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Abstract 

 

Author(s): Sara Rehnstrand and Josefine Berggren 

Title: “When it comes to violence, we all have to do our job, with or without a pandemic” A 

qualitative study of social workers’ experiences of the Covid-19 pandemic, and their 

understanding of risk factors for violence and the situation of women subjected to violence.  

Supervisor: Kristin Linderoth  

Assessor: Jayeon Lindellee 

 

Men’s perpetration of intimate partner violence against women is a global problem that 

prevents social equality and contributes to severe health problems for many women, and the 

ongoing global covid-19 pandemic has caused an increase in violence against women. The 

aim of this study was therefore to explore social workers' perspectives on how the covid-19 

pandemic affects women subjected to intimate partner violence, and to analyse how social 

workers’ experiences can contribute to an expanded understanding of risk factors for violence 

and how to prevent it, as well as how societal crises affects men’s violence against women. 

The method chosen was qualitative, semi-structured interviews with seven professionals from 

different municipalities who treat women subjected to intimate partner violence in their daily 

work. We applied an ecological and intersectional framework to our analysis in order to 

interpret the factors behind intimate partner violence on both individual and societal levels. A 

key finding of this study was that risk factors for intimate partner violence are the same 

during the pandemic as before, but increased in occurrence and impact. Another finding was 

that even though women subjected to intimate partner violence is a heterogeneous group, and 

women of all ages, origin, socioeconomic status etcetera are affected, there are important 

differences between groups of women when it comes to the possibility to seek help during the 

pandemic, age and migration status being important factors. The study also found that 

whether the aid organizations where working from home or not affected the influx of women 

seeking help. The study highlights the importance of an intersectional and multilevel 

understanding of risk factors related to violence, and by analysing the added dimensions 

associated with the pandemic, the study contributes with new knowledge about how to aid 

prevention and develop treatment strategies to counter violence at several levels. 

 

Key words: Intimate partner violence; Covid-19 pandemic; social worker; Risk factors; 

violence against women 
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Förord  

Först och främst vill vi tacka våra intervjupersoner, som trots hög arbetsbelastning och 

utmaning i arbetet, gett oss sin tid och sitt engagemang. Tack för att ni delade med er av era 

erfarenheter och upplevelser. Er medverkan möjliggjorde denna uppsats.  

 

Vi till tacka vår handledare Kristin Linderoth som givit oss vägledning och stöd under 

arbetets gång.  
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1 Problemformulering 

‘Hemma’, en varm och trygg plats att pusta ut vid dagens slut, en fristad från yttre stress och 

press, men inte för alla. Den pågående coronapandemin har inneburit stora omställningar i 

vardagen och samhället i stort. Samhällets säkerhetsåtgärder för att minska smittspridning har 

inneburit utmaningar för många, och social distansering och mer tid i hemmet är något de 

flesta erfarit. För kvinnor som lever med våld i nära relationer presenterar den påtvingade 

isolering som coronapandemin inneburit, en ökad risk att utsättas för mer våld och försvårade 

möjligheter att söka hjälp (Jämställdhetsmyndigheten 2021). 

Våld i nära relationer klassas idag som ett folkhälsoproblem och kan medföra allvarliga 

konsekvenser för den som utsätts (Okenwa-Emegwa 2019, s. 558). Begreppet våld i nära 

relation syftar till ett systematiskt användande av olika former av våld som ett sätt att utöva 

makt och kontroll, och utmärks av att det finns emotionella band mellan den våldsutsatta och 

den som utövar våldet, och utövas nästan uteslutande i hemmet (Socialstyrelsen 2016). 

Ungefär 30% av världens kvinnor beräknas efter 15 års ålder att någon gång ha utsatts för 

våld av en partner (WHO 2017), och i Sverige uppskattas ungefär var femte kvinna uppleva 

våld i en nära relation någon gång (BRÅ 2019). 

 Att det under pandemin syns en ökning av mäns våld mot kvinnor kan förklaras med den 

ökade sociala isoleringen som är en effekt av de restriktioner som tillkommit för att förhindra 

smittspridningen. Under tidigare pandemier och katastrofer visade sig de vanligaste 

riskfaktorerna för våld vara: ekonomisk osäkerhet och stress, arbetsförlust, karantän och 

social isolering. Social isolering i sig medför en ökad risk för depression, stress, ensamhet och 

ilska, som samtliga är kända riskfaktorer för våld. Social isolering innebär också en mer 

frekvent och fysisk närhet till varandra, vilket ökar risken för att frustration och konflikt 

uppstår, och i sin tur ökat våld. Den sociala isoleringen försvårar också möjligheten för 

våldsutsatta att söka hjälp och ta del av samhällets stödinsatser (Denize et al., 2021). 

 I Sverige har våldsutsatta kvinnor en lagstadgad rätt till stöd och hjälp, och varje kommun 

har ansvar och skyldighet både enligt socialtjänstlag och föreskrifter att tillgodose stödinsatser 

(Ekström 2019, s. 273). För att kunna göra det behövs det läggas fokus på 

informationssatsningar och framtas arbetsmetoder som kan nå ut till våldsutsatta kvinnor, 

även under de särskilda omständigheter som coronapandemin innebär.  

 Genom att undersöka kvinnors våldsutsatthet under pandemin kan mönster identifieras 

som kan bidra till en bättre förståelse för fenomenet våld i nära relationer och till att 
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identifiera riskfaktorer som sedan kan användas i behandlingen och förebyggandet av våld. 

Våld i nära relationer är ett socialt problem som drabbar många kvinnor och som kvarstår 

trots globala framsteg inom kvinnors rättigheter och att området är välstuderat. Således är det 

fortsatt relevant att rikta fokus på befintliga forskningsfrågor (Okenwa-Emegwa 2019, s. 559). 

Situationen är ständigt föränderlig, och faktorer som globalisering, migration, teknologiska 

framsteg, konflikter och katastrofer och uppkomsten av andra globala trender skapar hela 

tiden nya dimensioner av problemet (ibid., 2019, s. 560). Därför är det även relevant att rikta 

in sig på nya perspektiv såsom de som pandemin medför, för att identifiera eventuella 

riktningar för framtida forskning. 

Vi vill med vår studie med hjälp av professionellas utsagor skapa förståelse för vilka 

omständigheter som orsakar våld och hur våldet påverkas av yttre dimensioner såsom 

pandemin, för att bättre kunna förstå hur våld bör bemötas, och hur preventivt arbete bör 

utföras. Vi tror att den förståelsen är viktig för att underlätta förebyggandet av våld, för att 

kunna förhindra att fler kvinnor utsätts för mäns våld och för att genom detta främja den 

fortsatta utvecklingen av ett jämställt samhälle och alla människors lika värde.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Vår studie syftar till att undersöka hur socialarbetare upplever att coronapandemin 

påverkat situationen för kvinnor som utsätts för våld i hemmet och att analysera hur 

deras erfarenheter kan bidra till att utveckla förståelsen av riskfaktorer för våld och hur våld 

kan förebyggas, samt hur samhällskriser tillför nya dimensioner av mäns våld mot kvinnor. 

 

• På vilket sätt kan professionellas erfarenheter bidra till förståelsen för orsakerna 

bakom våld i nära relationer, och på vilket sätt kan den förståelsen användas för att 

minska förekomsten av våld? 

• På vilket sätt upplever professionella att samhällskriser påverkar orsakerna bakom 

våld i nära relationer, och på vilket sätt kan den förståelsen användas för att förstå hur 

coronapandemin påverkat våldsutsatta kvinnors situation och möjlighet att söka hjälp? 

 

1.3 Begreppsdefinition och avgränsning 

1.3.1 Våld i nära relationer 

Vår studie avser att primärt undersöka våld i nära relationer utifrån socialarbetares bild av 

målgruppen våldsutsatta kvinnor. Vi kommer att använda olika begrepp och termer för att 



 3 

beskriva våld i nära relationer, t.ex. våld i hemmet, relationsvåld och mäns våld mot kvinnor. 

Genom att använda material kring samma ämne, från olika källor säkerställs en mer objektiv 

och trovärdig betydelse av begreppet (Ahrne och Svensson 2015, s. 21f). Våld i nära 

relationer är ofta ett mönster av handlingar som kan vara allt ifrån subtila handlingar till grova 

brott. Mer konkret är det allt ifrån att bli förlöjligad till att utsättas för våldtäkt eller allvarliga 

hot. Det är ofta kombinationer av fysiskt, sexuellt och psykiskt våld (Socialstyrelsen 2016). 

Med våld i nära relationer syftar vi till relationer där det förekommer ett systematiskt 

utövande av fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld, samt förekommer starka emotionella band 

mellan våldsutövaren och den våldsutsatta. 

 

1.3.2 Målgruppen och professionella 

Vi är medvetna om att inte alla som utövar våld är män, och inte alla som utsätts för våld är 

kvinnor, utan att våld i nära relationer drabbar personer av alla könsidentiteter och typer av 

relationer samt att det kan förekomma våld barn och föräldrar emellan. Denna uppsats har 

haft en begränsad tidsram och utformning, därför har vi valt att i linje med det som nationell 

och internationell forskning framhåller om att förövaren i våld i nära relationer vanligtvis är 

en man och den utsatta en kvinna (Jämställdhetsmyndigheten 2021) gjort valet att begränsa 

studiens fokus till mäns våld mot kvinnor. Att framställa kön gör att det dominerande våldet 

mot kvinnor framhävs och uppmärksammas och möjliggör en djupare analys på detaljnivå av 

kvinnors upplevelser av våld. Nackdelen med att betona kön är att andra grupper riskerar att 

stängas ute eftersom det presumeras att de inte utsätts för våld. 

Mäns våld mot kvinnor är ett välstuderat ämne, och trots globala framsteg inom kvinnors 

rättigheter och feministisk forskning så kvarstår problemet (Okenwa-Emegwa 2019, s. 559). 

Vi anser därför att det är relevant att fortsätta rikta fokus på mäns våld mot kvinnor. Den 

pågående coronapandemin tillför en ny dimension av mäns våld mot kvinnor som inte tidigare 

skådats.  

2 Kunskapsläget 

I följande avsnitt presenteras relevant forskning kring ämnet våld i nära relationer med fokus 

på riskfaktorer, forskning kring hur coronapandemin påverkat våldsutsatta samt forskning 

som tittat på våld i nära relationer kopplat till andra samhällskriser. Dessa tre områden har 

valts ut för att skapa en ökad förståelse för orsakerna till våld i nära relationer samt hur de 

påverkas av samhällskriser. Med hänsyn till den begränsade forskning som finns om den 
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pågående coronapandemin har vi gjort valet att komplettera kunskapsläget med forskning 

kring naturkatastrofer och andra samhällskrisers inverkan på våld i nära relationer. 

 

2.1 Riskfaktorer för våld i nära relationer 

Orsakerna till mäns våld mot kvinnor tenderar att förstås genom två olika, huvudsakliga 

förklaringsmodeller. Dessa presenteras i Statens offentliga utredning “Slag i luften. En 

utredning om myndigheter, mansvåld och makt” (SOU 2004:121). En förklaringsmodell är att 

våldet är socialt/politiskt betingat och bör förstås genom en könsmaktsordning där män 

överordnas kvinnor, och där maktojämlikheter mellan könen och patriarkala strukturer föder 

våldet (SOU 2004:121, s. 43). En alternativ förklaringsmodell är att våldets orsaker står att 

finna i individuella faktorer hos männen som utövar våld (SOU 2004:121, s. 48f).  

Socialstyrelsen (2009, s. 351f) betonar hur både sociala, politiska och individuella 

riskfaktorer hos förövaren är betydande för förståelsen av våld i nära relationer och använder 

begreppet könsmaktsordning för att beskriva våldet utifrån en samhällsstruktur där män 

överordnas kvinnor som en av förklaringarna. Vidare används begreppet avvikelseförståelser 

för att förklara våldet utifrån individuella avvikelser hos våldsutövande män, som psykisk 

sjukdom, kriminalitet och missbruk (ibid.). 

Wendt (2002) framhåller båda perspektiven i sin studie, och visar hur relationsvåld primärt 

förklarats utifrån missbruk, dåliga uppväxtförhållanden och andra individuella orsaker hos 

mannen, och senare tolkats som ett problem grundat i ojämlikheter mellan könen.  

Okenwa-Emegwa (2019) framhåller i sin studie både individuella och sociala faktorer som 

betydande faktorer förenade med en ökad risk för våld. Studien visar på bland annat faktorer 

som låg utbildningsnivå, analfabetism, låg socioekonomisk status, brist på socialt stöd, 

psykisk utmattning, riskfylld alkoholkonsumtion och ekonomiska problem som markörer för 

våld (s. 564).  

Gilchrists (2017) undersöker i sin studie faktorer associerade med relationsvåld hos män i 

missbruksbehandling och påvisar i sin forskning ett tydligt mönster av missbruk, upplevelser 

av våld i barndomen, depression och ilska, samt normativa föreställningar om kön och 

könsroller hos de män som utövat våld i nära relationer.  

Willie (2018) undersöker ytterligare en dimension av mäns våld mot kvinnor, och anför att 

sociala normer och föreställningar om maskulinitet och femininitet och hur män och kvinnor 

interagerar i relationer är viktiga för förståelsen av våld i nära relationer. Studien är baserad 

på en undersökning av 119 heterosexuella män som studerades under ett halvårs tid och 
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granskar förhållandet mellan traditionella könsnormer och mäns våld mot kvinnor. Studien 

visar en ökning av våldsamma beteenden i hemmet associerat med traditionella och kulturella 

föreställningar om kön och sexualitet, och betonar hur maskulinitet och kulturella normer om 

sex och sexualitet behöver adresseras i arbetet med mäns våld mot kvinnor. 

 

2.3 Våld i nära relationer och samhällskriser  

Kunskapen som finns om hur coronapandemin påverkar kvinnor som utsätts för våld i nära 

relationer är begränsad eftersom pandemin i skrivande stund fortfarande pågår. Med hänsyn 

till detta används även tidigare forskning kring hur naturkatastrofer och andra samhällskriser 

bidragit till en ökning av våld i hemmet för att öka förståelsen för hur våldsutsatta kvinnor 

påverkas av den rådande coronapandemin.  

I en studie av Parkinson (2019) påvisas ett samband mellan naturkatastrofer och en ökning 

av mäns våld mot kvinnor i hemmet. Genom intervjuer gällande den katastrofala eldsvådan 

Black Saturday bushfires som inträffade den 7 februari 2009 i Australien anförde 17 av 30 

kvinnor att de upplevt nya former eller ökat våld från manliga partners i samband med 

katastrofen. Parkinson (2019) diskuterar vikten av att agera på sambandet mellan 

naturkatastrofer och ökat våld i hemmet. Trots att för få kvinnor deltagit i studien för att 

resultatet skall kunna ses som representativt hänvisar Parkinson till andra studier som 

bekräftar sambandet mellan naturkatastrofer och ökat våld.  

Zahran et al. (2009) har genom sin forskning om förekomsten av våldsbrott under 

naturkatastrofer i Florida påvisat en koppling mellan naturkatastrofer och brottslighet, och en 

särskilt framträdande koppling beträffande våld i hemmet. Artikeln diskuterar hur katastrofer 

bidrar till en förändring i rutiner och skapar stress i familjer, och till hur samhällets 

prioritering av resurser förändras. Vidare beskrivs dessa som allmänna riskfaktorer för ökat 

våld i hemmet, och således en tänkbar förklaring till en ökad rapportering av våld i hemmet 

under naturkatastrofer. Artikeln tar upp vulkanutbrottet i Mount Saint Helens som ett 

exempel, då rapporteringen av våld i hemmet ökade med 46 procent i samband med 

incidenten. Zahran et al. (2009) diskuterar hur flera studier bekräftar att våld i hemmet ökar i 

samband med naturkatastrofer och hänvisar bland annat till Anastario et al. (2009) vars artikel 

handlar om ökat våld mot kvinnor i sviterna av orkanen Katrina, där det framkommer att våld 

mot kvinnor genomgick en nästan fyrfaldig ökning efter orkanen. Även Jenkins och Phillips 

(2008) studie handlar om våldsutsatta kvinnor under och efter orkanen Katrina där de visar på 

hur processen att lämna kan se ut under en katastrof. Dock visar de på att våldsutsatta tar 
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beslut att lämna i katastrofer och de tittar på och kritiserar arbetet från olika instanser i 

samhället som bland annat polisen.  

Schneider et al. (2016) undersöker i sin studie ytterligare en dimension av våld i hemmet 

och samhällskriser, och anför att ekonomiska kriser som skapas av lågkonjunkturer kan 

inverka på våld i nära relationer. Studien är baserad på en undersökning kring effekterna av 

lågkonjunkturen i USA under slutet av 00-talet och granskar förhållandet mellan 

ogynnsamma arbetsmarknadsförhållanden och kvinnors upplevelser av våld i hemmet mellan 

2001 och 2010. Studien visar en ökning av våldsamma beteenden i hemmet förknippat med 

den snabba ökning av arbetslöshet under lågkonjunkturen, och påvisar negativa effekter på 

relationer till följd av den ångest och osäkerhet som lågkonjunkturen medförde. 

Under coronapandemin syns en ökning av mäns våld mot kvinnor. Forskningen visar att 

samhällskriser och katastrofer tidigare föranlett en ökning av våld mot kvinnor, och några av 

de vanligaste riskfaktorerna för våld har identifierats vara: ekonomisk osäkerhet och stress, 

arbetsförlust och social isolering (Denize et al. 2021). Social isolering i sig medför en ökad 

risk för depression, stress, ensamhet och ilska som samtliga är kända riskfaktorer för våld. 

Social isolering innebär också en mer frekvent och fysisk närhet till varandra vilket ökar 

risken för att frustration och konflikt uppstår, och i sin tur ökat våld. Social isolering är också 

för många en direkt konsekvens av de skyddsåtgärder som vidtagits för att hindra 

smittspridningen under coronapandemin (ibid.). Ytterligare en aktuell studie som tittar på 

coronapandemins effekter kopplat till våldsutsatta kvinnor är Catherine Kaukinens artikel 

When Stay-at-Home Orders Leave Victims Unsafe at Home: Exploring the Risk and 

Consequences of Intimate Partner Violence during the COVID-19 Pandemic (2020). 

Kaukinen (2020) vill i sin studie titta på de eventuella lång- och kortsiktiga konsekvenserna 

av coronapandemin, med fokus på kvinnor som utsätts för våld i hemmet. Några av de redan 

synliga konsekvenserna Kaukinen nämner är rekordhög arbetslöshet hos män, ekonomisk 

instabilitet samt ökade stressorer i hemmet, bland annat på grund av hemskolning av barn och 

den sociala distanseringen. Hon argumenterar för att de steg som tagits för att minska 

smittspridningen kan ha varit ett bakslag värt årtionden av framsteg för att hålla kvinnor och 

barn skyddade hemma. 

Genom att undersöka socialarbetares erfarenheter av arbetet med våldsutsatta kvinnor 

under pandemin bidrar vår studie till den pågående kunskapsutvecklingen om pandemins 

effekter på mäns våld mot kvinnor. Studien blir primärt applicerbar i en svensk kontext då den 

baseras på svenska socialarbetares erfarenheter och upplevelser.  
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3 Teori 

Det finns en mängd olika förståelser av mäns våld mot kvinnor. I kommande avsnitt kommer 

vi presentera våra valda teorier. Det ekologiska perspektivet utgår ifrån att det förekommer 

faktorer som ökar risken för våld på olika nivåer; individ-, mikro-, exo- och makronivå, och 

att våldet sedan förklaras genom att faktorerna interagerar och samvarierar med varandra. 

Intersektionalitet kommer sedan att användas som en lins på det ekologiska perspektivet för 

att få en bättre förståelse av hur olika maktordningar samverkar på de strukturella nivåerna 

och hur tillhörigheter så som klass, kön och etnicitet skapar olika erfarenheter av våld på de 

mer individuella nivåerna. 

 

3.1 Det ekologiska perspektivet  

Som vi beskrivit i avsnittet om kunskapsläget dominerar två förklaringsmodeller förståelsen 

av mäns våld mot kvinnor: en där våldet förstås i ljuset av en könsmaktsordning där män 

anses överordnade kvinnor och (SOU 2004:121, s. 43) en som istället betonar individuella 

faktorer hos de män som utövar våld (SOU 2004:121, s. 48f). Det ekologiska perspektivet 

kombinerar förklaringsmodeller och teorier på olika nivåer, och utgår ifrån att flera faktorer 

samverkar för att förklara förekomsten av våld i nära relationer. Heise (1998) applicerar det 

ekologiska perspektivet på mäns våld mot kvinnor i sin artikel Violence against women: an 

integrated, ecological framework, som kommer att vara utgångspunkten för studiens analys. 

Det ekologiska perspektivet utgår från ett samspel mellan individuella-, relations-, 

situations- och sociokulturella faktorer som Heise (1998) delar upp i fyra nivåer: individnivå, 

mikronivå, exonivå, makronivå.  

Individnivån fokuserar på individuella faktorer hos den våldsutövande mannen, och de 

personliga historiska faktorer som han bär med sig in i sitt beteende och sina relationer som 

ökar risken för våld, som exempelvis otrygga uppväxtförhållanden såsom att ha bevittnat eller 

upplevt våld i hemmet under barndomen, samt demografiska och psykiska 

personlighetsfaktorer som missbruk och psykisk ohälsa (Heise 1998).  

Mikronivå täcker riskfaktorer på arenan där våldet utövas, alltså det direkta sammanhanget 

där våldet kommuniceras, vanligtvis i nära partnerrelationer och inom familjen och 

representerar bland annat familjestrukturen och manlig dominans och kontroll i familjen och 

över familjens resurser, samt konflikter inom äktenskapet och familjen (Heise 1998). 

Exonivå fokuserar på det sociala sammanhanget, på samhället, institutioner och sociala 

strukturer och omfattar arbetslivet, sociala nätverk, grannskap och olika identitetsgrupper. 
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Nivån handlar om en ökad risk för våld kopplat till låg socioekonomisk status, påfrestande 

sociala förhållanden och relationer, förändrade arbetsförhållanden, ekonomisk stress och 

isolering av familjen och den våldsutsatta kvinnan, samt hur våldet kommuniceras som ett 

godkänt medel för konfliktlösning genom interaktionen med andra människors vars normer 

förespråkar våld (Heise 1998).  

Makronivån, den slutliga nivån, genomsyrar och påverkar de andra nivåerna, och handlar 

om de strukturer och normer som finns i och formar vårt samhälle. Normer som manlighet 

kopplat till dominans, tuffhet och stolthet, könsroller, upplevelsen av manlig rätt 

(berättigande) samt kulturella upplevelser av behandlandet av konflikter i relationer bidrar till 

ett samhällsklimat som uppmuntrar våld. 

Med hjälp av Heises nivåer vill vi rikta fokus på riskfaktorer för våld för att skapa oss en 

bättre förståelse av mäns våld mot kvinnor som ett mångfacetterat problem. Vi vill även 

utveckla resultaten vidare och koppla till det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer 

för att få en djupare förståelse för hur problemet kan och bör bemötas på olika nivåer.  

 

3.2 Intersektionalitet  

Begreppet intersektionalitet myntades av den amerikanska juristen Kimberlé Crenshaw 

(1989) som i sin artikel Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist 

Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics vidgade 

förståelsen av svarta kvinnors erfarenhet utifrån en multidimensionell analys. Hon 

argumenterade för att kön och etnicitet inte borde separeras utifrån en enaxlig analys, som 

feminister tidigare gjort, vilket Crenshaw menade gav en snedvriden bild av de svarta 

kvinnornas berättelser (1989, s. 139). 

Ordets mening kommer från det engelska ordet “intersection” som betyder “korsning” eller 

“skärningspunkt” (Mattsson 2015, s. 19). Det beskrivs vidare som en komplex och dynamisk 

analys av maktstrukturer och hur dessa maktstrukturer vävs samman och samverkar med 

kategorierna kön, sexualitet, klass och etnicitet (ibid.). Vidare tittar man på komplexiteten och 

sambanden mellan maktstrukturer och konstruktioner av kategorier. 

Mattsson (2015) lyfter fram de los Reyes och Mulinaris (2005) beskrivning av 

intersektionalitet som att se “individer, ideologier, vedertagen kunskap, diskurser och 

materiella villkor” som “involverade i en ständig konstruktion av makt och underordning” (s. 

98).  
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Den australienska sociologen R.W. Connell har utformat en teori om maskulinitet och 

makt. Connell (2014) menar att hegemoni inte ska direktkopplas till en våldsam maskulinitet, 

utan snarare till auktoritet. Vidare argumenterar hon för att könspolitik inte är enkel; den är 

komplex och involverar motsägelser i könsordningen. Hon menar att poängen inte är att 

avskaffa maskuliniteten, utan att förändra den hegemoniska maskuliniteten från “war-making 

to peace-making” så att den kan blomstra i jämställdhet (ibid., s. 10). Avslutningsvis nämner 

hon att denna typ av maskulinitet redan finns hos många män, men att de inte har intagit en 

hegemonisk position då den fortfarande inte anses stämma överens med vad den hegemoniska 

maskuliniteten står för, styrka och ledarskap.  

Mattsson (2015, s. 59) beskriver R.W. Connells teori om maskulinitet, där maskulinitet 

enligt Connell kan delas in i tre nivåer: hegemoni, underordning och medlöperi. Den 

hegemoniska nivån handlar om maskulinitet som intar en ledande och dominerande ställning, 

ofta i förhållande till kvinnor men också till andra former av maskulinitet. Den underordnade 

maskuliniteten intas av de män som inte kan eller har svårt för att inta den hegemoniska 

positionen. Det handlar om ligger utanför den vita cishetsnormen. Sist finns de män som på 

ett eller flera sätt drar nytta av de könsmaktsordningar som finns och att de har fördelar 

gentemot kvinnor oavsett om de intagit en hegemonisk position eller inte. De flesta män 

deltar i att upprätthålla dessa könsmaktsordningar och gör lite för att lyssna på kvinnors krav 

på jämställdhet. Deltagandet behöver inte vara aktivt, men många agerar i samförstånd i 

tystnad. Detta är vad Connell kallar för medlöperi och avser att män genom detta gynnas på 

kvinnors bekostnad.  

Män och maskulinitet antas vara den grundläggande normen i samhället. Det tenderar även 

att osynliggöras och neutraliseras i form av den överordnade position män och maskulinitet 

besitter. Till skillnad från kvinnor och femininitet som anses vara det avvikande, ses män och 

maskulinitet som allmängiltigt och könsneutralt. Mattsson (2015) ger exempel på detta och 

menar att köns- och genusperspektiv ofta tenderar att tolkas vara till för och om kvinnor och 

att dessa perspektiv då samtidigt inte berör män och maskulinitet (s. 141). 

Genom att anta en intersektionell ansats vill vi titta på hur maktstrukturer och kategorier 

samverkar och uttrycks genom normer och attityder i samhället och i handlande och 

beteenden hos individer. Genom att se på sammankopplingar mellan olika samhällsnivåer och 

riskfaktorer kommer möjligheten att se på förutsättningar för våld. 

Vidare vill vi skaffa oss en djupare förståelse av komplexiteten av gruppen våldsutsatta 

kvinnor utifrån faktorer som kön, klass, ålder och etnicitet för att på så sätt skapa nya vägar 

att se på det förebyggande arbetet.  
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4 Metod 

4.1 Metodologiska överväganden 

Denna studie genomfördes med en kvalitativ utgångspunkt och semistrukturerade intervjuer 

var den valda metoden. Fördelen med denna intervjuform är att utförandet kan variera mellan 

öppna och mer stängda frågor. Även ordningen på frågorna kan bättre anpassas till situationen 

för att på så sätt få en bredare bild av fenomenen samt få fram fler nyanser och dimensioner 

(Ahrne & Svensson 2015, s. 38). Då undersökningen gick ut på att få en bild av 

socialarbetares syn på mäns våld mot kvinnor kopplat till pandemin så ansågs 

semistrukturerade intervjuer vara den bästa metoden för att få en bred bild av 

problemområdet.  

 

4.2 Urval 

För att få en djupgående bild av vad vi vill besvara genom våra forskningsfrågor har vi sökt 

oss till socialarbetare som arbetar och träffar kvinnor som varit våldsutsatta en längre tid. För 

att sedan få ett större bredd av intervjupersoner har vi även vänt oss till socialarbetare som 

träffar våldsutsatta kvinnor i mer akuta och spontana skeden. Vi sökte upp organisationer och 

myndigheter som har till uppgift att skydda och hjälpa kvinnor i våldsutsatthet där vi sedan 

kontaktade enskilda personer angående deltagandet i vår studie.  

Vi ser våra intervjupersoner som kunskapsbärande subjekt. Det betyder att deras 

erfarenheter är en viktig kunskapskälla och att intervjupersonerna därmed också är 

kunskapsproducerande, istället för objekt som kunskap produceras om (Olovsdotter Lööv 

2014, s. 35; Mulinari 2005, s. 115). Vi har inte varit ute efter att i vår analys dekonstruera 

eller ifrågasätta deras berättelser, utan betraktar de svar och det material vi fick som ett sätt 

för oss att nå större kunskap om det fenomen vi ställde frågor om.  

Målinriktat urval handlar om att forskningsubjekten väljs utifrån forskningsfrågorna och så 

att dessa kan besvaras. Bryman (2018, s. 498) beskriver icke-sekventiella urval. Detta innebär 

att urvalet mer eller mindre är förbestämt kopplat till forskningsfrågorna och att det inte görs 

något ytterligare urval under studiens gång. Denna beskrivning stämmer bra in på den metod 

vi använder och de diskussioner vi hade angående vårt urval och urvalsprocessen för denna 

studie. Då vi valt att inte prata med kvinnorna direkt så har vi vänt oss till den grupp som 

möter och arbetar för och med kvinnorna istället. De socialarbetare vi vänt oss till arbetar 

inom olika organisationer där deras huvudsakliga syfte är att hjälpa våldsutsatta. Deras arbete 

innefattar såväl akuta som långsiktiga insatser. Det slutgiltiga urvalet bestod av socialarbetare 
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från olika kommuner då det var dessa som svarade snabbast, vilket gjorde urvalet smalare än 

vad som initialt önskades. På grund av tidsramen kunde inte intervjuer genomföras med andra 

från ytterligare verksamheter som senare visade intresse. 

I början av processen valdes fem kommuner ut i södra Sverige som ansågs passande 

utifrån storlek och geografisk placering. Då svarsfrekvensen var låg togs beslutet att utvidga 

urvalet och fler kommuner kontaktades. Att svarsfrekvensen skulle vara så låg var ett problem 

som vi inte trodde vi skulle stöta på. Vi fick därför en bit in i processen tänka om och utöka 

vårt sökområde, utan att ändra på kriterierna för vår tänkta urvalsgrupp. Målet var att 

genomföra sex stycken intervjuer vilket var det antal som sedan genomfördes. 

Intervjupersonerna kommer från sex olika kommuner i södra Sverige. 

I fortsättningen kommer begreppen deltagare och intervjuperson att användas för de 

personer som deltog i studien. 

 

4.3 Genomförande 

Deltagarna erhöll ett brev per e-post med information och inbjudan (se bilaga 1) om att delta i 

studien. En av intervjuerna skedde tillsammans med två deltagare samtidigt på deras önskan. 

Intervjupersonerna som deltog tillsammans arbetade på samma arbetsplats. 

Intervjuerna genomfördes digitalt via Zoom, bortsett från en intervju som genomfördes via 

Microsofts Teams. Fyra av intervjuerna genomfördes av oss båda tillsammans, och två av 

intervjuerna bara av den ena av oss. Intentionen var att alla intervjuer skulle genomföras av 

oss båda tillsammans, men det var inte praktiskt möjligt. Vi ville genomföra intervjuerna 

tillsammans för vi kände att vi kunde på ett smidigt och gynnsamt sätt komplettera varandra. 

Vi fann båda att det även var en trygghet att ha varandra under intervjuerna för att backa upp 

om något oförutsägbart skulle ske. Uppdelning av intervjuguide gjordes innan första intervjun 

och samma schema följdes ungefärligen under följande intervjuer. Vi fann det som en styrka 

att genomföra intervjuerna tillsammans.  

 

4.4 Analysförfarande  

En induktiv ansats innebär att teorin är resultaten av en forskningsansats där teori och 

forskning sammankopplas efter att materialet samlats in (Bryman 2018. s. 49). Vi valde att 

inte utgå från en teori innan intervjuerna genomfördes då vi ville ha ett öppet sinne gentemot 

vad intervjupersonerna kunde tänkas säga. Därefter ville vi genom kodning och tematisering 

hitta relevanta teorier som kunde hjälpa oss förklara och analysera empirin vi samlat in. 
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Vi genomförde semistrukturerade intervjuer som transkriberades, och empirin har angripits 

genom tematisk analysmetod. Transkriberingen delades upp mellan oss, där samma student 

transkriberade första halvan av alla intervjuerna och den andra studenten transkriberade den 

sista halvan av intervjuerna. Detta upplevdes smidigast och som det mest okomplicerade 

sättet att transkribera. På detta sätt lyssnade vi båda på alla intervjuer och reflekterade över 

innehållet under transkriberingsarbetet. 

Genom att noggrant studera empirin, och genomföra flera omläsningar har mönster kunnat 

identifieras. En kodning av frekvent återkommande begrepp har skapats och utifrån dessa har 

teman och subteman skapats för att underlätta analysförfarandet och för att kopplas till våra 

frågeställningar. Teman har skapats baserat på frekvensen av återkommande begrepp och 

frågeställningar (Bryman 2018, s. 528ff). Kodningens funktion kan både vara ett sätt att 

bekräfta egna hypoteser och observationer, men också ett sätt att sortera empirin för att få ut 

det som är relevant och intressant, och för att i ett senare skede sortera bort det som är 

överflödigt eller hamnar utanför studiens ramar (Bryman 2018, s. 523ff). Det senare, att 

sortera empirin, var fokuset för denna studies kodning då vi anlade en induktiv ansats på 

studien. 

I denna studie har vi bearbetat empirin och tolkat och sorterat ut återkommande begrepp 

och teman som sedan använts för att tematisera och finna olika kopplingar mellan de olika 

koderna vi identifierat. På så vis har vi fått fram ett begränsat antal teman som analysen är 

baserad på. 

Huvudteman för analysen har varit riskfaktorer, pandemi, hjälpsökande, utsatthet och våld, 

framtid, förebyggande arbete och lärdomar. Under arbetet med tematisering skapades 

underrubriker för att kunna urskilja empirin ytterligare. 

 

4.5 Studiens tillförlitlighet 

Termerna validitet och reliabilitet är kvantitativt inspirerade och deras relevans för 

samhällsvetenskapliga studier diskuteras (Kvale & Brinkmann 2014). Med hänsyn till det har 

vi istället valt att använda kriterierna trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet 

att styrka och konfirmera (Bryman 2018, s. 466) för att diskutera studiens tillförlitlighet. 

Trovärdighet innebär att studien skildrar den verklighet intervjupersonerna beskriver, och 

förhåller sig till de forskningsetiska regler som finns (Bryman 2018, s. 466). Eftersom empirin 

utgörs av intervjupersonernas egna erfarenheter och upplevelser har vi i linje med det som 

Olovsdotter Lööv (2014) skriver om kunskapsbärande subjekt gjort bedömningen att 
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användandet av sådan primärdata ger ett trovärdigt och sanningsenligt resultat, och kan ses 

som en viktig kunskapskälla. Genom att ställa kontroll- och följdfrågor under intervjuerna, 

samt genom att spela in och gå igen intervjuerna upprepade gånger har vi minimerat risken 

för misstolkningar, och har kunnat delge ordagranna utdrag från intervjuerna och återge 

intervjupersonernas utsagor med så stor transparens som möjligt. Efter examinationenen av 

studien har vi ämnat ge intervjudeltagarna möjlighet att ta del av och återkoppla på studiens 

resultat för att bekräfta att vi tolkat deras utsagor korrekt (Bryman 2018, s. 466). 

Kvalitativa studier tenderar att studera det unika i specifika kontexter kopplade till de 

subjekt som undersökningen utgår från, och en kvalitativ metodansats har således inneburit att 

studiens urval varit begränsat. Huruvida slutsatser och resultat är generaliserbart på en mer 

bredare population har följaktligen inte varit möjligt att testa. Studien har istället strävat efter 

visa på överförbarhet genom att detaljerat beskriva arbetsprocessen under studiens gång, för 

att underlätta för andra forskare huruvida resultaten går att överföra till andra subjekt i andra 

kontexter (Bryman 2018, s.468). Vi har vidare under studiens gång strävat efter att tolka 

studiens material med förankring i det tidigare forskningsläget och valda teoretiska 

perspektiv, och på så vis presentera adekvata teoretiska resonemang och slutsatser (Kvale & 

Brinkmann 2014, s. 56). 

En studies pålitlighet kan bedömas utifrån öppenhet, och ett sätt att öka pålitligheten är 

genom att fullständigt redogöra för forskningsprocessen (Bryman 2018, s. 467). Vi har därför 

valt att utförligt och transparent delge hur vi gått tillväga genom uppsatsprocessen. Vi har 

formulerat våra intervjufrågor med syftet att förutsätta goda möjligheter att besvara studiens 

forskningsfrågor och uppfylla studiens syfte. Genom att i vår intervjuinbjudan specificera 

studiens syfte har vi varit försökt vara transparenta i det avseendet. Studiens pålitlighet kan 

vidare estimeras genom att kontrollera att studien undersöker vad den avser att undersöka 

(Kvale & Brinkmann 2014, s. 296). Studien har genomgående granskats av en handlare och 

därefter av en examinator och andra studenter, vilket bidrar till en kvalitetskontroll (Bryman 

2018, s. 468). 

Att genomföra studien i god tro innebär att forskaren inser att det i samhällsvetenskaplig 

forskning inte går att uppnå fullständig objektivitet (Bryman 2018, s. 470). Vi har gjort vårt 

yttersta för att eftersträva kriteriet styrka och konfirmera, genom att genomgående under 

arbetets gång diskutera betydelsen av vår egen subjektiva förförståelse och genom att försöka 

undvika att våra personliga värderingar avspeglas och påverkar studiens slutliga resultat. 
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4.6 Etiska överväganden 

Intervjuerna genomförs med socialarbetare från olika sektorer som möter våldsutsatta kvinnor 

i sitt arbete, och innehåller inte några känsliga personuppgifter som går att återkoppla till 

specifika individer, och riskerar inte heller att röja någons identitet, och omfattas därför ej av 

kravet på etikprövning i enlighet med lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som 

avser människor. Intervjupersonernas deltagande är frivilligt och anonymt, och detaljer som 

kan röja deras identitet har raderats. De har mottagit information om att de är fria att avbryta 

sin medverkan när som helst under processen. De har även har fått information om studiens 

syfte och hur intervjumaterialet kommer att brukas och bearbetas. Vetenskapsrådet (2002) 

fyra krav har följts. 

 

4.6.1 Informationskravet 

Informationskravet innebär att de personer som deltar i studien ges adekvat information 

angående sitt deltagande. Det ska framgå vad studien handlar om samt vad syftet med studien 

är. Det ska också framgå att informationen enbart kommer att brukas till den aktuella studien. 

Denna information ska ges innan inledandet av studien (Vetenskapsrådet 2002, s. 7). Innan 

intervjuerna ägde rum skickades det ut mejl till intervjupersonerna som förklarade studiens 

syfte och hur uppgifterna skulle användas och bearbetas, samt information om att det insamlade 

materialet enbart skulle användas som underlag för vår pågående studie. Denna information 

upprepades även muntligt vid start av intervjutillfället för att försäkra att deltagarna tagit del av 

informationen. 

4.6.2 Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet är någonting som ska beaktas i forskningsstudier. Samtycket kan se olika ut 

beroende på vald metod och studie. Vid forskning med aktiva deltagare, som exempelvis 

intervjuer, sker deltagandet på intervjupersonernas villkor eftersom det är enkelt för denne att 

avbryta sin medverkan genom att avbryta intervjun (Vetenskapsrådet 2002, s. 9f). I det mejl 

som skickades ut till samtliga intervjupersoner framgick information angående frivilligheten 

att delta i studien, samt information om möjligheten att när som helst under studiens gång 

välja att avsluta sitt deltagande. Vid intervjutillfället ombads intervjupersonerna att ge sitt 

muntliga samtycke efter att ljudinspelningen startats. 

4.6.3 Konfidentialitetskravet 

Vetenskapsrådet (2002, s. 12f) beskriver vikten av att studiens deltagares personuppgifter 
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hanteras på ett adekvat sätt så att de inte kan nås av obehöriga. Det är viktigt att forskarna, 

utöver deltagarnas namn, även ansvarar för att inte annan information om deltagarna kan röja 

deras identitet (ibid., s. 12f). På grund av konfidentialitetskravet har vi därför valt att inte 

inkorporera information som på något sätt kan riskera att avslöja vilka intervjupersonerna är. 

Ljudinspelningarna döptes efter datum för intervju och följd, ex. Intervju 1, 00-00-00. Likaså 

döptes transkribering efter ljudinspelningarna.  

4.6.4 Nyttjandekravet 

Detta krav handlar om att insamlad information endast får nyttjas för ett forskningssyfte 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 14). Som tidigare nämnts blev intervjupersonerna informerade över 

både mejl och muntligt vid intervjutillfället om hur deras uppgifter skulle användas, samt om 

syftet med deras deltagande. 

5 Resultat och analys 

Studien syftar till att undersöka hur socialarbetare upplever att coronapandemin 

påverkat situationen för kvinnor som utsätts för våld i hemmet och att analysera hur 

deras erfarenheter kan bidra till att utveckla förståelsen av riskfaktorer för våld och hur våld 

kan förebyggas, samt hur samhällskriser tillför nya dimensioner av mäns våld mot kvinnor. 

Frågeställningarna som ska besvaras med hjälp av kommande analys är (1) På vilket sätt 

kan professionellas erfarenheter bidra till förståelsen för orsakerna bakom våld i nära 

relationer, och på vilket sätt kan den förståelsen användas för att minska förekomsten av 

våld? (2) På vilket sätt upplever professionella att samhällskriser påverkar orsakerna bakom 

våld i nära relationer, och på vilket sätt kan den förståelsen användas för att förstå hur 

coronapandemin påverkat våldsutsatta kvinnors situation och möjlighet att söka hjälp? 

Analysen kommer att delas upp i tre övergripande teman kopplade till frågeställningarna: 

Riskfaktorer för våld, Pandemins påverkan på arbete och möjlighet att söka hjälp och 

avslutningsvis Professionellas lärdomar och ny kunskap. 

5.1 Riskfaktorer för våld  

I följande avsnitt redogörs för de faktorer som bidrar till en ökad risk för våld som 

identifierats med hjälp av studiens empiriska material, samt för pandemins inverkan på dessa 

riskfaktorer. Av empirin framkommer flera förklaringsmodeller till mäns våld mot kvinnor 

som presenteras nedan i fyra övergripande teman. Dessa analyseras i relation till valda 

teoretiska perspektiv och det tidigare forskningsläget som presenteras i studien. De teman 
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som presenteras i detta avsnitt är Individuella faktorer hos våldsutövaren, Socioekonomiska 

faktorer, Normer samt Pandemin. 

5.1.1 Individuella faktorer hos våldsutövaren  

Av det empiriska materialet framkom ett antal faktorer som bidragande till mäns våld mot 

kvinnor. Av dessa kopplades flera till den våldsutövande mannen och hans personliga 

kontext. Uppväxtvillkor, alkoholproblem och psykisk ohälsa identifieras som betydande 

riskfaktorer för mäns våld mot kvinnor, så väl som konflikter kopplade till relationen och 

familjesituationen. Heise (1998, s. 7) beskriver de individuella faktorerna som en individs 

personliga historia, och menar att de är betydande för utvecklingen av en individs 

personlighet och relationer, och att de individuella faktorerna styr hur en individ svarar på 

yttre stressfaktorer. 

5.1.1.1 Uppväxtvillkor 

En gemensam uppfattning bland intervjupersonerna var att olika förhållanden i uppväxten har 

en inverkan på risken att hamna i våldsamma relationer senare i livet. Bland annat talade 

empirin för ett samband hos män som under sin uppväxt bevittnat våld mellan föräldrarna 

eller själva blivit utsatta, och att senare själva utöva våld i nära relationer. Empirin talade 

också för en ökad risk för kvinnor som upplevt eller bevittnat våld under sin uppväxt att själva 

bli utsatta för våld i nära relationer senare i livet. 

Många av de män som utövar våld har ju själva upplevt våld som barn, har själva kanske varit 

utsatta, har själva sett sin pappa slå sin mamma, så det kan finnas mycket i bagaget som gör att 

man själv hamnar i en våldsam situation, [...] många har inte en sund uppväxt [...] 

Socialtjänsten har ett jätteansvar när vi får in anmälningar på barn, eller barn som befinner sig 

i en sådan hemmiljö, för de barnen behöver vi hjälpa så att de inte sen hamnar i en våldsam 

relation eller själva blir någon som utövar våld. 

Gilchrist et al., (2017, s. 36) lyfter i sin forskning fram barndomen som en betydande faktor 

för utövandet av våld i nära relationer, och påvisar liksom intervjupersonerna ett betydande 

samband mellan att bevittna eller utsättas för våld i barndomen och att senare själv utöva våld 

i nära relationer. Enligt WHO (2017) riskerar barn som växer upp under förhållanden där det 

förekommer våld att utveckla beteende- och känslomässiga störningar som är förenade med 

en ökad risk att begå eller utsättas för våld senare i livet.  

Sambandet mellan att växa upp under våldsamma förhållanden och att senare själv utöva 

våld eller utsättas för våld tolkar vi som att attityder som tolererar brukandet av våld har 

socialiserats och normaliserats som ett accepterat medel för konflikthantering, och visar på en 
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tydlig koppling mellan uppväxtvillkor och det som Heise (1998) benämner som riskfaktorer 

på individnivå, som handlar om hur personliga historiska faktorer lägger grunden för hur 

individer beter sig i relationer. Det blir tydligt hur individuella faktorer i barndomen hos de 

män som utövar våld präglat dem och införlivats i deras personlighet och beteenden som de 

senare tagit med sig och kommunicerat i de relationer de skapat, och att våldet normaliserats 

som ett acceptabelt kommunikationsmedel. Det egna känsloregistret har begränsats och 

aggression har ersatt empati och sympati för andra människor genom att pojkarna låtits växa 

upp med en förväntan om att leva upp till den traditionella mansrollen som kräver att de 

ständigt hävdar sin överordnade position i samhället och bevisar sin manlighet (Connell 

2014). På så vis kan våldet tolkas ha en ärftlig aspekt som innebär att våldet förs vidare och 

upprepas i generationer. 

5.1.1.2 Psykisk ohälsa och missbruk 

Flera av intervjupersonerna betonade personbundna aspekter såsom erfarenheter av missbruk 

och påverkan av psykisk ohälsa för att förklara våldsutövande. 

Jag tänker att väldigt många lider av psykisk ohälsa och missbruk [...] de där sakerna är ju 

också något som i alla fall på samhällsnivå ökar risken för att utöva våld. 

 

Kopplingarna mellan psykisk ohälsa, missbruk och våldsutövande påvisas av Okenwa-

Emegwa (2019, s. 564) som i sin forskning identifierar alkoholproblem, missbruk, psykisk 

utmattning och psykiska sjukdomar som vanliga utlösare av och orsaker till våld i nära 

relationer. 

Intervjupersonerna talade för att alkohol och psykisk ohälsa båda påverkar förmågan att 

hantera stress och därmed omdömet. Det framkom också att psykisk ohälsa och missbruk ofta 

samvarierar. 

Det framgår av intervjuerna ett tydligt mönster mellan psykiska personlighetsfaktorer som 

missbruk och psykisk ohälsa och ökat våld, en möjlig förklaring till det är att alkohol kan 

tänkas minska hämningarna och öka impulsiviteten vilket är förenat med en risk för bristande 

omdöme. Hög alkoholkonsumtion i sig är förenat med högre nivåer av aggression och 

bristande impulskontroll (Heise 1998, s. 272) vilket sannolikt kan föranleda konflikter och i 

förlängningen våld, särskilt hos de individer där våldet normaliserats redan under uppväxten 

som legitimt medel för konfliktlösning. Missbruk och psykisk ohälsa kan därför tolkas både 

som riskfaktorer på individnivån i egenskap av personlighetsfaktorer, men också som 

riskfaktorer på mikronivå eftersom de samvarierar med den arena där våldet utövas. 
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5.1.2 Socioekonomiska faktorer 

Heise (1998, s. 269) menar att våldsutövarens sociala sammanhang påverkar och avgör vad 

som försiggår i hans omedelbara omgivning. Intervjupersonerna gav flera exempel på faktorer 

bidragande till mäns våld mot kvinnor och av dessa faktorer kopplades flera till 

våldsutövarens sociala kontext. Socioekonomiska faktorer identifierades som betydande för 

riskfaktorer för mäns våld mot kvinnor. Flera intervjupersoner var samstämmiga angående 

socioekonomiska faktorers inverkan på mäns våld mot kvinnor. Empirin visade på en 

gemensam uppfattning att arbetslöshet, ekonomiska faktorer och social isolering var särskilt 

betydande. 

Man känner maktlöshet, man känner sig liten, man känner att man utför ingenting [...] och 

man har ju varit van vid att ha en plats i samhället, en plats i familjen och den försvinner, det 

gör ju någonting med oss människor såklart. 

 

Intervjupersonen exemplifierar i citatet ovan hur en förändrad arbetssituation kan leda till en 

upplevelse av att ha förlorat sitt sociala sammanhang, sin roll i samhället och familjen. Citatet 

visar på en samstämmig uppfattning med det Heise (1998, s. 274) lyfter fram i sin forskning 

om hur arbetslöshet och ekonomiska svårigheter bidrar till ökat våld. 

En tolkning utifrån resultatet är att arbetslöshet och ekonomiska faktorer inte 

nödvändigtvis utgör en ökad risk i sig, utan att konsekvenserna av att ha förlorat sitt sociala 

sammanhang, och av bristfällig ekonomi kan skapa stress, frustration och 

otillräcklighetskänslor hos vissa män för att ha misslyckats med att leva upp till den 

traditionella mansrollen som bidragande samhällsmedborgare och familjeförsörjare som 

samhället förväntar sig. Av resultatet blir det tydligt hur klass och maskulinitetsnormer 

samverkar och att framstå som svag och vek och inte leva upp till den hegemoniska 

mansrollen sannolikt kan bli många mäns akilleshäl (Connell 2014), och i förlängningen leda 

till äktenskapliga konflikter och en ökad risk för våld. 

En intervjuperson visar på social isolering som ytterligare en effekt av förlusten av arbete 

och menar att den fysiska närheten till varandra också är en faktor som ökar risken för våld. 

 
När man inte kan komma ifrån varandra på samma sätt, blir det mer intensivt och det påverkar 

och utmanar en relation mer. Så man är mer isolerad och den isoleringen i sig ökar risken för 

våld. 

 

En gemensam uppfattning hos intervjupersonerna var att social isolering både är en 

konsekvens av och anledning till mäns våld mot kvinnor, och att den sociala isoleringen 
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skapar möjligheter för mannen att utöva våld genom att minska risken för våldet att 

upptäckas. 

Det är också lättare att utöva våld när man vet att konsekvenserna för våldsutövandet inte 

kommer synas, kommer inte gå till jobbet imorgon och ska inte träffa några kompisar 

imorgon, finns ingen risk att upptäckas på samma sätt. 

Intervjupersonernas utsagor går i linje med det Denize et al., (2021, s. 2) visar i sin studie om 

social isolering som en riskfaktor för våld, och beskriver hur isolering samvarierar med andra 

faktorer som depression, stress, ensamhet och ilska. Heise (1998, s. 266) fastställer våld som 

ett mångfacetterat fenomen som beror på ett samspel mellan personliga, situationsbundna och 

sociokulturella faktorer, vilket blir framträdande i empirin som visar på en stor samvariation 

mellan olika riskfaktorer för våld. 

En tolkning utifrån resultatet är att den sociala isoleringen i sig inte nödvändigtvis är 

förenad med en ökad risk för våld, utan att den får vissa konsekvenser som i sin tur utlöser 

våldet. Det ter sig sannolikt att den sociala isoleringen både skapar en fysisk närhet till 

varandra som påtvingar en mer frekvent interaktion som kan tänkas blir störande, stressande 

och skapa frustration och föranleda konflikt, men också att den kopplar ifrån kvinnan från 

hennes sociala nätverk. Vid isolering får mannen mer kontroll över vem kvinnan träffar och 

pratar med, och begränsar också på så vis hennes möjligheter att få hjälp och stöd. Den 

sociala isoleringen ökar således både risken att bli utsatt för våld, men försvårar också 

möjligheten att söka hjälp för våld pågående våld. En annan dimension av den sociala 

isoleringen är att den på många sätt innebär ett steg tillbaka i jämställdhetskampen. Kvinnor 

har historiskt underordnats män och förväntats rå hand om barnafödande och barnuppfostran, 

och hemmets alla bestyr, och en viktig del i kvinnors frigörelse har handlat om att komma ut 

ur hemmen och få tillgång till arbetsmarknaden och ett större socialt sammanhang. Kvinnors 

inträde på arbetsmarknaden gjorde dem mindre beroende av sina män och gav dem större 

kontroll över sina liv. Den nya kvinnorollen blev hotfull för det patriarkala samhället och den 

traditionella mansrollen och mannens makt utmanades vilken föranlett en ökning av våld. 

(Connell 2014). Därför blir den sociala isoleringen där kvinnan igen begränsas till hemmets 

fyra väggar ett stort bakslag för kvinnors självständighet. Genom tas ifrån sitt sociala 

sammanhang frånkopplas hon från det skyddsnät det sociala sammanhanget erbjuder och 

mannen återfår kontrollen, och risken för våld ökar. Det visar tydligt på att socioekonomiska 

faktorer och traditionella könsföreställningar samvarierar och påverkar mäns våld mot 

kvinnor. 
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5.1.3 Normer  

En gemensam aspekt som intervjupersonerna identifierade som betydande för förståelsen av 

mäns våld mot kvinnor, och som en av de mest framträdande riskfaktorerna för våld, var 

patriarkala strukturer och normativa föreställningar, kulturella värderingar och övertygelser 

om manlighet. 

 

För att en person ska utöva våld så är det vissa faktorer som behöver föreligga i kombination 

med en personlighet eller ett beteende som är på ett visst sätt [...] utifrån de normer som finns 

och utifrån maskulinitetsnormer. 

 

Intervjupersonernas resonemang kan kopplas till Willies et al., (2018, s. 3–8) forskning, som 

visar rådande normers och föreställningars inverkan på mäns våld mot kvinnor. Traditionella 

maskulinitetsnormer, föreställningar om mäns roll i samhället och familjen, och attityder 

kring att män inte ska visa smärta och andra känslor som associeras med femininitet visades 

vara förenade med en ökad risk för män att begå våld i nära relationer. 

Vi gör tolkningen att strukturella faktorer och normativa föreställningar om manlighet och 

kvinnlighet är viktiga för förståelsen av mäns våld mot kvinnor och hur sociokulturella 

normer bidrar till ett samhällsklimat som kommunicerar våld som accepterat svar på konflikt. 

Vidare kan koppling till det ekologiska perspektivets makronivå göras, som syftar till de 

kulturella normer och värderingar som genomsyrar och påverkar samspelet och interaktionen 

mellan riskfaktorer på individ-, mikro- och exonivå (Heise 1998, s. 277). Vi gör genom de 

mönster vi sett i det empiriska materialet en tolkning om att individer formas av sitt sociala 

sammanhang. Våldsfrämjande normer och attityder i barndomen framstår som betydande för 

vilka värderingar och beteenden som en tar med sig in i vuxenlivet, där dessa normer sedan 

interagerar med ens sociala kontext och där antingen bekräftas och uppmuntras eller utmanas. 

Vid uppmuntran upprätthålls de ojämna maktstrukturer mellan könen som menar att våld är 

ett accepterat uttryck för maskulinitet De normerna och värderingarna kommuniceras sedan i 

de relationer en skapar och påverkas ständigt av yttre dimensioner som skapar ytterligare 

faktorer som ökar risken för våld. 

 

5.1.4 Pandemins effekt på riskfaktorer för våld 

Intervjupersonernas gemensamma uppfattning var att flera faktorer samverkar för att förklara 

mäns våld mot kvinnor, och betonade både individuella faktorer hos den som utövar våld, och 

strukturella faktorer på samhällsnivå. Det fanns vidare en gemensam uppfattning om att 
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coronapandemin tillfört ytterligare dimensioner av faktorerna förenade med en ökad risk för 

våld. 

Empirin påvisade en gemensam uppfattning hos intervjupersonerna om att pandemin 

inneburit en ökad isolering på grund av krav på social distansering för att minimera 

smittspridningen. Intervjupersonerna beskrev risken för våld som större då pandemin för 

många inneburit förändrade arbetsvillkor, distansarbete, och en större fysisk närhet till de eller 

den man bor med. 

Generellt sätt så tänker jag att isoleringen och restriktionerna gjort att många riskerar att leva i 

en destruktiv relation som präglas av våld [...] Irritationerna ökar ju, så är det ju, och lever 

man redan i en destruktiv relation så är det klart när alla ska vistas hemma, [...] och man ska 

inte åka på så mycket aktiviteter, man ska helst åka och handla själv, och man ska helst inte 

vistas på offentliga platser i för stora grupper. Det är klart att möjligheterna att få kontakt med 

andra, träffa andra, att söka hjälp, de har ju blivit ännu mindre, så har du varit isolerad så är 

det ju ännu mer irriterat nu, så det är klart jag tänker att våldet har ökat nu, absolut [...] Att 

man inte befinner sig i sociala sammanhang utan det är inom de fyra väggarna man är, med sin 

partner och sina eventuella barn, och det är tufft för många. 

Empirin betonade även faktorer som psykisk ohälsa, missbruk och socioekonomiska faktorer 

som socialt sammanhang, sysselsättning och ekonomiska svårigheter som betydande 

riskfaktorer för ökat våld under pandemin.  

[...] man kan se att psykisk ohälsa har ökat utifrån pandemin och att det hänger samman med 

socioekonomiska faktorer som bostad, sysselsättning, ekonomi, som är det där som blir vid de 

här kriserna oavsett om det är finanskriser eller om det är covidkris och då kan man ju se att 

våldet ökar på en samhällsnivå. 

Resultatet kan tolkas som att det under pandemin föreligger samma riskfaktorer för mäns våld 

mot kvinnor som det gör under normala omständigheter, men att de åtgärder som vidtagits 

under pandemin för att minska smittspridning har haft en inverkan på förekomsten och 

omfattningen av dessa. Pandemin kan alltså tolkas som en kris som har förvärrat redan 

existerade riskfaktorer associerade med mäns våld mot kvinnor. 

Resultatet samstämmer med det som Kaukinen (2020) och Denizes et al., (2021) lyfter 

fram i sin forskning om hur pandemin haft negativa effekter på mäns våld mot kvinnor till 

följd av faktorer som social distansering- och isolering, samt ekonomisk osäkerhet och oro 

över bostads- och arbetssituation. Samhällskriser generellt beskrivs påverka risken för mäns 

våld mot kvinnor eftersom de ofta är förenade med en ökning av kända riskfaktorer för våld 

såsom arbetslöshet, ekonomisk osäkerhet, social isolering, samt ofta leder till en ökning av 
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missbruk, psykisk ohälsa, och upplevelser av stress och ångest (Parkinson 2009, Schneider et 

al. 2016, Zahran et al. 2009). 

 

5.2 Pandemins påverkan på arbete och möjlighet att söka hjälp 

I följande del för vi en diskussion kring hur pandemin har förändrat sättet att arbeta för 

intervjupersonerna med fokus på hur detta har påverkat den målgrupp de möter. Vidare görs 

en fördjupad analys kring kvinnors utsatthet. De teman som presenteras är Arbetssätt och 

hjälpsökande, Utsatthet och våld samt Särskilt utsatta grupper. 

 

5.2.1 Arbetssätt och hjälpsökande 

Något som var genomgående i intervjupersonernas berättelser var reflektioner kring hur de 

arbetat och arbetar under pandemin. Vi fann återkommande utsagor som kunde kopplas till 

hur intervjupersonerna sett på sin arbetssituation under pandemin, utfört sitt arbete under 

pandemin och antalet kvinnor som sökt hjälp hos deras verksamhet. I intervjuerna framkom 

det att de som arbetat mer på distans kunde se en minskning av antal kvinnor som var 

hjälpsökande. 

På frågan om distansarbete påverkade en kvinnas val om att söka hjälp fanns ett mönster i 

svaren om att det inte var den primära orsaken till lågt inflöde, utan intervjupersonerna 

menade att det låg annat bakom. Följande citat belyser detta: 

 
Kommunerna har ändå sin bemanning, som mottaget här, eller receptionen. Det är fortfarande 

öppet för den enskilde, helst inte, men det är fortfarande bemannat. Det finns ju alltid personer 

som tar emot dem ändå. Så det är ingenting som medborgarna vet om, det finns ändå personer 

som tar emot om de skulle komma hit eller ringa. 

 

Citaten kan tolkas som att det finns en omedvetenhet kring att distansarbete inte bara påverkar 

personerna som arbetar hemifrån, utan att det även kan finnas en förmodan hos eventuella 

hjälpsökande kvinnor om att verksamheter inte arbetar på samma sätt under pandemin och att 

detta kan vara ett hinder för de kvinnor som vill söka hjälp. Då alla uppmanas att hålla distans 

och att arbeta hemifrån i den mån det är möjligt är det inte svårt att tänka sig att hjälpsökande 

kvinnor inte tar steget då det tror att även de instanser där hjälpen finns inte kan erbjuda den 

hjälp som de utan en pandemi annars kunnat. Detta skulle kunna vara en förklaring till det 

uppfattade lägre inflödet hos de intervjupersonerna som uppger att de jobbat på distans. 

Det går inte att säga att det endast fanns en omedvetenhet kring distansarbetets eventuella 

konsekvenser som citaten nedan visar på. Empirin visar även på det motsatta, att vissa 
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intervjupersoner i sitt dagliga arbete själva uppfattat riskerna med hemarbete och gjort en 

förändring för att på bästa sätt kunna tillgodose behoven och utföra sitt arbete. 

 
Vi både jobbar hemifrån och på plats. Just nu har vi bara en dag i veckan hemma. Innan var 

det hårdare restriktioner om att vi skulle vara hemma, men vi märkte att det blev svårt att möta 

upp kvinnor som sökte skydd när vi var ensam på plats. 

 

Något som flera av intervjupersonerna uttryckte var att det många gånger handlat om en 

process när det kommit till hanteringen av de nya digitala forumen. Många medger att det i 

början av pandemin och således i början av distansarbetet, där mycket av arbetet skedde 

digitalt, upplevde en svårighet i arbetet. De menade att anpassningen var problematisk och 

påverkade många aspekter av arbetet. Många ansåg att samverkan fick lida då de uppfattade 

att få kände sig bekväma med det nya sättet att sköta kommunikationen och att kunskapen om 

hur det skulle ske på ett säkert sätt inte fanns där. 

 

Vissa samverkansfunktioner påverkas av pandemin om man jobbar hemma, det finns inte de 

vanliga mötesforumen där man ses och pratar. […] Den naturliga vägen blir ju inte lika enkel 

och det kan jag ju se. 

 

Till skillnad från dem som arbetat mer på distans uppgav de som inte arbetat på distans att de 

sett ett stadigt eller högre inflöde av hjälpsökande under pandemin. Det är i denna fråga som 

intervjupersonerna skilde sig åt mest i svaren. Flera av intervjupersonerna menade att arbetet 

med våldsutsatta inte kan ta paus eller hänsyn till om det är en pågående pandemi eller inte. 

 

Vi har inte något hemarbete, vi jobbar inte hemifrån. Vi jobbar precis som vanligt, det är 

ingen förändring i vårt arbete överhuvudtaget. Alla som vill träffa oss, träffar vi för att det 

krävs. 

 

Detta visar på hur viktigt arbetet med våldsutsatta kvinnor är och att det aldrig kan sättas på 

paus. Trots att vi just nu lever under en pågående pandemi, så anser flera av 

intervjupersonerna att arbetet de utför är lika viktigt. På sätt och vis måste de arbeta under och 

med två pandemier samtidigt, både coronaviruset och mäns våld mot kvinnor. 

 
Just när det gäller våld måste vi göra vårt jobb, med eller utan pandemi. 

 

Tyvärr går vissa osäkerheter och problematiker inte över genom anpassning och lärande över 

tid, som med samarbete och samverkan. För många kan det kännas bekvämt och avslappnat 

att ha ett videomöte när det kommer till ens utseende och plats. Det är ingen i mötet som vet 
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om du fortfarande har på dig pyjamasbyxorna nertill, men i bild är till synes uppklädd. Du kan 

även välja en bekväm plats i hemmet att genomföra mötet på. Tyvärr så är det inte så för alla. 

Ett genomgående ämne var hur intervjupersonerna beskrev hur riskfyllt och osäkert det 

kan vara att ha kontakt med en våldsutsatt kvinna via digitala kanaler, då den professionella 

aldrig kan försäkra sig om att kvinnan är i en säker miljö, eller att hon är ensam. Då flera 

beskrev att de sällan väljer att ha video- eller telefonsamtal som första möte så är det troligt 

att det någon gång under processens gång inte går att välja bort. Det största orosmomentet 

som intervjupersonerna beskrev var att de aldrig kan vara säkra på att kvinnan kunde tala 

öppet utan att våldsutövaren var i närheten, eller rentav placerad precis utanför bild. Citaten 

nedan beskriver hur en av intervjupersonerna tänker kring problematiken: 

 
Vi har nästan inga videosamtal för att det är för riskfyllt. Vi vet inte vem som är utom synhåll 

för kameran. Vi har som regel att vi inte tar den risken om vi inte vet att kvinnan har separerat 

och bor på skyddad boende eller någon annanstans eller har flyttat till en egen lägenhet och vi 

vet att han inte är där. Men i nya kontakter träffar vi dem alltid fysiskt på kontoret eller annan 

plats som kan vara lämplig. 

 

Detta visar på komplexiteten i arbetet och den paradox som blir. Det är under pandemin 

viktigare än någonsin att uppmärksamma våldet, men det har aldrig varit så svårt som nu. Det 

är svårare för kvinnorna att söka hjälp samtidigt som det är svårare för socialarbetare och 

andra att nå fram och få kontakt med dem. Det är även svårare för allmänheten, vänner och 

folk i vardagen att upptäcka våld. 

 

5.2.2 Utsatthet och våld 

I kommande del av analysen kommer teman som kvinnors utsatthet, våld och hjälpsökande att 

diskuteras och problematiseras. I tidigare avsnitt har kvinnors utsatthet resonerats kring 

tillsammans med riskfaktorer hos våldsutövaren. I kommande del kommer fokus ligga på den 

förändrade situationen och de ändrade förutsättningarna i och med pandemin. 

 

5.2.2.1 Särskilt utsatta grupper  

Att det digitala arbetet både har underlättat på många sätt men också utgjort en utmaning i 

arbetet med våldsutsatta och samarbetet med andra instanser är något flera av 

intervjupersonerna sagt. Det digitala arbetet har även utgjort ett hinder för kvinnor som vill 

söka hjälp då de trott att det enda sättet att nå hjälpinsatser är via digitala forum under 

pandemin. Samtidigt som organisationer vill öka tillgängligheten genom att finnas på digitala 
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forum som ett komplement till den fysiska mottagningen så finns det kvinnor som inte har 

tillgång eller ens vetskapen om att detta finns. Vilka är dessa kvinnor? 

Inledningsvis vill vi göra några förtydliganden kring gruppen våldsutsatta kvinnor samt 

resterande begrepp som nedan kommer användas. Sambanden mellan dessa grupper och 

pandemin som nedan görs baseras på vårt empiriska material, vilket inte visar på alla 

perspektiv, och kan därför ge en förenklad bild av verkligheten. Gruppen våldsutsatta kvinnor 

kan många gånger framstå och porträtteras som en homogen grupp där en viss stereotyp 

framhävs. Att ta fasta på några få enkla, lättförståeliga och erkända egenskaper hos en grupp 

och sedan överdriva, förenkla och reducera denna grupp till endast dessa egenskaper är att 

stereotypifiera en grupp. Det farliga med detta är att de kvinnor som inte passar in på denna 

stereotyp inte blir tagna på allvar eller blir inplacerade i andra fack som förklarar 

problematiken (Mattsson 2015, s. 45f). 

Socialstyrelsen (2016) identifierar särskilt utsatta grupper som bland annat äldre kvinnor, 

kvinnor med funktionsnedsättning, kvinnor med utländsk bakgrund, kvinnor med missbruks- 

och beroendeproblem samt kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Gruppen 

“särskilt utsatta kvinnor” är heterogen och en och samma kvinna kan tillhöra flera av dessa 

kategorier som nämndes ovan. Mattsson (2015, s. 41) beskriver att människor ständigt skapar 

dessa grupperingar för att förstå och tolka världen. Intersektionalitet utgår från just kategorier 

som kön, etnicitet, klass och sexualitet, alla beskrivna med andra ord av Socialstyrelsen ovan. 

Det vill inte heller säga att dessa olika kategorier av kvinnor möter samma problem eller 

hinder under pandemin. 

Fler av intervjupersonerna menade att vissa kvinnor är mer utsatta än andra, på grund av de 

faktorer som ovan beskrevs. En av intervjupersonerna beskrev det så här: 

Vissa av de som räknas som särskilt utsatta grupper har ju blivit ännu mer särskilt utsatta i 

pandemin. Jag träffar väldigt många kvinnor som inte har varit lång tid i Sverige och kanske 

inte har språket och kanske inte har digitala medier, inte tillgång till att inhämta information 

på internet i den utsträckningen som många andra har, och att det varit oerhört svårt för dem 

att veta hur eller var man söker hjälp. 

Kvinnor som inte varit i Sverige så länge riskerar att sakna en av de primära skyddsfaktorerna 

mot våld, nämligen ett socialt nätverk. Som det tidigare i analysen tagits upp är det hos 

vänner, kollegor eller lärare som kvinnor kan hitta förtroende och stöd för att berätta om våld. 

Det är även dessa personer i en individs liv som kan uppmärksamma beteenden eller spår av 

våld hos kvinnan. Situationen förbättras inte heller av den sociala isolering som nu begränsar 
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vardagen. Språksvårigheter uppgavs också vara ett återkommande hinder för att de digitala 

forumen ska nå sin fulla potential. 

Ett samband som fanns hos svaren från intervjupersonerna var att sammankoppla kvinnor 

som inte varit i Sverige så länge med äldre kvinnors upplevelser när diskussion om digitala 

medier hölls. Citatet nedan visar hur en intervjuperson resonerade: 

Det kan vi ju se också att yngre kvinnor och kvinnor som har bott länge i Sverige har lättare 

för digitala medier än vad äldre kvinnor har och än vad kvinnor som kanske inte har varit i 

Sverige någon längre tid har. 

Flera av intervjupersonerna tog upp en hög ålder som en bidragande faktor för extra utsatthet i 

pandemin, men också kopplat till att det sociala arbetet skett till stor del digitalt och att det 

finns chans att det kommer fortsätta så även efter pandemin. Intervjupersonerna poängterade 

vikten av att arbetet måste ske på två plan, både digitalt och fysiskt. Receptionerna, mottagen 

och fysiska kontor måste förbli en självklar plats att gå till när hjälpbehovet finns. 

Det är lätt att idag förmoda att den digitala världen är en självklarhet för alla, det har på 

många håll blivit en förutsättning för att ens klara av vardagens enklaste uppgifter. Att inte ha 

ett Bank-ID som lätt sköter identifiering och inloggning av olika slag kan istället ses som en 

belastning för personal på olika instanser. Intervjuerna visar att tillgången till digitala verktyg 

är ojämlikt fördelad i gruppen kvinnor, bland annat på grund av ålder och migrationsstatus. 

Det innebär att vissa kvinnor blir än mer utsatta i en redan utsatt situation. 

 

5.2.2.2 Stanna hemma är inte lika med tryggt hemma  

 

Det är så många faktorer som inlåst i ett hem kan bli dödligt våld. Det har blivit grövre. 

 

Flera av intervjupersonerna gjorde uttalanden om hur de i sitt dagliga arbete upplever – och 

hur de via olika samarbetspartners fått informationen om – att våldet som beskrivs av de 

kvinnor som sökt hjälp under pandemin blivit grövre. Detta överensstämmer med vad tidigare 

forskning visat. Parkinson (2019) påvisade i sin studie om eldsvådan i Australien 2009 att fler 

kvinnor menar att våldet ökat eller tagit nya former i samband med krisen. Även Zahran et al. 

(2009), som i sin studie tittar på vulkanutbrottet i Mount Saint Helens och vad detta gjorde 

med våld i hemmet. såg en ökning av våld i hemmet på 46 procent. En av intervjupersonerna 

håller med ovan nämnda intervjupersoners uttalanden om att våldet blivit grövre, men menar 

också att det tagit nya former och menar att det sexuella våldet ökat. 
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Det är ju ofta det första steget mot våld, den här isoleringen och den kontrollen som man 

upprättar och att den har gått snabbare att genomföra under pandemin, det har gått snabbare att 

klippa bort nätverk, det går snabbare att få kontroll över sin partners vardag i pandemin. 

 

Ett av de stora problemen med mäns våld mot kvinnor är att det till största del sker i hemmet, 

vilket innebär att det kan vara svårt att bevisa och upptäcka. Citaten nedan beskriver hur en av 

intervjupersonerna menar på hur svårt det är att upptäcka våld, men att det nu under pandemin 

och genom den sociala isoleringen blivit svårare när kvinnorna inte längre naturligt träffar 

andra människor i situationer som förr skedde på en daglig basis. 

 
Det är ju det som är grejen, man blir mer hemma, det är ingen utanför som ser, den här 

vännen, läraren, kollegan, de är inte där för att se heller vad som pågår och man kan själv inte 

söka hjälpen. 

 

Som citaten ovan visar så anser intervjupersonen att även vägen mot grövre våld gått snabbare 

under pandemin och ger även sina förklaringar till detta där en av dem är frånvaro av det 

sociala nätverket. Som vi tidigare nämnt är det sociala nätverket viktigt för särskilt utsatta 

grupper där diskussionen kopplades till kvinnor som inte varit i Sverige så länge. Det går 

dock att påstå att det sociala nätverket blir viktigt för alla våldsutsatta i avseendet att upptäcka 

och förhindra våldets. I vanliga fall, utan rekommendationer på isolering, hade personer i det 

sociala nätverket kanske kunnat upptäcka att våldsprocessen blir värre, där en del i den är just 

isolering av kvinnan. 

En annan deltagare resonerar kring våldsprocessen kopplat till pandemin så här: 

 
Jag tror att våldet kommer snabbare än innan, det är ju en process, man brukar säga det första 

slaget. Vi kan se att ibland kan det ta flera år och för vissa relationer kan det ta bara några 

veckor innan det händer, men jag tror pandemins effekter absolut påverkar tendensen till att 

utöva våld. 

 

En av de förklaringarna till att våldsprocessen gått snabbare är just att kvinnorna haft mer 

fysisk närhet till sina våldsutövare. Det har under pandemin varit krav på fysiskt 

avståndstagande för att på så sätt minska smittspridningen, vilket har inneburit en ökad 

isolering för befolkningen, och inte minst för våldsutsatta kvinnor. Som citaten ovan beskriver 

så har våldsutövaren haft mer möjlighet att utöva ett beteende präglat av kontroll och 

maktutövande över kvinnan då tiden tillsammans ökat. På ett sätt kan man tolka det som 

restriktionerna har ”hjälpt” våldsutövaren att ta mer kontroll över kvinnan, då den fysiska 
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närhet som innan inte var lika självklar, nu på många sätt och för många är ett faktum. 

Ytterligare en intervjuperson uttrycker det så här: 

 
Det har varit lättare för en våldsutövare att använda våld, alltså för att komma till det stadiet. 

 

Mattsson (2015, s. 59) beskriver RW Connells teori om maskulinitet och kopplar detta till tre 

nivåer, hegemoni, underordning och medlöperi. Fokus ligger på den hegemoniska nivån då 

den handlar om maskulinitet som intar en ledande och dominerande ställning, ofta i 

förhållande till kvinnor men också till andra former av maskulinitet. Heise (1998, s. 268) 

beskriver även hur kulturer ofta definierar “manhood” kopplat till god fadersförmåga och som 

familjeförsörjare. Precis som Connell beskriver så handlar det om att vara en ledare och Heise 

(1998, s. 279) visar att om man är mer benägen, på individ- eller samhällsnivå, att ha fasta 

könsroller så ökar risken för våld i nära relationer. Men vad händer om denna fasta och 

självklara könsroll rubbas eller försvinner helt? Under pandemin är det många som haft 

osäkra arbetsförhållanden, allt från permittering till att helt förlora arbetet. Ens sociala 

sammanhang där man annars har en tydlig tillhörighet och hierarki avstannar, i vissa fall 

försvinner helt, vilket även detta leder till osäkerhet och en känsla av utanförskap. Vad gör det 

med en man att förlora känslan av betydelse och maskulinitet? Att förlora arbetet kan kopplas 

till att förlora en del av sin maskulinitet om man går till Connells beskrivning av 

försörjarrollen som en återspegling av ens maskulinitet. Det kan upplevas som att det skapas 

en obalans i maktordningen mellan man och kvinna och i ett desperat försök att återställa den 

ordningen tar mannen till våld mot kvinnan. Som vi tidigare beskrivit är det självklart inte alla 

män som tar till våld i desperata och stressade situationer. Detta är något som, tillsammans 

med andra faktorer, kan bidra till att någon som är benägen att ta till våld gör så. 

 

5.3 Framtidsprognos och förebyggande arbete 

I den sista delen kommer vi titta framåt. Vi diskuterar förhoppningar och farhågor inför 

framtiden med fokus på arbetssätt och förändring i inflöde. Vilka lärdomar och nya tankesätt 

har kunnat utläsas ur empirin, såväl medvetna som omedvetna? Till sist tar vi en titt på ett av 

de kanske viktigaste ämnena, det förebyggande arbetet. 

 

5.3.1 Framtidsprognos  

Vår prognos är ju att vi kommer ha en ökning av inflöde under en ganska lång tid framöver, 

också utifrån att väldigt många våldsutsatta som blivit våldsutsatta under pandemin inte 
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kunnat söka hjälp, de kommer. De har inte kommit ännu, de kommer. Så vi ser ju ingen 

prognos för att det ska på något sätt lätta. Utan vi tror ju fortfarande att det värsta, det låter 

bittert, men vi tror fortfarande att det värsta är kvar att komma. 

Citatet ovan visar vad en av intervjupersonerna förutspår kommer att ske när pandemin och 

restriktionerna lättar, när vi går tillbaka till vad vi innan ansåg vara normalläge i samhället. 

Hos övriga intervjupersoner kan vi finna snarlika utlåtanden där det fanns en tro om att 

hjälpsökandet markant kommer öka när restriktionerna börjar lätta. Övriga intervjupersoner 

uppgav att det inom deras respektive organisationer finns en gemensam prognos för ett ökat 

inflöde i samband med hävandet av restriktionerna och återgåendet till en normal vardag. 

Då den sociala isoleringen kommer att lätta så tror intervjupersonerna att möjligheten till 

att söka hjälp blir bättre. Detta överensstämmer med vad Denize et al. (2021, s. 7) visar i sin 

studie, nämligen att konsekvenserna av det våld som skett under isolering kommer bli synligt 

för omvärlden i samband med samhällets återgång till det normala, men också att 

konsekvenserna kan sträcka sig flera år framöver. 

Intervjupersonernas förklaring till den förmodade ökningen av hjälpsökande är att 

riskfaktorer kopplade till restriktionerna minskar i samband med att samhället återgår till 

normalläge. Människor återgår till arbete som på så sätt minskar den ekonomiska stressen och 

den fysiska närheten till varandra. Att åter möta människor och återfå sitt sociala 

sammanhang gör även att våldet kan upptäckas, samtidigt som mannens möjlighet till kontroll 

och makt minskar. 

 

5.3.2 Professionellas lärdomar och ny kunskap 

Den digitala arenan har för många blivit en självklar del av arbetet sedan pandemins start, 

men är fortfarande ett utvecklingsområde, menar många av intervjupersonerna. För vissa 

grupper har den digitala arenan försvårat hjälpsökandet, samtidigt som empirin visar att de 

digitala forumen öppnat upp möjligheter för andra. 

 
De digitala lösningarna är ju inte för alla ett negativt inslag. Vi har ju pratat kring det, hur ska 

vi liksom ta tillvara på dom här goda effekterna av pandemin [...] och det kommer ju finnas 

kvar, det kommer vara som ett komplement. Vi kommer ju aldrig ta bort de fysiska mötena, 

men vi kommer att erbjuda det och att klienterna får sätta arenan när det gäller behandling och 

så. [...] men vi kommer använda det som komplement. Så jag vill också lyfta att det inte bara 

är negativt den utvecklingen som har skett, såklart påverkar den vissa, men det finns också 

goda effekter av det. 
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Intervjupersonerna lyfter fram att många unga människor är mer bekanta med de digitala 

forumen och ser det som en naturlig del av det vardagliga livet. Empirin visar på att yngre 

kvinnor som söker hjälp känt sig mer bekväma att ta det första steget via digitala medel och 

att hjälp på den digitala arenan är mer tilltalande för dem. Slutsatsen kan även dras att på 

grund av vanan vid digitala medier samt en större känsla av förtroende är den digitala arenan 

mer tillgänglig för dem. Vi ser hur kön och ålder samverkar här, och detta är ett tydligt 

exempel på vad vi ovan diskuterade, nämligen att våldsutsatta är en heterogen grupp. 

Förutsättningarna för hjälpsökande under pandemin har sett olika ut för olika kvinnor, där 

ålder spelat en stor roll. Resultatet tolkas som att samtidigt som den digitala arenan stänger 

ute vissa grupper, öppnar den upp världen och gör den mer tillgänglig för andra. 

Jag vet att jag haft några yngre personer som har tyckt det ändå varit ganska skönt, suttit i sitt 

rum [...] och faktiskt också i sin egen takt prata.[...] Så att det har kunnat underlätta för vissa 

individer att faktiskt ta första steget, vi ska inte glömma den biten att vi får ju också 

möjligheten att samarbeta med socialtjänsten så jag tänker nu kanske att är man placerad 

längre bort gör de här digitala mötena att vi kan fortsätta en dialog, så det finns ju absolut 

saker som vi behöver ta med oss. Också att det kan underlätta just om det finns en distans och 

svårigheter att ta sig dit, att man ändå kan arbeta. Just med vissa typer av möten i alla fall. 

Empirin visar också på hur det digitala arbetet har underlättat för samverkan, både inom 

organisationen och med samarbetspartners, i vissa fall. Det läggs fokus på att det sparar 

mycket tid avseende den fysiska förflyttningen inför möten eller andra fysiska 

sammankomster inte krävs. Värdefull tid som istället kan läggas på arbetet med de 

våldsutsatta. 

 

5.3.3 Förebyggande arbete 

Den kommande delen av analysen kommer ha sin utgångspunkt i intervjupersonernas 

uppfattning om hur våld kan bemötas, med särskild betoning på förebyggande åtgärder på 

olika nivåer. 

Heise (1998, s. 262) anför i sin forskning att individuella faktorer hos våldsutövaren 

vanligen ställs emot sociala och politiska förklaringsmodeller av mäns våld mot kvinnor, och 

betonar hur förklaringsmodellerna var för sig är otillräckliga för att fånga komplexiteten av 

problemet. Heise (1998, s. 263) menar vidare att mäns våld mot kvinnor först kan förstås 

genom att titta på hur olika riskfaktorer samvarierar och påverkar varandra på olika nivåer. Vi 
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drar slutsatsen att förståelsen för riskfaktorer för våld således blir betydande både för att 

kunna möta och behandla våld när det uppstår, men också för att kunna förebygga det. 

Intervjupersonerna betonade särskilt ett behov av att tackla mäns våld mot kvinnor genom 

att arbeta förebyggande med de faktorer som föranleder våld och menade att vi måste “sluta 

släcka bränder”. Intervjupersonernas gemensamma uppfattning var att arbetet måste handla 

om att gå till grunden av problemet och att arbeta med de attityder som leder till våld och de 

normer som accepterar våld som medel för konfliktlösning, och att det inte går att börja med 

att behandla effekterna av våld utan det måste börja tidigare, innan det har chansen att uppstå. 

Vi exemplifierar genom citatet nedan intervjupersonernas syn på olika sätt att arbeta 

förebyggande med våld: 

Det behövs ju en hel tankevurpa tycker jag, i hur samhället skyddar, hur samhället agerar i att 

stoppa våld [...]. Det är ju exempelvis förebyggande arbete att jobba med att minska psykisk 

ohälsa, se till att minska arbetslöshet, bostadsproblematik, social utsatthet i allmänhet och så 

vidare [...] Men sen behövs också såklart direkta insatser till både kvinnor som utsätts för våld 

och personer som utövar våld. 

Våld i nära relationer är ett komplext problem. Som ovanstående citat implicerar krävs det att 

man arbetar på många håll samtidigt. Faktorer som arbetslöshet, bostadsproblematik, 

ekonomiska svårigheter och psykisk ohälsa ökar både risken för våld på egen hand, och ökar 

även risken genom att de samvarierar med varandra (Heise 1998, s. 263). Exempelvis kan att 

en person bli av med jobbet ensamt öka risken för våld, men också ligga till grund för att 

andra riskfaktorer uppstår, såsom ekonomiska svårigheter och ökad stress, som i sin tur 

ytterligare ökar risken för psykisk ohälsa och missbruk som också identifierats som betydande 

riskfaktorer för våld (Gilderichts et al. 2017, Heise 1998, Okenwa-Emegwa 2019, WHO 

2017, Willies et al. 2018). Att arbeta förebyggande med faktorer som bland annat ekonomisk 

jämlikhet och stress, tillsammans och var för sig, kan därför tolkas som viktiga i det 

förebyggande arbetet av mäns våld mot kvinnor. Det empiriska materialet visade också 

samhälleliga och kulturella könsnormer och föreställningar om manlighet och kvinnlighet 

som viktiga och intervjupersonerna var eniga om att en diskussion kring könsnormer och 

könsroller behöver tas tidigare. 

Det behöver ske redan från förskolan. I hur man pratar om de här med könsnormer och skolan 

har ett jättestort ansvar där, och genom hela sjukvården har stort ansvar, 

ungdomsmottagningen har stort ansvar, socialtjänsten har jättestort ansvar, men att det 

behöver komma in ännu mer i skolans värld. 
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Tolkningen görs att det inte borde gå så långt som till första slaget innan ojämlikhet mellan 

kön och kvinnans underordning gentemot mannen uppmärksammas. Det borde 

uppmärksammas redan när pojkars knuffar på förskolan förklaras bort med att “boys will be 

boys” eller att den fysiska kontakten skämtsamt blir en kärleksförklaring till flickan som 

borde vara tacksam och smickrad. De attityder och normer som finns i samhället är djupt 

inrotade och de maktstrukturer och könsroller som måste omvärderas är en så naturlig del av 

vårt sätt att se på varandra och oss själva att det många gånger kan vara svårt att ens 

identifiera ett osunt tankesätt eller beteende. Vi tror att det krävs arbete och aktivt 

förebyggande arbete på både individ- som samhällsnivå där varje individ i sitt dagliga liv 

måste bli mer medveten om hur rådande maktstrukturer och könsroller påverkar det egna 

handlandet och tänkandet. På samhällsnivå krävs så mycket mer. Det handlar om att öka 

kvinnors värde och att aktivt arbeta för att jämna ut den ojämlikhet som finns mellan könen. 

Börja med att redan från en ung ålder lära ut samtycke och respekt blir ett sätt att försöka 

förändra och stoppa de attityder och normer vi idag ser som skadliga. 

6 Avslutande diskussion 

I följande avsnitt sammanfattas studiens resultat och kopplas till studiens frågeställningar; (1) 

På vilket sätt kan professionellas erfarenheter bidra till förståelsen för orsakerna bakom våld 

i nära relationer, och på vilket sätt kan den förståelsen användas för att minska förekomsten 

av våld? (2) På vilket sätt upplever professionella att samhällskriser påverkar orsakerna 

bakom våld i nära relationer, och på vilket sätt kan den förståelsen användas för att förstå 

hur coronapandemin påverkat våldsutsatta kvinnors situation och möjlighet att söka hjälp? 

och primära slutsatser presenteras, följt av en metoddiskussion och förslag på fördjupad 

forskning. 

Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande folkhälsoproblem som förhindrar jämställdhet 

mellan kvinnor och män och medför stora konsekvenser för den som blir utsatt. Den pågående 

covid-19 pandemins utbrott har orsakat en ökning av relationsvåld och samhället har tvingats 

ställa om för att förhindra smittspridning. Organisationer har tvingat anpassa sitt arbetssätt 

efter rådande restriktioner och ökade krav på social distansering, vilket fått konsekvenser för 

våldsutsatta kvinnors situation och möjlighet att söka hjälp. Studiens syfte har varit att 

undersöka hur socialarbetare upplever att coronapandemin påverkat situationen för kvinnor 

som utsätts för våld i hemmet och att analysera hur deras erfarenheter kan bidra till att 

utveckla förståelsen av riskfaktorer för våld och hur våld kan förebyggas, samt hur 
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samhällskriser tillför nya dimensioner. Genom att tillämpa Heises tolkning av det ekologiska 

perspektivet har vi kunnat bryta ner riskfaktorer till de olika nivåerna för att på så sätt kunna 

titta närmare på och skaffa oss en djupare förståelse för de olika riskfaktorerna som ligger till 

grund för våldsutövande. Genom att applicera den intersektionella linsen har vi synliggjort 

samspelet mellan de olika faktorerna. Vi har visat på att våldsutsatta kvinnor är en heterogen 

grupp och med hjälp av intersektionalitet har vi kunnat titta närmare på de olika 

förutsättningarna kvinnorna står inför och på så sätt visat hur faktorer som ålder och 

migrationsstatus haft betydande roll för kvinnors möjlighet till hjälpsökande, men också 

graden av utsatthet. 

Vår studie visade att en del av intervjupersonerna arbetat mycket på distans under 

pandemin, medan en del huvudsakligen arbetat på plats och att det fanns ett samband mellan 

arbetssituation och inflöde av hjälpsökande. Intervjupersonerna som arbetat mycket på distans 

uppgav att de upplevde ett minskat eller oförändrat inflöde, medan de som inte arbetat på 

distans i samma utsträckning upplevde inflödet som oförändrat eller högre än innan pandemin 

bröt ut. Resultatet indikerar att distansarbete till viss del försvårat kvinnors möjlighet att söka 

hjälp, och framhäver social isolering och digitalt arbete som hindrande för hjälpsökandet. 

Den sociala isoleringen och konstanta närheten till varandra har inneburit större möjlighet 

att utöva kontroll och makt över den våldsutsatta och restriktionerna har på så vis blivit ett 

hjälpmedel för våldsutövaren. Det menar intervjupersonerna har lett till att våldsprocessen 

gått snabbare, och att våldet blivit allvarligare på kortare tid, men också att det försvårat 

möjligheten att söka hjälp, dels eftersom den sociala isoleringen minskar tillfällena en 

våldsutsatt kvinna möter människor utanför hemmet, och dels för att den fysiska närheten till 

våldsutövaren försvårar möjligheten att lämna hemmet för att söka hjälp, men också för att 

våldsutövaren sannolikt har större kontroll över kvinnans närvaro på den digitala arenan, och 

därmed begränsar hennes möjligheter att söka hjälp på distans. 

Intervjupersonerna framhäver det sociala nätverket som en skyddande faktor och beskriver 

hur det sociala sammanhanget skapar fler möjligheter för tecken på våld att uppmärksammas 

och menar att den sociala isoleringen hindrar det sociala nätverkets skyddande funktion. 

Studiens resultat visade även att gruppen våldsutsatta kvinnor har stora variationer och är 

långt ifrån homogen, och föreslår även att det finns skillnader i utsatthet inom gruppen. Olika 

förutsättningar visades vara förenade med särskild utsatthet under pandemin. 

Intervjupersonerna betonade ålder och migrationsstatus som särskilt betydande för graden av 

utsatthet och möjligheten att söka hjälp. Kvinnor som inte varit i Sverige så länge uppgavs 

riskera att sakna de primära skyddsfaktorerna mot våld eftersom de sannolikt inte hunnit 
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etablera ett socialt nätverk i samma utsträckning som kvinnor som varit i Sverige en längre 

tid. Det är ofta hos vänner, kollegor eller lärare som tecken på våld upptäcks. 

Språksvårigheter hindrar även dessa kvinnors tillgång till välfärdssamhället, och kan också 

vara ett hinder för att de digitala forumen ska nå sin fulla potential. Även ålder betonades 

betydande för möjligheten att söka hjälp. Äldre är den grupp som löpt störst risk att bli 

allvarligt sjuka under pandemin, och en del av skyddsåtgärderna som vidtagits har inneburit 

att äldre, mer än någon annan grupp isolerats från sina sociala nätverk och samhället i stort, 

vilket gjort dem mer mottagliga för våld och kontroll i hemmet. Ålder kunde också kopplas 

till möjligheten att söka hjälp och använda digitala medier. Resultatet visade att yngre kvinnor 

sökte hjälp via digitala forum i större utsträckning än vad äldre kvinnor gjorde. Det digitala 

arbetet både har underlättat på många sätt men också utgjort en utmaning i arbetet med 

våldsutsatta eftersom det finns kvinnor som inte har tillgång till eller ens vetskapen om att de 

finns. 

Arbetet under pandemin är paradoxalt. Det är viktigare än någonsin att uppmärksamma 

våldet, men det har aldrig varit så svårt som nu. Det är även svårare för allmänheten, vänner 

och folk i vardagen att upptäcka våld och det är svårare för kvinnorna att söka hjälp, samtidigt 

som socialarbetare och andra tvingats anpassa sig för att hindra smittspridningen och hitta nya 

vägar att nå fram till de våldsutsatta kvinnorna. 

När det kommer till frågan gällande professionellas bild av riskfaktorer förenade med mäns 

våld mot kvinnor visade resultatet att våldets orsak är komplex och inte kan förklaras utifrån 

enskilda faktorer, utan det blir tydligt utifrån analysen att flera faktorer behöver beaktas för att 

förstå våldet. Våldet kan förklaras med att olika omständigheter samverkar och bygger på ett 

samspel mellan individuella-, relations-, situations- och sociokulturella faktorer (Heise 1998). 

Resultatet visar på en tydlig koppling mellan att ha upplevt eller bevittnat våld i barndomen 

och att själv utöva våld, samt på hur faktorer som arbetslöshet, psykisk ohälsa, missbruk och 

ekonomiska svårigheter samvarierar med varandra och skapar stress och konflikt som i 

förlängningen kan leda till en ökad risk för våld. Resultatet visar också på att patriarkala 

strukturer, normativa föreställningar och kulturella övertygelser om manlighet uppmuntrar 

våldsfrämjande attityder och bidrar till relationsvåld. Vi ser alltså att våldsutövande individer 

sannolikt påverkas av sitt sociala sammanhang men även att det finns en ärftlig aspekt som 

tyder på att våldet upprepats i generationer. Våldsfrämjande normer och attityder i barndomen 

påverkar de värderingar och beteenden som tas med in i vuxenlivet, och utlöses sedan av 

faktorer kopplade till relationerna vari våldet utövas. Normerna kommuniceras i den sociala 

kontexten, där de antingen bekräftas och uppmuntras eller utmanas. De normerna och 
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värderingarna kommuniceras sedan i de relationer en skapar och påverkas ständigt av yttre 

dimensioner som skapar ytterligare faktorer som ökar risken för våld. 

I frågan gällande professionellas uppfattning av samhällskrisers effekt på riskfaktorer 

beskrivs samhällskriser generellt öka förekomsten av mäns våld mot kvinnor eftersom de är 

förenade med en ökning av kända riskfaktorer för våld såsom arbetslöshet, ekonomisk 

osäkerhet, social isolering, samt ofta leder till en ökning av missbruk, psykisk ohälsa, och 

upplevd stress och ångest vilket också motiverar den ökning av relationsvåld som observerats 

i samband med den rådande covid-19 pandemin. Det framgick i våra intervjuer att 

riskfaktorerna under pandemin varit de samma som under normala omständigheter, men att de 

åtgärder som vidtagits under pandemin för att minska smittspridning har haft en påtaglig 

inverkan på förekomsten och omfattningen av dessa. Pandemin har till synes agerat som ett 

förstoringsglas på den rådande situationen, och kan alltså tolkas som en kris som har förvärrat 

redan existerade riskfaktorer associerade med mäns våld mot kvinnor. 

Intervjupersonernas berättelser har visat hur våldet är komplext och kan förstås utifrån 

olika omständigheter som samverkar mellan individ-, mikro-, exo- och makronivå. Detta 

samstämmer med tidigare forskning om att olika faktorer behöver kombineras för att ge en 

bild av våldet som fångar komplexiteten i de bakomliggande orsakerna till våldsutövande. 

Med vår studie vill vi särskilt belysa att faktorer på alla nivåer behöver beaktas eftersom det 

inte bara har betydelse för förståelsen av våldet, men också eftersom det är betydande för vår 

frågeställning om hur professionellas erfarenheter kan bidra till att förebygga våld. Det 

preventiva arbetet med mäns våld mot kvinnor kan underlättas genom en strukturell förståelse 

av hur faktorerna på de olika nivåerna interagerar. Genom att förstå var, hur och varför våld 

uppstår kan således resurser sättas in inom olika sektorer. Intervjupersonerna var överens om 

att både förebyggande såväl som behandlande strategier behövs för att förhindra att kvinnor 

fortsätter utsättas för våld i nära relationer. En intersektionell förståelse av olika riskfaktorer 

kan bidra till bättre behandling och prevention av de faktorer som är förenade med en ökad 

risk för våld (Mattsson 2015). Ett sätt att implementera kunskap om riskfaktorer i arbetet mot 

våld är att titta på några av de faktorer som resultatet indikerade som betydande. Studien 

visade att bristfälliga socioekonomiska förutsättningar och dess konsekvenser ökar risken för 

mäns våld mot kvinnor. En konsekvens av bristfälliga socioekonomiska förutsättningar är till 

exempel missbruk och ekonomisk ojämlikhet, som i sin tur också ökar risken för våld, 

studiens resultat indikerar således att ett sätt att förebygga våld är att arbeta för att minska 

förekomsten av exempelvis missbruk och ekonomisk ojämlikhet. Studiens resultat indikerar 

vidare ett behov av förebyggande insatser i riktat till barn och unga, förslagsvis redan i 
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skolan. Dels i form av stödprogram för barn och unga som bevittnat eller utsatts för våld i 

hemmet, för att förhindra att våldet förs vidare och upprepas i generationer, men framförallt 

framgår det av studien att det finns ett behov av att utmana sociala och kulturella normer och 

värderingar kopplat till könsstereotyper, och föreställningar maskulinitet och den 

hegemoniske mansrollen (Connell 2014) samt ett aktivt arbete med att främja den fortsatta 

utvecklingen för jämställdhet. 

Slutligen vill vi påtala det faktum att det genomgående funnits en stor samstämmighet 

bland intervjuutsagorna, och att vi under studiens gång inte stött på någon större divergens. 

Det faktum tänker vi kan ha flera möjliga förklaringar. En möjlig förklaring är likheter i 

urvalsgruppen. Vårt ursprungliga och enda kriterium för deltagande i intervjustudien var att 

deltagarna i sitt dagliga arbete möter våldsutsatta kvinnor, detta för att få flera nivåer av 

erfarenheter bland våra intervjupersoner och således ett bättre helhetsperspektiv. Med hänsyn 

till studiens begränsade tidsram och utformning fanns varken tid eller utrymme för att 

genomföra intervjuer med samtliga av de som i slutändan anmälde intresse, utan vi valde att 

genomföra intervjuer med de personer som anmälde sitt intresse inom den tidsram vi avsatt i 

vår inbjudan, det är sannolikt att ett större antal deltagare gett större divergens. En annan 

möjlig förklaring är att valet av databearbetning och teorierna som använts för att analysera 

intervjuerna kan ha påverkat utfallet av arbetet. Hur vi tolkat och bearbetat materialet har 

sannolikt präglats av vår förförståelse och vårt eget intresse för ämnet, vi har därför valt att 

genomgående kritiskt och självreflekterande granska vårt arbete och våra tolkningar, men det 

är trots det viktigt att vara medveten om vår roll, och det inflytande vi haft över uppsatsens 

utkomst. Även frågornas utformning och sättet vi ställt dem till intervjupersonerna kan vara 

en möjlig påverkansfaktor på utfallet av resultatet, med detta i åtanke har vi försökt att 

undvika ledande frågor och arbetat för att vara så tydliga som möjligt för att undvika 

misstolkningar. Det genomgående samstämmigheten tänker vi vidare kan vara ett resultat av 

rådande samhällsdiskurser och normer gällande mäns våld mot kvinnor. Det är sannolikt att 

mäns våld mot kvinnor präglas av dessa, såväl som att arbete på området präglas nationella 

riktlinjer och systematiserade förutsättningar och arbetssätt. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Uppsatsen har ändrat riktning under studiens gång, vilket gjort att de ursprungliga 

frågeställningarna modifierats för att bättre passa de teman som framkom under intervjuerna. 

Med det i åtanke hade intervjuerna kunnat genomföras på ett mer fokuserat sätt, riktat mot de 
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frågeställningar vi slutligen landade i. På så vis hade empirin sannolikt kunnat vara mer 

fokuserad och nyanserad, vilket sannolikt möjliggjort en djupare analys och förståelse av det 

vi velat undersöka. Dock vill vi understryka att vald metod möjliggjorde bytet av riktning på 

ett organiskt och smidigt vis, tack vare den öppenhet som semistrukturerade intervjuer 

erbjuder gentemot strukturerade intervjuer. Om en mer sluten intervjumetod valts hade 

intervjusvaren troligtvis varit mer låsta till studiens ursprungliga frågeställningar. Vi är 

medvetna om att studiens intervjudeltagare är en mindre grupp och att antalet på så vis ger en 

specifik och liten bild av de problemområde vi ämnade att undersöka. Med ett större antal 

deltagare, eller med en kvantitativ enkätundersökning, kunde urvalet blivit större och 

slutsatser och resultat kunde varit mer applicerbara och generaliserbara. Å andra sidan ger en 

kvalitativ ansats en djupare förståelse för mänskliga erfarenheter och upplevelser, därav valet 

inför denna studie.  

 

6.2 Förslag på vidare forskning 

Då vi befinner oss under en pågående pandemi var inte förhoppningen att det skulle finnas en 

uppsjö med forskning i ämnet, men till vår stora förvåning fanns det fortfarande material 

relevant för vår studie. Med relevant menar vi att forskningen tittar på pandemin och kopplar 

detta till mäns våld mot kvinnor och våldsutsatta kvinnor. 

Uppsatsen har haft en begränsad tidsram och utformning att förhålla sig till, och vi har valt 

att avgränsa studien till mäns våld mot kvinnor eftersom det perspektivet är det som vanligen 

framhålls i forskning på relationsvåld. Vår förhoppning är därför att framtida studier erbjuder 

andra perspektiv genom att belysa andra grupper och undersöka exempelvis våld i samkönade 

relationer, eller män som utsätts för våld, för att bidra till en rikare och mer nyanserad 

förståelse av ämnet. 

Som våra intervjupersoner påpekar så tror de att resultatet och konsekvenserna av de våld 

många fått utstå under pandemin kommer vara aktuellt långt efter att restriktionerna lättat och 

vi gått tillbaka till vårt “normala” samhälle. Vi ser därför ett intresse att forskning tittar på hur 

professionella i en större skala, upplevt deras arbete under pandemin, men också tittar på hur 

inflödet kommer se ut och ser ut tiden efter att restriktionerna upphört. Vi ser även att det kan 

vara av intresse att undersöka och utvärdera huruvida restriktionerna kunnat utformats på ett 

sätt som inte varit förenat med en så omfattande risk för våldsutsatta kvinnor, och en 

intressant fråga skulle kunna vara att titta på hur man kan skydda våldsutsatta kvinnor både 

mot pandemin och våld, för att ha viss beredskap om krisen skulle slå till igen. 
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Bilaga 1 
 

1. Informationsbrev 

Hej! 

Vi heter Sara Rehnstrand och Josefine Berggren och är två socionomstudenter från Socialhögskolan, 

Lunds universitet. Vi befinner oss på termin 6 och genomför vår just nu vår kandidatuppsats. 

Uppsatsens fokus ligger på våld mot kvinnor i hemmet under pandemin. 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

 
Syftet med denna undersökning är att utforska professionellas bild av hur coronapandemin har 

påverkat kvinnor som utsätts för våld i hemmets situation. Fokus ligger på att titta på riskfaktorer för 

våld och hur dessa påverkas av en samhällskris. Vi vill se hur era erfarenheter under pandemin kan 

bidra till fortsatt arbete och förebyggande arbete i framtiden. 

 
Vi söker personer som i sitt arbete möter våldsutsatta kvinnor för att delta i en intervju. Vi ser gärna en 

arbetslivserfarenhet på minst två år inom området för att på så sätt få en bild av våld mot kvinnor i 

hemmet som sträcker sig längre än den pågående pandemin. 

 
Intervjun förväntas ta mellan 45 - 60 minuter och kommer genomföras av både Sara och Josefine. På 

grund av rådande omständigheter kommer intervjuerna att ske digitalt, via telefon eller Zoom/ Teams 

på en tid som passar dig med hänsyn till rådande arbetssituation. Vi har full förståelse för att det kan 

vara hög arbetsbelastning. Det är helt frivilligt att delta och du som deltagare kan när som helst 

avbryta ditt deltagande. 

 

Intervjuerna kommer att spelas in. Inspelningen kommer förvaras så att obehöriga inte får tillgång till 

inspelningen. När studien är färdigställd och fulländad kommer inspelningarna att raderas. 

 

Resultaten från intervjuerna kommer att analyseras och presenteras i form av en kandidatuppsats vid 

Lunds universitet. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och din identitet kommer inte 

kunna röjas. Som deltagare kommer du bli erbjuden att ta del av resultatet av studien. 

 
Om du är intresserad av delta i denna studie och bidra med dina erfarenheter och kunskaper 

vänligen kontakta en av oss nedanstående studenter senast den 18 april på e-post eller telefon. 

 
Hoppas höra från dig!  

 
Vid frågor eller fundering är du välkommen att kontakta oss eller vår handledare 

 
Sara Rehnstrand  Josefine Berggren  Kristin Linderoth 

Studerande  Studerande   Handledare 
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1. Intervjuguide 
Inledande frågor 
Kan du beskriva din yrkesmässiga bakgrund? 

• Vad har du för utbildning? 

• Kan du beskriva din roll i verksamheten?  

• Hur länge har du varit yrkesverksam? 

• Har du tidigare erfarenhet av att jobba våldsutsatta kvinnor? 

 

Våld i nära relationer   
På vilken sätt möter du våldsutsatta kvinnor i ditt arbete? 

• Hur ser ditt dagliga arbete med våldsutsatta kvinnor ut? 

• Vilka stödinsatser erbjuder ni våldsutsatta kvinnor? 

• Hur sker klientkontakten? 

 
Kan du beskriva vad du tror är faktorer som bidrar till en ökad risk för våld i nära relationer? 

 
Covid-19 
Kan du beskriva din upplevelse av att arbeta med våldsutsatta kvinnor under en pandemi? 

• Hur har ditt dagliga arbete påverkats av pandemin? 

o På vilket sätt? 

o Vilka skillnader kan du identifiera? 

o Arbetar ni på distans? 

o Upplever du att klientrelationen påverkats? 

• Upplever du en förändring i våldsutsatta kvinnors behov av stöd? 

• Upplever du en förändring i hur många som söker hjälp? 

o Hur ser den förändringen ut? 

o Kan du se några skillnader i vilka kvinnor som söker hjälp? 

o Upplever du att våldsutsatta kvinnor kan ha svårare att söka hjälp under pandemin? 

 
Angående den påtalade ökningen av våld i hemmet under pandemin, vad är din uppfattning? 

• Vad är din uppfattning att ökningen beror på?? 

• Vilka faktorer under pandemin tror du bidragit till en ökad risk för våld?  

 
Ur ett professionellt/arbetsperspektiv, hur tänker du kring social distansering och de andra rådande 

restriktionerna? 
• Hur tror du dessa har påverkat de kvinnor du möter? 

• Tror du att social distansering påverkar möjligheten att söka hjälp? 

• Vad innebär det för våldsutsatta kvinnor att potentiellt sitta isolerade med sin våldsutövare?  

• Vad är din uppfattning att restriktionerna gör för möjligheten att utöva våld? 

• Tror du att 

 
Tänker du att man hade kunnat göra annorlunda kopplat till restriktionerna med våldsutsatta i åtanke? 

• På vilket sätt? 

 
Övrigt 
Vad tänker du om de 5 kvinnor som tragiskt mist livet de senaste veckorna? 
Vad är din uppfattning om hur arbetet med våld mot kvinnor bör se ut? 

• På vilket sätt kan samhället bidra till den visionen? 

Vilka lärdomar har du dragit av arbetet med våldsutsatta kvinnor under pandemin/vilka nya kunskaper 

tycker du dig ha fått genom arbetet under pandemin? 
Är det något som du skulle vilja tillägga? 
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