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Sammanfattning 
I den här rapporten tar vi utgångspunkt i resultat från en intervjustudie där vi 
undersökte erfarenheter av corona-pandemin (Covid-19) bland afro-svenskar i 
Järvaområdet i norra Stockholm. Det har blivit allt mer belagt i forskning att 
boende i ekonomiskt utsatta områden så som Järva riskerade att i högre grad att 
drabbas av svår sjukdom och död i Covid-19 (Bell et al 2022; Brandén 2020). Vår 
studie bidrar med kunskap som ofta marginaliseras i krishantering och granskar 
corona-krisen utifrån underliggande normer. Detta bidrar till den kritiska 
krisforskning som efterlyses inom krishanteringsforskningen efter att ha 
utvärderat effekterna på redan marginaliserade människor och grupper under 
corona-pandemin utifrån svensk empiri. Resultatet av vår studie uppmanar 
därför till mer välinformerade beslut och slutsatser från offentliga aktörer. Dessa 
kräver en syn på kriser där maktrelationer är centrala och hur olika kriser vävs 
samman. Det är tydligt att multipla och kroniska kriser spelar roll när en akut 
kris drabbar samhällen som har hänt med corona-pandemin. 

Abstract 
In this report, we take as a starting point results from an interview study where 
we investigated experiences of the corona pandemic (Covid-19) among Afro-
Swedes in the Järva area in northern Stockholm. It has become more and more 
established in research that residents in economically vulnerable areas such as 
Järva risked to a greater degree suffering from severe illness and death from 
Covid-19 (Bell et al 2022; Brandén 2020). Our study contributes knowledge that is 
often marginalized in crisis management and examines the corona crisis based on 
underlying norms. This contributes to the critical crisis research that is called for 
within crisis management research after having evaluated the effects on already 
marginalized people and groups during the corona pandemic based on Swedish 
empirical evidence. The results of our study therefore call for more well-
informed decisions and conclusions from public actors. These require a view of 
crises where power relations are central and how different crises are woven 
together. It is clear that multiple and chronic crises play a role when an acute 
crisis hits communities as has happened with the corona pandemic. 
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Förord 
Vi vill tacka all deltagare i studien som generöst delat med sig av sina 
erfarenheter från corona-pandemin. Utan dessa insatser hade det inte varit 
möjligt att genomföra studien. Denna rapport dediceras till minne av de 
deltagare i studien som också senare gått bort i sjukdom på grund av Covid-19.  
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Inledning 
I den här rapporten tar vi utgångspunkt i resultat från en intervjustudie där vi 
undersökte erfarenheter av corona-pandemin (Covid-19) bland afro-svenskar i 
Järvaområdet i norra Stockholm1. Det har blivit allt mer belagt i forskning att 
boende i ekonomiskt utsatta områden så som Järva riskerade att i högre grad att 
drabbas av svår sjukdom och död i Covid-19 (Bell et al 2022; Brandén 2020). Men 
redan under de tidiga faserna av pandemin diskuterades ekonomiska 
ojämlikheter samt den etniska och rasistiska diskrimineringens roll i spridningen 
av Corona-viruset som dödsfall i Covid-19 (TT 2020; Delan et al 2020; jfr. 
Thapart-Björkert & Villacura 2021). Detta ledde detta till en debatt om 
myndigheters bristande information på olika språk samt stigmatiseringen av att 
peka på specifika grupper av människor när man gör en analys av en pågående 
pandemi (Tenfäldt 2020). Myndigheters kommunikation har förändrats över tid, 
men det har också framhållits av företrädare för afro-svenska organisationer att 
frågan är mer komplex än att bara sprida information på olika språk (se tex 
Ferhatovic 2020).  

I sitt slutbetänkande lyfte Coronakommissionen (SOU 2022:10) fram att det var 
uppenbart att redan utsatta grupper i samhället var mer drabbade av pandemin 
och att mer kunskap om hur man utformar krishantering som kan främja 
jämlikhet är avgörande för att möta liknande kriser i framtiden. Vi menar därför 
att kriser behöver analyseras och teoretiseras på sätt som bidrar till att på ett 
adekvat sätt adressera ojämlikheter i krishantering. Utifrån de tentativa analyser 
som vi hittills gjort av resultaten från denna nyligen avslutade studie, vill vi 
därför lyfta fram vikten av att synliggöra krisers multiplicitet och långvarighet 
med intersektionella perspektiv. Detta gör vi med hjälp av begreppen multipla och 
kroniska kriser.  

Bakgrund och tidigare forskning 
Officiella krishanteringsstrategier har vanligtvis inte beaktat redan existerande 
ojämlikheter när de planerar för eller hanterar kriser (Olofsson 2011; Sjöstedt 
2020). På liknande sätt har forskningsfältet om kris och katastrofer kritiserats för 
att inte betona frågor om ojämlikheter och maktförhållanden samt för att återge 

 
1 FORMAS Dnr 2020-02947 
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stereotypa och segmenterande definitioner av vad som är en kris (Tierney 2007; 
Danielsson & Sjöstedt 2019). Remes och Horowitz (2021) menar bland annat att 
området kris- och katastrofstudier behöver teoretisk utveckling, inte minst när 
det gäller kritiska perspektiv. Vi vill bidra till en sådan teoretisk utveckling 
genom att reflektera över begreppet kronisk kris i relation till krishantering. 
Begreppet kroniska kriser har i tidigare forskning använts som ett sätt att belysa 
den pågående kolonialismen, rasismen, våldet mot kvinnor, urfolk och 
minoriteter som generellt sett inte ses som kriser som ska hanteras på samma 
resoluta sätt som enskilda akuta händelser (Stienstra 2015). Det är dock 
uppenbart att dessa kroniska kriser spelar roll när en akut kris drabbar samhället, 
så som corona-krisen gjort.  

Sverige har en extremt könssegregerad arbetsmarknad där kvinnor gör det mesta 
av arbetet inom den lågt betalda omsorgssektorn (se tex Hensing 2019). Tidigare 
studier har även visat att afro-svenskar är överrepresenterade i yrken med låg 
status i det svenska samhället och underrepresenterade i högstatusyrken 
(Volgast, Molina & Gardell 2018). Arbete och arbetsmarknad har således en 
central roll i skapandet av etniska, klassmässiga och könsmässiga skiljelinjer i 
samhället (de los Reyes 2014:14). Det svenska samhället har inte minst specifika 
förväntningar på migranta kvinnor att till exempel utföra omsorgsarbete inom 
svensk offentlig sektor (Mulinari 2018).  

Generationer av afro-svenskar bor i stadsdelen Järva. Personer som härstammar 
från området känt som Afrikas horn utgör en stor del av alla afrikanska 
migranter i Sverige (Haandrikman och Hassanen 2014; Westin och Hassanen 
2014; Ayalew & Olsson 2019). Invånare som härstammar från Afrikas horn kan 
ha en gemensam relation till en geografisk ursprungsregion och några liknande 
socialt betydelsefulla egenskaper som religion och kulturella traditioner. Många 
har därför omfattande transnationella nätverk (Bevelander & Dahlstedt 2012; 
Westin & Hassanen, 2014). Detta en mycket mångfaldig grupp när det gäller kön, 
klass och historia, såväl som när det gäller språk, kultur och arv. Trots detta 
framställs ofta stadsdelen Järva i allmänhet och personer med 
migrationsbakgrund i synnerhet på ett stereotypt sätt, inte minst i svenska 
medier. I DELMI-rapporten Röster från Järva: covid-19, segregation och det vardagliga 
livet skriver Suruchi Thapar-Björkert och Karina Villacura (2021: 15) bland annat 
om mediernas roll i samband med pandemin och hur civilsamhället 



 

8 

organisationer svarat på pandemin. Bland annat skriver de att en företrädare för 
en civilsamhällesorganisation baserad i Järva uppgav hur corona-pandemin 
förstärkt den sedan innan redan existerande ”rasism- och ojämlikhets-
pandemin”. Utifrån dessa tidigare studier menar vi därför att vi behöver begrepp 
som uppmärksammar det som inte kommer att formuleras som akuta kriser från 
det svenska samhällets sida (som rasism och ojämlikhet) men som har mycket 
stor betydelse för hur det som kommer att utropas som akuta kriser (corona-
pandemin) får för betydelse i människors liv. Intersektionella analyser av vad 
kön, ras, etnicitet och klass får för betydelse i hanteringen av kriser är därför en 
viktig vetenskaplig angelägenhet (se Hobbins, Danielsson & Sjöstedt 2020). 

Teori: multipla och kroniska kriser 
Teoretiskt grundar sig denna rapport i intersektionell teori som erkänner att 
kroniska kriser på grund av redan existerande ojämlikheter baserade på till 
exempel kön, ras och klass kan påverka en akut kris som en pandemi och hur 
den hanteras på flera nivåer i samhället, i mer och mindre formella sektorer 
(Sjöstedt 2020). Vi vill på så sätt visa på krisers multiplicitet och att de kan anta 
olika slags former över tid och rum. En slags kriser kan handla om händelser 
som kräver snabb respons och som även relativt snabbt återgår till ”det 
normala”. Andra kristillstånd blir kroniska och kumulativa vilket innebär att 
över tid så kan själva krissituationen vara det som utgör ”det normala” livet 
(Stienstra 2015:633). Begreppet kronisk kris har sin grund i rörelser baserade i 
urfolks communities och tillhörande feministiska kamper där inte minst 
kolonialism lyfts fram som kronisk kris (Stienstra 2015). Kroniska kriser sätts 
således samman av serier av händelser som kan vara såväl lågintensiva till sin 
karaktär som plötsliga och dramatiska, men alltid våldsamma (Sjöstedt 2020). 

Vår studie omfattar sociala, politiska och ekonomiska aspekter av människors liv 
som också påverkar deras sätt att ta sig an kriser. Det handlar till exempel om 
struktur och typer av försörjning, migrationshistoria, utbildningsbakgrund och 
arbetslivserfarenhet. För detta ändamål har intervjuerna således tagit en öppen 
och berättande karaktär. 

Metoder och material 
Studien bygger på intervjuer, både enskilt och i grupp. Valet av metod baserades 
på att vi, med bakgrund mot de ofta stereotypiserande framställningarna som 
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beskrivits ovan, ville göra det möjligt för deltagarna i studien att diskutera de 
ämnen de ansåg vara viktigast för sina upplevelser av corona-pandemin. Urvalet 
bestod av personer med ursprung från Afrikas horn, i åldersspannet 18 till 65 år, 
vilka alla var bosatta i Järvaområdet i norra Stockholm. De arbetade inom vård 
och omsorg, som förskollärare, städpersonal, som buss- eller taxiförare eller som 
biljettförsäljare i tunnelbanan. Sammanlagt intervjuades 25 personer, 11 män och 
14 kvinnor. Projektledaren Sadia Hassanen hade kontakter med afro-svenska 
organisationer i Stockholm som hjälpte till med praktiska frågor och som 
möjliggjorde möten med deltagarna. Det var en stor tillgång för studien att 
Hassanen är bosatt i stadsdelen där studien gjorts och delar flera av de 
sammanhang av organisering som många av informanterna också är en del av. 
Eftersom Hassanen också talar flera språk så kunde informanterna ofta välja 
själva vilket språk de ville tala utan att tolkar behövde användas. Intervjuer 
genomfördes på språken engelska, arabiska, svenska, tigre, tigrinya och blin.  
Samtidigt kunde denna insider-position göra det svårt att explicit prata om 
sådant som ofta tas för givet men sällan diskuteras så som att söka hjälp från sina 
sociala nätverk (släkt och vänner med afrikanska familjer). Dessa frågor krävde 
en metod som gjorde att de intervjuade kunde ställa frågor, förklara sina svar och 
utveckla sina idéer. Här möjliggör djupintervjuer och öppna frågor uppföljning 
av teman och tankar (Nachmias & Nachmias 1996). I studien användes dock flera 
olika strategier för intervjuer. Vissa intervjuades enskilt i form av djupintervjuer, 
vissa intervjuades i grupp och med andra gjordes kortare intervjuer men vid flera 
tillfällen, vilket också bidrar till uppföljning och fördjupning på ett liknande sätt 
som djupintervjuer.  

Förhoppningen var att kunna återkomma till deltagarna vid två till tre tillfällen 
under projektets gång, för att på så sätt följa olika slags restriktioner och vad den 
generella utvecklingen av pandemin betydde i deltagarnas vardag. Arbetet 
försvårades dock av att några av deltagarna skulle komma att bli sjuka och även 
dö av Covid-19 under tiden för studien. Konsekvenserna av pandemin blev 
således en del av arbetet med studien som var påfrestande. Sammantaget gjorde 
det att det var viktigt med de sociala sammanhang och de relationer som 
skapades och att formerna för intervjuerna kunde anpassas efter vad människor 
befann sig i för situationer. Intervjuer har därför gjorts både via telefon, online, 
genom fysiska möten i privata och offentliga rum, individuellt och i grupp. 
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Intervjuerna analyserades också kontinuerligt eftersom varje intervju i kvalitativa 
studier bidrar till att förfina nästa (Kvale 2008). Det krävdes en fingertoppskänsla 
för sammanhangen då analysen omfattar hela processen från början av 
ljudinspelningen av intervjuerna eller anteckningar när ljudinspelning inte är 
möjlig. Att transkribera, läsa och förstå intervjuerna var en integrerad del av 
analysen. Materialet har sedan kodats och sammanfattats i kategorier och teman 
som skulle kunna användas som underlag för diskussion i workshops med breda 
grupper av beslutsfattare, tjänstepersoner och fler boende i Järva. I den här 
rapporten är det i första hand materialet med intervjupersonerna som står i fokus 
för analysen.  

Etiska överväganden 
Studien har följt Vetenskapsrådets etiska kodex och har granskats av 
Etikprövningsmyndigheten (Dnr 2021-01048). Vi har säkerställt konfidentialitet 
och informerat intervjupersonerna om att de deltar i projektet på frivillig basis. 
Deltagarna har getts möjlighet att kontakta den ansvariga forskaren under hela 
studiens gång vilket har underlättat en förtroendefull relation mellan forskare 
och deltagare och gjort det möjligt att avbryta sitt deltagande när som helst. En 
ärlig och tillförlitlig diskussion med de intervjuade personerna är avhängig en 
förtroendefull relation mellan intervjuaren och intervjupersonerna. Deltagarna 
behöver också lära känna forskaren och det var av vikt att samma person 
utvecklade en arbetsrelation med de som intervjuades. Sadia Hassanen har gjort 
alla intervjuer. Analyserna av materialet samt workshops har dock genomförts 
av båda författarna gemensamt. 

Analys och resultat 
I det följande ger vi exempel på tentativa teman i intervjumaterialet för att på så 
sätt lyfta fram vikten av att vidareutveckla analyser med begreppen multipla och 
kroniska kriser. Intervjuerna guidades av den öppna frågan hur de som 
intervjuades upplevde pandemin och hur den utvecklades. Denna öppna fråga 
gjorde det möjligt att få syn på mångfalden av kontextuella aspekter som kunde 
påverka upplevelser av pandemin. Vi vill därför understryka att intervjuerna 
samlar en mängd olika erfarenheter från andra länder såväl som från att befinna 
sig i Sverige och i Järva. Metoden där personerna ombads att prata om sig själva 
och sina egna liv gav dock en bild av den allmänna situationen i deras 
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bostadsområden, på arbetsplatser, skolor och utbildningar, samhällsinstitutioner 
och organisationer och så vidare. De teman som blev synliga under analysen av 
de individuella intervjuerna berörde olika aspekter av pandemin. De aspekter vi 
kommer att beröra i denna rapport är utsatthet för att bli smittad av viruset, 
restriktioner och vaccinationer, media och information och svensk segregation 
som ett långvarigt problem.   

Utsatthet för att bli smittad 
Upplevelsen var att som Järva-bo var man extra utsatt för smitta. Detta menade 
deltagarna i studien hade att göra med de livsvillkor som många redan levde 
under, inte minst när det gällde arbete och försörjning. Flera informanter talade 
om att detta berodde på att många som bor i Järva har yrken inom till exempel 
vården. Därför måste de resa lika mycket som innan pandemin. 

Jag tror att anledningen till att Järva var hårt drabbat var på 
grund av den typen av jobb som många som bor i Järva har. 

Flera informanter berättade om rädslan när de behövde kliva på överfulla bussar 
för att komma till och från jobbet eftersom många som bor i samma område inte 
har jobb som går att utföra hemifrån. En informant sa: 

I Järva bor många som inte kan jobba hemifrån eller kan ta 
vägen någon annan stans. 

De flesta var tvingade att använda kollektivtrafiken, vilket gjorde att de utsattes 
för smitta och inte kunde följa restriktionerna om att hålla avstånd. Dessa 
berättelser bekräftas av Tapart-Björkert och Villacuras (2021) studie som även de 
noterar effekterna av att de åtgärder som togs av svenska myndigheter för att få 
ned smittspridning i samhället var kopplade till arbete. Alla arbetsgivare skulle 
bidra till att minimera personliga kontakter. Detta var relativt lätt för de som 
kunde byta ut personliga möten mot online-möten och uppmana sin personal att 
jobba hemifrån. Köpcentrum och butiker kunde begränsa öppettider och 
minskade de anställdas totala arbetstid. Men för många av de samhällsbärande 
yrkena, som till exempel inom vård och omsorg, städpersonal och kollektivtrafik 
så krävs fysisk närvaro (Ibid:13). Många boende i Järva var just sådana så 
kallade ”front-line workers” under pandemin (jfr OECD 2022). Därför minskade 
heller inte användningen av kollektivtrafiken i Järva som i andra delar av 
Stockholm. Risken att själv bli smittad av covid-19 och för att föra vidare viruset 
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till äldre släktingar i samma bostad var därför större (se Thapart-Björkert & 
Villacura 2021:13). En av deltagarna i vår studie sa: 

De flesta som bor i Järva måste vara på sin arbetsplats och åka 
buss eller tunnelbana och vara i närheten av andra. Om 
myndigheterna hade beslutat om lock-down tror jag att många 
liv hade kunnat räddas. 

Restriktionerna om att hålla avstånd kunde uppfattas som tandlösa och icke 
relevanta för den verklighet som de intervjuade personerna själva befann sig i. 
Det tycktes inte finnas några skräddarsydda åtgärder för personer som arbetade 
inom dessa yrken. Detta bidrog till känslan av att inte riktigt vara adresserad när 
strategier utarbetades och åtgärder mot spridningen togs fram samtidigt som 
man upplevde en skambeläggning av människor i förorten med rasistiska 
övertoner. Precis som Thapart-Björkert och Villacura (2021:13) understryker, så 
berodde smittspridningen på underliggande effekter av segregation på 
arbetsmarknaden och inte på etnisk eller kulturell tillhörighet, vilket kunde 
framföras i medierna. I vår studie menade vissa att det hade varit mer rättvist 
med en så kallad ”lock-down”, som informanten säger i citatet ovan. Det 
berodde på att det upplevdes orättvist att de som hade jobb som inte gick att 
utföra hemifrån var tvingade att åka till jobbet och därmed utsättas för smitta. 
Vissa menade då att om alla varit tvungna att vara hemma skulle skillnader 
mellan olika yrkesgrupper inte varit lika framträdande. Vi menar att detta 
argument kan tolkas som ett uttryck för redan existerande ojämlikheter som blev 
uppenbara i hanteringen av pandemin. Liksom Stienstra (2015) beskriver som 
kännetecknande för kroniska kriser, så har dessa ojämlikheter inte sedan innan 
artikulerats som en kris för hela det svenska samhället på samma sätt som 
pandemin.  Det blev uppenbart att alla inte hade valmöjligheten att jobba 
hemifrån och det blev samtidigt uppenbart att många av de som hade jobb som 
gick att utföra hemifrån inte bodde i Järva. Vid den öppna workshop som vi 
genomförde i Rinkeby i november 2021, bekräftade flera deltagare erfarenheter 
av att medan restriktionerna var som mest strikta så var bussarna överfulla från 
Järva på morgonen när alla skulle till jobbet. Många var oroade över trängseln 
och att de skulle bli smittade. Detta jämfördes med hur de sett att nästan tomma 
bussar gick som vanligt i innerstan, medan det hade behövts sättas in fler bussar 
i förorterna så att folk inte skulle behöva trängas. Detta togs upp som exempel på 
ojämlikheter som tog sig tydligt materiella uttryck i stadsrummet.  
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Restriktioner och vaccinationer – media och 
information  
Majoriteten av informanterna i denna studie hade redan eller ville vaccinera sig 
och de berättade också att de försökte få andra att göra samma sak. 

När jag är utomhus har jag munskydd på mig och jag är noga 
med att tvätta händerna. Jag har vaccinerat mig, båda 
sprutorna, och jag rekommenderar alla jag möter att göra 
likadant för jag tror att det kommer hjälpa till att få bort 
viruset. 

Men samma informant fortsätter också med att påpeka att sättet som 
vaccinationer och restriktioner genomfördes på fortfarande uppfattades som 
endast riktade till vissa grupper i samhället: 

Med allt det här sagt, så tycker jag ändå att restriktionerna och 
rekommendationerna från myndigheterna har varit mer riktade 
till infödda svenskar och inte till personer med 
migrationsbakgrund. 

Thapar-Björkert och Villacura (2021) skriver om mediernas roll i samband med 
pandemin. Generellt sett upprepar gärna nyhetsmedier en stereotyp bild 
av ”förorten” och ”utsatta områden”. Författarna för fram att förorten ofta 
beskrivs som en ”antisocial” och ”ociviliserad” plats. Inte minst, menar de, 
bidrog medietäckningen av det ökande antalet dödsfall på grund av covid-19 till 
att förstärka bilden av förorten som ett problem (Ibid: 8). Deltagarna i vår studie 
var väl medvetna om denna bild av Järva och deras berättelser kan sägas tala 
tillbaka till sådana stereotyper. 

Deltagarna i studien berättade att de upplevde att de hade mer och i vissa fall 
tidigare information än den som kom från de svenska myndigheterna eftersom 
de följde internationella medie-kanaler. 

Jag jobbar i vården. Jag fick information om Covid-19 genom 
mitt jobb. Och eftersom jag följer globala nyhetsmedier i olika 
kanaler och även sociala medier så hade jag information om 
viruset innan svenska myndigheter gick ut med information till 
allmänheten. 

Detta var något som fler kände igen sig i. 
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Alla jag känner i Järva hade tillgång till olika 
informationskanaler i många olika länder som drabbades redan 
innan viruset spreds till Sverige. 

Därför ville flera informanter också tala tillbaka till det som uppfattades som ett 
antagande från svenska myndigheters sida att boende i Järva inte kunde ta till sig 
instruktioner om restriktioner. Detta kan beskrivas som en förtroendekris som 
hade sin grund, inte bara i myndigheternas hantering av corona-pandemin, utan 
kan relateras till redan pågående upplevelser av redan stereotypa beskrivningar 
av människor som bor i förorten. Stienstra (2015: 644) framhåller att 
kriser ”reflect power relationships”, vilket pekar på att redan existerande 
maktrelationer bör betraktas som centrala för att förstå hur människor drabbas 
och motverka ojämlikheter. Thapart-Björkert & Villacura (2021:9) framhåller 
att ”materiell fattigdom, diskriminering och ekonomisk ojämlikhet gett upphov 
till ett klimat där förhållandet med de offentliga myndigheterna urholkas 
ytterligare”. Här tog deltagarna i vår studie upp segregeringen av det svenska 
samhället upp som ett problem som bidrog till att pandemin drabbade Järva 
svårt. 

Svensk segregation som långvarigt problem 
Som vi redan nämnt hade informanterna erfarenheter av migration gemensamt. 
Bland de som flytt sina tidigare hemländer på den afrikanska kontinenten 
handlade det om att försöka bygga ett liv med större säkerhet och trygghet i 
Sverige. Men en majoritet av berättelserna vittnade om att i Sverige väntade nya 
osäkerheter och svårigheter. Ett av de problem som omtalades var den svenska 
segregationen. 

Det är ett problem att så få etniska svenskar bor i Järva. Det är 
en nackdel för hela det svenska samhället. 

Man bor i Sverige i årtionden och har fortfarande bara ett namn 
och en identitet: som invandrare. Till och med de som är födda 
i Sverige. Så när ska det bli ett slut på det här? Jag känner 
tillhörighet här, men större delen av samhället ser inte på mig 
på samma sätt. 

I och med corona-pandemin förstärktes osäkerheterna i Sverige och samtidigt 
aktiverades minnen från tidigare kriser som intervjupersonerna upplevt. Detta 
påminde dem om oro som deras kroppar och själar redan genomlevde, både i 
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Sverige och på andra platser. När de migrerat till Sverige höll de kontakt med 
vänner och släkt i sina tidigare hemländer och många tog stort ansvar för sina 
anhörigas väl och ve på många olika platser runt om i världen. Detta bekräftar 
tidigare forskning om remitteringar och transnationellt arbete som många gör 
från Sverige (se tex Hassanen & Westin 2014). Intervjupersonen ovan talar om 
bostads-segregation, men även segregationen på den svenska arbetsmarknaden 
hade stor betydelse. Osäkra positioner i det svenska samhället och osäkerheterna 
kopplade till nära och kära som befinner sig i andra länder kan ses som kroniska 
kriser som i sin tur påverkade deltagarnas förutsättningar att hantera corona-
pandemin som en kris. Detta sätter fingret på något annat som blev typiskt för 
den svenska strategin, nämligen att restriktioner och åtgärder tycktes utgå från 
att alla kunde ta del av dem på samma sätt, att alla hade samma utgångspunkter, 
samtidigt som en svensk självbild som ett exceptionellt och tillåtande samhälle 
blev bärande (Giritli Nygren & Olofsson 2020). De stödpengar som delades ut av 
regeringen riktade sig till företag, vilket gjorde att det främst var de som redan 
hade något mer säkra anställningar och kunde remitteras som kunde ta del av 
stöden. I åtgärderna tycktes dock ingen förståelse finnas för att människor inte 
kunde ta del av dem på jämlikt sätt, istället kunde personer boende i förorter 
skuldbeläggas både för att inte ha jobb i tillräckligt stor utsträckning och för att 
sprida smitta på grund av de jobb de gick till (Thapart Björkert & Villacura 2021). 
Det ”perifera” skapas inte minst genom processer där arbetsmarknadsrelationer, 
geografi och bostadspolitik hänger ihop och är sammanflätade med 
maktrelationer baserade på kön, etnicitet och klass. Urban periferi kategoriseras 
ofta som ”utsatta områden” i svensk politisk debatt, och har upprepade gånger 
utgjorts som ett hot mot den sociala sammanhållningen i det svenska samhället 
(Dahlstedt & Ekholm 2019). Det krävs debatt om rasismens roll i det svenska 
samhället och hur nyliberaliseringen av välfärdssystemen har påverkat hur 
vårdsystemen byggs upp (Branicki 2020; Giritli-Nygren & Olofsson 2020; Thapar-
Björkert & Villacura 2021). Samtidigt har civilsamhällets organisationer 
uppmanats att ta ett tungt ansvar för att hantera kriser lokalt (Kvarnlöf 2021). 
Civilsamhället har tagit egna initiativ i Järva (till exempel Somaliska 
läkarföreningen och The global village) och lanserat informationskampanjer om 
Corona-viruset och Covid-19 ur samhällsperspektiv. Kriser ”reflect historical and 
cultural complexities of place and material realities” (Stienstra 2015:644). Därför 
är perspektivet med kroniska kriser också så viktigt, då det förutsätter att 
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människors erfarenheter och livsberättelser bär på kunskap som kan visa på 
sådan komplexitet som tex Stienstra (2015) ger exempel på. Det är därför viktigt 
att det finns forskningsbaserade kunskaper om hur kriser som corona-krisen 
uppfattas och hanteras i vardagen.  

En reflektion från hur det var att göra intervjuerna var att deltagarna egentligen 
inte alltid var så intresserade av att prata om corona-pandemin. Som forskare 
tolkade vi det som att med alla de erfarenheter av olika kriser som skapade en 
slags väv för deras liv, så gick det inte att tala om corona-pandemin som en 
separat företeelse i samhället. En deltagare i studien reflekterade i en 
gruppdiskussion mot slutet av pandemin: 

Covid är en global pandemi och den är också mer 
fredsrelaterad än krig och konflikt. Covid-19 dödade många 
människor och människor dog på grund av det, men krisen 
från Covid-19 går inte att jämföra med krigskriserna. Krig är ett 
mänskligt hot och svårt att rättfärdiga när hela befolkningen är 
måltavla och bombade, byggnader och gator förstörs och när 
människor inte kan försvara sig. Covid-19 kräver att människor 
är noga med hygien och avstånd. I krig finns inga sådana saker. 
Kriserna som orsakar krig är permanenta men Covid-19 är 
tillfällig och antalet människor som dör av Covid-19 är inte lika 
många som tidigare. Med krig är lidandet för evigt och då 
skapar det också fiendskap. Men med kriget i Ukraina nämns 
covid-19-frågan mer sällan i media. En kris ersätts av en annan. 

Det kunde upplevas som en frustration hos deltagarna att forskare kom och 
frågade om deras upplevelser av corona-pandemin som om det var något 
avgränsat. Citatet ovan pekar också på problemet med att bara en kris i taget 
tycks kunna ta plats i den offentliga debatten. En annan deltagare fortsatte 
diskussionen:  

Kris, konflikt och krig är komplicerat sammankopplade. 
Konflikter skapar kriser som aldrig försvinner. Där det finns 
konflikter finns det kriser och vissa kriser är bra eftersom de tar 
upp de frågor som var osynliga till ytan. Kriser och konflikter 
bygger på ömsesidig misstro mellan utmanare, turbulens, 
spänningar och fientlighet. Men detta betyder inte att kriser 
inte är oförglömliga. När något händer, som är förknippat med 
krig och konflikt, läker såret aldrig. Vad jag finner om kriget i 
Ukraina är att det tar upp såren på alla flyktingar. Det 
påminner oss om hur rasism, diskriminering och fascism 
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påverkar människor som ursprungligen inte kommer från 
Europa. Vad "vi" än gör för att anpassa oss i Sverige eller i 
Europa kommer vi aldrig att accepteras som lokalbefolkning. 
Slaveriets öppna sår lever fortfarande. 

Citatet beskriver en sedan länge pågående och kronisk kris: anti-svart förtryck 
och rasism. I en nyligen publicerad rapport visar Brottsförebyggande rådet 
(BRÅ) (2022/7) att afrofobi ligger till grund för de flesta hatbrotten i Sverige. I de 
intervjuer som BRÅ har gjort skildras upplevelser av minoritetsstress som ”en 
kronisk stress som är en konsekvens av en stigmatisering som, i det här fallet, 
svarta personer kan uppleva i ett vitt majoritetssamhälle” (BRÅ 2022/7:59) Anti-
svart rasism beskrivs som en kronisk kris som särskilt drabbar afrosvenskar. 
Detta är en av de kroniska kriser som pågick och präglade den plötsligt 
uppkomna coronapandemin. Intervjucitatet ovan talar om hur kriser vävs 
samman, de kan inte betraktas som separata. De river i redan infekterade sår. 
Informanternas reflektioner och berättelser om sina upplevelser lär oss om vikten 
av att genom forskningen motverka förenklande berättelser om kriser och istället 
intressera sig för krisers multiplicitet och hur det påverkar människors liv på 
olika sätt.  

Krisers multiplicitet talar till de rumsliga och förkroppsligade upplevelser som 
kan upplevas samtidigt i varje givet ögonblick. Kroniska kriser talar om 
livslängden för upplevelser av kriser. Begreppen multipla och kroniska kriser 
aktiverar således klassiska kategorier som rumslighet och temporalitet. Enskilda 
personer eller grupper kan då teoretiskt uppleva flera kroniska kriser. Det är 
mycket viktigt att förstå mer om vad sådana tillstånd av pågående processer 
innebär när en akut kris som corona-pandemin uppstår.  

Diskussion och slutsatser 
Vår studie har adresserat konkreta samhällsproblem som aktualiserades i Sverige 
i samband med COVID-19 pandemin. De analyser som hittills gjorts av vilka som 
är hårdast drabbade av Covid-19 i Sverige visar att äldre människor löpte störst 
risk att dö bland personer födda i Sverige (Brandén et al 2020). Covid-19 har 
dessutom särskilt drabbat några av stadsdelarna i Stockholmsområdet där 
många med utländsk bakgrund och med låga inkomster bor (Joelsson & Ekman 
Ladru 2021). Forskning har också visat hur (urban) vardag under pandemin 
behöver förstås mot bakgrunden av att (inte) ”vara privilegierad” (Kvarnlöf, 
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2021). Vi utgick ifrån att det var centralt att personer som själva bor i Järva hade 
möjlighet att berätta om hur de upplevde den pågående krisen. Syftet med 
projektet var att möjliggöra att deras kunskaper togs tillvara för att utgöra 
underlag för beslut och mer jämlik krishantering på olika nivåer i samhället, men 
också för fortsatt forskning. Vi hoppas därför att vår studie kan bidra med 
kunskap om hur ojämlikheter kan mötas på för befolkningen relevanta sätt. Vi 
ser också att det finns ett behov av att följa utvecklingen i förhållande till 
förändringar i myndigheternas prioriteringar och andra sammanhang som till 
exempel den föränderliga arbetsmarknaden som drabbar såväl de som har 
otrygga jobb som service och omsorg mest. 

Olika länder hade olika strategier för att bekämpa smittspridning under 
pandemin, och här lyftes Sverige ofta fram som ett undantag eftersom man inte 
satsade på samma långtgående stängningar av samhället som många andra 
länder gjorde (Delan et al 2020). Men det var inte unikt för Sverige att ojämlika 
livsvillkor förstärktes under pandemin. Elias et al (2021) skriver till exempel från 
en australiensisk kontext att rasism och främlingsfientlighet måste ses som att det 
har varit en del av nationens policy på institutionell- och samhällsnivå.  
Pandemin har beskrivits som en slags framkallningsvätska för kroniska kriser så 
som rasism och främlingsfientlighet världen över: 

The COVID-19 outbreak has uncovered a crisis in our social 
and political fabric extending beyond the outbreak itself: an 
uncomfortable propensity towards racism, xenophobia, and 
intolerance exacerbated by transnational health challenges and 
national politics. […] Society is unwell. The symptoms—
racialised violence, and excess morbidity and mortality in 
minority ethnic populations—reflect the cause: an unjust and 
unequal society. Scientists and doctors, by remaining 
technocratic and apolitical, are complicit in perpetuating 
discrimination. As a health community, we must do more than 
simply describing inequities in silos, we must act to dismantle 
systems that perpetuate the multiple intersecting and 
compounding systems of oppression that give rise to such 
inequities and injustices (Delan et al 2020). 

Oavsett nationella skillnader, så syns ett mönster på internationell nivå där 
mycket mer behöver göras för att ta itu med de underliggande orsakerna till 
diskriminering både på arbetsmarknaden och i krishanteringen och för att ge 
människor lika möjligheter till liv och hälsa, till exempel genom att förbättra den 
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lokala infrastrukturen (OECD 2022). Elias et al (2021) benämner detta som 
COVID-rasism. 

Vi ser att vår studie bidrar med kunskap som ofta marginaliseras i krishantering 
(Danielsson & Sjöstedt 2019) och granskar corona-krisen utifrån underliggande 
normer. Detta bidrar till den kritiska krisforskning som efterlyses inom 
krishanteringsforskningen efter att ha utvärderat effekterna på redan 
marginaliserade människor under corona-pandemin (Branicki 2020; Brinks & 
Ibert 2020; Elias et al 2021) utifrån svensk empiri. Resultatet av vår studie 
uppmanar därför till mer välinformerade beslut och slutsatser från offentliga 
aktörer. Dessa kräver en syn på kriser där maktrelationer är centrala och hur 
olika kriser vävs samman. Det är tydligt att multipla och kroniska kriser spelar 
roll när en akut kris drabbar samhällen som har hänt med corona-pandemin.  
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