
När saknade du som mest att 
inte kunna vara med andra 

människor under pandemin?

 

Hur såg ditt sociala liv ut under 
pandemin? Vem umgicks 

du med (och inte)?

Det sociala livetDet sociala livet

 Vilka nya sätt att vara social på 
hittade du under pandemin?

 

Har du fått en ny hobby eller 
något nytt fritidsintresse

under pandemin?

Hur firade du din födelsedag, 
nyår och andra högtider

 under pandemin?

Vad köpte du mer och/eller 
mindre av under pandemin?

Det sociala livet

Det sociala livet Det sociala livetDet sociala livet

Det sociala livet

Det sociala livet

Det sociala livet



Hälsan

Hälsan

Hälsan

Hälsan Hälsan

Hälsan Hälsan

Hälsan Hälsan

Hur tränade du 
under pandemin?

Hur mådde du 
under pandemin?

Beskriv en situation när du 
blev så trött på pandemin 

att du “tappade det”.

Beskriv något du känt gått väldigt 
snabbt eller väldigt långsamt 

under pandemin?

Gjorde du något speciellt för att 
må bättre under pandemin?

Vad gjorde du på din 
fritid under pandemin?



 Vilka personer diskuterade du 
pandemin med?

KrisinformationKrisinformationKrisinformation

KrisinformationKrisinformationKrisinformation

KrisinformationKrisinformationKrisinformation

Kommer du ihåg när du förstod 
att pandemin var ett faktum och 

hur fick du reda på det? 

 

Hur visste du att informationen 
om pandemin som du tog del av 

var trovärdig?

Vad sökte du mest efter på nätet 
gällande pandemin?

Hade du samma uppfattning om 
pandemin som personerna 

runt omkring dig?

Vilka källor (också personer), 
nyhetskanaler, medier etc tog 

 du del av under pandemin?

 



VardagenVardagenVardagen

VardagenVardagenVardagen

VardagenVardagenVardagen

Hur förändrades din arbetsplats 
(eller annan plats där du tillbringar 

din vardag) under pandemin?

Hur tog du dig till t ex jobb eller 
skola under pandemin?

Vad gjorde du under fika- och 
lunchpauserna under pandemin?

Förändrades ditt arbetssätt 
under pandemin? Hur?  

Vad var svårare respektive 
enklare i din vardag 

under pandemin?

På vilket sätt förändrades din 
vardag (t ex arbets- eller 

skolsituation) när 
pandemin bröt ut?


