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1 Inledning 
 
Då jag planerade den här undersökningen under vårvintern 2021 hade coronapandemin 

i Finland pågått i ungefär ett år. Under den här tiden diskuterades olika sociala fenomen 

som hängde ihop med pandemin i media. Jag intresserade mig specifikt för inlägg i vilka 

coronasmitta diskuterades på individnivå. Jag blev särskilt intresserad av att människor 

som blivit smittade ofta verkade diskuteras utgående från hur deras potentiellt 

ansvarslösa beteende bidragit till att de, och många andra, blivit sjuka. Från ett 

sociologiskt perspektiv framstod reaktionerna ofta som moralisering (Strong 1990). 

 

Jag hade tidigare bekantat mig med det sociologiska begreppet stigma. Erving Goffman 

(1963, 3), som banade vägen för sociologiska diskussioner om stigma, definierade 

stigma som ett attribut som är djupt misskrediterande. Begreppen stigma och 

stigmatisering förekom både i samband med diskussioner om Covid-19 i media och i de 

vetenskapliga artiklar som behandlar Covid-19 eller andra tidigare pandemier. Philip 

Strong (1990, 258) som studerat reaktionerna kring HIV/AIDS pandemin argumenterar 

att medan ”rutinstigma” i Goffmansk mening alltid finns i social interaktion, så har sociala 

kriser, så som pandemier, potential att skapa massiva uttryck av nya eller mer intensiva 

former av stigmatisering. I nyare forskning betonas det ofta att stigma syftar på relationer 

av skam och skuld, vilket innebär att de som uppfattas bete sig omoraliskt skändas och 

åklagas (Scambler 2009).  Utgående från dessa perspektiv ville jag studera hurdana 

reaktioner människor som insjuknat i Covid-19 möter. Jag var speciellt intresserad av 

huruvida människor upplevt något som kunde anses vara stigmatisering.  

 

Mitt sökande av empirisk kontext föll på en lokal epidemi i Vasa, eftersom den diskuterats 

mycket i media hösten 2020 (Leiwo m.fl. 2020). Jag blev speciellt intresserad av 

studerandenas erfarenheter, eftersom media diskuterade dem som en nyckelgrupp då 

det gällde smittspridningen i Vasa. Det ursprungliga målet med undersökningen var 

därför att undersöka om unga studerande i Vasa, som smittades under den lokala 

coronaepidemin hösten 2020, upplevde någon form av stigmatisering och hur denna 

stigmatisering i så fall tog sig i uttryck. Jag var med andra ord intresserad av 

informanternas potentiella stigmaberättelser eller stigmanarrativ.  

 

Det som gör studerandena intressanta med tanke på stigmatisering är att de verkar ha 

varit en relativt neutral grupp i den lokala kontexten av Vasa. Detta på grund av att Vasa 

är en studiestad där en stor andel av invånarna är just studerande. Studeranden är 

därmed en vanligt förekommande syn i Vasas gatubild. Det är med andra ord sannolikt 
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att de inte har tidigare erfarenheter av att möta negativa attityder från omgivningen av 

människor som skulle utgå ifrån att de handlar ansvarslöst. Då unga vuxna rör sig i sin 

näromgivning, kan de inte heller automatiskt identifieras som studerande. Däremot kan 

de bära vissa symboler som studentmössa eller studentoverall som gör att utomstående 

kan identifiera dem som tillhörande just gruppen studerande.  

 

Jag valde med andra ord att söka mina informanter bland studerande. Trots att fallstudiet 

fokuserar på en grupp som i vanliga fall inte skulle förknippas med stigmatisering, utgår 

denna avhandling från antagandet att under en pandemi kan det stora hotet som 

människor förknippar med den smittosamma sjukdomen innebära snabba och 

oberäkneliga reaktioner (Strong 1990). Hurdana långvariga konsekvenser de som 

berördes av stigmatisering i samband med Vasaepidemin ligger med andra ord utanför 

denna undersökning som fokuserade på den omedelbara situationen som uppstod då 

studerande identifierades som spridare av Covid-19 smitta under en epidemi.   

 

I denna avhandling studeras studerandenas narrativ utgående från ett 

stigmatiseringsperspektiv som betraktar stigmatisering som en process som tar 

varierande former. Trots att min studie inspirerats av Goffmans klassiska diskussioner 

om stigma, utgår jag från ett bredare perspektiv som bland annat beaktar att 

stigmatisering kan innehålla ett element av syndabockssökande (Katz 1979). Min 

forskning handlar om ett händelseförlopp i kontexten av en pandemi, vilket gör att de 

processer av stigmatisering och moralisering som de undersökta personerna möter 

präglas av undantagstillståndet och utgör därmed inte något ”rutinstigma” (Strong 1990). 

Stigma och stigmatisering hänger ihop med uppfattningar om människors och gruppers 

moraliska status i deras lokala sammanhang (Kleinman & Hall-Clifford 2009), och Covid-

19 pandemin har visat, återigen, att dylika uppfattningar kan ändras snabbt. Nyare 

forskning om stigmatisering diskuterar även normalisering, det vill säga de strategier som 

de som berörs av stigmatisering kan ta till för att motverka den moralisering de möter i 

sin omgivning (Millen & Walker 2001). 

 

Normaliseringsperspektivet kom att bli viktigt då jag kom i gång med den empiriska 

analysen. Då jag planerade undersökningen var jag särskilt intresserad av hur det sätt 

informanterna insjuknade på påverkade den stigmatisering de mötte. I analysen flyttades 

fokus i stället till informanternas försök att motverka stigmatisering genom att neutralisera 

och normalisera inte bara sitt eget insjuknande, utan hela epidemin i Vasa hösten 2020. 

Utöver detta ville jag också förstå den sociala dynamiken i den stigmatisering som 

informanterna inte lyckades fly. 
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2 Forskningsperspektiv på stigmatisering i 
pandemikontext 

 
I min avhandling intresserar jag mig för hur människor hanterar stigma på ett narrativt 

plan. Att bemöta stigma innebär att man åläggs skam och skuld (Scambler 2009). Min 

studie tar fasta på hur personer kan motverka liknande reaktioner och hur de aktivt kan 

försöka vända på tolkningarna som har med situationen att göra så att de därmed kan 

undvika att känna just skuld och skam. Jag närmar mig därför berättelserna som 

normaliseringsberättelser. I dessa narrativ berättar informanterna om hur insjuknandet 

skedde trots att de betedde sig ansvarsfullt. Jag utvecklar det narrativa perspektivet på 

stigmatisering mer ingående i nästa kapitel. I detta kapitel går jag igenom tidigare 

forskning ur ett stigmatiseringsperspektiv med syfte att kartlägga utgångspunkterna för 

min studie. 

 
 

2.1 Stigmatisering som process 

 
Sociologiska diskussioner om stigma utgår från Goffman (1963) som beskrivit vad stigma 

innebär och vad stigma kan leda till och innebära för den stigmatiserade personen. I 

avhandlingen kommer jag dock att utgå från Goffman (1972) där han kort och förenklat 

beskriver stigma så här: ”Han besitter ett stigma, han avviker på ett icke-önskvärt sätt 

från våra förväntningar” (Goffman 1972, 14). Han skriver också att den stigmatiserade 

själv tenderar att ha samma värderingar som de icke-stigmatiserade personerna i 

dennes omgivning. Detta innebär att en stigmatiserad person ofta är medveten om den 

egenskap som skapat stigmat och därför gärna döljer denna egenskap om det är möjligt 

(Goffman 1972, 16–17). Ett stigma kan också skapa en form av osäkerhet hos den 

stigmatiserade personen vilket kan medföra en känsla av att både vara ifrågasatt och 

övervakad (Goffman 1972, 73). Goffman (1972, 51–54) skriver också om 

stigmasymboler som handlar om olika fysiska symboler som gör att man förknippas med 

ett specifikt stigma. Dessa symboler drar till sig uppmärksamhet och kan medföra att 

individen nedvärderas.  

 

Trots att Goffmans (1972) teoretisering av stigma utgör grunden för analyser om 

stigmatisering så har det ändå skett en förändring i hur man ser på stigma och dess 

uppkomst längs med åren. Från att det tidigare lades mycket fokus på den 

stigmatiserade individen eller gruppen så lägger man nuförtiden mer fokus på de som 

utsätter individen eller gruppen för stigmatisering. En annan sak som också förändrats 
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eller utvecklats är att man tidigare såg på stigma som något som är eller inte är medan 

man nuförtiden ser på stigma och stigmatisering som en process med ett flertal olika 

komponenter.  

 

Just tanken om en process är något som kommer fram i Bruce G. Link och Jo C. Phelan 

(2001) artikel som handlar om att utveckla och bredda teorin om stigma. De menar att 

stigma är en följd av flera olika komponenter som samspelar med varandra i kombination 

med en situation där någon har mer makt än andra. Den första komponenten handlar 

om att någon måste definiera vad som anses vara utöver normerna i ett samhälle och 

vad som därmed stämplas som avvikande. Den andra komponenten handlar om att de 

personer som är stämplade som avvikande också ska förknippas med negativa 

stereotypier vilka sedan, i den tredje komponenten, gör så att de stigmatiserade 

personen ses som en del av “dem” och inte av “oss”. Slutligen leder de tre första 

komponenterna till diskriminering och till att personens status tar skada (Link & Phelan 

2001, 367). I artikeln konstaterar de också att stigma inte är möjligt om det inte finns 

någon eller några grupper i samhället som har mer makt än andra, och som därmed kan 

avgöra vad som anses normalt och vad som anses avvikande. ”Det krävs makt för att 

stigmatisera” (Link & Phelan 2001, 375. Egen översättning.). 

 

Med avstamp i både Goffman (1972) och Link & Phelan (2001) lyfter Kleinman & Hall-

Clifford (2009) upp de moraliska aspekterna som har med stigmatisering att göra. De 

menar att stigma också nuförtiden har att göra med den stigmatiserade gruppens eller 

personens moraliska status som i sin tur bestäms av hur väl en grupp eller en person 

lyckas följa den moral och de normer som råder i den sociala kontext där gruppen eller 

personen befinner sig. Kleinman & Hall-Clifford (2009, 418) betonar att de som 

stigmatiserar och de som stigmatiseras är sammanbundna genom lokala sociala 

nätverk. De skriver också att trots att stigma kan ha gemensamma drag så påverkar 

stigmat ändå varje lokal kontext på ett unikt sätt. 

 

Hälsovetaren Anne L. Stangl och hennes kolleger (2019) menar, i likhet med Link och 

Phelan (2001), att det inte går att förstå stigma på ett rent allmänt plan utan man måste 

forska i stigma baserat på specifika kontexter. Därför menar Stangl m.fl. (2019, 5) att det 

behövs en större och tvärvetenskaplig teoretisk referensram som kunde göra teoretisk 

forskning inom området mer tydlig. Referensramen går i korthet ut på att det, i likhet med 

Link och Phelan (2001), finns olika komponenter som tillsammans skapar och möjliggör 

stigmat. De komponenter som finns inom denna modell är bland annat normer, faktorer 

som kan driva stigma, faktorer som kan medföra stämpling, upplevelser av stigma och 
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stigmapraxis. Dessa ska man sedan beakta i kombination med hurudana grupper som 

har potential att bli stigmatiserade och hurudana grupper eller organisationer det finns 

som potentiellt kunde stigmatisera. Slutligen ska man sedan med hjälp av dessa försöka 

avgöra vilka sociala och hälsorelaterade konsekvenser stigmat har för den drabbade 

gruppen (Stangl m.fl. 2019, 3). Graham Scambler (2009) som granskat den 

socialvetenskapliga litteraturen gällande hälsorelaterat stigma understryker den 

relationella karaktären av stigma som något som utgår från relationer kring skam, som 

kopplas till avvikande beteende, vilket i sin tur hänger ihop med skuld.   

 

2.2 Den sociologiska aspekten av epidemier 

 
Enligt Dingwall, Hoffman och Staniland (2013) bör pandemier inte enbart studeras ur en 

medicinsk synvinkel. De påpekar att allting, också det medicinska systemet, är socialt 

och likväl så är de som jobbar med till exempel biomedicin, och de institutioner det 

innefattar, sociala i grunden. Artikelns huvudpoäng är att man inte kan studera 

pandemier utan att beakta och analysera det sociala, det återkommande och de 

sammanhängande faktorerna - och därmed är pandemiernas sociologi något som 

behövs. I artikeln argumenterar de utgående från exempel som Digerdöden från 1300-

talet, HIV från 1980-talet och H1N1 influensan från 2009 att man i alla dessa pandemier 

kan se gemensamma drag (Dingwall, Hoffman & Staniland 2013). De poängterar också 

att epidemier förorsakar instabilitet och kan därmed rubba den sociala ordningen i 

samhället, vilket gör att man kan se de vanligtvis vardagliga företeelserna på ett nytt och 

mer tydligt sätt (Dingwall, Hoffman & Staniland 2013, 167). Utöver att de i artikeln 

nämner det själva är det tydligt att denna artikel från början inspirerats av en sociolog 

som redan i början av 1990-talet uppmärksammade sociologins betydelse i frågan om 

analysen av de samhälleliga dimensionerna av nya epidemier, nämligen Philip Strong 

(1990).  

 

Philip Strong (1990) beskriver hur det parallellt med nya sjukdomsepidemier också kan 

spridas psykosociala epidemier. Strong (1990, 251) vars empiriska fokus var HIV/AIDS 

pandemin delar in dessa epidemier i tre större kategorier av vilka den första utgörs av 

rädslans epidemi, den andra av förklarandets och moraliserandets epidemi och den 

tredje utgörs av en epidemi som leder till handling, eller förslag på handling . Strong 

(1990, 251) menar att just dessa aspekter av epidemier är de mest intressanta ur en 

sociologisk synvinkel, då de likt nya sjukdomar, potentiellt kan spridas i snabb takt.  
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Den första psykosociala epidemin, som också är mest intressant med tanke på min 

forskningsfråga, är rädslans epidemi (epidemic of fear). Den kännetecknas av 

karaktärsdrag så som rädsla, misstänksamhet, irrationalitet och osäkerhet kring hur 

sjukdomen sprids. Enligt Strong för denna epidemi också med sig en epidemi av 

stigmatisering. Denna kan i sin tur kan leda till rädsla och undvikande av vissa grupper 

eller personer och i värsta fall kan den också leda till segregation eller förföljelse (Strong 

1990, 253). Utöver stigmatisering för rädslans epidemi också med sig en form av 

misstänksamhet som härstammar från att man inte vet exakt hur sjukdomen sprids. Det 

som också är intressant inom kontexten av min egen studie är att misstänksamheten 

och stigmatiseringen inte bara riktar sig mot dem som är smittade utan också mot dem 

som allmänheten tänker sig att potentiellt kunde vara smittade. Strong (1990), som även 

diskuterar pandemiernas historia, påpekar att rädslans epidemi, i sin klassiska form, 

består av irrationalitet, rädsla och misstanke. Han menar också att det som en följd av 

detta uppstår en epidemi av stigmatisering som både drabbar dem som smittats av 

sjukdomen men också dem som kan anses vara potentiella bärare av den (Strong 1990, 

253).  

 

Inspirerat av tidig forskning om stigmatisering kan fokus på de som insjuknat, och de 

som ses som sådana som på grund av sitt beteende kan tänkas bli smittade, tolkas som 

syndabockssökande (Katz 1979), vilket också hänger ihop med den andra psykosociala 

epidemin som är relevant för denna studie, det vill säga förklaringarnas och 

moraliseringens epidemi (epidemic of explanation and moralisation). Strong (1990, 254) 

beskriver att då en epidemi uppkommer föds också många teorier om sjukdomen, dess 

uppkomst, dess möjliga följder och orsaken till dess spridning. Dessa teorier är starkt 

förknippade med tankar om moral. Strong (1990, 254) menar också att epidemier har en 

tendens att skapa diskussioner om grundläggande frågor, till exempel om hur någon 

större makt (Gud eller regeringen) kunde låta något liknande hända. Utöver detta är det 

också vanligt att man börjar spekulera i vem som bär skulden för epidemin och vad som 

blottas i samhället till följd av den (Strong 1990, 254). Utöver detta menar Strong (1990) 

att de moraliska aspekterna av epidemin kan förstärkas av olika former av restriktioner 

och att situationen i sig är gynnsam för uppkomsten av olika moraliska debatter (Strong 

1990, 255).  

 

2.3 Stigma och Covid-19 

 
Villa m. fl. (2020) analyserar hur Covid-19 påverkar samhället genom att fokusera på 

stigma och dess inverkan på olika människor och grupper. Stigmat kan enligt Villa m.fl. 
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(2020) både vara riktat mot personer som är eller inte är smittade, samtidigt som denna 

stigmatisering också kan vara skadlig för själva spridningen av sjukdomen. I artikeln tar 

man upp exempel på hur man i början av epidemin, då epidemin ännu mest fanns i Kina, 

både stigmatiserade människor från Kina och från Asien över lag. I flera länder 

dokumenterades trakasserier gentemot människor med asiatiskt ursprung, både 

psykiska och fysiska sådana (Villa m.fl. 2020, 1450). Utöver detta skriver man i artikeln 

att man också började syna den kinesiska kulturen i sömmarna och försökte hitta orsaker 

till att sjukdomen börjat spridas just där (Villa m. fl. 2020, 1450). Sist men inte minst tar 

Villa m.fl. (2020, 1451) också upp de negativa psykiska konsekvenserna av Covid-19 

som ofta innefattar ångest, depression och skuldkänslor. 

 

I en nätpublikation gjord för Institutet för hälsa och välfärd (THL) behandlar man stigma 

och Covid-19 i en finländsk kontext. Lohiniva, Dub, Hagberg och Nohynek (2020) har 

intervjuat personer från huvudstadsregionen som tillhör familjer i vilka någon person 

diagnostiserats med Covid-19. Forskarna undersöker hur stigmat av sjukdomen 

påverkar personerna i dessa familjer. De intresserar sig också för den inverkan 

karantänen och isoleringen haft på familjerna. I intervjuerna framkommer det att 

deltagarna både upplevt att de blivit stigmatiserade av andra men att de också upplevt 

självstigmatisering, vilket bland annat gjorde att de valde att inte berätta om sin egen 

eller familjemedlemmarnas smitta för utomstående (Lohiniva et al. 2020). En annan sak 

som också kommer fram i undersökningen är att upplevelsen av stigma verkar variera 

beroende på ålder. Medan de flesta vuxna som intervjuades upplevde stigma så var det 

inte lika vanligt bland barn och unga i familjerna (Lohiniva et al. 2020, 11). 

 

Det bör också nämnas att den forskning som handlar om Covid-19 i olika kontexter 

naturligt nog är mycket färsk och utöver detta också gjord under en pågående pandemi. 

Lee F. Monaghan (2020) tar bland annat upp detta faktum i sin artikel som handlar om 

hur samhället påverkas av Covid-19 och hur samhället, baserat på detta, kommer att se 

ut i framtiden. Han poängterar också flera gånger att man bör vara försiktig då man 

skriver om något som fortfarande pågår och utvecklas, så som coronapandemin. Trots 

detta menar han att det ändå kan finnas fördelar i att också forska om saker som pågår 

på grund av att det kan hjälpa en att förstå och analysera den aktuella situationen 

(Monaghan 2020, 1983). 
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2.4 Pandemier som kontexter för moralisering och 

stigmatisering 

 
Det jag tar med mig ur detta kapitel är att trots att Goffmans (1972) numera klassiska 

teorier om stigma börjar ha en hel del år på nacken är de fortfarande aktuella och utgör 

grunden för hur man ser på stigma i de flesta sammanhang inom den forskning jag tagit 

del av. Den senare forskningen om stigmatiseringsprocesserna har dock breddat det 

analytiska blickfånget så att fokus flyttats från den som stigmatiseras till att betona rollen 

av den som stigmatiserar. Utöver detta har fokus också flyttats från den enskilda 

stigmatiserade gruppen eller individen till de omständigheter och strukturer som 

möjliggör stigma. Som Link och Phelan (2001, 375) uttrycker det, så krävs det makt för 

att ett stigma ska uppstå. Sammanfattningsvis är stigma inte något som bara existerar 

på grund av att någon viss grupp eller person gör något normbrytande eller moraliskt 

ifrågasättbart utan ett stigma är en följd av en rad olika komponenter som kan variera 

beroende på samhälle, tid och rum. 

 

Det jag också tar med mig är att det finns en stark forskningstradition som vittnar om att 

pandemier ger upphov till stigmatisering. Färsk forskning visar också att det förekommer 

stigmatisering i samband med den pågående Covid-19 pandemin (Lohiniva m.fl. 2020; 

Villa m.fl. 2020). Denna stigmatisering kan ske på olika nivåer. Det kan till exempel 

handla om allt från hela folkgrupper till specifika individer som sitter i karantän. Den 

gemensamma nämnaren är rädslan för en smittsam sjukdom som möjliggör och 

uppviglar till stigmatisering, alltså rädslans epidemi (epidemic of fear) (Strong 1990).  

 

Rädslans epidemi, som är en av de psykosociala epidemier som sprider sig parallellt 

med en riktig epidemi, kan enligt Strong (1990) medföra att vissa personer eller 

grupper blir stigmatiserade. Rädslans epidemi leder i sin tur till förklaringarnas och 

moralens epidemi (epidemic of explanation and moralisation) som kan leda till att 

moraliska och samhälleliga debatter blossar upp och att folk börjar söka efter 

syndabockar (Strong 1990). Att söka efter syndabockar kan man också koppla till 

stigmatisering eftersom det handlar om att peka ut en viss grupp som en grupp som 

gjort något “fel” eller omoraliskt.  

  



 

9 
 

3 Moralreglering, normalisering och hantering av 
stigma 

 
I det här kapitlet presenterar jag den teoretiska referensramen för min analys. De första 

genomgångarna av mitt material fick mig att bredda mitt fokus från stigmatisering till att 

inkludera normalisering. Genom begreppet normalisering beaktar jag de sätt genom 

vilka de som drabbas av fördömande reaktioner från sin omgivning hanterar 

reaktionerna. Normaliseringsperspektivet innebär att jag kan ge utrymme för 

aktörskapet hos de som stigmatiseras. Före jag utvecklar normaliseringsperspektivet 

fördjupar jag analysen av epidemier genom att tematisera dem som kontexter för 

moralreglering och moralpanik. Efter detta går jag vidare med att behandla olika sätt på 

vilka personer eller grupper kan tänkas hantera ett stigma för att sedan sätta fokus på 

normalisering och symboliska gränser. Till slut preciserar jag ännu min 

forskningsuppgift och forskningsfråga. 

 

3.1 Epidemier som kontexter för moralreglering och moralpanik 

 
Moral handlar om vilka handlingar som anses vara ”rätt” antingen för en individ, en grupp 

eller ett helt samhälle. Som tidigare nämnt utgör epidemier, genom att medföra 

samhällelig osäkerhet, en bra grogrund för moraliska frågor och debatter (Strong 1990, 

254–255). Föreställningar om stigma är ofta sammanflätade med föreställningar om 

moral eftersom det finns en värdering i att något uppfattas som rätt eller orätt, moraliskt 

eller omoraliskt. Vad som är rätt eller fel i någon konkret situation, avgörs ofta av en eller 

flera grupper som har mer makt än andra i ett samhälle. Detta, att någon har mer makt 

än någon annan, är i sin tur en av de komponenter som enligt Link och Phelan (2001) 

behövs för att ett stigma ska uppstå. I Goffmans (1972) klassiska verk Stigma: den 

avvikandes roll och identitet beskriver han också hur ordet stigma från början var en 

grekisk term för en form av märke som hade som uppgift att göra det synligt för 

allmänheten att det var något som var fel eller avvikande i en persons moral och 

moraliska status. ”Tecknen skars eller brändes in i kroppen för att visa att bäraren var 

slav, brottsling eller förrädare eller utstött person – en som man måste undvika – speciellt 

på offentliga platser.” (Goffman 1972, 11).  

 

Capurro och hennes kolleger (2018) har studerat den moralreglering som förekom i och 

med ett stort mässlingsutbrott som startade på Disneyland år 2015. I sin undersökning 

analyserar de också hurdana berättelser media skapade om fenomenet och mer specifikt 

vilka narrativ de använde då de skrev om “anti-vaxxers”. Capurro m.fl. (2018) beskriver 
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moralpanik som ett fenomen som går ut på att man blir överdrivet orolig över en grupp 

och dess inverkan på samhället. Då moralpanik uppstår blir en viss grupp stigmatiserad 

och framställs som ett större hot än vad gruppen egentligen utgör. I och med detta blir 

det socialt accepterat att bete sig fientligt mot denna grupp som anses vara ett hot mot 

de samhälleliga värderingarna och i detta fall också den samhälleliga hälsan (Capurro 

m.fl. 2018). Enligt deras mening kan diskurser inom media leda till stereotypier som i sin 

tur kan leda till att vissa grupper blir stigmatiserade (Capurro m.fl. 2018, 28).  

 

Moralreglering handlar, enligt Capurro m.fl. (2018, 29), om att vissa grupper försöker 

påverka andra grupper, som de anser att inte agerar enligt den moral de enligt 

majoriteten borde agera enligt. Detta gör majoritetsgruppen på grund av att de har en 

känsla av att den icke-moraliska, eller den otillräckligt moraliska gruppen, utgör ett hot 

mot samhället. Detta hot kan i sin tur antingen vara äkta eller påhittat. Samtidigt som 

man ser ner på och försöker påverka den gruppen som inte agerar moraliskt, så bekräftar 

man också sin egen upplevelse om att man lever moraliskt och har samhällets bästa i 

åtanke. Inom moralreglering ligger fokus också på framtiden och på att försöka förhindra, 

och få andra att förhindra, potentiella risker. Moralreglering innebär alltså att det inte 

räcker att man själv beter sig ansvarsfullt och moraliskt, utan man förväntar sig också att 

alla andra gör det (Capurro m.fl. 2018, 29). Forskarna menar också att moralreglering 

påminner om governmentalitet som i likhet med moralreglering handlar om att själv 

agera, och övervaka att andra också agerar, enligt de samhälleliga förväntningar som 

finns. Med andra ord handlar det om att människor gör som staten önskar och ser till att 

andra också gör det, också då staten inte övervakar dem (Capurro m.fl. 2018, 29). 

 

Capurro m.fl. (2018) poängterar också att det inte heller är ovanligt att det förekommer 

syndabockar (folk devils) då det kommer till smittsamma sjukdomar. Detta på grund av 

att man vill hitta en orsak till det inträffade samtidigt som man vill hitta någon att skylla 

på. Forskarna beskriver hur “anti-vaxxers” blev den gruppen som man fokuserade på 

som skyldiga till utbrottet (Capurro m.fl. 2018 33–37). Trots att de som helt motsätter sig 

vaccin är få, beskrevs de som en stor och farlig grupp. Då man diskuterade händelsen 

grupperade man också ihop dem som var osäkra eller skeptiska mot vaccin (en mycket 

större grupp) med dem som var helt emot dem, och kallade hela denna grupp för “anti-

vaxxers” i den offentliga debatten. I undersökningen fann de också att det fanns ett 

behov av att identifiera och profilera dem som hörde till gruppen “anti-vaxxers” så att de 

skulle bli mer synliga för allmänheten. Detta trots att det var frågan om en brokig grupp 

som inte kunde identifieras baserat på vissa specifika attribut utöver det varierande 

förhållandet till vaccin (Capurro m.fl. 2018, 39). 
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3.2 Att hantera stigma 

 
Då en grupp är eller blir stigmatiserad är det vanligt att denna grupp, medvetet eller 

omedvetet, hittar på olika strategier för att hantera stigmat. Min studie fokuserar på 

studeranden som tidigare varit en grupp som diskuterats på ett neutralt eller positivt sätt. 

Så är dock inte fallet gällande alla grupper, men trots detta tänker jag mig att det kan 

vara givande att se på deras hantering av stigma. 

 

Deakin m.fl. (2020) utgår i sin studie från den teori om stigma som Link och Phelan 

(2001) utvecklat, och har studerat hur unga upplever och hanterar stigmat som är 

förknippat med en kriminell identitet. Deras analys är baserad på data från fyra olika 

länder och de studerar hur det att unga blir stämplade som riskfyllda (risky) gör att de 

blir stigmatiserade och därmed får sämre förutsättningar, i livet och vardagen, än andra 

unga. Deakin m.fl. (2020) beskriver också hur dessa ungdomar, vare sig de har gjort 

något kriminellt eller ej, räknas som riskfyllda både av myndigheter och allmänheten och 

att de därför behandlas enligt en negativ stereotyp. I enlighet med det perspektiv på 

stigma som Link och Phelan (2001) förespråkat betonar Deakin m.fl. (2020) det faktum 

att stigma uppstår i situationer där någon har mer makt än någon annan och att 

stigmatisering och negativa stereotyper i slutändan har en effekt av att det uppstår en 

form av “vi” och “dom”. De beskriver också hur man försöker kontrollera ungdomarna 

som räknas som riskfyllda genom social kontroll. Deakin m.fl. (2020) identifierar också 

att ett av sätten ungdomarna använder för att hantera stigmat är passivitet. Denna 

försvarsmekanism gör att ungdomen drar sig undan från sociala aktiviteter och uppträder 

på ett sätt som förmedlar en känsla av att personen inte bryr sig. Ett annat sätt som 

används för att hantera stigmat är ilska och en känsla av orättvisa.  

 

Deakin m.fl. (2020) ovanciterade analys handlar om en variant av hantering av stigma 

som potentiellt är omedveten eller oplanerad. Så är dock inte alltid fallet då det gäller 

hantering av stigma. I en socialpsykologisk studie av O’Brien (2011) beskrivs hur unga 

muslimer i USA hanterar det stigma som, bland annat som en följd av 9/11 attacken, är 

riktat mot dem. O’Brien (2011) beskriver “stigmahanteringsövningar” (stigma 

management rehearsals) som någonting som händer i privat interaktion mellan 

människor som tillhör en stigmatiserad identitetsgrupp, där man diskuterar strategier för 

att hantera en verklig eller hypotetisk stigmatiseringsincident (O’Brien 2011, 

296). O’Brien (2011) identifierar två huvudsakliga sätt som de unga muslimerna 

använder sig av för att hantera och förbereda sig på stigmatisering. Den första metoden 

är något som han kallar för “direkt förberedelse” (direct preparation) och den andra 
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metoden kallar han “djup utbildning” (deep education). Han menar att dessa två 

strategier gör att en liten grupp får en gemensam syn på hur ett stigma ska hanteras och 

hur man ska agera i en situation av stigmatisering, både då det gäller enskilda situationer 

och på ett mer allmänt plan. O’Brien (2011) använder sig av begreppet “dominerande 

stigmastrategi” (dominant stigma strategy) för att beskriva det sistnämnda. Han beskriver 

också hur denna strategi ytterligare sammansvetsar den stigmatiserade gruppen som i 

sin tur också fungerar som en trygg plats för gruppmedlemmen att också uttrycka sig på 

sätt som inte är socialt accepterade utanför gruppen på grund av den dominerande 

stigmastrategin (O’Brien 2011).  

 

Den direkta förberedelsen (direct preparation) jämför O’Brien (2011) med att förbereda 

till exempel en idrottare eller ett fotbollslag inför en kommande prestation eller en 

kommande match. Förberedelsen är specifik gällande tid och handlar om att förbereda 

en eller fler personer i gruppen på att hantera stigmatisering som sannolikt sker inom en 

nära framtid. Den djupa utbildningen (deep education) fokuserar däremot på en bredare 

syn som både omfattar det förgångna och framtiden, och man går bland annat igenom 

orsakerna som ligger bakom de olika strategierna gruppen har. Denna form av hantering 

jämför O’Brien (2011) med stället där man tränar, till exempel idrottshallen eller 

fotbollsplanen.  

 

3.3 Normalisering och symboliska gränser 

 
Ett annat sätt att hantera stigma, och därmed avsäga sig skulden till avvikande beteende, 

är normalisering och symboliska gränser. Till näst tar jag upp ett exempel på hur 

användningen av dessa kan se ut. 

 

Dickinson och Jacques (2020) har studerat normalisering och symboliska gränser 

genom att analysera intervjuer med 50 personer som jobbar på “Coffee shops” i 

Amsterdam, alltså caféer där man säljer cannabis. I Amsterdam är det lagligt att sälja 

och använda cannabis, och fenomenet är statligt reglerat. Forskarna studerar hur statens 

gränsdragningar påverkar synen på vad som är moraliskt accepterat och vad som inte 

är det. Samtidigt undersöker de också hur de som jobbar på caféerna normaliserar sitt 

jobb och drar symboliska gränser mellan sig själva, sina kunder och kriminella (till 

exempel personer som skadar andra eller använder tyngre droger (hard drugs) såsom 

kokain). 
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Dickinson och Jacques (2020) beskriver symbolisk gränsdragning som en process som 

skiljer ens egen grupp från en eller flera andra grupper. Det är alltså en form av “vi och 

dom-fenomen” där man aktivt skiljer på sig själv och personer man anser att är 

annorlunda. Detta gör i sin tur att man anser att den grupp man själv tillhör är överlägsen 

den andra eller de andra grupperna. Och det är just denna symboliska gränsdragning 

som gör att personer eller grupper kan normalisera sitt eget beteende och slutligen 

undvika stigma (Dickinson och Jacques 2020). 

 

I studien framkommer det att de intervjuade normaliserade cannabis, och därmed sitt 

jobb, genom att referera till staten och lagen. De underströk att deras verksamhet var 

laglig och att allt de gjorde var i enlighet med lagen och reglerna. Alla de intervjuade 

betonade vikten av att följa reglerna och Dickinson och Jacques (2020) menar att den 

lagliga aspekten är viktig just för att de intervjuade ska kunna upprätthålla en form av 

normalitet.  

 

De intervjuade berättade också om att de höll ett öga på och analyserade alla som kom 

in i caféet för att säkerställa att det inte var frågan om personer som också använde 

tyngre droger och som därmed kunde vara aggressiva eller våldsamma. Många nämnde 

också att det var tyngre droger och alkohol som gjorde folk våldsamma, inte cannabis. 

Det förekom med andra ord en symbolisk gränsdragning mellan dem som de anställda 

ansåg att använde “fel/olagliga” droger och dem själva (Dickinson och Jacques 2020). 

Dickinson och Jacques (2020) poängterar att det faktum att det är lagligt att sälja och 

använda cannabis så länge man följer vissa regler, påverkar synen på vad som både är 

normalt och moraliskt accepterat vad som inte är det. Genom att normalisera 

användningen och försäljningen av cannabis i caféerna understryker man samtidigt vilket 

beteende som inte är normalt och moraliskt acceptabelt, som till exempel användning av 

tyngre droger. Detta gjorde i sin tur att det fanns ett behov hos dem som jobbade på 

caféerna att identifiera dem som de ansåg att fanns på andra sidan av den symboliska 

gränsdragningen de gjort, alltså dem som inte följde lagen och använde tyngre droger. 

 

3.4 Precisering av forskningsuppgiften och forskningsfrågorna 

 
I denna avhandling studerar jag hur unga studerande, som sannolikt inte tidigare mött 

negativa attityder i den lokala kontexten, påverkades av att bli föremål för kritik och 

fördömande efter att ett stort antal studerande blivit smittade av Covid-19 i samband med 

studentevenemang under coronautbrottet i Vasa år 2020. Utgående från ett narrativt 

perspektiv studerar jag hur de, i efterhand, återger upplevelsen av att bli smittade. Med 
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avstamp i tidigare forskning om stigmatisering, särskilt i en pandemikontext, ställer jag 

följande forskningsfrågor: 

 

1. Hurdana strategier använder sig informanterna av för att normalisera sitt 

insjuknande?  Hurdana gränsdragningar gör informanterna i sina berättelser och 

hur neutraliserar de coronasmittan som ett potentiellt moraliskt hot?  

2. Hurdan moralreglering eller stigmatisering har informanterna stött på? Hurdana 

känslor har dessa upplevelser väckt hos dem? Hur hanterar de känslor som 

åläggs dem av omgivningen - särskilt skam och skuld, det vill säga 

stigmatisering? 

3. Hur har informanterna hanterat hotet av stigmatisering i sin vardag, speciellt 

gällande symboler som gör dem synliga i den lokala kontexten?  
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4 Metod och material 
 

I detta kapitel går jag igenom metoden och materialet jag använt mig av. Jag börjar med 

att skriva om den narrativa forskningsintervjun och vad den i det stora hela går ut på, 

medan jag samtidigt berättar om kriterierna för de intervjuer jag utfört mer noggrant. Efter 

detta följer en del som handlar om narrativ analys och sedan en om avhandlingens 

metodologi. Till slut går jag också igenom avhandlingens forskningsetiska aspekter.  

 

 

4.1 Narrativa forskningsintervjuer 

 
I min kvalitativa undersökning samlade jag in empiriskt material genom att göra narrativa 

forskningsintervjuer. För att intervjuerna skulle bli meningsfulla och så att man baserat 

på dem skulle kunna besvara forskningsfrågorna utformade jag några kriterier för 

informanterna. Det första kriteriet var att personen ska vara ung, alltså mellan 18 och 29 

år gammal. Det andra var att personen ska ha varit studerande och fast bosatt i Vasa 

under tiden september, oktober och november år 2020. Det tredje var att personen ska 

prata svenska och det fjärde var att personen ska ha blivit bekräftat smittad av Covid-19 

under den aktuella tidsperioden. 

 

En narrativ forskningsintervju innebär inom sociologi att man låter informanten själv 

berätta sin personliga berättelse utgående från ett visst tema (Johansson 2005, 22). 

Intervjuerna utgick med andra ord från att låta informanterna, så fritt som möjligt, själva 

berätta om sin upplevelse av hur det var att insjukna i Covid-19 i Vasa under den aktuella 

tidsperioden.  

 

Ett av de största namnen inom narrativ analys, Catherine Riessman (2008, 23), lyfter 

också fram det faktum att de narrativa intervjuerna i sig ser annorlunda ut än de mer 

klassiska forskningsintervjuerna eftersom den narrativa intervjun konstrueras av “två 

aktiva personer som i samverkan med varandra skapar ett narrativ och en mening” 

(Riessman 2008, 23). Trots att intervjuerna mer fungerade som ett samspel eller samtal 

mellan forskaren och informanten så förberedde jag ändå några enstaka stödfrågor för 

säkerhets skull. Till exempel förberedde jag några frågor om stigma, men dessa tog jag 

först upp mot slutet av intervjun så att de inte påverkade riktningen i informantens 

berättelse. Dessa frågor var också ett sätt att säkerställa att jag skulle få någon form av 

information som tangerar mina forskningsfrågor. Vilka stödfrågor det var frågan om och 
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hur de var formulerade kan man se i bilagan ”Intervjustomme” som är inkluderad i slutet 

av magisteruppsatsen. 

 

På grund av det rådande pandemiläget och avståndet mellan Helsingfors och Vasa 

gjordes intervjuerna via videotjänsten Zoom. Med informantens lov bandade jag också 

in materialet.  

 

Intervjuerna var fem till antalet, alla de som intervjuades var universitetsstuderande och 

två av de som intervjuades var kvinnor och tre av dem var män. Deras ålder varierade 

från 20 till 23 år. Målet var att utföra intervjuer tills jag kunde iaktta liknande mönster som 

upprepades i intervjuerna. En sådan ’mättnad’ i materialet innebär att man gjort tillräckligt 

många intervjuer för att få en tillräckligt heltäckande bild av fenomenet man studerar. För 

att jag skulle veta när denna mättnad var uppnådd inledde jag också en analys av 

intervjuerna medan intervjuerna ännu pågick, i stället för att göra alla intervjuer och först 

sedan påbörja analysprocessen (Ahrne & Svensson 2011, 44). 

 

Med tanke på att intervjuerna handlade om en specifik händelse valde jag att använda 

mig av snöbollsurval. Detta urval innebär att man hittar en person som passar in i ens 

kriterier och som vill ställa upp på en intervju, och att man sedan genom denna person 

hittar nästa informant och så vidare (Ahrne & Svensson 2011, 43). Urvalsmetoden 

kändes också lämplig med tanke på ämnets känsliga karaktär. Den första informanten 

hittade jag genom att försiktigt sondera terrängen genom min personliga koppling till 

Vasa. 

 

4.2 Narrativ analys 

 
Som analysmetod använder jag mig av narrativ analys. Narrativ analys handlar om att 

tolka och den passar som analysmetod då det handlar om identitet och subjektivitet. Mer 

specifikt definierar sociologen Anna Johansson (2005, 27) narrativ analys som ett 

systematiskt tolkande av andra människors tolkningar av sig själva och sin sociala värld.  

I den narrativa analysen försöker man alltså förstå berättelsens mening och betydelse, 

samtidigt som man försöker begripa erfarenheterna bakom berättelsen, för att slutligen 

göra dessa mer tydliga för både den som berättar och den som lyssnar (Johansson 2005, 

27–28). Samtidigt försöker man också förstå varför berättelsen berättas på ett visst sätt, 

vem berättelsen är skapad för och varför den är skapad i just detta syfte (Riessman 

2008, 11).  
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Gällande den narrativa analysen utgår jag alltså från de närmandesätt som två viktiga 

forskare inom narrativ forskning, Catherine Riessman (2008) och Anna Johansson 

(2005), har utformat. Analysen började med transkribering av intervjuerna. Jag valde 

grovtranskription som innebär att man skriver ner intervjun ord för ord men att man också 

i detta inkluderar vissa utmärkande drag så som skratt och gråt. Också längre pauser 

skrivs in i denna form av transkribering (Johansson 2005, 298–300).  

 

Efter transkriberingen läste jag igenom mitt material om och om igen, för att kunna 

identifiera och tolka nyanser i berättandet. “För varje läsning upptäcker man nya 

nyckelord, teman och mönster, men också spänningar och förbryllande motsägelser, 

glapp och sprickor” (Johansson 2005, 282). Jag tänker mig att den narrativa analysen i 

stora drag går ut på att just hitta olika strukturer och teman i materialet som man sedan 

tolkar “i form av en kritisk och reflekterande dialog mellan det empiriska materialet och 

de olika teoretiska begreppen, antagandena och perspektiven” (Johansson 2005, 283). 

För att underlätta kodningen och kategoriseringen använde jag mig av 

analysprogrammet Atlas.Ti.  

 

4.3 Metodologi 

 
I magisteruppsatsen använder jag mig av två olika teorier som teoretisk referensram. 

Den första teorin jag har som utgångspunkt är Strongs (1990) teori om psykosociala 

epidemier, som i korthet handlar om hur det vid sidan om medicinska epidemier också 

kan spridas psykosociala epidemier. Den andra teorin är Link och Phelans (2001) 

teoretiska perspektiv på stigmatisering. De menar i korthet att stigma är en följd av flera 

olika komponenter som samspelar med varandra i kombination med en situation där 

vissa har mer makt än andra. Med dessa teorier i åtanke var målet att få de verktyg som 

behövs för att analysera det empiriska materialet och därmed undersöka vad som 

händer då den tidigare relativt neutrala gruppen, studeranden, blir förknippade med en 

smittsam sjukdom och den potentiella spridningen av den.  

 

I avhandlingen utgår jag från ett socialkonstruktionistiskt tankesätt, vilket innebär att 

utgångspunkten är att världen, kunskapen och verkligheten är socialt konstruerad 

(Wenneberg 2001). Gällande paradigm utgår jag både från den språkliga- och den 

narrativa vändningen. Till en början trodde jag att dessa två var synonymer men efter att 

ha läst mer om begreppen så finns det ändå nyansskillnader mellan dessa 

utgångspunkter. Hänninen (2000, 14) beskriver den språkliga vändningen som tanken 

om att språket inte längre betraktas enbart som något som används som ett verktyg för 
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att beskriva verkligheten och vad som händer i den, utan i och med den språkliga 

vändningen så insåg man att språket också är med och skapar denna verklighet. 

Rancken (2017, 163), som i sin avhandling använder sig av den narrativa vändningen, 

refererar till sociologen Matti Hyvärinen (2008) som beskriver olika skeden av hur 

narrativ använts inom socialvetenskapen, där användningen med tiden förflyttats från att 

narrativ sågs som något som beskrev verkliga händelser till att narrativ till slut ses som 

något mycket mer komplicerat än detta. Rancken (2017, 163–164) menar att efter den 

narrativa vändningen ser man på narrativ som något mer komplext, något som både 

kombinerar kognition, kommunikation och social interaktion. Utöver att ett narrativ 

beskriver en händelse eller en tolkning av en sådan, beskriver detta narrativ också 

personens inre. 

 

4.4 Forskningsetiska aspekter 

 
På grund av att magisteruppsatsen handlar om människors personliga upplevelser kring 

ett känsligt och högaktuellt ämne är etiken extra viktig. Enligt Kvale, Brinkmann och 

Torhell (2014, 105) kan det löna sig att som forskare lägga fokus på fyra större etiska 

områden då man gör en undersökning baserad på intervjuer, och dessa valde jag också 

att fokusera på.  

 

Det första området man bör beakta är informerat samtycke. De som deltar i ens 

undersökning ska göra det på frivillig basis och ha rätt att dra sig ur när som helst. Utöver 

detta ska personerna vara välinformerade om undersökningens syfte och om hur deras 

uppgifter kommer att behandlas på ett konfidentiellt sätt (Kvale, Brinkmann & Torhell 

2014, 107). Det andra området gäller just det konfidentiella. Denna aspekt handlar om 

informationen man får fram under intervjun, och vem som kommer att ha tillgång till den 

(Kvale, Brinkmann & Torhell 2014, 109). Det tredje området man bör beakta är vilka 

konsekvenser en kvalitativ studie kan ha för dem som deltar. Finns det några potentiella 

negativa konsekvenser och vilka är de i så fall? (Kvale, Brinkmann & Torhell 2014, 110). 

I detta fall tänkte jag mig att så länge jag är strikt med det konfidentiella så borde denna 

undersökning inte ha några specifika negativa konsekvenser för deltagarna. Däremot 

kunde den potentiellt till och med ha positiva följder eftersom personerna öppet och 

ostört fick dela med sig av sin historia, vilket kan medföra en känsla av lättnad. Den sista 

aspekten som bör beaktas gällande etiken är forskarens roll i det hela. Som forskare ska 

man enligt Kvale, Brinkmann och Torhell (2014, 11) bete sig på ett moraliskt, ansvarsfullt 

och empatiskt sätt under hela processen.  
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5 Normalisering, samhörighet och studentoverallen 
som en symbol för stigma 

 

Jag inleder analysdelen  med att granska den normalisering som förekom i 

informanternas berättelser. I normaliseringsnarrativet framhävs det bland annat aspekter 

som understryker informanternas åsikt att de inte gjort något fel, att de värderar 

studielivet högre än coronarestriktionerna och att alla i efterhand menade att de varit 

förberedda på att det förr eller senare skulle bli en epidemi i Vasa. Efter detta går jag 

vidare genom att titta på hur berättelsen övergår från upplevelser av stigma till att betona 

samhörighet. I berättandet betonas också att många blev sjuka samtidigt och att de som 

insjuknar berörs av en gemensam tidslinje som delar upp tiden till innan och efter 

coronautbrottet. Slutligen analyserar jag det faktum att studentoverallen verkar ha blivit 

en symbol för stigma i Vasa under den aktuella tidsperioden och hur detta påverkat 

informanterna. Det som dock bör nämnas är att i citaten pratar informanterna om ”halare” 

vilket är den finlandssvenska benämningen för ordet studentoverall. 

 

5.1 Normaliseringsprocessen 

 
Normaliseringsberättelsen är ett av de mest tydliga och förekommande narrativen i 

informanternas berättelser. I detta narrativ verkar den röda tråden vara poängen att de 

inte gjort något fel. Detta narrativ synliggörs bland annat genom berättelser om att man 

följde restriktionerna, att man enbart gjorde det man fick göra, och genom att understryka 

vikten av studielivet. 

 

I intervjuerna poängterar samtliga informanter på olika sätt att man som studerande följt 

de allmänna restriktionerna. Detta benämns i lite olika ordalag men i många av fallen 

används just orden “vi följde restriktionerna”. I flera av intervjuerna påpekas det också 

att de evenemang som ordnats och som personerna deltagit i varit coronaanpassade.  

  

... och att man ändå kunde ordna evenemang för att dom var coronavänliga, det 

fanns mycket käsidesi (handsprit), vi hade munskydd när man kunde ha 

munskydd, vi delades ofta upp så att det i stället för att det ordnades en stor sits,  

så delade man upp och hade samma sits men på två olika ställen. Så det var 

halva mängden människor och längre distans mellan bord och så vidare. 

(Intervju 3) 
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I detta citat räknar informanten upp alla de saker som varit aktuella om man varit en “god 

medborgare” under pandemin: munskydd, handsprit, mindre grupper och avstånd.  I 

citatet medger informanten att de nog ordnat sitser och evenemang men att de också 

tagit till flera olika säkerhetsåtgärder. De har med andra ord agerat enligt vad staten 

förväntat sig av dem. Detta kunde jämföras med hur de som säljer cannabis i Amsterdam 

normaliserar sitt yrke (och cannabis i sig) genom att understryka att de följer och agerar 

enligt de lagar och regler som staten satt upp (Dickinson & Jacques 2020). En annan av 

informanterna betonar också att det de höll på med var enligt lagen.  

  

Och jag menar vi gjorde allting helt enligt restriktionerna då vi fick corona också. 

Att inte skulle vi ju, inte var det som att vi fick det från någon massamling med 

500 människor där ingen hade munskydd eller använde käsidesi (handsprit) eller 

något sådant. Skolorna var ju öppna då ännu så här halvt och ja, det var lagligt.  

(Intervju 2) 

  

I detta citat nämns både restriktioner och lagen för att understryka att de agerat enligt 

reglerna. Detta kan man också koppla till Dickinson och Jacques (2020) och den 

normaliseringsprocess som förekom där. Samtidigt kan citatet också kopplas till den 

moraliska gränsdragning som förekom i samma studie där de som jobbade med 

cannabis drog en gräns mellan vad som var moraliskt accepterat och vad som inte var 

det genom att poängtera att personer som använder tyngre droger är kriminella. Med 

andra ord markerade de vilket beteende som inte var moraliskt accepterat genom att 

normalisera sitt eget beteende (Dickinson & Jacques 2020). Denna aspekt hittar man i 

den delen av citatet där informanten lyfter fram vad de inte gjort och poängterar att de 

inte samlats i stora skaror. Utöver detta berättar också personen att de som exponerats 

för viruset också agerat ansvarsfullt efter att de blivit smittade. 

 

Fyra av fem informanter poängterar också att man helt enkelt gjorde vad man fick göra. 

Detta utöver att man poängterat att de rådande restriktionerna följts. Här beskriver också 

en av informanterna övergångsfasen som rådde då samhället började öppna upp igen.  

  

Samhälle börja öppna mer och då vi var på [Bar i Vasa] så man märkte i början 

jättetydligt att okej det är corona, men sedan började det bli mer och mer, att okej 

färre bord bort från dansgolvet, vet du. Det bara blev mer och mer ganska snabbt. 

Och vi var ute på bar och öl, man fick ju vara. Vi gjorde vad man fick.  

(Intervju 5) 
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I detta citat kan man få tag i en känsla av att informanten anser att avvecklandet av 

restriktionerna potentiellt gått lite för fort, och att de som studerande bara levde enligt de 

restriktioner som fanns. Denna aspekt om en övergång och indikationen om att 

restriktionerna inte var tillräckliga kommer också upp på andra ställen i informanternas 

berättelser. 

  

... lite mer försiktig var man nog men sen så i slutändan så var det nog egentligen 

så att man följde restriktionerna… men då det inte fanns några restriktioner så, 

så… man gjorde egentligen det man fick göra. 

(Intervju 4) 

  

I de två intervjuer som citeras ovan nämns det explicit att studenterna (inte enbart 

informanten själv, utan den gemenskap hen tillhörde) levde enligt restriktionerna, ”gjorde 

det man fick göra”. Utöver att detta kan ses som en form av normalisering kan man också 

tolka det som ett försök att förskjuta ansvaret på staten genom att poängtera att staten 

borde ha gjort mer för att hindra smittspridningen. Denna förskjutning av ansvar kan man 

också tolka som en form av hänvisning till de lagar och regler som samhället eller staten 

satt upp, och att man samtidigt poängterar att man inte gjort något som inte var i enlighet 

med dessa lagar och regler. I ett av fallen, där Vasa stads ansvar nämns, kan man till 

och med tolka det som om informanten ifrågasätter varför restriktionerna såg ut som dom 

gjorde. 

 

... man visste ju att folk flytta hit från hela Finland, och man visste att 

restriktionerna säger att man får ha fest. Så ett plus ett.  

(Intervju 2) 

  

I detta citat kan man nästan se en form av besvikelse över att myndigheterna eller staden 

inte tagit tag i saken i ett tidigare skede. Denna informant beskriver också det som hänt 

som något som alla visste att skulle hända förr eller senare, vilket är ett narrativ jag 

återkommer till i ett senare skede av detta kapitel. Det som trots allt präglar alla dessa 

citat mest är poängen om att de inte gjorde något som var förbjudet.  

  

...Vi har nu varit i baren för att baren har fått vara öppen. Att det är inte som att 

vi har dragit ihop någon fest i hemlighet mitt ute någonstans. Utan det är ju ändå 

så där att baren var öppen, vi fick vara i baren och vi for till baren.  

(Intervju 1) 
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Här nämner personen specifikt att de har varit i baren på grund av att baren varit öppen. 

Trots att inte lagar eller restriktionerna nämns så kan man tolka det som att detta citat 

understryker just det faktum att de bara gjort det de fick göra, och att allt de gjort varit 

tillåtet, på samma sätt som cafépersonalen i Amsterdam poängterade i Dickinson & 

Jacques (2020) studie. Här kan man också se en form av symbolisk gränsdragning där 

informanten lyfter fram att de inte haft fester “i hemlighet mitt ute någonstans”. Detta kan 

man tolka som att informanten menar att de gjort allting helt öppet, eftersom det varit 

enligt reglerna. Samma person beaktar visserligen tanken att mer ansvarsfulla personer 

än hen själv eventuellt avstod från fester även om restriktionerna tillät at de ordnades. 

  

Och då finns det ju absolut folk, alltså studeranden, som är mer ansvarsfulla, att 

jag säger inte att jag hör till den kategorin. Att jag har nog absolut sitsat då när 

man ännu fick sitsa. 

(Intervju 1) 

  

Även om hen konstaterar att hen inte själv varit så ansvarsfull, betonar personen igen 

att  hen enbart gjort det man fick göra. Att informanten nämner att andra studerande kan 

ha varit mer ansvarsfulla kunde man potentiellt koppla ihop med Goffmans (1972, 16–

17) teori om att den stigmatiserade tenderar att ha samma värderingar som de icke-

stigmatiserade personerna i dennes omgivning.  

 

Deltagande i studielivet som vägande skäl att ta vara på den frihet som fanns 

 

En annan form av normalisering som också förekom var att poängtera vikten av att som 

studerande kunna delta studielivet. Två av informanterna beskrev i princip restriktionerna 

och studielivet som något som inte går att kombinera, och beskrev samtidigt studielivet 

som något som var för värdefullt för att slösa bort.  

  

... alla var ju medvetna om det som pågick i världen. Men sen så är det också så 

att studielivet ändå är så pass värdefullt och relationerna i studielivet är så pass 

värdefulla, så att på så vis så förbisåg man ju lite det. 

(Intervju 1) 

  

Här beskriver informanten det perspektiv från vilket hen förhöll sig till den rådande 

pandemisituationen före insjuknandet, då hen berättar sig ha vägt försiktighet mot sin 

egen positiva värdering av studielivet. Samma person påpekar i ett senare skede av 
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intervjun att hen inte ångrar sin inställning och den bedömning som låg i bakgrunden till 

den. 

  

Men sen i slutändan så ångrar jag inte att vi var ute. Eller för att här har jag nu 

ett nytt kompisgäng. Men samtidigt när jag säger det så känns det också själviskt 

att tänka som så, för man vet ju inte vad den här smittspridningen har resulterat 

i.  

(Intervju 1) 

   

I slutdelen av citatet kan man se att informanten identifierar det moraliska dilemmat hens 

val att delta i studielivet medfört. Ur ett personligt perspektiv ångrar sig hen inte, eftersom 

hen nu fått nya vänner. Å andra sidan förstår informanten att hen inte kan veta vad 

smittspridningen resulterat i. Potentiellt har andra människor lidit av hens agerande. I 

citatet går det ändå att avläsa att deltagandet i studielivet inte varit någon liten sak för 

informanten utan att det representerar hens behov att påverka hur hens sociala 

relationer utformats i ett nytt livsskede.  Det att informanten nämner att hen nu har ett 

nytt kompisgäng på grund av de beslut hen tagit kan man också tolka som ett sätt att 

berättiga det att hen inte ångrar sig. Samtidigt kan man också tolka det som att 

informanten antyder att hen inte skulle ha de vänner hen har idag om det inte vore för 

festerna. Att studielivet är något som medför nya vänner är något som lyfts fram 

upprepade gånger i intervjuerna. Bland annat sker detta genom att påpeka att de som 

flyttat till Vasa för att studera från en annan ort skulle ha blivit ensamma om det inte 

ordnats någon form av evenemang.  

  

Jag förstår att dom som själv befinner sig i riskgruppen är så där att ’herregud 

hur kan ni träffa annat folk’, men sen förstår jag också dom många studeranden 

som är gulisar och som inte har en enda kompis.  

(Intervju 1) 

  

Här betonas också samma konflikt mellan informantens egna sociala behov och risken 

att bära på smittan genom att informanten säger att hen kan se båda sidorna av 

situationen. Informanten medger att hen förstår att situationen kan kännas mer 

skrämmande för dem som tillhör en riskgrupp samtidigt som personen också lyfter fram 

ensamhet som ett socialt problem bland nya studerande. Man kunde i princip också tolka 

denna jämförelse, mellan dem som är rädda för sitt liv och dem som är rädda för att bli 

ensamma, som en form av neutralisering och normalisering av situationen.  
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Normaliseringen och rätten till vänner och studieliv lyfts också slutligen upp i ett annat 

citat. 

   

Att fast vi kanske var fler än 10 personer så känner jag att jag nog faktiskt ändå 

vill leva mitt studieliv, för snart är man i arbetslivet och då kommer man aldrig att 

leva på samma sätt igen. 

(Intervju 5) 

  

Här beskriver personen studielivet som något flyktigt som inte kan skjutas upp. Personen 

medger också att hen och hens vänner ibland brutit mot vissa restriktioner. Samtidigt 

försvarar personen dessa överträdelser mot ett möjligt fördömande genom att betona att 

överträdelserna varit nödvändiga eftersom hen annars kanske skulle ha gått miste om 

studielivet. Med andra ord menar personen att deltagandet i studielivet väger mer än att 

följa restriktionerna till punkt och pricka. Hen försvarar och normaliserar alltså sin 

ståndpunkt genom att understryka studielivets flyktighet. 

 

”Alla visste att det skulle hända” 

 
En annan form av normalisering som förekom i informanternas berättelser var narrativet 

om att ”alla visste att det skulle hända”. 

 
Samtliga intervjuade kände på sig eller antog att de hade blivit smittade av Covid-19 

dagen efter eller någon dag efter festen på [bar i Vasa]. Det faktum att informanterna var 

medvetna om att de sannolikt bar på smittan och att de också poängterat detta i 

intervjuerna, tolkar jag som en form av försök till ansvarstagande och som en fortsättning 

på den skeptiska inställning vissa av informanterna visade gentemot de rådande 

restriktionerna. De som fick symtom beskrev att de genast gissade att det var frågan om 

Covid-19 och de som inte fick det beskrev hur de frivilligt satte sig i karantän på grund 

av tanken om att någon på festen högst antagligen burit på smittan. 

 

Sen direkt efter att jag hade varit på [bar i Vasa] så då var jag i självkarantän då. 

Jag insåg att nu finns det en chans att jag bär på den här smittan. 

(Intervju 3) 

 

Här beskriver informanten hur hen valde att försätta sig i självkarantän efter festen 

eftersom det finns en chans att hen bar på smittan. Detta kan man tolka som att 

informanten själv försöker ”rätta till” det ansvar som samhället inte tagit genom att låta  
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dem gå på bar. Trots att ingen tvingat informanten och trots att personen inte hade några 

symtom valde hen alltså att isolera sig i alla fall. Detta kan man i sin tur tolka som att 

informanten understryker att hen agerat enligt god moral trots situationen. Samma 

informant hade också varit skeptisk till både deltagandet och ordnandet av festen redan 

innan, och hade till och med funderat på att inte gå på grund av smittorisken. 

 

Jag hade biljett dit till [bar i Vasa] och man visste att nu kommer alla bli 

sjuka.  Och jag funderade att ska jag sälja den vidare, och låta någon annan fara 

dit och bli sjuk eller ska jag fara dit själv. 

(Intervju 3) 

 

Här beskriver informanten en känsla av oro inför festen men att hen till slut valde att gå 

i alla fall. En intressant aspekt här är att informanten berättar det som att hen valde att 

offra sig själv genom att gå på festen i stället för att ”låta någon annan fara dit och bli 

sjuk”. Detta kunde potentiellt också vara ett sätt att understryka sin egen moraliska 

trovärdighet. En annan informant beskriver känslorna inför festen så här: 

 

Då jag träffade en kompis här utanför mig då jag var påväg till [bar i Vasa] den 

där torsdagen, alltså dagen då före jag fick symptom, så sa jag till honom att ’ja 

är du påväg till [bar i Vasa] idag’ och så sa han ’nä att han tar det försiktigt nu att 

det känns som att det snart kommer sprängas det här’ och så sa jag också att ’jo 

att ska vi slå vad om att det här är den sista festen man kan gå på’. Och sen efter 

det boom. Och vi har talat om det i efterhand att det var roligt, eller roligt och 

roligt, men det var ett sammanträffande. 

(Intervju 2) 

 

Denna informant beskriver ett möte med en vän, innan festen, som valt att inte gå på 

grund av smittorisken. I citatet använder informanten ordval som “känns som att det snart 

kommer sprängas” och “sen efter det boom” som en metafor för det som de gissade att 

skulle hända på festen och för det som sedan hände, alltså att många blev smittade just 

den kvällen som de befarade. Att informanterna beskriver att de visste att det skulle 

hända kan man också tolka som en form av kritik mot de rådande restriktionerna som 

tillät att festen ordnades. Med andra ord kan man också här tolka det som att ansvaret 

förskjuts från individen till dem som ordnat festen och på samhället över lag. Funderingar 

på ordnandet av den specifika festen eller ej och ansvar kommer också upp i andra citat. 
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Jag ville inte egentligen, eller nå jag försökte säga åt folk att ska vi nu kanske inte 

fara på den här grejen för att folk kommer säkert att ha corona där. Men sen så 

tänkte vi ändå att om [bar i Vasa] ändå ordnar det så borde dom själva veta 

risken. Så det var på deras ansvar, kan man tänka sig. Och så kaverina 

(kompisarna) ville ändå fara så eftersom dom for så for jag med, men då blev 

sedan hela kompisgänget smittade på en och samma gång. 

(Intervju 3) 

 

Här nämns frågan om ansvar rent specifikt. Informanten pratar om att “om [bar i Vasa] 

ändå ordnar det så borde dom själva veta risken. Så det var på deras ansvar” vilket ju 

bokstavligen innebär att ansvaret förflyttas från dem som deltar till dem som ordnar 

evenemanget. Informanten berättar också att hen egentligen inte ville gå på festen, eller 

att hen i alla fall försökt få andra att inte gå, men att detta försök misslyckats. Vidare tar 

informanten också upp att hen till slut valde att delta på grund av att hens vänner också 

gjorde det. Med andra ord förflyttas inte ansvaret enbart över på baren som ordnade 

festen utan ansvaret förflyttas och fördelades också mellan de vänner som deltog. Jag 

tolkar det som att informanten inte skulle ha deltagit om hens vänner inte gjort det, men 

att hen sedan kunde övertyga sig moraliskt att delta eftersom hen inte tog beslutet ensam 

och eftersom ansvaret försköts på baren och fördelades mellan vännerna.  

 

Slutligen kan man nämna att samtliga intervjuade till slut testade positivt för Covid-19 

(vilket också var ett kriterium för att bli intervjuad i denna avhandling) men att det positiva 

resultatet inte kom som en överraskning för någon av dem. 

 

 

5.2 Att motverka stigmatisering med samhörighet  

 
Det att många blev sjuka samtidigt var ett återkommande narrativ i samtliga berättelser. 

Detta analyserar jag som en form av normaliseringsprocess där informanterna fokuserar 

på att de inte var de enda som blev sjuka utan att många andra också var i samma 

situation. Som tidigare nämnt kan man också tolka detta som en form av fördelning av 

ansvar. I berättelserna kan man också tyda att den stora mängden smittade förändrade 

synen på både Covid-19 och stigmat kring sjukdomen i Vasa, i alla fall bland studerade. 

Detta märker man genom en form av gemensamt tidsperspektiv där tiden delas upp i hur 

saker upplevts innan och efter coronautbrottet i Vasa år 2020. 
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En av informanterna beskriver att Covid-19 var stigmatiserat innan utbrottet men att det 

stigmat försvann i och med att så många blev sjuka. Detta i sig är intressant på grund av 

att man kan fråga sig om det verkligen var så att stigmat försvann eller om den smittade 

gruppen hade resurser att tillsammans motverka stigmatisering så att de, då de nåddes 

av omgivningens negativa reaktioner, kunde stöda sig på sin gruppkänsla.  

 

Det verkar också som att det för dem kändes som om stigmat försvann eftersom de 

kunde ty sig till olika former av destigmatisering. Potentiellt kunde en dylik stigmastrategi 

eller normaliseringsprocess  gå att jämföra med O’Briens (2011) stigmastrategier och 

kanske specifikt med den formen av stigmahanteringsövningar som han kallar direkt 

förberedelse. Denna form av förberedelse inför sociala situationer där stigmatisering 

kunde förekomma fokuserar specifikt på att förbereda en eller fler personer i en grupp 

på att hantera stigmatisering som sannolikt sker inom en nära framtid, vilket ju i princip 

är fallet i detta sammanhang eftersom man visste att det förekommit stigmatisering i 

samband med Covid-19 också tidigare och inom andra kontexter (O’Brien 2011).  

  

I min kompiskrets, eller inom den krets som jag umgicks med, så skulle jag inte 

säga att det var så jättestigmatiserat [att få corona] före det [coronautbrottet i 

Vasa 2020]. Men man ville inte vara den, man ville inte vara den som smittade 

alla. Men sen när alla var smittade och ingen visste varifrån det kom så då tog 

det ju bort skammen över att man själv skulle vara den med corona som smittar 

folk. 

(Intervju 1) 

  

I detta citat nämns många viktiga komponenter. Den första är att personen nämner att 

det i princip inte var “jättestigmatiserat” med corona innan utbrottet i Vasa men på 

samma gång beskriver hen att man ändå inte ville ”vara den som smittade alla”. Med 

andra ord så verkar det nog ha funnits en form av stigma, kanske inte specifikt gentemot 

sjukdomen utan mot personer som sprider den vidare, kanske specifikt den som sprider 

sjukdomen till många personer. Här nämns också det att det är lättare att vara en del av 

en stor grupp i stället för att tvingas bära ansvar för något ensam. Det att informanten 

också nämner att ”ingen visste varifrån de kom” analyserar jag som att hen, och alla 

andra som deltog på festen, lyckades undvika känslan av att bära ansvar (och därmed 

skuld) över det som hänt. Ordet “skam” nämns också i citatet i samband med att 

informanten beskriver hur det faktum att så många blev smittade på en och samma gång 

tog bort skammen som spridandet av sjukdomen potentiellt kunde ha fört med sig. 

Samma informant säger också så här i en annan del av intervjun. 
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Om du vill ha mina känslor kring hela situationen, så förstår jag att vissa fick 

jätteångest och vissa var så där att “oh no oh no”, men för mig var det nästan 

bara skönt att vi alla var i samma båt. Det som skulle ha skapat ännu mera ångest 

för mig skulle ha varit om jag skulle ha fått det (Covid-19) en månad tidigare, och 

jag skulle ha varit den enda som skulle ha haft corona. 

(Intervju 1) 

  

Här beskriver informanten att det kändes “skönt” att inte vara den enda som blev smittad. 

Informanten lyfter också upp tidsperspektivet som beskriver hur stigmat över att ha 

corona försvann bland gruppen studerande. Med andra ord var situationen en helt annan 

en månad tidigare, enligt denna informant. Hen nämner också igen det faktum att det 

gjorde situationen mindre ångestfylld då man inte var ensam utan då många andra också 

var i samma situation. En annan informants tankar går också i samma banor. 

 

Det skulle nog kanske inte ha känts lika bra om det bara skulle ha varit jag som 

fick corona. Då skulle det säkert ha blivit mera fokus just på mig då och så där. 

Då alla, de flesta, fick corona då så var det inte en så jättestor grej då sen heller.  

(Intervju 4) 

  

Här är ett annat exempel på hur det att många blev sjuka på samma gång gjorde att 

insjuknandet inte kändes lika illa. Här kommer det också tydligt fram hur informanten 

förflyttar fokus från en individ till en större grupp i och med den stora mängden smittade. 

Om man bara är en av många smittade behöver man inte känna sig ensam och utpekad 

då man tillhör en grupp där alla berörs. I citatet pratar informanten också om att “alla” 

eller “de flesta” blev smittade vilket också kan ses som en form av normalisering eller 

potentiellt som en gemensam stigmastrategi (O’Brien 2011). 

  

Helt klart skulle det ha varit mycket, mycket värre om man skulle ha blivit sjuk där 

på sommaren typ eller innan det. För då visste alla om du hade blivit sjuk för det 

var så tydligt då. Det var så få som blev sjuka. Men då man blev sjuk i den här 

klumpen av 400 andra studeranden så var det inte någon som reagerade på 

något sätt. 

(Intervju 5) 

 

Denna informant beskriver också övergången från hur folk reagerade på corona och att 

bli smittad av sjukdomen sommaren innan coronautbrottet och hur de reagerade på det 
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efter. Informanten lyfter fram det faktum att det skulle ha varit ”mycket, mycket värre” om 

personen blivit sjuk innan de flesta andra studerande blev det. En intressant formulering 

i detta citat är också att ”Men då man blev sjuk i den här klumpen av 400 andra 

studeranden så var det inte någon som reagerade på något sätt.”. Med andra ord menar 

denna informant att reaktionerna helt försvann då så många blev sjuka på en och samma 

gång. Detta kan också ses som en del av normaliseringsprocessen där man poängterar 

att många smittats samtidigt. Samma informant formulerar sig också så här i ett annat 

skede av intervjun. 

  

Och därför har jag nog varit så glad över att jag inte har varit sjuk tidigare för man 

skulle nog ha blivit så dömd.  

(Intervju 5) 

  

Här använder informanten också ordet ”dömd” som i princip kan analyseras som en del 

av en stigmaprocess. Att bli dömd för något kan man koppla ihop med Link och Phelans 

(2001) stigmatiseringsprocess som bara är möjlig om någon grupp har mer makt än 

någon annan. Man kan analysera det som att det finns en viss maktstruktur i att döma 

någon annan, den som dömer anser att denne har rätt att döma och att denne därmed 

är en ”bättre individ” än den som döms. Här kan man också se ett samband med det sätt 

Capurro m.fl. (2018) beskriver hur vissa grupper höjer upp sig själva och sin egen moral 

i och med att man ser ner på, och försöker påverka, en grupp man anser att inte har 

uppträtt tillräckligt moraliskt. Eventuellt tänker informanten att hen undvikit fördömande 

av vissa för hen viktiga människor genom att bli sjuk på ett ”passande” sätt. Det är alltså 

inte uteslutet att det fanns andra människor som uttryckt sitt fördömande men som varit 

möjliga att ignorera eftersom de inte varit lika viktiga för informanten. Det kan också vara 

att det normaliserande berättandet inte lämnar utrymme för informanten att nyansera sin 

redogörelse om omgivningens reaktioner. 

 

Behovet av att betona, och därmed avdramatisera, det stora antalet insjuknade förekom 

också i andra intervjuer. 

  

Jag tycker det har blivit mera siffror nu. Att nu är det statistik och siffror, då var 

det mera så där att ’dom här har blivit exponerade, dom här har blivit sjuka, det 

är här det sprids’. Men då var det ju så nytt [innan coronautbrottet i Vasa 2020] 

och exotiskt att ha corona och att höra om coronafall. Speciellt här i Vasa. 

(Intervju 2) 
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Här beskriver informanten det hur fokus i samhället och i media förflyttats från enskilda 

fall av smitta till statistik och siffror. Personen nämner också att det innan coronautbrottet 

i Vasa 2020 var något nytt och ”exotiskt” att ha corona. Detta kan man tolka som att då 

så många sedan blev smittade så försvann det exotiska och samtidigt försvann också 

fokus på den enskilda individen.  

   

Ett annat citat, också av kapitlets förstnämnda informant, nämner också ordet stigma. 

  

Det blev lite som, nå jag säger inte att det var som “the new thing”, men de blev 

bara som att alla hade corona. Resten av samhället var ju emot studerande, men 

vi hade varandra, så det tog ändå bort jättemycket stigma, åtminstone för min 

del.  

(Intervju 1) 

 

Här nämner personen igen vikten av att det var många smittade och formulerar sig också 

som att ”alla” hade corona. Detta verkar vara ett ofta förekommande gemensamt narrativ 

eller stigmastrategi för flera av informanterna, att verkligen tänka det, och att uttrycka det 

som att “alla” var sjuka (O’Brien 2011). I detta citat nämns också ordet stigma och att 

stigmat försvann på grund av att de som blivit smittade hade varandra som stöd. Detta 

kan man också analysera i enlighet med O’Briens (2011) stigmastrategier. Med andra 

ord kanske det är en form av medveten eller omedveten strategi att fokusera på att ”alla” 

blev sjuka.  

  

Det som i alla fall är klart är att flera av informanterna fann en trygghet i det att ”alla” blev 

smittade på en och samma gång, och just detta nämns också ordagrant i en av 

intervjuerna. 

  

Nå alltså klart det var tråkigt att så många av ens kompisar var sjuka, men 

samtidigt var det ju en trygghet också att vi var jättemånga som var det samtidigt. 

Och vi tyckte att det var lite roligt, som så där ’haha vi har alla det samtidigt’ typ. 

Nog är det ju bättre att vi alla har corona på samma gång än att en i taget blir 

sjuk då nästa blir frisk. Det är ju mer effektivt. 

(Intervju 3) 

  

Här beskriver informanten att det var en trygghet att så många blev sjuka på en och 

samma gång. Personen uttrycker det till och med som om det fanns en fördel i just det 

och hänvisar till att det kan ses som ”mer effektivt” att alla är sjuka på samma gång. 
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Detta kan man i princip analysera som att personen försöker se något positivt med 

situationen och därmed minska känslan av obehag eller stigma. Informanten nämner 

också att det till och med kunde ses som ”lite roligt” att ”alla” blev sjuka på en och samma 

gång. Denna syn tänker jag mig att man också kunde koppla ihop med O’Briens (2011) 

stigmahantering. O’Brien (2011) beskriver hur stigmastrategier kan göra så att en liten 

grupp med personer kan känna en större samhörighet på basis av gemensamma 

stigmastrategier. 

 

Utöver narrativet att många eller “alla” blev smittade samtidigt kan man också hitta en 

form av samhörighet i flera av informanternas berättelser. I intervjuerna beskriver 

informanterna hur de höll kontakten med varandra via nätet och hur de stöttade varandra 

och försäkrade sig om att alla mådde bra. I vissa intervjuer beskriver man till och med 

tiden hemma som en positiv upplevelse då man fick umgås med vänner via nätet och då 

man exempelvis fick ta tag i skolarbeten eller hemarbeten man inte hunnit med tidigare. 

  

Jag skulle säga att bland studerande, med tanke på att vi alla hade corona, så 

har vi hållit varandra om ryggen. Och vi har, inte kan jag nu säga att vi blivit 

närmare, men vi umgicks ändå virtuellt och uppmuntrade varandra och så där.  

(Intervju 1) 

  

Här beskriver informanten hur det uppstod vad man kan tolka som en form av 

samhörighet bland dem som smittats. Informanten säger att de inte blivit närmare som 

vänner men att de umgicks, höll varandra om ryggen och “uppmuntrade varandra”. På 

ett annat ställe i intervjun lyfter samma informant också fram andra aspekter som också 

handlar om gruppidentitet och hur de som blivit smittade stöttade varandra. 

  

Men sen så blev det ju också lite så där att ’studerande mot samhället’. Eller man 

höll varandra om ryggen för att då alla hatar studeranden blev det nu ändå så att 

vi ändå var vi. Eller just om någon hatar en så blir det ju automatiskt så där att ’ni 

då’, eller så där att man blir försvarande. 

(Intervju 1) 

  

Förutom att gruppidentitetens betydelse är tydlig i citatet framkommer det också att  

åtminstone vissa studerande kände sig utpekade. Informanten använder det starka ordet 

“hatar”, som förmedlar en stark känsla av att vara utsatt. Att bli hatad pekar också på en 

“vi och dom-känsla”. Detta kunde möjligen kopplas till en form av strategi för att motverka 

stigmatisering där gruppen försvarar varandra och sig själva (O’Brien 2011). En annan 
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intressant aspekt av citatet är också formuleringen ”ni då” där jag tolkar det som om 

informanten försvarar gruppen studerande genom att poängtera att de inte är de enda 

som potentiellt gjort sig skyldiga till moraliskt ifrågasättbara handlingar under 

coronaepidemin.  

  

Samhörigheten och ”vi-känslan” bland de smittade var tydlig i flera av intervjuerna och 

vissa av informanterna beskriver till och med tiden som de spenderade hemma på ett 

rätt så lättsamt sätt.  

  

Jättemånga man kände var antingen i karantän för att dom hade umgåtts med 

någon som hade haft symptom eller så hade dom själva symptom. Så jag skulle 

säga att det var mera det som påverkade, att vi var jättemånga som var sjuka 

samtidigt. Att till en början hade vi också virtuella träffar typ. Vi träffades med folk 

då via teams och så spela vi lite olika spel. Det var nog helt kul. 

(Intervju 3) 

  

Här beskriver informanten att det i alla fall till en början kändes “helt kul” att vara hemma 

då man fick ha kontakt med de andra som också var det. Personen nämner också igen 

det faktum att det var så många som tvingades vara hemma på grund av symtom eller 

smitta vilket gjorde saken lättare. En annan informant beskrev också att humor användes 

för att göra situationen mer lättsam. 

 

Nå vi tog det ganska lättsamt. Vi kände mera att, nå, nu var det vår tur och det 

är vårt eget fel. Att vi skämtade nog mer om det. Såklart kollade vi varje dag hur 

alla mår och det var ju viktigast att alla mår bra. Och av dom kompisarna som 

inte blev sjuka, så var vissa ändå i karantän för dom ville inte ta risken att dom 

skulle ha haft corona.  

(Intervju 2) 

  

Här beskriver informanten hur vissa av de som blivit smittade tog situationen på ett mer 

lättsamt sätt och att de också skämtade om ämnet. Informanten pratar också om att ”det 

var vår tur” att få corona vilket jag analyserar som att informanten menar att det bara var 

en tidsfråga innan de blev smittade och att det var något de var medvetna om att skulle 

hända förr eller senare. Samtidigt märker man att personen i fråga inte förbiser 

situationens allvar. Trots att informanten pratade om att de skämtade om situationen så 

understryker informanten att de ändå först och främst kollade att alla mådde bra. I 

samband med detta nämns också att det fanns flera som frivilligt satt sig i karantän trots 
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att de inte officiellt visste att de blivit exponerade och trots att de inte hade några symtom, 

vilket man kan koppla samman med det narrativet som uppkommit tidigare som 

handlade om hur ansvarstagande de smittade varit. 

 

5.3 Studentoverallen som symbol för stigma 

 
Då jag i intervjun frågade om stigma, menade de flesta av informanterna (tre av fem) att 

de inte hade upplevt någon form av stigmatisering i samband med coronautbrottet i Vasa 

år 2020. Det som dock framkommer i samtliga intervjuer är att upplevelserna av 

omgivningens reaktioner är mer komplexa än så. Studenterna beskriver nämligen 

situationer som kan tolkas som stigmatisering. Situationer i vilka upplevelser av 

stigmatisering uppkommer, är oftast sådana där informanterna eller deras bekanta varit 

klädda i en studentoverall. Studentoverallen är en färgglad overall som symboliserar 

samhörighet samtidigt som den med sin färg visar vad man studerar. Studentoverallen 

används också oftast i samband med fester och andra studentikosa evenemang. I tre av 

intervjuerna beskriver informanterna att de upplevt att människor tittat på dem på ett 

konstigt sätt då de använt studentoverall på offentliga ställen.  

  

Nå alltså helt enkelt så, att går man omkring i civila kläder så ingenting, men går 

man i halare så är det så där. Vet du så där lite som att, nåja alltså helt enkelt att 

folk kollar skitigt. Inte säger jag alla men folk drar alla studeranden över en och 

samma kam. 

(Intervju 1) 

  

Här nämner personen skillnaden mellan att gå klädd i vanliga kläder och gå klädd i 

studentoverall. Att personen anser att alla blir dragna över samma kam kan kopplas ihop 

med de iakttagelser Villa m.fl. (2020) gjort som menar att stigmat av Covid-19 också kan 

riktas mot personer som inte är smittade. Det finns också en sådan möjlighet att man 

som studerande blir extra uppmärksam då man går iklädd studentoverall på grund av att 

man är medveten om att man i och med den inte bara ses som en ung vuxen utan att 

man också nu ses som en person som tillhör gruppen studerande. Detta kunde potentiellt 

stödjas av Goffmans (1972) tankar om att stigma skapar en osäkerhet hos den 

stigmatiserade personen. Medvetenheten om att bära på ett stigma kan få personen att 

känna sig både ifrågasatt och övervakad (Goffman 1972, 73).  

 

En annan sak som potentiellt också bidragit till att studentoverallen medfört ett stigma är 

att den inte bara är en symbol för att man är ung och studerande, utan den är också en 
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symbol som visar att man kommer att samlas i grupp. Under vanliga omständigheter är 

detta inte något som allmänheten anser att är ett problem, men under den tiden av 

coronaepidemin räknades det som omoraliskt att samlas i grupp, speciellt i större 

grupper. Studentoverallen förknippas också ofta med fester och att dricka alkohol vilket 

också ansågs som omoraliska saker att ägna sig åt (i alla fall i grupp) under pandemin. 

 

Ända fram tills ”pampas veckan” [stor fest för studeranden från olika orter som 

årligen ordnas i Vasa] så har vi haft så att halare är helt no go. För folk har inte 

vågat, folk har fått jättemycket shame.  

(Intervju 3) 

  

Här nämns också ordet skam på engelska i samband med begreppet ”halare” 

(studentoverall) och dessutom pratar personen om studentoverallen som “helt no go” 

alltså som något man inte kan eller vill använda. Detta kunde potentiellt ha att göra med 

det som Goffman (1972, 16–17) skriver om att den stigmatiserade ofta är medveten om 

den egenskap som skapat stigmat och därför gärna döljer denna egenskap om det bara 

är möjligt. I citatet nämner personen att man ”fått jättemycket shame”, alltså skam, ifall 

man klätt sig i studentoverall, vilket man kan koppla ihop med Scambler (2009) som 

understryker att stigma är något som utgår från relationer kring skam. Utöver detta 

nämner samma informant också ordet skam i ett annat skede av intervjun, som också 

har med just studentoverallen att göra. 

  

Nämen alltså det är så där att det finns en skam typ, eller så där att det är tabu 

att ha på sig halare typ. Och det kan nog hända att vi har gjort saken värre. Att vi 

som studeranden gjort att den här grejen eskalerat lite vilket har gjort att det 

verkat mycket värre än vad det egentligen är. Men jag har ändå fått bilden av att 

folk ser ner på sådana som har använt halare under den här tiden. 

(Intervju 3) 

  

Här nämns både skam och tabu. Personen reflekterar också samtidigt om det kan vara 

så att de som studerande varit delaktiga i att de (personer med studentoverall) behandlas 

sämre än tidigare. Personen formulerar sig dock i termerna att de som studerande inte 

gjort situationen värre utan i stället fått situationen att “verkat mycket värre än vad det 

egentligen är”. En annan intressant aspekt som framkommer i citatet är att hen upplever 

att folk ser ner på personer som använder studentoverall. Detta kunde man i sin tur se 

på ur en slags “vi och dom-vinkel” som också är en av de komponenterna som enligt 

Link och Phelan (2001, 367) krävs för att det ska ske någon form av stigmatisering.  
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Informanten inkluderar också en form av tidslinje i citatet genom att nämna att skammen 

och tabun som hade med studentoverallen att göra bara existerade ”under den här 

tiden”. Detta tolkar jag som att informanten menar att studentoverallen inte varit ett 

stigmatiserat plagg innan utan att detta var ett tillfälligt fenomen som uppstod under 

coronautbrottet i Vasa år 2020. I citatet nämns också att det fanns en skam i att bära 

studentoverall vilket också kan kopplas ihop med Scambler (2009) som beskrev stigma 

som något som baserar sig på relationer av skam och skuld.  

 

Det var inte heller alltid bara på offentliga platser som folk reagerade på studentoveraller 

enligt informanterna. En av de som intervjuades hade också upplevt ett möte i sitt eget 

trapphus som också verkade ha att göra med att personen bar studentoverall.  

  

Men då man gick runt på stan med halare så fick man nog blickar, och folk gick 

nog kraftigt åt sidan. Jag minns ännu då jag gick ut ur mitt trapphus och sa hej till 

min granne, och hon bara kastade sig åt sidan och höll för andan och kollade 

otroligt så där skitigt på mig som jag skulle ha någon äcklig sjukdom eller 

någonting och jag bara okej.  

(Intervju 3) 

  

Här beskriver informanten hur dennes granne hade betett sig då grannen mött personen 

iklädd studentoverall i trapphuset. I detta citat kan man potentiellt se spår av de 

psykosociala epidemierna som Strong (1990) beskriver, kanske främst rädsla men också 

moralisering. Strong förknippar dessa epidemier med stigmatisering och denna 

stigmatisering kan i sin tur leda till att människor börjar undvika vissa grupper eller 

personer (Strong 1990, 253). Det att grannen inte dolde sin rädsla utan ”kastade sig åt 

sidan och höll för andan” är en kraftig reaktion. Detta understryker enligt mig den 

psykosociala epidemin som pågick i Vasa under den aktuella tiden. Reaktionen kunde 

också kopplas ihop med den moralpanik som uppstår då en viss grupp blir stigmatiserad 

och framställs som ett större hot än vad den egentligen är, och då det i och med detta 

blir socialt accepterat att bete sig fientligt mot denna grupp (Capurro m.fl. 2018).  

 

Trots att informanterna oftast nämner att folk varit skeptiska mot personer med 

studentoverall som rör sig i grupp så är det också en annan av informanterna som 

berättar att hen blivit konfronterad personligen, denna gång då personen handlade i 

affären iklädd studentoverall. 
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Och sen då jag gick via butiken så kom det en äldre kvinna som skällde ut mig 

och sa ’Hur vågar du’? Och jag var så där att ’nej det är inte vad det verkar som, 

jag ska bara träffa tre andra kompisar att det här är absolut lugnt’.  

(Intervju 1) 

  

I de andra fallen som informanterna nämner har det mest handlat om att människor visat 

sina åsikter om studerande (och studentoveraller) genom tysta handlingar och blickar, 

men här är det alltså någon som verkligen gått fram till den personen iklädd 

studentoverall och sagt sin åsikt. Trots att man inte kan jämföra det stigma som personer 

med asiatiskt ursprung fick uppleva i början av Covid-19 pandemin som Villa m.fl. (2020) 

skriver om, så kan man kanske se liknande aspekter i denna händelse, även om de är 

av klart mildare slag. Här kan man också se en glimt av den moralpanik som gör det 

socialt accepterat att bete sig fientligt mot en grupp som anses som ett hot (Capurro m.fl. 

2018).  

  

I två av intervjuerna nämndes också att det hände att människor fotograferade folk med 

studentoverall, antingen öppet eller i smyg, och att man senare kunde hitta bilderna på 

offentliga nätforum som hade med Vasa att göra.  

 

Alla använde munskydd och vi var fem stycken. Men folk kommer ändå och tar 

foton på en liksom rakt i ansiktet. Jag vet inte vad dom tänker men att folk kommer 

och tar foton och är så där att ’kolla, här är dom igen’. Och så lägger de upp 

bilderna just på Puskaradio [Grupp för Vasabor på Facebook] och sådana här 

ställen.  

(Intervju 2) 

 

Däremot så såg man ju bilder (på studerande iklädda studentoverall) i Puskaradio 

[grupp för Vasabor på Facebook] och sådana ställen då typ på vappen. Att folk 

har tagit bilder då det står ganska mycket studerande på ett och samma ställe i 

parken. Så sådant har man sett och liksom. 

(Intervju 5) 

  

Specifikt valborg efter coronautbrottet i Vasa 2020 nämns som ett exempel på då man 

blivit fotograferad av de båda ovannämnda informanterna. I det första citatet var 

personerna medvetna om att de blev fotograferade och i det andra hade man fotograferat 

dem i smyg. Att personer iklädda studentoverall blivit fotograferade och sedan uthängda 

på nätet kan man också koppla ihop med den moralpanik som framkommit i tidigare citat 
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som handlade om mötet med grannen i trapphuset och konfrontationen i affären 

(Capurro m.fl. 2018). Här kan man också potentiellt se en form av moralreglering som 

påminner om governmentalitet där människor i princip övervakar varandra i syfte att alla 

ska bete sig enligt de samhälleliga och moraliska förväntningar som finns (Capurro m.fl. 

2018, 29). Utöver det kan man också koppla ihop fotograferandet (och det faktum att de 

publicerade bilderna) med Scambler (2009) som skriver att de stigmatiserade, eller de 

som anses bete sig omoraliskt, kan skändas eller åklagas.  

 

Slutligen kan man också nämna att en av informanterna också själv beskriver 

förändringen i hur folk såg på personer iklädda studentoverall före och efter 

coronautbrottet. 

 

... det har ju alltid varit en självklarhet att man ser  halare här i Vasa. Men att nu 

då man går med halare i efterhand, om det har varit något sorts virtuellt 

evenemang där man ska ha halare och man är på väg någonstans, så i början 

så tog man alltid med halaren i en påse för man inte ville visas på gatan med 

halare och man ville absolut inte ut och yra på stan efteråt. Att vi har i alla fall haft 

en sådan riktlinje och det har blivit till en skam kanske att gå med halare. För folk 

kollar skitigt på en och är så där att ’är ni här och sprider corona nu igen då ni 

redan gjort det en gång’.  

(Intervju 2) 

  

Här nämns förändringen som skett gällande folks uppfattning av personer iklädda 

studentoverall. Dingwall, Hoffman och Staniland (2013, 167) beskriver att epidemier 

förorsakar instabilitet och kan därmed rubba den sociala ordningen i samhället, vilket gör 

att man kan se vardagliga företeelser på ett nytt sätt. Detta kunde ha att göra med att 

personen nämner att det förut var en självklarhet att se personer iklädda studentoverall 

på grund av att Vasa är en studiestad men att denna självklarhet har förändrats. I citatet 

framkommer det att personen upplever att studentoverallen, efter epidemin, förknippas 

med skam och att personen på grund av detta har tagit med sig studentoverallen i en 

påse, då hen är på väg på något evenemang, för att slippa vistas i studentoverallen 

offentligt. Här kan man med andra ord igen se en koppling till Scambler (2009) som 

underströk att stigma är ett relationellt fenomen som innebär att man åläggs skam och 

skuld.  

 

Personen nämner också att man efter evenemanget undviker att synas på stan iklädd 

studentoverall. Detta kan i sin tur, igen, kopplas ihop med Goffmans tankar om stigma 
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och då han beskriver hur den stigmatiserade själv tenderar att ha samma värderingar 

som de icke-stigmatiserade personerna i dennes omgivning, vilket i sin tur innebär att 

den stigmatiserade ofta är medveten om den egenskap som skapat stigmat och därför 

gärna döljer denna egenskap om det är möjligt (Goffman 1972, 16–17). Sist men inte 

minst nämner personen att de hade som ”riktlinje” att det blivit något skamfullt att gå med 

studentoverall vilket man kan koppla samman med O’Briens (2011) stigmastrategier 

eftersom det verkar vara frågan om någon form av gemensam överenskommelse mellan 

studeranden.  
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6 Slutsatser och diskussion 
 
Sammanfattningsvis var undersökningens syfte att undersöka vad som händer då en 

tidigare neutral grupp, studerande, blir förknippade med en smittsam sjukdom och den 

potentiella spridningen av den. Min analys har präglats av att jag i mitt empiriska material 

mötte en paradox. Då jag frågade om informanterna upplevt stigmatisering nekade 

majoriteten att så skulle vara fallet. Samtidigt berättade de i intervjuerna om incidenter 

och situationer i vilka det var tydligt att de själva eller någon de personligen känner varit 

föremål för fördomar och till och med störande beteende som hängt ihop med att de på 

ett negativt sätt identifierades som tillhörande kategorin ”studerande”, som omgivningen 

åtminstone under en viss tid betraktade på ett negativt sätt (O’Brien 2011).  

 

Efter att jag samlat in och bearbetat det empiriska materialet visade det sig att det i mitt 

material, i stället för beskrivningar av upplevelser av stigmatisering, förekom berättelser 

om hur man framgångsrikt hanterat situationen. I det här skedet blev det aktuellt att i 

planerandet av analysen beakta det att informanterna i sina berättelser avsade sig från 

potentiell skuld till ett riskfyllt beteende.  

 

Som framgått i det empiriska avsnittet är att det framträdande narrativet i intervjuerna ett 

som betonar att det egna beteendet varit vanligt och att man följt reglerna. Detta 

normaliseringsnarrativ sammanflätas med ett annat narrativt element som betonar att 

insjuknandet och den lokala epidemin varit en delad upplevelse. Informanterna betonar 

med andra ord att de inte behövt möta Covid-19 ensamma utan att de delat olyckan med 

andra. 

 

Trots att informanternas coronaberättelser präglas av redogörelser kring samhörighet 

och ett gemensamt förhållningssätt till både coronahotet, insjuknandet och livet efter 

epidemin, är det tydligt att de som drabbades av coronasmitta under Vasaepidemin inte 

lyckats undvika stigmatisering från samhället utanför den egna gemenskapen. Jag har 

därför också intresserat mig också för hur de tvingats hitta sätt att handskas med 

omgivningens reaktioner. Särskilt intresserad har jag varit av hurdana känslor dessa 

reaktioner väckt hos dem.  

 

6.1 Normalisering som genomgående narrativ 

 
Det narrativ som förekom som en röd tråd i samtliga intervjuer var 

normaliseringsnarrativet. I likhet med Dickinson och Jacques (2020) tog sig denna 
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normalisering i uttryck genom att informanterna betonade att de enbart gjorde vad man 

fick göra och att de utöver detta också följde de rådande lagarna och restriktionerna. I 

likhet med Dickinson och Jacques (2020) gjorde också informanterna symboliska 

gränsdragningar mellan deras beteende och andra människors mindre moraliska 

beteende genom att poängtera vad de inte gjorde. I Amsterdam handlade det om att 

påpeka att de inte använde, eller sålde, till personer som använde “tyngre droger” medan 

det i Vasa handlade om att påpeka att det inte var frågan om någon större samling 

människor än den tillåtna mängden och genom att påpeka att de inte gjort något i smyg 

utan att all verksamhet varit helt öppen. Den sistnämnda detaljen om att ingenting skett 

i smyg är också något som kan kopplas samman med Dickinson och Jacques (2020) där 

det också lades stort fokus på lagligheten och öppenheten gällande caféerna.  

 

Det som också förekom i intervjuerna var olika form av försök till att förflytta, eller i alla 

fall fördela, ansvaret över det som hänt. Detta gjordes genom att till exempel ifrågasätta 

de rådande restriktionerna som bland annat lät barerna vara öppna. Denna motsägelse 

i att både kritisera att evenemang ordnas och att sedan ändå delta i dem kan ha att göra 

med en form av försök att rädda sin moraliska trovärdighet genom att poängtera att man 

egentligen inte velat gå på festen. En understrykning av den goda moralen görs också 

genom att påpeka att flera människor försatte sig själva i frivillig karantän efter festen 

eftersom de anade att de blivit smittade. Detta kan man också i sig se som en kritik av 

restriktionerna eftersom detta kan tolkas som att de i detta fall tog restriktionerna i sina 

egna händer genom att försätta sig själva i karantän utan symtom eller vetskap om 

exponering. 

 

En annan form av normalisering, och en form av fördelning av ansvar, som förekom i 

samtliga intervjuer var att det lades ett stort fokus på mängden smittade. I flera av fallen 

uttryckte informanterna det som att “alla” blev sjuka samtidigt. I informanternas 

berättelser om att de blivit smittade framkom det tydligt att det fanns en form av trygghet 

i att så många blev smittade på en och samma gång. Detta verkar i sin tur ha att göra 

med det att man inte mer efter coronautbrottet blev utpekad som en enskild individ som 

blivit smittad (och potentiellt smittat andra) utan man blev i stället en del av en större 

grupp. Denna normalisering tolkar jag också som en form av strategi för att motverka 

stigmatisering som de smittade, sannolikt omedvetet, använde sig av för att minska på 

potentiell stigmatisering (O’Brien 2011).  

 

En annan form av normalisering som förekom var narrativet som handlade om att ”alla 

visste att det skulle hända”. Detta narrativ kan man se som en form av förskjutning av 
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ansvar, potentiellt på samhället, eftersom det i princip kan tolkas som att: om alla visste 

att det skulle hända, varför gjordes då ingenting för att förhindra det? Samtidigt kan man 

också i och med detta narrativ analysera det som att om alla visste att det skulle hända, 

så var det som sedan hände något som var förutbestämt och som inte gick att förhindra, 

vilket också tar bort ansvar och skuld från de smittade och deras handlande.   

 

En sista form av normalisering som också kom upp i berättelserna om insjuknandet var 

att vissa av informanterna berättigade sitt beteende genom att poängtera att studielivet 

i slutändan är viktigare än spridningen av Covid-19. Detta gjordes genom att bland annat 

beskriva hur studietiden är en tid som aldrig kommer igen och genom att till exempel 

poängtera att studierna inte bara handlar om att studera utan också om att få vänner. Jag 

analyserade detta normaliseringsnarrativ som att informanterna satte restriktionerna och 

studietiden mot varandra och berättigade därmed sitt handlande och upprätthöll sin 

moraliska trovärdighet. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att normaliseringen var det klart mest förekommande 

narrativet i informanternas berättelser om sina erfarenheter av att genomleva ett 

coronautbrott som en av de smittade. Det tog sig i uttryck på olika sätt i olika skeden av 

berättelserna men fanns där i samtliga fall.  

 
 

6.2 De flesta hade inte upplevt stigma samtidigt som alla hade 

gjort det 

 
I flera intervjuer framkom det, som också nämndes i kapitlet ovan, att det var en form av 

trygghet att så många blev smittade på en och samma gång. Flera av informanterna 

pratar i form av en tidslinje som skiljer på hur saker var före och efter coronautbrottet i 

Vasa år 2020. Informanterna menade att det i princip var så att stigmat kring corona 

försvann i och med att så många blev smittade på en och samma gång. Med andra ord 

förflyttades fokus från enskilda individer till siffror och större grupper. Flera av 

informanterna påpekade också att situationen varit värre om de blivit smittade innan den 

lokala epidemin. 

 

Trots att majoriteten av informanterna inte upplevde att de hade blivit stigmatiserade har 

det ändå funnits situationer där det både förekommit stigmatisering och moralreglering. 

Dessa situationer är dock mest förknippade med studentoverallen som plagg. Det att 

informanterna beskriver hur folk tittat på dem med avsmak då de gått iklädda 
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studentoverall på offentliga platser kan enligt mig tydligt jämföras med det som Strong 

(1990) beskriver som rädslans epidemi. Rädslans epidemi för med sig rädsla, 

misstänksamhet, stigmatisering och undvikande av vissa grupper. Utöver detta för den 

också med sig det att man inte bara undviker en viss grupp utan också alla dem man 

tror att kunde tillhöra denna grupp, alltså alla iklädda studentoveraller (Strong 1990).  

 

Utöver detta beskrev informanterna också hur människor både öppet och i hemlighet 

fotograferade grupper med studeranden iklädda studentoverall för att sedan lägga ut 

bilderna på offentliga forum på internet. Denna offentliga smutskastning liknar den 

moralpanik som Capurro m.fl. (2018) beskriver som ett fenomen som gör att man blir 

överdrivet orolig över en viss stigmatiserad grupp i samhället, vilket gör att det blir socialt 

accepterat att bete sig fientligt mot denna grupp. Capurro m.fl. (2018) förknippar denna 

form av moralpanik eller moralreglering med governmentalitet som handlar om att 

människor övervakar varandra för att se till att alla agerar enligt de förväntningar som 

finns i samhället. Att fotografera människor på allmänna platser och sedan lägga ut 

bilderna på internet är, enligt mig, ett tydligt exempel på detta. Detta kan man också 

koppla ihop med Scambler (2009) som betonar att stigma är något relationellt som både 

har att göra med skam och skuld, och som kan resultera i att de som samhället anser att 

ha betett sig omoraliskt skändas eller åklagas. Om man riktigt drar saken till sin spets 

kan det att man fotograferar människor man anser att ha betett sig omoraliskt och lägger 

ut bilderna offentligt på nätet, utan deras lov, potentiellt också ses som den moderna 

tidens skampåle.   

 

Det att en av informanterna blev konfronterad i en matbutik och en annan hade en 

obehaglig upplevelse i sitt eget trapphus då en granne “kastade sig till sidan och höll för 

andan” (Intervju 3) beskriver också en klar närvaro av rädslans epidemi i Vasa under 

denna tidsperiod, samtidigt som det också påvisar att det var acceptabelt att på ett 

offentligt sätt visa att man övervakade, var misstänksam, orolig eller rädd för en viss 

grupp (Strong 1990; Capurro m.fl. 2018). Båda de ovannämnda händelserna inträffade 

då informanten var iklädd studentoverall vilket enligt mig tyder på att overallen blev en 

form av stigmasymbol under och efter den aktuella tidsperioden i Vasa (Goffman 1972).   

 

Trots att stigmat uppstod på grund av att så många studerande blev smittade på en och 

samma gång så var just det också en av orsakerna till att de kände en större samhörighet 

med varandra. De hade daglig kontakt med varandra via nätet och stöttade varandra 

som grupp. I likhet med O’Briens (2001) stigmastrategier pratade flera informanterna 

också om upplevelsen ur en mer lättsam synvinkel, där det bland annat framkom att det 
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var mer effektivt att många var sjuka samtidigt och att det till och med kunde uppfattas 

som humoristiskt. Här bör dock nämnas att informanterna var noga med att också 

understryka att de trots allt förstod situationens allvar i samband med liknande 

uttalanden.  

 

6.3 Studentoverallen gjorde stigmat synligt 

 
I intervjuerna ansåg majoriteten av informanterna att de inte varit med om någon form 

av stigmatisering på grund av Covid-19, samtidigt som de berättade om händelser som 

kunde klassas som stigmatisering. Samtliga av dessa händelser inträffade dock då 

informanterna var iklädda studentoverall, som kan klassas som en symbol för att vara 

ung, studerande och utöver detta kan den också klassas som ett tecken på att personen 

i fråga har planer på att samlas i grupp med andra likasinnade. På grund av detta blev 

det enligt mig tydligt att stigmat kring Covid-19 var något som starkt förknippas med 

studentoverallen under denna tidsperiod.  

 

I likhet med de “anti-vaxxers” man ansåg att startade mässlingsutbrottet på Disneyland 

(Capurro m.fl. 2018) är studeranden också en svårdefinierbar grupp. Man kan anta att 

på grund av smittspridningen i Vasa, i likhet med Capurro m.fl. (2018), räknades 

studeranden under denna tidsperiod som ett hot mot samhället och den allmänna hälsan 

och därför fanns det också här ett behov av att definiera vem som hörde till gruppen 

studerande och vem som inte gjorde det. I Capurro m.fl. (2018) fall var det svårt att helt 

fysiskt avgöra vem som var “anti-vaxxer” eller ej, men gällande studerandena i Vasa 

fanns det en tydlig och lättillgänglig symbol som kunde förmedla vem som hörde till 

gruppen studerande, nämligen studentoverallen. På grund av detta är min analys att 

studentoverallen därmed blev en stigmasymbol i Vasa under denna tidsperiod (Goffman 

1972).  

 

Då det förekommer stigmatisering förekommer det också metoder att undvika denna 

stigmatisering och detta kunde man också identifiera i informanternas berättelser om det 

coronautbrott de genomlevt (Goffman 1972). Trots att majoriteten av informanterna 

menade att de inte upplevt någon form av stigmatisering berättade dock flera av dem 

om metoder som de använde sig av för att undvika skam, eller med andra ord, stigma 

(Scambler 2009). I intervjuerna kom det fram att de undvek att gå klädda i studentoverall 

på offentliga platser både före och efter festerna och att de i stället packade med sig 

studentoverallen i en väska för att sedan ta fram den då de kommit fram. Detta anser jag 

att man kan jämföra med då Goffman (1972) skriver om att de stigmatiserade ofta har 
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samma värderingar som andra i samhället och att de därför tenderar att försöka dölja 

den egenskap som kan utsätta dem för stigma. Utöver detta kunde man också se dessa 

strategier som en form av gemensamma stigmastrategier (O’Brien 2001).  

 

6.4 Förslag på vidare forskning 

 
Sammanfattningsvis kan man säga att det förekom stigma och stigmatisering i samband 

med Covid-19, under och efter coronautbrottet i Vasa år 2020, men att studerandena var 

tvungna att möta detta stigma främst då de kunde identifieras som studerande, vilket 

hände om de bar studentoverall. En dylik overall är en symbol för att vara ung, 

studerande och att samlas i grupp. Med tanke på att stigma är något kontextbundet kan 

man ju fråga sig om det uppstått liknande situationer på andra studieorter i Finland eller 

potentiellt andra länder (Kleinman & Hall-Clifford 2009; Stangl m.fl. 2019)?  

 

Under samma tid som coronautbrottet i Vasa skrevs det bland annat också i media om 

en liknande situation, dock i mindre skala, vid Helsingfors universitet och 

Yrkeshögskolan Arcada (Mannila 2020). Utöver detta var det också våren 2021 mycket 

skriverier om studentbyn i Åbo, då hela studentbyn sattes i tvångskarantän med 

polisövervakning på grund av spridningen av Covid-19 (Alm 2021). Hur påverkades de 

som studerade i andra studiestäder under denna tidsperiod och blev studentoverallen 

en symbol för stigma också där? Kunde man i dessa städer också se en övergång från 

fokus på enskilda fall till fokus på större grupper och siffor? Hur påverkade det de som 

studerade där?  

 

En annan fråga som jag också tänker mig att man kunde gå vidare med är hur 

studeranden påverkades av dessa nyheter nationellt? Med tanke på att det skrevs en 

hel del om studerandes inblandning i olika coronautbrott kan man ju undra om den 

allmänna synen på studeranden, också i städer där det inte förekommit epidemier, 

förändrades? Jag tänker också att man kunde fortsätta att forska i hur långvarig den 

dåvarande stigmatiserade synen på studerande i Vasa var. Har bilden av studerande 

återhämtat sig eller är det fortfarande tabu att gå iklädd studentoverall offentligt? 

Gällande detta skulle man gärna höra både studeranden och icke-studeranden för att få 

en bild av hur båda sidor ser på saken. 

 

Sist men inte minst så tänker jag mig att det finns en hel del kvar att forska om då det 

gäller stigma, skam och Covid-19 beträffande både individer och grupper. Under de åren 

pandemin pågått, och de olika faser den samhälleliga relationen till pandemin 



 

45 
 

genomgått, verkar det ha förekommit både skam och stigma i samband med smittan 

(Kaakinen m.fl. 2022). Skammen verkar ha varit speciellt framträdande i början då fallen 

ofta diskuterades mer på individnivå. Här tänker jag att det kan finnas möjlighet att forska 

i till exempel utvecklingen av fenomenet stigma i samband med Covid-19 som skett 

under de senaste åren.  
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Bilaga 
 

Intervjustomme  

Börja med att berätta: 

 

Tacka personen för att hen deltar och berätta att materialet kommer att behandlas 

etiskt och att det kommer att förstöras efter jag använt mig av det. Berätta också, igen, 

att personen är helt anonym och att jag inte kommer att publicera något som kunde 

göra att personen blir igenkänd. 

 
Inledande fråga: 

 

1. Kan du, så detaljerat som möjligt, berätta om tiden då du blev smittad av covid-

19 under hösten? Du får gärna börja från början, alltså tiden just innan du blev 

smittad. 

 

Här emellan ska jag mest vara tyst och se till att jag inte avbryter personen, samtidigt 

som jag såklart ska visa att jag är intresserad av personens berättelse. Utöver det ska 

jag också ställa följdfrågor om det behövs för att fördjupa, förtydliga eller om personen 

behöver hjälp med att komma vidare (Kvale & Brinkmann 2014, 196).  

 
Exempel på följdfrågor från Kvale och Brinkmann (2014, 177–178) 

 

- Hur kändes det? 

- Vad upplevde du då? 

- Kan du säg något mer om det? 

- Vad gjorde du då? 

- Hur reagerade du på det? 

- Du menar alltså att ... 

 
I intervjun kan man också utnyttja tystnaden för att få personen ska hinna reflektera 

mer och kanske fortsätta berätta om något mer utförligt. Man kan också bara säga 

“mmm” för att försöka få personen att fortsätta (Kvale & Brinkmann 2014, 177).  
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Efter att personen berättat så mycket som möjligt på sitt eget initiativ ska jag fortsätta 

med att ställa några frågor som har med stigma att göra (om de inte kommit upp under 

berättelsens lopp). 

 

2. Tack för att du delar med dig. Jag skulle ännu vara intresserad av några saker 

gällande dina upplevelser av den där tiden …  

 

- Hur reagerade människor i din omgivning på det att du fått covid-19? 

- Upplevde du att du behandlades annorlunda efter att du blivit smittad? Hur? Av 

vem? Hur märkte du det? Hur kändes det? 

- Spelade media någon roll i hur du uppfattade situationen? Hur? 

- Kände du någon form av skam? I vilka situationer? Hur kändes det? Kan du 

beskriva känslorna och vad du tror att de berodde på? 

- (Om personen känt skam eller skuld) Kom dessa känslor av skam från dig själv 

eller från andra? Från vem? Och om dom kom från dig själv så vad tror du att 

det beror på? 

- Om du tänker tillbaka, vilka känslor skulle du säga att du tydligast förknippar 

med den tiden? Varför tror du att det är så? 

- Nu är det ju också med jämna mellanrum tal om studeranden och covid-19, till 

exempel i Åbo satt man ju studentbyn i karantän och i Vasa talades det för en 

tid sedan att polisen tvingats skingra på otillåtna fester. Skulle du säga att det 

finns några skillnader på hur man idag behandlar studerande och covid-19 

jämfört med hur man gjorde det i Vasa då du blev smittad? Vilka skulle du säga 

att är skillnaderna? Vad tror du att skillnaderna beror på? 

 

- Finns det ännu något som du skulle vilja dela med dig av eller som du skulle 

vilja berätta mer om?  

 

Litteraturförteckning för intervjustommen: 

 

Kvale, S., Brinkmann, S. & Torhell, S. 2014, Den kvalitativa forskningsintervjun, 3 uppl., 

Studentlitteratur AB, Lund. 
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