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Konsekvenser av covid-19 

Inledning 
Omvärldsbevakning och omvärldsanalys är en ständigt pågående process som hjälper oss att i 
möjligaste mån vara beredda på förändringar i omvärlden som påverkar de kommunala 
verksamheterna direkt eller indirekt. Ibland inträffar det dock plötsliga och oförutsedda 
händelser som får stor påverkan på samhällsutvecklingen och kommunens verksamheter. Mora 
kommun arbetar med att analysera konsekvenserna av covid-19 och har satt utvecklingen i 
relation till befintlig omvärldsanalys.  

Covid-19 har på kort tid satt djupa avtryck på samhällsutvecklingen och kan medföra stora 
förändringar för världen, Sverige och Mora även på längre sikt. Här kompletterar vi 2020 års 
prioriterade trender med en konsekvensbeskrivning utifrån covid-19.  

 

 

 

Konkurrens om arbetskraft och kompetens 
Pandemin och dess följdverkningar har drastiskt förändrat utsikterna för den ekonomiska 
utvecklingen i Sverige och omvärlden. BNP väntas falla kraftigt världen över i år. Samtidigt tycks 
aktiviteten i svensk ekonomi bottnat under våren och återhämtningen har nu inletts. I Sverige 
bedöms BNP falla med 4,6 procent i år. Vad gäller utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden 
väntas både sysselsättning och sysselsättningsgrad falla i år, men korttidspermitteringarna 
bedöms ha dämpat fallet i sysselsättningen eftersom företag kan behålla personal i större 
utsträckning. Arbetskraftsdeltagandet väntas också minska, men mindre än 
sysselsättningsgraden och enbart temporärt. Arbetslösheten beräknas till följd av detta bli 9 
procent i år och 9,5 procent nästa år. Den djupa lågkonjunkturen innebär att de offentliga 
finanserna försvagas kraftigt, dels till följd av lägre skatteintäkter, dels till följd av finanspolitiska 
åtgärder för att bemöta krisen. Så beskriver Finansdepartementet sin augustiprognos år 2020 för 
den ekonomiska utvecklingen.   

Konjunkturen och utvecklingen på arbetsmarknaden påverkar även Moras arbetsmarknad. De 
möjligheter och utmaningar som omvärldsanalysen 2020 beskriver inom konkurrens om 
arbetskraft och kompetens kvarstår, i stort sett, även efter utbrottet av covid-19.  

Covid-19 har fått till följd att blicken riktats på sjukvård och äldreomsorg och vi kommer att se 
fortsatta nationella satsningar inom dessa områden.   

Som offentlig arbetsgivare är det viktigt att vi kan ta vara på det fokus och intresse som pandemin 
har skapat kring våra yrkesgrupper. Tider av ökad arbetslöshet och fokus på våra yrken och 
verksamheter kan underlätta kommunens möjligheter att rekrytera.  
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Kompetensbehoven har, under pandemin, ändrat fokus och det som tidigare var en 
försörjningsfråga har mer kommit att handla om kompetensutvecklingsfokus. Att vid 
permitteringar rusta sin personal och att byta yrke och karriärväg blir allt vanligare. Covid-19 
snabbade också på utveckling av arbete och utbildning på distans samt synliggjorde behov av 
plattformar för att kunna mötas.  

Innan covid-19 var kompetensförsörjningsfrågan driven av demografins mönster och 
högkonjunktur. Demografin kvarstår. Den förutsättningen är stark så när konjunkturen 
återhämtar sig återkommer sannolikt kompetensförsörjningsutmaningen relativt snabbt.   

Läget på den svenska arbetsmarknaden är allvarligt och Arbetsförmedlingens bedömning är att 
arbetslösheten fortsätter att öka dramatiskt under 2020 och 2021. Långtidsarbetslösheten väntas 
i sin tur öka till historiskt höga nivåer. Till följd av pandemin och dess effekter på svensk ekonomi 
och arbetsmarknad väntas arbetslösheten stiga fram till början av 2021. Dock råder stor 
osäkerhet kring utvecklingen framöver på grund av den pågående krisen. Krisen har slagit hårt 
mot branscher som hotell, restaurang och handel, där tillfälliga anställningar är vanliga och där 
det finns många ingångsjobb. Den skyndar också på strukturomvandlingen på arbetsmarknaden 
vilket leder till att vissa jobb inte kommer tillbaka.  

Enligt uppgifter från Arbetsförmedlingen har Mora kommun nu den högsta arbetslösheten sedan 
februari år 2015. Den totala arbetslösheten i juli månad uppgick till 6,0 procent, vilket är en 
ökning med 2,4 procentenheter, jämfört med samma tidpunkt i fjol. Sett till antalet personer 
betyder det att 581 av 9 683 invånare i åldern 16 till 64 år i Mora kommun var inskrivna som 
arbetssökande. Det vill säga 243 fler än i juli 2019. Denna trend ser likadan ut i hela Dalarna.  

Jan Sundqvist, analytiker på företaget Svamac påpekar att arbetslösheten må ha stigit i Dalarna 
men att det inte rör sig om några alarmerande siffror. Vad gäller exempelvis Mora och de senaste 
siffrorna i juli påpekar Jan att det, trots ökningen, fortfarande är en extremt låg siffra och inte alls 
i paritet med antalet arbetslösa under lågkonjunkturen på 1990-talet. När det kommer till 
turistnäringen, som är väldigt viktig för Dalarna i allmänhet och norra Dalarna i synnerhet, ser 
Jan inte ett så stort tapp som man i våras kunde befara. Dalarna och Mora är något av ett centrum 
för inrikesturism. Hemestern har medfört att det inte varit ett så stort tapp på den fronten. Sen 
finns det bekymmer längre fram. Hur kommer bristen på utrikesturism att påverka i ett längre 
perspektiv? Får vi något Vasalopp nästa år? Det är de stora evenemangen som bäddar för väldigt 
mycket i norra Dalarna, reflekterar Jan.  

Effektivisering med ny teknik 
Den digitala utvecklingen har accelererat under covid-19 pandemin. Vi har blivit tvingade att 
ställa om vårt sätt att arbeta och leva på väldigt kort tid. Med social distansering har vi blivit 
tvingade till att använda digitala lösningar för att kommunicera och ha möten på distans. Vi har 
snabbt fått lära oss att använda de digitala verktygen som i många fall redan funnits på plats 
i många år. Detta styrker tesen som finns om att digitalisering handlar mer om förändrat 
beteende än teknik. Undersökning som gjorts visar att mer än hälften upplever att de kan utföra 
sina arbetsuppgifter bättre om man kan utföra dem hemma vid behov.  Eftersom många i 
samhället har blivit tvingande att lära sig att använda de digitala teknikerna som finns i samhället 
och på arbetsplatser har vi fått ett kompetenslyft i att använda sig av till exempel 
mötesapplikationer, chattar, fildelningsytor med mera. Fler utnyttjar mer funktioner i vår digitala 
verktygslåda.    

Till följd av att människor inte är på kontoren och att vi har fått lov att genomföra viss 
undervisning, politiska möten och konferenser på distans så har 
videomöten och samarbetsverktyg fullkomligen exploderat. En leverantör rapporterar om en ökad 
omsättning på 354 procent jämfört med förra året.    

Inom digitala vårdlösningar så har användningen av regioners egna digitala tjänster nästan 
tiodubblats de första månaderna 2020.   

Undersökning som gjorts under covid-19 pandemin visar att när vi jobbar på distans så är det 
viktigaste en bra internetuppkoppling i form av fiber. Det är fyra gånger så vanligt hos dem som 
inte har bredband via fiber att man väljer att begränsa sitt distansarbete. Dessutom visar 
undersökningen att 16 procent som har dålig uppkoppling övervägt att flytta av den 
anledningen. En försiktig slutsats vi kan dra av denna undersökning är att fiberutbyggnaden är 
fortsatt viktig.   
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De som lever i ett digitalt utanförskap, framförallt våra äldre som även är en riskgrupp har 
troligtvis upplevt covid-19 som jobbigt då de även har fått distansera sig socialt till släkt och 
vänner samtidigt som man kanske inte har samma kunskaper och möjligheter till bland 
annat videosamtal och sociala medier. Inom ramen för Hållbara Mora bedrivs ett projekt som 
syftar till ökad digital delaktighet, i vilket denna målgrupp är viktig.   

Vad gäller skolan och de administrativa arbetsuppgifterna har Mora Kommun rent tekniskt stått 
ganska väl rustade för distansarbete och distansarbete. Detta bland annat tack vare en modern 
plattform i Microsoft 365 som är mycket inriktad på att vi ska kunna samarbeta och jobba vart vi 
än i världen sitter.   

I ett normalt tillstånd i samhället är informationssäkerhet ett väldigt viktigt arbete. Under 
pandemin har det blivit ännu viktigare. I början av utbrottet såg vi att vissa försökte utnyttja 
covid-19 genom att försöka genomföra nätfiskeattacker. En annan sak som fått mycket fokus är 
hur vi ska upprätta informationssäkerheten när det finns flera enheter som lämnar kontoren och 
anställda jobbar hemifrån, till exempel så ökar stöldrisken för enheter genom att enheterna inte 
stannar innanför skalskyddet som vi har på våra normala arbetsplatser.  

Sammanfattningsvis har fler upptäckt möjligheten med olika digitala verktyg och att vi har 
generellt fått högre kompetens i att använda digitala verktyg och att fler personer ser möjligheter i 
olika digitala lösningar. Digitaliseringen har helt enkelt fått sig ett hopp framåt.  

Jämlik välfärd 
Den pågående pandemin slår hårt mot de äldre och personer med underliggande sjukdomar. 
Mest utsatta är de över 80 år, en grupp som vuxit under senare år i Mora och som förväntas växa 
ännu snabbare framöver. Spridningen av covid-19 har ökat kraven på kommunal vård och omsorg 
och bland annat inneburit skärpta rutiner och besöksförbud på vårdboenden. De yngre äldre (65–
79 år) blir också påverkade. De utgör inte bara en växande tillgång på arbetsmarknaden utan 
många är också bärande pelare inom ideella verksamheter. Även fortsatt finns risk för att många 
äldre kan påverkas av olika begränsningar för att förhindra eller hantera nya utbrott av 
sjukdomen.  

Indirekta konsekvenser kan komma att påverka vår psykiska hälsa och våra levnadsvanor på både 
kort och lång sikt och dessutom kvarstå under många år.  

Barn påverkas av att tillgången till förskola minskar vid permittering, vilket kan påverka vissa 
barns trygghet och utveckling. Omställd undervisning och ökad skolfrånvaro kan innebära att 
barn och unga som behöver särskilt stöd inte tillgodogör sig kunskap eller fullföljer sin 
utbildning. Ohälsosamma levnadsvanor kopplade till mat och fysisk aktivitet samt bruk av droger 
och spel ökar mest bland grupper med mer utsatta sociala och ekonomiska förhållanden. Äldre 
drabbas i större utsträckning av oro och ensamhet och kvinnor och barn drabbas av isolering och 
våld i hemmet. Deltagandet i folkhälsoinsatser minskar bland grupper som sedan tidigare 
utnyttjar dessa arenor i mindre utsträckning.  

Historiska erfarenheter visar är att människors förväntningar och syn på vad som är viktigt kan 
förändra sig snabbt i samband med större kriser. Det kan därför förväntas att invånarnas 
förväntningar och krav på kommuner och samhället förändras som reaktion på politiska beslut, 
agerande från myndigheter och vad som diskuteras i media och på sociala medier. Synen på vad 
som är viktigt kan samtidigt komma att förändras snabbt beroende på händelseutvecklingen. 
Detta gäller även synen på neddragningar och begränsningar i samhällsservice och tjänster. 
Ungas förväntan om att kollektivet tar hand om individen kan antas vara hög framöver, för det är 
just den roll som de har fått uppleva att staten ska ha. Både nu under denna kris och vid 
finanskraschen 2008 har staten tagit rollen som skaparen av trygghet. Kairos Futures data kring 
vilka rättigheter som över 80 procent av svenskarna anser sig ha visar att det är så svenskarna vill 
ha det, och de unga är inget undantag: staten ska utjämna skillnader i livsvillkor och ta hand om 
människor som drabbas av ohälsa och otur. Kollektiva lösningar med hög nivå av 
individanpassning, kollektivism utan homogenitet.  

En effektiv kommunikation under en kris kräver att vi som kommun har en god förmåga att 
kommunicera både före, under och efter krisen. Grunden för god kommunikation i kris skapas 
innan krisen bryter ut. Risken för ryktesspridning och konspirationsteorier ökar i tider av oro och 
osäkerhet, vilket vi måste ha en förmåga att hantera. 



2020-09-28 

Sida 6 av 9 

 

Minskat integritetsskydd till förmån för säkerhet tycks sannolikt. I Sverige anser 83 procent 
att det bör vara en rättighet att människor får tillgång till alla data som finns lagrad om dem, men 
de yngsta i studien (16–25 år) är mer toleranta, då 75 procent anser det vara en rättighet. Andelen 
som menar att det ”inte alls är viktigt att minska förbud och kontroller utan snarare tvärt om” har 
ökat från 5 procent 1984 till 40 procent 2016.  

En obalanserad bostadsmarknad 
Enligt Svensk Mäklarstatistik råder det fortsatt hög aktivitet på bostadsmarknaden i Sverige. 
Priser på både bostadsrätter och villor har ökat stadigt i stora delar av landet och allra mest har 
ökningen för fritidshus varit. Den höga aktivitet på bostadsmarknaden antas kunna kopplas till 
att fler människor blivit benägna att se över sin fritids- och boendesituation och att många 
människor har spenderat semestern hemma kan ha påverkat att både säljare och köpare blivit 
mer aktiva på bostadsmarknaden. Det kan tex. handla om att skaffa ett större boende eller en 
extra lägenhet när flera ska samsas om att arbeta hemifrån i större utsträckning. Det kan också 
handla om att skaffa sig ett fritidshus då intresset för att resa utomlands minskat pga. virusoro 
samt resebegränsningar. Andra faktorer som antas kunnat påverkat bostadsmarknaden i denna 
riktning är en sjunkande smittspridning, hopp om ekonomisk återhämtning och en långvarig 
lågräntemiljö. 

Att det är en hög aktivitet på bostadsmarknaden betyder inte att den är utom fara. Boverkets 
prognos visar att antalet påbörjade bostäder har minskat i år och bostadsbyggandet har vänt 
nedåt. Att effekterna trots allt inte blivit större kan bero på att bostadsbyggandet, styrs av 
processer där det tar lång tid att ändra kurs. Enligt Boverkets prognos kommer bostadsbyggandet 
att minska ytterligare men hur det kommer gå i förlängningen handlar om hur långvarig krisen 
blir och om arbetslösheten sjunker stort. Om arbetslösheten ökar samtidigt som hushållens 
inkomster minskar kan bostadsmarknaden komma att påverkas negativt. Vid en nedåtgående 
spiral kan de sociala problemen öka i form av fler tex. betalningsproblem, vräkningar, ökad 
trångboddhet, stigande hemlöshet och utslagning. För människor som hade svårt ta sig in på 
bostadsmarknaden redan innan kan situationen försvåras ytterligare. Höga priser och hårda 
lånerestriktioner kan hindra de som inte kan få finansiell hjälp från föräldrar eller andra att 
komma in på ägarmarknaden. Samtidigt kan det vara svårt att ta sig in på hyresmarknaden då 
kön till en hyreslägenhet kan vara lång. 

Till följd av covid-19 har alltfler människor börjat att arbeta på distans hemifrån. Distansarbetet 
har under krisen blivit alltmer legitimt både av smittspridningsskäl och av miljöskäl. 
Undersökningar visar att många människor vill fortsätta att arbeta på distans i högre grad även 
när krisen är över.  Fler svenska storbolag låter sina medarbetare arbeta hemma på distans även i 
höst. Flera av bolagen är öppna för flexiblare arbetssätt även efter pandemin. Om distansarbetet 
är här för att stanna kan det bidra till att människor börjar att se över sin livs-och 
boendesituation. De kanske inser att de inte behöver bo i närheten av den centralt belägna 
arbetsplatsen för att utföra sitt arbete. Det skulle kunna leda till att, det blir ett uppsving för 
boendeformer utanför centralorten, efterfrågan på traditionellt kontorsutrymme inne i 
centralorterna minskar, kraven ökar på nya planlösningar och tekniska lösningar i det egna 
hemmet, utbudet av centrumnära boenden ökar då efterfrågan minskar och prisutvecklingen 
dämpas på centrumnära boenden. 

Bostadsmarknaden i Mora är stabil, trots pandemin. Priser har stigit på både på bostadsrätter, 
villor och fritidshus.  Det har sålts fler bostadsrätter och villor än vid samma period förra året. 
Försäljningen av fritidshus har ökat till viss del jämfört med samma period förra året. Aktörer 
inom bostads-och byggbranschen är fortfarande intresserade av att bygga bostäder i Mora. Inför 
sommarsäsongen ökade antalet bygglovsansökningar i jämförelse med samma tid föregående år. 

Genomsnittspriset på en bostadsrätt i Mora låg på 19 004 kronor per kvadratmeter i augusti-
2020. Det är högt pris om man jämför med de historiska genomsnittspriserna per helår. 2019 låg 
genomsnittspriset på 15 606 kronor per kvadratmeter. Försäljningen av bostadsrätter har också 
ökat 2020 om man jämför samma period under de senaste åren.  

Genomsnittspriset på en villa i Mora låg på 19 265 kronor per kvadratmeter under juni-augusti 
2020. Priset på villor ökade som mest under samma period (+14,3 procent). Endast i juni 2019 
var priserna högre på villor.  Försäljningen av villor har ökat om man jämför samma period år 
2019.  
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Priser på fritidshus har ökat med 25,8 procent de sista 12 månaderna (tom augusti 2020). 
Medelpriset låg på 19 923 kronor per kvadratmeter (perioden juni-augusti 2020.). Försäljningen 
av fritidshus har ökat till viss del om man jämför med samma period år 2019.  

Bygga tillit och socialt kapital hos unga 
Vid kriser ställs allt på sin spets. Tilliten slår i höjden men också misstron till media, politiker och 
myndigheter. Det måste betraktas som en förväntad effekt vid extraordinära händelser men i det 
långa loppet kan man inte säga hur det kommer bli framåt på grund av covid-19. Det är helt 
enkelt för tidigt att se konsekvenserna vad gäller tilliten.  

Det har gjorts tillitsstudier för att se hur det såg ut under våren och resultaten blev relativt 
samstämmigt mellan vuxna, barn och ungdomar. Ungdomar generellt hade stor tillit till 
myndigheter när det gäller information om covid-19. 80 procent angav att de litar på myndigheter 
”helt och hållet” eller ”ganska mycket”. Vid närmare analys kunde vi se att det fanns en signifikant 
skillnad utifrån hur ungdomarna bodde. Högst tillit till myndigheter hade ungdomar som bodde i 
villa och minst tillit (60 procent) hade de som bodde i hyresrätt. Tilliten är dock ändå hög och i 
nivå med tilliten till familjen. Även politiker får höga förtroendesiffror när det gäller information 
om covid-19. 

 

När det gäller medier är det traditionella medier och nyhetsappar som får höga tillitssiffror, 
medan ungdomar förhåller sig mycket kritiskt i sina attityder till sociala medier som 
informationskälla. På frågan ”Tycker du att det behövs tydligare information till ungdomar 
om covid-19?” svarade 55 procent att de vill ha ”lite mer” information och 15 procent att de vill ha 
”mycket mer”. Således uppger 70 procent av ungdomarna ett behov av mer information riktad till 
just dem finns.  

Integration och ökad mångfald 
Covid-19 påverkar världens mest sårbara människor. Covid-19 har nu identifierats i alla världens 
länder, även i länder med stort antal flyktingar. Fler än 70 miljoner flyktingar, asylsökande och 
internflyktingar har tvingats lämna sina hem. De flesta saknar tillgång till grundläggande saker 
som rent vatten, sanitet eller hälso- och sjukvård, och många har ingen juridisk status. Att genom 
olika åtgärder förebygga covid-19 – till exempel tvätta händer när man inte har tillgång till vatten 
och tvål och hålla fysisk distans i trånga tält och överfulla flyktingläger - blir svårt under sådana 
förhållanden. Att leva på flykt innebär stor osäkerhet; risk att gripas, utsättas för övergrepp, brist 
på hälso-och sjukvård och tillförlitlig information.   

Stängda gränser och omfattande reserestriktioner i pandemins fotspår har påverkat 
möjligheterna för människor att såväl söka skydd som att arbeta och studera i Sverige. Pandemins 
effekter påverkar Migrationsverkets verksamhet där ärenden av alla slag – asyl, viseringar, 
arbetstillstånd och uppehållstillstånd för studier - minskat med närmare 
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hälften. Migrationsverket sköt under våren 2020 upp överföringar av kvotflyktingar på grund av 
covid-19, men Migrationsverket har meddelat att de kan återupptas under hösten om pandemin 
klingar av och kan då komma att påverka kommunernas mottagande.  

Covid-19 har effekter på näringslivet och arbetsmarknaden. Grupper med svagare anknytning till 
arbetsmarknaden, såsom utrikesfödda med kort vistelsetid i landet drabbas ofta snabbare och 
hårdare när arbetslösheten stiger. En hög andel jobbar dessutom i näringar som påverkas 
kraftigt till exempel besöksnäring, detaljhandeln och transport-och logistikbranschen. Om 
ekonomin inte återhämtar sig på längre sikt finns risk för arbetslöshet, försvårad etablering på 
arbetsmarknaden och minskade försörjningsmöjligheter för många. Den nya gymnasielagen 
kräver att unga över 18 år har arbete 6 månader efter gymnasiet för att få uppehållstillstånd. Om 
de inte får arbete riskerar de att utvisas.  

Många barn som har asylinvandrat har svårt att nå upp till kunskapskraven i skolan och saknar 
ofta möjlighet att tillgodogöra sig skolans utbildning inom avsedd tid. De riskerar att drabbas när 
eleverna förväntas att själva ta ett större ansvar för lärandet när undervisning bedrivs på distans 
eller lärare saknas i skolan.   

Vikten av tillgänglig och målgruppsanpassad information om pågående smittspridning är stor och 
kan innebära att tilliten ökar. Covid-19 förväntas slå hårdare mot de grupper som känner lägre 
grad av tillit än andra grupper exempelvis lågutbildade, arbetslösa och nyanlända och riskerar att 
öka splittring i samhället. Det finns även en ökad stigmatisering av utlandsfödda personer som 
tycks mer utsatta för allvarlig Covid-19.  

Överlag ökar smittspridning vid trångboddhet. Bland utlandsfödda är det vanligare med såväl 
trångboddhet som flergenerationsboende. Trångboddhet påverkar också elevers möjlighet till 
skolundervisning på distans, liksom arbete på distans.  

Polarisering 
Pandemin sprider sig utan hänsyn till polarisering men vissa grupper som inte alltid befinner i de 
yttre svansarna påverkas mer än andra. Däribland är gruppen 70+ som finns representerade i 
hela samhället. Andra grupper som vissa nysvenskar framförallt från Nordafrika har drabbats 
hårt, framförallt de som bor i de redan marginaliserade ytterområdena till våra städer.  
Pandemins påverkan på polarisering är att fler har hamnat i ytterligheterna på 
normalfördelningskurvan. Det gäller såväl ekonomiskt, socialt och för de som inte fått tillgång till 
samhällets funktioner sedan februari. Till exempel har de som i normalfallet har behov av att 
regelbundet uppsöka vård och behandling fått se sina behov få lägre prioritet.   

Grupper i samhället som kan röra sig fritt och handla och arbeta har inte påverkats negativt i 
samma grad som de som tillhör riskgrupper. Samtidigt har staten bidragit med massor med 
stödpengar för att inte utslaget ska bli fullt så hårt ekonomiskt. Socialt har man däremot inte 
kunnat ge många andra lösningar än digitala alternativ. Det digitala utanförskapet har länge 
påtalats som ett samhällsproblem men som blivit än tydligare under 2020. Många digitala 
utvecklingssteg har dock tagits och fler gör mer över internet idag. Som ytterlighet ser många 
arbetstagare som kan arbeta på distans stora fördelar inte minst ekonomiskt med covid-19 
situationen.   

Som motkraft till den negativa sidan av normalfördelningskurvan kan lyftas den nationella 
samling som de flesta länder sett under året. Även om EU inledningsvis haltade i 
sammanhållningen så har den förbättrats över tid. I USA kunde republikaner och demokrater 
enas om ett stödpaket trots att det är valår. Det betyder att fler innefattas av den stora 
marionetten i många bitar och inte längre hamnar i ytterligheterna. Mot slutet av sommaren bröts 
dock samlingen eller borgfrederna och strategier och stödpaketens utformning började 
ifrågasättas i Sverige. I USA har närheten till valdatumet och BLM-rörelsen, som inte kopplas 
till covid-19, lett till att inte heller de håller ihop längre.   

Sammanfattningsvis kan man peka på att andra indelningar än i vanliga fall av befolkningen 
och olika områden har förändrats i fråga om polarisering. Normalfördelningskurvan har trots ett 
exceptionellt år inte rört sig påtagligt. Den stora massan i Sverige lever sitt liv bra men på annat 
sätt än tidigare.  
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