstudier, resulterar i en ökad känsla av oro. Därmed tyder det på att andra faktorer har 

påverkats av distansstudier. 

 

Till följd av pandemin har eleverna från både Sverige och Serbien påverkas negativt vid 

sociala aspekter för de faktorer som ingått, alltså familjerelationer, vänskapsrelationer och 

generellt deras sociala liv. Däremot påvisas det att eleverna från Serbien i större utsträckning 

har påverkats negativt kring dessa än eleverna från Sverige. Det har dessutom rapporterats att 

andra faktorer påverkas av det. De sociala aspekterna sattes i relation med känsla av oro, där 

sambandet påvisade en signifikant negativ korrelation för elevernas svar från Sverige (Tb = 

-0.245, p = 0.003). Däremot rapporterades inte någon signifikant korrelation för elevernas 

svar från Serbien (Tb = -0.046, p = 0.441). Detta innebär att en mer positiv påverkan av 

sociala aspekter, resulterar i en mindre känsla av oro. När det handlar om elevernas känsla av 

tillhörighet har studien visat att eleverna från Serbien i mindre utsträckning känner 

tillhörighet till samhället än eleverna från Sverige. Studien påvisade att känsla av tillhörighet 

och motivation för studier inte påverkar varandra eftersom sambandet rapporterade en 

icke-signifikant korrelation. Det har även påvisats att känsla av tillhörighet har en påverkan 

på andra faktorer. Känsla av tillhörighet sattes i relation med känsla av oro, där det 

rapporterades en signifikant negativ korrelation för elevernas svar från Sverige (Tb = -0.221, 
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p = 0.011), men inte för elevernas svar från Serbien (Tb = -0.038, p = 0.524). Det visar på att 

en högre känsla av tillhörighet utgör en mindre känsla av oro. Känslan av tillhörighet har 

även påverkats av andra faktorer såsom sociala aspekter då det rapporterades en positiv 

korrelation för både elevernas svar från Sverige (Tb = 0.505, p = 0.000) och Serbien (Tb = 

0.428, p = 0.000). Det visar på att mer mellanmänsklig relation till andra utgör en större 

känsla av tillhörighet. 

 

I undersökningen har tillförlitlighet för myndigheters beslut även undersökts. Det har påvisats 

att båda grupperna i mindre utsträckning litar på myndigheternas beslut i relation till 

pandemin COVID-19. Däremot rapporteras det att eleverna från Sverige mindre litar på dessa 

än eleverna från Serbien. Genom studien har det även påvisats att tillit för myndigheternas 

beslut påverkar andra faktorer. Tillit för myndigheternas beslut sattes i relation till känsla av 

tillhörighet och rapporterade en signifikant positiv korrelation för både elevernas svar från 

Sverige (Tb = 0.371, p = 0.000) och Serbien (Tb = 0.213, p = 0.001). Det visar på att Mer 

tillit för myndigheternas beslut utgör en större känsla av tillhörighet. 

 

Utifrån ovanstående reflektion av vad resultatet genererat har man främst kunnat utläsa att 

faktorer som ingått har påverkat andra faktorer som bland annat “Tillit för myndigheternas 

beslut” och “Känsla av tillhörighet”. Detta eftersom sambandstester som genomförts visat på 

signifikanta korrelationer. Dessutom har det påvisats att eleverna från Sverige vid vissa 

aspekter påverkas i högre utsträckning än eleverna från Serbien och vice versa. Nedan följer 

en diskussion kring de antaganden som utifrån tidigare forskning presenterats och vidare de 

antaganden som utifrån teoretiska perspektiven presenterats. 

RESULTAT I RELATION TILL TIDIGARE FORSKNING 

I detta avsnitt kommer det summerade resultatet sättas i relation till den tidigare forskning 

som presenterats i arbetet. Utifrån tidigare forskning som i studien behandlats har ett antal 

antagandet skapats som i resultatet även testats. Nedan kommer vardera antagande utifrån 

tidigare forskning att utgöra ett direkt svar och vidare diskuteras. 

 

Tidigare forskning har visat att människors vardagsrutiner ger en struktur åt det vi ägnar oss 

åt. Därav har det av vikt varit att undersöka i vilken utsträckning elevernas vardag förändrats 
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till följd av pandemin COVID-19. Antagandet som utifrån studierna skapades baseras främst 

på de åtgärder som Sverige respektive Serbien vidtagit. I och med att Serbiens myndigheter 

vidtagit mer effektiva åtgärder och striktare beslut än Sveriges myndigheter har antagandet 

varit att; Nedlagd tid på aktiviteter har i större utsträckning förändrats till följd av pandemin 

hos eleverna från Serbien än eleverna från Sverige. Utifrån resultatet har detta påvisats vara 

inkorrekt. Den nedlagda tiden på vardagsrutiner har först och främst för eleverna i både 

Sverige och Serbien förändrats och minskat, men har i större utsträckning minskat för 

eleverna från Sverige. 

 

Tidigare forskning har visat att social interaktion mellan människor är av vikt för människors 

välbefinnande. I denna undersökning studerades i vilken utsträckning sociala aspekter 

påverkats till följd av pandemin och utgjorde antagandet att; Eleverna från Serbien påverkas i 

större utsträckning negativt kring sociala aspekter. Detta påvisades vara korrekt, då resultatet 

visat att eleverna från Serbien i större utsträckning påverkats negativt kring sociala aspekter. 

Det har även i denna studie undersökts om sociala aspekter och känsla av oro påverkar 

varandra genom ett sambandstest. Med de befintliga variablerna i undersökning skapades 

antagandet att; Mer mellanmänsklig relation till andra utgör en mindre känsla av oro. 

Sambandstestet visade att dessa påverkar varandra, men enbart för elevernas svar från 

Sverige. Antagandet visades vara korrekt, då det rapporterats att en ökning av en positiv 

påverkan av sociala aspekter, utgör en minskning i känsla av oro. 

 

Tidigare forskning har visat att en större känsla av tillhörighet utgör mer motivation och 

engagemang för studenter. Därav testades känsla av tillhörighet och motivation för studier. I 

undersökningen påvisades dessa inte påverka varandra alls. Vidare har tidigare forskning 

visat på att känsla av tillhörighet är förutsägbar till att hitta mening i livet. Utifrån det 

användes känsla av tillhörighet kontra känsla av oro, där antagandet varit att; Mer känsla av 

tillhörighet utgör mindre känsla av oro. Sambandstestet visade att dessa påverkar varandra, 

men återigen enbart för elevernas svar från Sverige. Därmed är antagandet korrekt, då det 

rapporteras att en större känsla av tillhörighet utgör en mindre känsla av oro. 

 

Tidigare forskning har visat att distansstudier medfört en positiv påverkan på studenter. 

Utifrån detta har det i denna studie undersökts om distansstudier i samma utsträckning 
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påverkat gymnasieeleverna från Sverige och Serbien. Det har i undersökningen påvisats att 

distansstudier i större utsträckning påverkat eleverna från Sverige och Serbien negativt. Detta 

innebär att gymnasieeleverna från respektive land inte påverkas i samma utsträckning som 

studenterna från tidigare forskning. Vidare har ett antagande skapats utifrån tidigare 

forskning för att undersöka om det finns andra faktorer som påverkar eller påverkas av 

distansstudier. I och med det sattes distansstudiers påverkan i relation med känsla av oro, där 

antagandet varit att; En negativ påverkan av distansstudier medför en ökad känsla av oro. 

Antagandet har visat sig vara korrekt, men enbart för elevernas svar från Serbien. Det i sin tur 

innebär att en mer negativ påverkan distansstudier medfört, påvisas en ökad känsla av oro. 

 

Tidigare forskning har visat att pandemin COVID-19 påverkat studenters psykiska hälsa. 

Därav har det i denna undersökning undersökts i vilken utsträckning gymnasieeleverna från 

Sverige och Serbien upplevt en känsla av oro till följd av pandemin. Utifrån detta skapades 

antagandet att; Eleverna från Serbien upplever i större utsträckning en känsla av oro. 

Antagandet visade sig vara inkorrekt. Först och främst har studien visat att båda grupperna i 

större utsträckning upplevt en känsla av oro, men däremot påvisas det att eleverna från 

Sverige upplevt detta i större utsträckning. 

 

Utifrån tidigare forskning har det påvisats att vissa länder vidtagit drastiska åtgärder, medan 

andra vidtagit mildare åtgärder. Studien har visat att Serbien ingår i kategorin för länderna 

som vidtagit drastiska åtgärder i relation till Sverige som visat sig ingå i kategorin för 

länderna som vidtagit milda åtgärder. Som genom studien uttryckts har Serbiens myndigheter 

vidtagit mer effektiva åtgärder och striktare beslut än Sveriges myndigheter. Till följd av 

detta upplevs vissa aspekter missvisande, då det bland annat skiljer sig i hur mycket frihet 

eleverna från vardera land haft. Främst upplevs resultatet för nedlagd tid på vardagsrutiner 

missvisande i och med att resultatet visat att eleverna från Sverige i större utsträckning 

påverkats negativt, vilket innebär att de till följd av pandemins utbrott lagt ned mindre tid på 

dessa vardagsrutiner än eleverna från Serbien. Det påvisades att eleverna från Serbien i större 

utsträckning påverkats negativt vid sociala aspekter såsom familjerelationer, 

vänskapsrelationer och generellt deras sociala liv. Detta upplevs inte underligt, då eleverna 

från Serbien främst varit isolerade. När det handlar om hur oroliga eleverna uttryckt sig vara, 

kan man i efterhand ha förståelse för att eleverna från Sverige i större utsträckning har en 
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känsla av oro i och med att myndigheterna i landet vidtagit hyfsat milda åtgärder. Med det 

sagt kan möjligen dessa uppleva en ökad känsla av oro på grund av de milda åtgärderna i 

landet även fast det är en allvarlig situation. Vidare har studien uttryckt att distansstudier i 

större utsträckning påverkat eleverna från Sverige och Serbien negativt. Detta anser jag inte 

har någon koppling till hur länderna agerat, i och med att det mer handlar om hur individen 

själv tar till sig av de faktorer som ingår såsom bland annat mindre fokus för studier, mindre 

motivation för studier och en tappad struktur i vardagen. 

RESULTAT I RELATION TILL TEORI 

I detta avsnitt analyseras resultat utifrån de teoretiska perspektiv som presenterats i arbetet. 

Dessa är Tillit, Fara & Risk utifrån Anthony Giddens (1996) och Tillhörighet utifrån Vanessa 

May (2013). I kvantitativa metoder kan det av svårigheter vara att applicera direkta begrepp 

på beräkningar. Därför har det utifrån dessa begrepp skapats antaganden och testats i 

undersökningen. Dessa kommer nedan att presenteras och utgöra ett direkt svar i relation till 

de teoretiska perspektiven. 

 

Anthony Giddens (1996) definierar globala faror som riskmiljöer. Detta innebär att 

människor i samhällen kollektivt blir påverkade. I det teoretiska perspektivet utifrån Giddens 

(1996) appliceras till en början begreppet tillit. Definitionen av begreppet omfattar ett 

förtroende för bland annat ett systems pålitlighet. Begreppet tillit tar ställning till i vilken 

utsträckning eleverna från Sverige och Serbien har tillit för myndigheterna som fattat 

besluten i relation till pandemin COVID-19, som utvecklats att bli en riskmiljö. Tidigare 

forskning har även uttryckt att tillit för myndigheter uppfattats som låg. Utifrån detta 

skapades två antaganden. Det första antagandet lyder; Eleverna från Sverige har mindre tillit 

för myndigheters beslut. Antagandet har genom resultatet i studien visat sig vara korrekt. 

Först och främst är det av vikt att poängtera att båda grupperna upplever mindre tillit för 

myndigheternas beslut, varav eleverna från Sverige i mindre utsträckning än eleverna från 

Serbien. Det andra antagandet lyder; Mer tillit för myndigheternas beslut utgör en större 

känsla av tillhörighet. Antagandet har genom resultatet i studien visat sig vara korrekt. Tillit 

är en påverkande faktor för känslan av tillhörighet. Det innebär att mer tillförlitlighet för 

myndigheternas beslut, utgör en större känsla av tillhörighet till samhället. Utifrån de beslut 

som fattas har människor ett val att följa dessa eller inte. Giddens (1996) redogör för att 
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människor både kan utsätta sig för faror medvetet och omedvetet. Först och främst har i 

denna kontext undersökts om eleverna i undersökningen är uppdaterade om pandemin 

COVID-19. Genom studien har det påvisats att båda grupperna i större utsträckning håller sig 

uppdaterade om den aktuella pandemin COVID-19. Dessutom visar studien att dessa i större 

utsträckning följer myndigheternas rekommendationer. Däremot har det rapporterats att 

eleverna från Sverige i större utsträckning håller sig uppdaterade om pandemin, men att 

eleverna från Serbien i större utsträckning följer myndigheternas rekommendationer. I 

relation till Giddens (1996) begrepp fara och risk, tyder det på att majoriteten är medvetna om 

det som pågår i världen och att majoriteten i samband med det följer de rekommendationer 

och krav som myndigheterna i vardera land vidtagit och beslutat och därmed inte utsätter sig 

för riskfyllda situationer. 

 

Vanessa May (2013) talar om att människor förhåller sig till världen runtom där fokus ligger 

på hur relationen mellan samhälle och individ ser ut. Därav definierar hon begreppet 

tillhörighet som vikten för ens jag, och för en människas välmående som också utgör ett lugn 

gentemot sig själv. I och med förändringar i samhället till följd av pandemin påverkas 

individen på olika sätt. Eftersom människors rörlighet i samhällen begränsats i och med 

rekommendation och krav på social distans kan man anta att människors känsla av 

tillhörighet brister. Detta i och med att May (2013) även talar om tillhörighet till en plats. Till 

följd av detta har elevernas känsla av tillhörighet till samhället undersökts, där två antaganden 

skapades. Det första antagandet lyder; Eleverna från Serbien har i mindre utsträckning en 

känsla av tillhörighet. Genom resultatet har studien visat att antagandet är korrekt. Det är av 

vikt att först poängtera att båda grupperna upplever en mindre känsla av tillhörighet, men att 

eleverna från Serbien i mindre utsträckning upplever detta än eleverna från Sverige. Det 

appliceras i relation till hur Serbien vidtagit mer effektiva åtgärder och striktare beslut. 

Eftersom eleverna från Serbien bland annat har haft krav på social distansering, alltså 

isolerats, är det inte underligt att de upplever en brist på känsla av tillhörighet till samhället i 

och med att förändringar hos själva individen och platsen påverkar denna känsla. Det andra 

antagandet lyder; Mer mellanmänsklig relation till andra utgör en större känsla av 

tillhörighet. Det har visat sig att antagandet är korrekt. Därav har resultatet visat att en positiv 

påverkan av sociala faktorer till följd av pandemin, utgör en större känsla av tillhörighet till 

samhället. I relation till det May (2013) talar om är känsla av tillhörighet av vikt i och med att 
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det bland annat karakteriseras av ens sociala relationer, vilket genom detta fångas upp. Det 

går även i denna redogörelse att diskutera kring känsla av tillhörighet i relation till andra 

faktorer som utifrån tidigare forskning testades. Det har påvisats att en ökad känsla av 

tillhörighet exempelvis utgör en mindre känsla av oro, vilket lyfter det May (2013) talar om 

kring en människas lugn gentemot sig själv. 

METODDISKUSSION 

I detta avsnitt kommer en diskussion föras om metodvalen för detta arbete. Metoden i arbetet 

har fångat det som varit i fokus. Den kvantitativa metoden har genom enkäterna genererat 

goda resultat. I avsnitt “Insamlingsmetod” diskuterades fördelar och nackdelar med metoden. 

En stor fördel med detta har varit att ett större antal deltagare har rekryterats genom enkäterna 

än vad en kvalitativ metod troligen hade kunnat generera. Metoden valdes eftersom 

undersökningen inte syftade till att undersöka deltagarnas upplevelser. Som tidigare nämnt 

var tidsbegränsningen en av de anledningarna till att den kvantitativa metoden används med 

insamling av empiriskt material genom enkäter. 

 

I och med att enkäter utformats har det varit problematiskt att finnas där som hjälp för 

respondenter med funderingar. Därav har det i utformandet av enkäterna varit av vikt att vara 

extra tydlig. I konstruktionen av enkäterna har det under frågor som kan missleda 

respondenten skrivits en undertext som förklarat vad respondenten ska svara på samt på 

vilket sätt. De utformade frågorna, dess förklaringar samt designen av enkäten kan läsaren 

finna under “Bilaga 2”. Som tidigare nämnt spelade tidsbegränsningen roll i valet av metod. 

Däremot kan detta motsägas i och med att mycket av tiden gick åt till utformningen av de två 

enkäterna. Det är av vikt att poängtera att enkäterna skapades för denna studies syfte men 

även att de genomgått en process i två länder. Stor vikt har lagts på frågornas svarsalternativ 

för att minimera risken för bortfall. Detta genom att bland annat utesluta alternativ som “Vet 

ej” i de flesta frågeställningar. Det är även viktigt att problematisera språkskillnaden mellan 

de två språken enkäterna omfattas av, genom att många delar kan tolkas på olika sätt. Ett 

exempel är fråga 8 och fråga 9, där ett alternativ efterfrågar nedlagd tid på att umgås med 

släkt. På serbiska kan detta ord tolkas som “familj”, fastän det efterfrågar om umgänge med 

släkt (utöver familj). De flesta av variablerna i studien befinner sig på en ordinalskala. Därav 

har det blivit begränsat för analysmetoden, till följd av tidsbegränsningen. Exempelvis hade 
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andra analysmetoder kunnat genomföras än de som genomfördes. Något jag kritiskt väljer att 

problematisera, är variabeln om kön. Det jag bör tänkt på är att även ha med ett alternativ 

som “Annat”, då det finns människor som inte väljer att definiera sig som antingen man eller 

kvinna. 

 

Skillnaden av antalet deltagare från vardera land är större är tänkt. Om enkäterna hade 

skickats ut tidigare till eleverna från Sverige hade enkäten som skickades till eleverna från 

Serbien kunnat avbrytas. Med det sagt hade skillnaden inte blivit lika stor som den är nu. 

Utöver det anser jag att det inte har påverkat resultatet som fångats upp i studien. Som 

presenterades har majoriteten av respondenterna i respektive länder varit kvinnor. Det finns 

dock inte något underlag för att kunna förklara varför det är så. En fundering kring detta 

baseras på att det möjligtvis finns ett större engagemang hos kvinnorna än hos männen som 

deltagit i undersökningen. I urvalet diskuterades att det inte går att generalisera resultatet i 

och med att stickprovet inte är slumpmässigt och att vetskap inte finns om vilken population 

stickprovet är representativt för. Detta är något som kritiskt går att förhålla sig till i denna 

studie eftersom enkäterna genererat svar från det urval som varit i fokus för arbetet. Däremot 

är det av vikt att poängtera att det externa bortfallet inte går att beräknas eftersom enkäten 

spreds genom deltagarna i undersökningen samt det digitala forumet. 

 

Som nämnt anses validiteten i undersökningen stärkas i och med att variablerna skapats i 

index, samt att de noga operationaliserats. Detta har genererat att indikatorerna har mätt det 

som studien syftat mäta. Samtidigt som reliabiliteten upplevs låg till följd av att studien inte 

är generaliserbar, upplevs denna stärkas i och med att pilotstudier genomfördes i 

undersökningen. 

SLUTSATS 
Pandemin COVID-19 har skapat en stor förändring i människors liv i länder världen över. 

Genom studien har syftet varit att ta reda på hur pandemin påverkat sista års gymnasieelever 

från Sverige och Serbien. Utifrån det har fokus varit på hur aspekter uttryckt sig, förändrats 

och påverkats. Studien har som nämnt fokuserat på att jämföra Sverige och Serbien, vilket 

genom undersökningen påvisats skilja sig åt. Det man kan summera är att Serbiens 

myndigheter vidtagit mer effektiva åtgärder och striktare beslut än Sveriges myndigheter. 
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Däremot har smittan varit mer omfattande i Sverige. Innan undersökningen började studeras 

var antagandet att eleverna från Serbien i större utsträckning skulle visa sig vara påverkade 

vid majoriteten av faktorerna som undersökts. Detta har visat sig inte vara helt och hållet 

korrekt.  

 

Genom studien har det uttryckt sig att sista års gymnasieelever från Sverige i större 

utsträckning upplevt en negativ påverkan på deras framtidsplan till följd av pandemin, vilket 

besvarar följande frågeställning; I vilken utsträckning har elevernas framtidssikt påverkats till 

följd av pandemin? Det har påvisats att elevernas vardag från respektive land i större 

utsträckning påverkats negativt till följd av pandemin, då det genom studien uttryckt sig att 

dessa inte lägger ned lika mycket tid på aktiviteter som innan pandemins utbrott. Däremot har 

det påvisats att eleverna från Sverige i större utsträckning har påverkats kring detta. En del av 

elevernas förändring är att studier omvandlats till distansundervisning. Därav har detta 

påverkat eleverna från respektive land negativt, men eleverna från Sverige i större 

utsträckning. Detta i sin tur har besvarat följande frågeställning; I vilken utsträckning har 

elevernas vardag blivit påverkad till följd av pandemin? Undersökningen har genererat ett 

resultat som har visat att eleverna från respektive land negativt påverkas kring sociala 

faktorer. Resultatet har rapporterat att eleverna från Serbien i större utsträckning påverkats 

negativt kring dessa aspekter, vilket har besvarat följande frågeställning; I vilken utsträckning 

har sociala faktorer påverkats till följd av pandemin? Studien har efterfrågat hur 

tillförlitligheten för myndigheterna i respektive land uttrycker sig. Utifrån resultatet har det 

rapporterats att eleverna från respektive land har mindre tillit för dessa. Dock har det visat 

eleverna från Sverige i mindre utsträckning litar på myndigheterna, vilket i sin tur har 

besvarat följande frågeställning; Hur uttrycker sig elevernas tillit för myndigheterna? 

 

Utifrån ovanstående redogörelse kan man summera att eleverna från Sverige i större 

utsträckning påverkats negativt när det talas om framtidsplaner samt att deras vardag också i 

större utsträckning påverkats negativt, då det visar att de lägger ner mindre tid på aktiviteter 

än eleverna från Serbien till följd av pandemin COVID-19. Dessutom har de i mindre 

utsträckning mindre tillit för myndigheternas beslut. Däremot kan man summera att eleverna 

från Serbien i större utsträckning påverkats negativt kring sociala aspekter. Undersökningen 

är inte generaliserbar eftersom ett snöbollsurval tillämpats i studien, vilket innebär att dess 
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slutsatser enbart är representativt för respondenterna som i denna undersökning har deltagit. 

Utifrån ovanstående slutsatser kring undersökningens resultat kan man summera att 

pandemin påverkat eleverna som deltagit från Sverige och Serbien i varierande grad, då vissa 

aspekter påverkat den ena gruppen i större utsträckning och andra aspekter påverkat den 

andra gruppen i större utsträckning. Däremot har gymnasieeleverna från Sverige och Serbien 

påverkats negativt vid majoriteten faktorer som undersökts i studien till följd av pandemin 

COVID-19.  

 

Som nämnt är pandemin COVID-19 i dag ett nytt och högaktuellt ämne. Därav har en 

kunskapslucka fyllts av hur pandemin påverkat sista års gymnasieelevers från Sverige och 

Serbien. Implikationer för fortsatta studier kring detta ämne kan uppfattas bred. I och med att 

COVID-19 är ett globalt problem finns det många aspekter som kan undersökas och fångas 

upp. I och med att en kunskapslucka om pandemins påverkan på sista års gymnasieelever 

från Sverige och Serbien fyllts kring ett antal aspekter, kan denna studie bidra till vidare 

forskning. I och med att författaren i denna undersökning fyllt en kunskapslucka kan vidare 

forskning ta ställning till en fördjupning av vissa aspekter. För vidare studier kan det vara 

intressant att följa upp sista års gymnasieelever efter att de avslutat sina studier för att ta reda 

på om det finns någon förändring över tid och undersöka om något har förändrats och hur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 



 

REFERENSLISTA 
Webbaserade referenser 

Folkhälsomyndigheten. (2020a). WHO klassar utbrottet av coronaviruset som ett 

internationellt hot mot människors hälsa. Tillgänglig: 30 Januari 2020. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/januari/utbrottet-a

v-nytt-coronavirus-kraver-samordnade-insatser-internationellt/. Hämtad: 2020. 2020.03.27 

 

Folkhälsomyndigheten. (2020b). Bekräftat fall i Jönköping av nya coronaviruset 

(2019-nCoV). Tillgänglig: 31 Januari 2020. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/januari/bekraftat-f

all-av-nytt-coronavirus-i-sverige/. Hämtad: 2020-03-27 

 

Folkhälsomyndigheten. (2020c). Uppdaterad riskbedömning för covid-19 i Sverige. 

Tillgänglig: 2 Mars 2020. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/uppdaterad-r

iskbedomning-for-covid-19-i-sverige/. Hämtad: 2020.03.27 

 

Folkhälsomyndigheten. (2020d). Flera tecken på samhällsspridning av covid-19 i Sverige. 

Tillgänglig: 10 Mars 2020. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/flera-tecken-

pa-samhallsspridning-av-covid-19-i-sverige/. Hämtad: 2020-03-27 

 

Folkhälsomyndigheten. (2020e). Personer över 70 bör begränsa sociala kontakter tills 

vidare. Tillgänglig: 16 Mars 2020. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/personer-ove

r-70-bor-begransa-sociala-kontakter-tills-vidare/. Hämtad: 2020-03-27 

 

Folkhälsomyndigheten. (2020f). Träna gärna men gör det säkert. Tillgänglig: 24 Mars 2020. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/trana-garna-

men-gor-det-sakert/. Hämtad 2020-03-27 

 

62 



 

Folkhälsomyndigheten. (2020g) Lärosäten och gymnasieskolor uppmanas nu att bedriva 

distansundervisning. Tillgänglig: 17 Mars 2020. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/larosaten-oc

h-gymnasieskolor-uppmanas-nu-att-bedriva-distansundervisning/. Hämtad: 2020-03-27 

 

Regeringskansliet. (2020a). Förordning om förbud mot att hålla allmänna sammankomster 

och offentliga tillställningar. Tillgänglig: 11 Mars 2020. 

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/forordning-om-forbud-mot-att-halla-allmanna-sa

mmankomster-och-offentliga-tillstallningar/. Hämtad: 2020-03-27 

 

Regeringskansliet. (2020b). Förbud mot allmänna sammankomster eller offentliga 

tillställningar med fler än 50 deltagare. Tillgänglig: 27 Mars 2020. 

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/forbud-mot-allmanna-sammankomster-eller-offen

tliga-tillstallningar-med-fler-an-50-deltagare/. Hämtad: 2020-03-27 

 

Vetenskapsrådet. 2002.  Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig 

forskning. Tillgänglig: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf. Hämtad: 2020-04-14 

 

Vlada Republike Srbije. (2020a). First case of coronavirus in Serbia confirmed. Tillgänglig: 

6 Mars 2020. 

https://www.srbija.gov.rs/vest/en/150981/first-case-of-coronavirus-in-serbia-confirmed.php. 

Hämtad: 2020-03-27 

 

Vlada Republike Srbije. (2020b). Government passes new measures against coronavirus 

spread. Tillgänglig: 11 Mars 2020. 

https://www.srbija.gov.rs/vest/en/151209/government-passes-new-measures-against-coronavi

rus-spread.php. Hämtad: 2020-03-27 

 

Vlada Republike Srbije. (2020c). Serbia closes borders due to coronavirus. Tillgänglig: 15 

Mars 2020. 

https://www.srbija.gov.rs/vest/en/151410/serbia-closes-borders-due-to-coronavirus.php. 

Hämtad: 2020-03-27 

63 



 

 

Vlada Republike Srbije. (2020d). Measures of the state of emergency. Tillgänglig: 16 Mars 

2020. https://www.srbija.gov.rs/vest/en/151422/measures-of-the-state-of-emergency.php. 

Hämtad: 2020-03-27 

 

Vlada Republike Srbije. (2020e). 57 coronavirus cases registered in Serbia so far. 

Tillgänglig: 16 Mars 2020. 

https://www.srbija.gov.rs/vest/en/151518/57-coronavirus-cases-registered-in-serbia-so-far.ph

p. Hämtad: 2020-03-27 

 

World Health Organization (WHO). (2010). What is a pandemic?. Tillgänglig: 24 Februari 

2020. https://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/pandemic/en/. 

Hämtad: 2020-03-26 

 

World Health Organization. (2020a). Pneumonia of unknown cause – China. Tillgänglig: 5 

Januari 2020. 

https://www.who.int/csr/don/05-january-2020-pneumonia-of-unkown-cause-china/en/. 

Hämtad: 2020-03-26 

 

World Health Organization. (2020b). Novel Coronavirus – China. Tillgänglig: 12 Januari 

2020. https://www.who.int/csr/don/12-january-2020-novel-coronavirus-china/en/. Hämtad: 

2020-03-26 

 

World Health Organization. (2020c). Novel coronavirus disease named COVID-19. 

Tillgänglig: 11 Januari 2020. 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen. 

Hämtad: 2020-03-26 

 

World Health Organization. (2020d). WHO Director-General's opening remarks at the media 

briefing on COVID-19 - 11 March 2020. Tillgänglig: 11 Mars 2020. 

https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-medi

a-briefing-on-covid-19---11-march-2020. Hämtad: 2020-03-26 

64 



 

 

World Health Organization. (2020e). Coronavirus disease (COVID-19) Situation Dashboard. 

Tillgänglig: https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd. 

Hämtad: 2020-03-27 

 

World Health Organization. (2020f). Q&A on coronaviruses (COVID-19). Tillgänglig: 9 

Mars 2020. https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses. Hämtad: 

2020-03-27 

 

World Health Organization. (2020g). WHO statement on novel coronavirus in Thailand. 

Tillgänglig: 13 Januari 2020. 

https://www.who.int/news-room/detail/13-01-2020-who-statement-on-novel-coronavirus-in-t

hailand. Hämtad: 2020-03-27 

 

Vetenskapliga artiklar 

Chen, X., & Yu, B. (2020). First two months of the 2019 Coronavirus Disease (COVID-19) 

epidemic in China: real-time surveillance and evaluation with a second derivative model. 

Glob health res policy. 5, 7. Tillgänglig: doi:10.1186/s41256-020-00137-4. 

 

Cori, L., Bianchi, F., Cadum, E. & Anthonj, C. (2020). Risk Perception and COVID-19. Int. 

J. Environ. Res. Public Health 2020, 17(9), 3114. Tillgänglig: doi:10.3390/ijerph17093114. 

 

Favale, T,. Soro, F., Trevisan, M., Drago, I., & Mellia, M. (2020). Campus traffic and 

e-Learning during COVID-19 pandemic. Computer Science. Volume 176, 107290. 

Tillgänglig: doi:10.1016/j.comnet.2020.107290. 

 

Gillian M. Sandstrom & Elizabeth W. Dunn. (2014). Social Interactions and Well-Being: The 

Surprising Power of Weak Ties. Society for Personality and Social Psychology. Vol. 40(7) 

910 –922. Tillgänglig: doi:10.1177/0146167214529799. 

 

65 



 

Gossenheimer AN, Bem T, Carneiro MLF, de Castro MS. (2017). Impact of distance 

education on academic performance in a pharmaceutical care course. PLoS ONE 

12(4):e0175117. Tillgänglig: doi:10.1371/journal.pone.0175117. 

 

Lambert, N-M., Stillman, T-F., Hicks, J-A., Kamble, S., Baumeister, R-F., Fincham, F-D. 

(2013). To Belong Is to Matter: Sense of Belonging Enhances Meaning in Life. Society for 

Personality and Social Psychology. Vol. 39 issue: 1418-1427. Tillgänglig: 

doi:10.1177/0146167213499186. 

 

Osterman, K.F. (2020). Students' Need for Belonging in the School Community. Review of 

Educational Research Fall 2000. Vol. 70, No. 3, pp. 323-367. 

 

Pradeep S. (2020). Closure of Universities Due to Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): 

Impact on Education and Mental Health of Students and Academic Staff. Medical Education 

and Simulation, Centre for Medical Sciences Education, The University of the West Indies, 

St. Augustine, TTO. Tillgänglig: doi: 10.7759/cureus.7541. 

 

Zhou, P., Yang, X-L., Wang, X-G., Hu, B., Zhang, L., Zhang, W., Si, H-R., Zhu, Y., Li, B., 

Huang, C-L., Chen, H-D., Chen, J., Luo, Y., Guo, H., Jiang, R-D., Liu, M-Q., Chen, Y., 

Shen, X-R., Wang, X., Zheng, X-S., Zhao, K., Chen, Q-J., Deng, F., Liu, L-L., Yan, B., 

Zhan, F-X., Wang, Y-Y., Xiao, G-F., & Shi, Z-L. (2020). A pneumonia outbreak associated 

with a new coronavirus of probable bat origin. Nature 579, 270–273. Tillgänglig: 

doi:10.1038/s41586-020-2012-7. 

 

Wenjun, C., Ziwei, F., Guoqiang, H., Mei, H., Xinrong, X., Jiaxin, D., Jianzhong, Z. (2020). 

The psychological impact of the COVID-19 epidemic on college students in China. 

Psychiatry Research. Tillgänglig: doi:10.1016/j.psychres.2020.112934. 

 

Qiu, W-S., Rutherford, A., Mao, S., Chu, C. (2017). The Pandemic and its Impacts. Health, 

Culture and Society. Nature. Vol 9–10 (2016–2017). ISSN 2161-6590 (online). Tillgänglig: 

doi:10.5195/hcs.2017.221. 

66 



 

 

Yin, Y., & Wunderink, G. R. (2017). MERS, SARS and other coronaviruses as causes of 

pneumonia. Asian Pacic Society of Respirology. Respirology (2018) 23, 130–137. 

Tillgänglig: doi:10.1111/resp.13196. 

 

Yingfei. Z & Zheng. F.M. (2020). Impact of the COVID-19 Pandemic on Mental Health and 

Quality of Life among Local Residents in Liaoning Province. China: A Cross-Sectional 

Study. Int J Environ Res Public Health. 2020 Apr; 17(7): 2381. Tillgänglig: 

doi:10.3390/ijerph17072381. 

Litteraturbaserade referenser 

Barmark, M. & Djurfeldt, G. (2015). Statistisk verktygslåda 0 att förstå och förändra världen 

med siffror. Johanneshov: MTM. 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber. 

 

Djurfeldt, G., Larsson, R. & Stjärnhagen, O. (2018). Statistisk verktygslåda 1: 

samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder. (Tredje upplagan). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Giddens, A. (1996). Modernitetens följder. Lund: Studentlitteratur. 

 

Giddens, A. & Sutton, P.W. (2014). Sociologi. (5., rev. och uppdaterade uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

 

May, V. (2013). Connecting self to society: belonging in a changing world. Basingstoke: 

Palgrave Macmillan 

 

67 



 

BILAGOR 

Bilaga 1. Informationstext 

Enkäten riktar sig till dig som går sista året på gymnasiet. Syftet med undersökningen är att 

studera hur din vardag har förändrats till följd av den pågående pandemin COVID-19, samt 

dina tankar om detta. Enkäten samlas in inom ramen för min kandidatuppsats i sociologi vid 

Uppsala universitet. 

 

Undersökningen intresserar sig av svar från ett större antal individer, varför just ditt 

individuella deltagande är viktigt för studien för att det tillsammans med andras svar kommer 

genomföras en sammanställning. 

 

Enkäten förväntas ta omkring 10-15 minuter att besvara. Ditt svar är viktigt för mig och det 

resultat som studien ämnar uppnå! 

 

Tack för din medverkan! 

Stefan Vasic 

 

Sociologiska institutionen, Uppsala universitet 

E-post: stefan.vasic.9572@student.uu.se 

Handledare: Andreas Melldahl 

E-post: andreas.melldahl@soc.uu.se 

 

Information till dig som deltar 

- Det är frivilligt för dig att delta i undersökningen 

- Dina svar behandlas anonymt i undersökningen 

- Dina svar används enbart i forskningssyfte 
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Bilaga 3. Utskick till rektorer 

Hej! 

Mitt namn är Stefan, jag är student vid Uppsala Universitet och ska skriva mitt 

examensarbete vid Sociologiska Institutionen. I examensarbetet undersöker jag sista års 

gymnasieelevers relation till sig själva utifrån en förändrad vardag på grund av pandemin 

baserat på COVID-19. Studien är en jämförande studie av denna grupp människor i Sverige 

och i Serbien. 

 

Jag kontaktar Er i förfrågan om Ni rektorer på gymnasieskolan kan vidarebefordra en enkät 

till sista års gymnasieelever hos Er. Enkäten innehåller ett antal frågor som berörs av ämnet. 

De personer som deltar är viktiga i studien för att jag ska kunna dra slutsatser av det som 

undersöks. 

 

Deras deltagande är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring 

avbrytas. Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast jag och handledare 

kommer åt det under arbetets gång. Materialet kommer att avidentifieras. Särskilt samtycke 

kommer att inhämtas från samtliga inblandade personer. I de fall någon person inte samtycker 

till deltagande i studien, kommer data inte insamlas där denne är närvarande. Det insamlade 

materialet kan komma att förvaras digitalt, men förvaras då på så sätt att endast jag och 

handledare kommer åt det. Materialet kommer vidare att analyseras och publiceras i form av 

en c-uppsats vid den Sociologiska institutionen. 

 

Med vänlig hälsning, 

Stefan Vasic 

+46790790724 

Stefan.vasic.9572@student.uu.se 
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