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Abstract 
Title: The “shadow pandemic”: Social workers view of intimate partner 

violence during the Covid-19 pandemic 

Authors: Liza Englund and Azam Liravian Heidari 

 
The year 2020 turned out very differently than most expected. The Covid-19 

pandemic incited stay-at-home directives, social distancing and other restrictions in 

a world-wide attempt to stop the spread of the virus. Early on, social workers and 

other professions recognised the danger of isolation for already vulnerable groups. 

This study aims to investigate the effects of Covid-19 on intimate partner violence. 

Specifically, it looks at how the nature of intimate partner violence has changed and 

how it has affected women and their ability to leave. A qualitative study was 

conducted using eight semi-structured interviews with people who have worked 

with battered women during the Covid-19 pandemic. The study uses feminist 

theory, the normalization process theory and coercive control to interpret the 

results. Using thematic analysis, the results showed that several professionals have 

seen variation in the number of women seeking help and the type of violence they 

have experienced. Furthermore, the results suggest that the stay-at-home directives, 

working from home and increased unemployment have affected intimate partner 

violence. The common themes include changes in violent behaviour, difficulty 

leaving, economic effects of the pandemic, mental health, and delayed effects of 

the pandemic on intimate partner violence. In conclusion, we found that isolation 

has made battered women’s situation more difficult, and it has affected their ability 

to leave. While we can’t generalise to a wider population, we believe this is 

important for future research and we believe social workers need to be aware of 

how battered women have been affected by the pandemic. 

 

Key words: battered woman, intimate partner violence, Covid-19, isolation, 

coercive control 
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FÖRORD 

Mäns våld mot kvinnor är inget nytt samhällsproblem men har fått ny 

uppmärksamhet i och med hur redan våldsutsatta kvinnor påverkas av den pågående 

pandemin. För oss har det varit av särskilt intresse att lyfta den levnadssituation 

som dessa kvinnor hamnat i. Vi ville också få mer kunskap om samhällsproblemet 

eftersom det inte är en del av kompletteringsutbildningen till socionom vid 

Göteborgs universitet.  

 

Vi vill tacka varandra för det gedigna arbetet vi gjort tillsammans den här terminen 

och vi är väldigt glada att vi blev hopparade för vårt första grupparbete januari 2021, 

sen dess har vi hållit ihop och även fått en fin vänskap.  

 

Vi vill även tacka alla våra intervjupersoner för att de delat med sig av sina 

erfarenheter, kunskap och sin tid. Vi vill också tacka vår handledare Viveka 

Enander som guidat oss genom skrivandet och bidragit med sin egen kunskap och 

entusiasm inom ämnet. Avslutningsvis vill vi tacka våra familjer som stöttat oss 

under hela processen: genom stress, skratt och sena Zoom-träffar när barnen 

somnat. Ett extra tack till Fredrik Englund och Inge Hansson för alla timmar ni lagt 

på att läsa vår uppsats. 

 

Liza Englund & Azam Liravian Heidari 

2021-11-15  
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1. Inledning och bakgrund 
År 2020 blev inte som någon hade tänkt sig, Covid-19 pandemin spred sig över 

världen och förändrade vårt sätt att leva. I december 2019 upptäckte smittskydds-

myndigheten i Kina ett nytt coronavirus, SARS-CoV-2, det vi kallar Covid-19 

(Folkhälsomyndigheten 2021a). I Sverige tog pandemin fart först i mars 2020 och 

11 mars blev viruset klassat som en pandemi av världshälsoorganisationen (WHO) 

(Folkhälsomyndigheten 2020a). Det innebar stora konsekvenser i vårt samhälle i 

och med de restriktioner som införts i hela världen (WHO 2021). I början var det 

många som isolerade sig och begränsade sina sociala kontakter, även innan det kom 

mer strikta rekommendationer i Sverige (de kom först senare under 2020). I Sverige 

har det enligt Socialstyrelsens statistik (2021a) varit tre vågor av pandemin; första 

vågen kom våren 2020, andra vågen kom vintern 2020/2021 och tredje vågen kom 

våren 2021. Under den här tiden har Folkhälsomyndighetens uppdrag varit att 

förhindra och förebygga smittspridning i samhället (Folkhälsomyndigheten 2021b), 

där social distansering, distansarbete och distansundervisning varit några av 

rekommendationerna. Dessa restriktioner har påverkat alla i samhället på olika sätt.  

 

Folkhälsomyndigheten (2021c) har genom presskonferenser och på sin hemsida 

kontinuerligt uppdaterat befolkningen om riktlinjer för att minska spridningen av 

Covid-19 på samhällsnivå och individnivå. Folkhälsomyndigheten (2020b) påtalar 

att restriktionerna kan ha en negativ inverkan vad gäller bland annat psykisk ohälsa 

och isolering. SCB (2021) presenterade också statistik som visade att Covid-19 

pandemin haft en stor påverkan på arbetsmarknaden och att arbetslösheten ökat. 

 

Mycket fokus har handlat om de negativa kognitiva konsekvenser som framför allt 

påverkat barn som fått vara hemma från förskola och skola (Barnombudsmannen 

2021). Regeringen uppmärksammande också tidigt, 1 april 2020, den extra utsatthet 

som isolering innebar för våldsutsatta och satsade 100 miljoner kronor 2020 

(Regeringskansliet 2020) och 140 miljoner kronor 2021 (Regeringskansliet 2021a) 

på att stötta vissa utsatta grupper. Nu har Sverige precis, i skrivande stund, gått in i 

en ny fas i och med de lättade restriktionerna 29 september 2021 (Folkhälsomynd-

igheten 2021b). Det innebär att, för tillfället, har färre rekommendationer och har 

lagt begränsningar bakom oss. Men för vissa utsatta i samhället har pandemin 
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påverkat deras levnadssituation så mycket att de aldrig kommer kunna gå tillbaka. 

Den påtvingade isoleringen i hemmet, bland annat, har haft biverkningar som gjort 

att risken för våld i nära relation ökat (Sveriges kommuner och regioner [SKR] 

2021). 

 

Med tanke på den globala situationen idag och det nya skede vi har gått in i (med 

de lättade restriktionerna) anser vi att det är relevant att undersöka hur 

restriktionerna och den påtvingade isoleringen har påverkat kvinnor och deras 

våldsutsatthet av en partner (SKR 2021). För det första finns det forskning sedan 

tidigare som visar att våld i nära relation ökar vid nationella katastrofer (Parkinson 

2019; Molyneaux et al. 2020; Babcock et al. 2016) och smittspridning (International 

Rescue Committee [IRC] 2019). För det andra har det börjat komma in rapporter 

från delar av världen om att partnervåld har ökat under pandemin (Feng 2020) och 

det är ett samhällsansvar att hjälpa våldsutsatta kvinnor vilket kräver samarbete 

mellan olika myndigheter och organisationer (Björck 2019, s.153). Socialnämnden 

har en lagstadgad skyldighet att hjälpa våldsutsatta kvinnor, enligt 5 kap. 11 § 

Socialtjänstlagen (SoL) ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller 

har varit utsatta för våld av närstående, kan vara i behov av stöd och hjälp för att 

förändra sin situation. Socialnämnden ska ta särskild hänsyn till kvinnornas 

levnadssituation och omständigheter som utgör en risk att förvärra deras situation 

samt ska ha utrymme för att hjälpa våldsutsatta på olika sätt (4 kap. 1 § SoL). Covid-

19 och dess konsekvenser räknas som sådana omständigheter, UN Women (2020) 

kallar till och med det ökade våldet för en ”shadow pandemic”, alltså en skugg-

pandemi.  

 

Pandemin utgör således en riskfaktor och innebär att våldsutsatta kvinnor behöver 

mer hjälp, både under och efter pandemins slut. Det finns redan data som visar på 

ett ökat våld i flera delar av världen och den långa tiden med restriktioner, råd om 

att stanna hemma och begränsade sociala kontaktar förstärker den levnadssituation 

som många våldsutsatta kvinnor redan lever i, men forskningen är ännu begränsad. 

Tidigare forskning har dock kommit fram till att kvinnor blir mest våldsutsatta i det 

egna hemmet (Eliasson 2003), något som vi tror ökar när alla uppmanas hålla sig 

hemma. Det är också viktigt att belysa hur pandemin påverkat utsattheten och 

undersöka hur våldets karaktär kan ha förändrats under pandemin.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur professionella och ideella socialarbetare 

uppfattat våldsutsatta kvinnors sårbarhet under pandemin. Syftet är vidare att 

undersöka hur pandemin, enligt socialarbetarna, har påverkat kvinnornas levnads-

situation, hjälpsökande och handlingsmöjligheter. Syftet bryts ner i följande fråge-

ställningar: 

1. Hur beskriver socialarbetarna våldsutsatta kvinnors situation? 

2. Har, enligt socialarbetarna, utsattheten och våldets karaktär förändrats 

genom pandemin och i så fall hur? 

3. Hur upplever socialarbetare att pandemin påverkat våldsutsatta kvinnors 

livskvalitet och handlingsmöjligheter? 

1.2 Studiens relevans för socialt arbete 

Socialtjänsten har ett ansvar för våldsutsatta kvinnor och ska ta särskild hänsyn till 

kvinnornas levnadssituation och omständigheter som utgör en risk att förvärra deras 

situation (4 kap. 1 § SoL). Vi anser att pandemin är en sådan situation och att 

kvinnor som upplever våld i nära relationer under pandemin har påverkats av den 

påtvingade isoleringen och sociala distanseringen som kommit med restriktionerna. 

Det är viktigt för socialarbetare att ha en förståelse för hur Covid-19 och den globala 

krisen har påverkat våldsutsatta kvinnor och deras situation under pandemin för att 

hjälpa dem på bästa sätt. Med tanke på att det har varit färre fysiska möten med 

klienter så tror vi att det kan vara svårare att upptäcka våldet och att det har varit 

svårare för kvinnorna att söka hjälp. Det är därför viktigt med kunskap om 

pandemins konsekvenser för att nå ut till våldsutsatta kvinnor och ge dem den hjälp 

som samhället är skyldiga till. 

1.3 Avgränsning 

Studien fokuserar på socialarbetarnas uppfattning av våldsutsatta kvinnors 

levnadssituation och partnervåld under Covid-19 samt hur pandemin påverkat 

kvinnorna. Vi är intresserade av om våldets karaktär och kvinnornas utsatthet har 

förändrats under pandemin. Studien är begränsad till mäns våld mot kvinnor i nära 

relation. Det innebär att vi avgränsar undersökningen till våld inom heterosexuella 



8 

parrelationer. Det gör också att vi exkluderar hedersrelaterat våld, andra typer av 

våld i nära relation mellan andra familjemedlemmar samt att särskilt fokusera på 

barn som upplever våld. Vi kommer benämna våldet som partnervåld eller mäns 

våld mot kvinnor i nära relation. 

 

På grund av den korta tidsramen för vår studie har vi valt att intervjua professionella 

och ideella socialarbetare om kvinnors våldsutsatthet i stället för att intervjua 

våldsutsatta kvinnor. Vi anser inte att vi haft tillräckligt med tid för att ta hänsyn 

till de etiska aspekterna i att prata med våldsutsatta kvinnor, vilket vi diskuterar mer 

i avsnitt 4.2. Vi har inte heller möjlighet att göra en mer omfattande studie utan har 

fått begränsa vårt urval för att ha tid att analysera intervjuerna. Vår förhoppning är 

att studier i framtiden ska intervjua våldsutsatta kvinnor om deras upplevelser under 

pandemin för att få deras egna berättelser samt undersöka de långsiktiga effekterna 

av pandemin för våldsutsatta kvinnor. 

1.4 Begrepp 

År 1993 antogs deklarationen om avskaffandet av våld mot kvinnor av FN:s 

generalförsamling vilket omfattar begreppet våld mot kvinnor.  

 

”Alla könsrelaterade våldshandlingar som resulterar i, eller är troliga 

att resultera i, fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för 

kvinnor, inklusive hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt 

frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet.  

(UN 1993, Declaration on the Elimination of Violence against 

Women, article 1) 

 

1.4.1 Mäns våld mot kvinnor 

Mäns våld mot kvinnor är en prioriterad fråga för regeringen och det satsas mycket 

pengar för att stoppa våldet (Regeringskansliet, 2021b). I det svenska samhället 

finns det kvinnor som varje dag blir utsatta för fysiskt och psykiskt eller annat våld, 

vilket är ett samhälleligt problem som orsakar stort lidande för de utsatta, men även 

medför stora kostnader för samhället (Kastling 2010, s.7). Enligt WHO har mellan 

30 och 60 procent av alla kvinnor någon gång under sin livstid varit utsatta för 

fysiska eller sexuella övergrepp (Nationellt centrum för kvinnofrid [NCK] u.å).  
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1.4.2 Mäns våld mot kvinnor i nära relationer 

En av de vanligaste formerna av mäns våld mot kvinnor är våld i nära relationer. 

Socialstyrelsen (2019) definierar våld och utsatthet i nära relationer som ett mönster 

av handlingar som kan vara allt från mindre märkbara handlingar, som förlöjligande 

och kränkningar, till grova brott, som våldtäkt och misshandel, som ofta sker i 

kombination med varandra. Frågan om våld mot kvinnor hänger samman med 

mänskliga rättigheter såväl som med jämställdhet mellan kvinnor och män.  

 

Våld i nära relation kan drabba personer i alla åldrar, samhällsgrupper och 

etniciteter, men det är främst kvinnor som drabbas (Johnsson-Latham 2008, s.19). 

Våld i nära relationer kan också beskrivas som ett maktförhållande. Det innebär att 

en partner i maktposition använder våld för att orsaka smärta och rädsla hos sin 

partner i syfte att kontrollera, förtrycka och få sin egen vilja igenom på bekostad av 

den andra (Van Lawick 2013, s.8). Vad är då våld? 

 

1.4.3 Våldsdefinition 

Våld beskrivs ofta enligt Isdals definition: ”en handling riktad mot en annan person 

som skadar, kränker, skrämmer eller på andra sätt har en negativ påverkan på den 

andra personen” (Isdal 2007, s.34). Begreppet våld är en väldigt bred term och 

syftar till många olika former av våld, för vårt syfte innebär det ofta fysiskt, 

psykiskt, ekonomiskt eller sexuellt våld (Moser Hällen & Sinisalo 2018). 

Våldsdefinitionen är en social, kulturell och tidsbunden konstruktion (Van Lawick 

2013, s.8). Vissa definitioner kan också fokusera på våldets effekter, hur det 

påverkar individen.  

  

1.4.4 Våldets karaktär 

I vår studie så undersöker vi våldets karaktär som syftar till hur våldet ger sig 

uttryck. Isdal (2007) ger mer konkreta exempel på fysiskt, psykiskt och sexuellt 

våld. Fysiskt våld kan till exempel innebära att nypa, sparka, hålla fast eller döda 

den andra (ibid. s.41). Psykiskt våld innefattar kränkningar och förlöjligande 

beteende (ibid. s.52). Med sexuellt våld menar Isdal (ibid., s.43) bland annat 

sexuella trakasserier och våldtäkt. Ekonomiskt våld är också ett sätt att utöva makt 

(ibid., s.58), det kan vara att kontrollera partnerns tillgångar på olika sätt. En strategi 
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är också för förövaren att isolera den utsatta genom begränsade kontakter med 

omvärlden, vänner och familj (Isdal 2007, s.58), vilket Covid-19 pandemin också 

har bidragit till. 

 

1.4.5 Övriga begrepp 

Ytterligare begrepp som vi använder i uppsatsen är våldsutsatthet som används för 

att beskriva kvinnor som blir eller har blivit utsatta för våld och hur detta tagit sig 

uttryck, samt handlingsmöjligheter som syftar till kvinnors handlingsutrymme, 

möjlighet att lämna och söka hjälp samt kontroll över sin egen situation. 

 

Nedan ger vi en bakgrund till uppsatsens problemområde, och det vi funnit relevant 

att presentera här berör mäns våld mot kvinnor med huvudsakligt fokus på en 

svensk kontext.  

1.5 Bakgrund mäns våld mot kvinnor i nära relation 

Mäns våld mot kvinnor är inget nytt samhällsproblem. Fram till 1800-talet fanns 

det inga begränsningar i hur en man kunde behandla en kvinna (Kvinnojouren u.å.) 

och mansrollen handlade främst om att försörja och skydda sin familj. Kvinnor var 

helt beroende av mannen och hade inga rättigheter, männen hade makten i familjen 

och samhället. Våld inom familjen sågs också som en privat angelägenhet (Eliasson 

2008, s.47). Genom den feministiska rörelsen fick kvinnor mer makt och 

situationen för kvinnor började förändras, men våld mot kvinnor i olika former har 

inte försvunnit. År 1965 var Sverige det första landet som införde lagen om förbud 

mot våldtäkt inom äktenskap (Kvinnojouren u.å.). Det var först år 1982 som våld i 

nära relation kom att falla under allmänt åtal, vilket betyder att polis och åklagare 

ska utreda om de misstänker att misshandel i hemmet förekommer även om kvinnan 

själv inte vill anmäla (Eliasson 2008, s.48). Idag ses könsrelaterat våld mot kvinnor 

som ett brott mot kvinnors mänskliga rättigheter och grundläggande frihet (UN 

1993), och WHO räknar våldet som ett globalt folkhälsoproblem (NCK u.å).   

För att lösa detta allvarliga samhällsproblem behövs, menar vi, mycket kunskap och 

ett aktivt arbete mot våld i nära relationer på flera samhällsnivåer.  Brottsföreby-

ggande rådets (Brå) statistik visar att antalet anmälningar av våld mot kvinnor 

ökade med fyra procent första halvåret 2020 jämför med året innan (Brå 2020a). 
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Dock uppger utredare Mikael Thörn på Jämställdhetsmyndigheten (2021a) att olika 

kommuner och verksamheter upplever det olika, vissa menar att våldet har ökat 

under pandemin och andra menar att det har minskat. Tidigare forskning (Kaukinen 

2020) visar dock att begränsade sociala kontakter och isolering kan leda till att 

våldet ökar och att kontrollen även blir större för våldsutövaren vilket kommer 

utvecklas mer nedan. Enligt Socialstyrelsen relaterar 2 av 10 orosanmälningar till 

våld i nära relation, våld mot barn eller barn som bevittnat våld i nära relation 

(Socialstyrelsen 2021b). 

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer 

(SOSFS 2014:4) ska socialnämnden även ta särskild hänsyn till vissa behov hos 

våldsutsatta. Bakgrundsfaktorer som påverkar utsatthet och ska tas hänsyn till är 

ålder, funktionsnedsättning, könsidentitet, sexuell läggning, nationalitet, missbruk 

och risk för hedersrelaterat våld som särskilda behov (ibid.). Brå (2020b) beskriver 

att faktorer som ålder, utbildning, familjerelation, boendesituation och ekonomi är 

starkast. Vidare är våldsutsattheten som högst hos kvinnor mellan 16 och 34 år, 

ensamstående, personer utan eftergymnasial utbildning och de som är boende i 

flerfamiljshus (ibid.). Enligt statistiken från Brå (ibid.) under 2012 var andelen män 

och kvinnor som uppgav att det utsatts för brott i nära relation ungefär jämnstora 

men under en livstid är det betydligt högre för kvinnor. Ytterligare en faktor att 

beakta är att majoriteten av våldsutsatta inte polisanmäler våld i nära relation. 

 

Mäns våld mot kvinnor kan se ut på olika sätt och genom forskning har olika typer 

av våld identifierats. Jämställdhetsmyndigheten (2020) och NCK (u.å) lyfter fram 

följande typer av våld: fysiskt, psykiskt, sexuellt, latent, materiellt, ekonomiskt och 

digitalt våld samt försummelse. Covid-19 pandemin tycks ha förstärkt vissa typer 

av våld vilket tas upp i forskningsöversikten i nästa kapitel.  

 

Sammanfattningsvis har mäns våld mot kvinnor fått alltmer uppmärksamhet över 

tid. Den feministiska rörelsen har bidragit till att leda arbetet framåt för att stoppa 

våldet. Det har resulterat i att våldet uppmärksammats som en kränkning av 

mänskliga rättigheter, samt i policydokument och lagar med syfte att tillvarata 

kvinnors rättigheter och göra våldet olagligt. Trots det är mäns våld mot kvinnor 

fortfarande ett stort samhällsproblem. Under pandemin har oron hos professionella 
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ökat eftersom restriktioner och stanna-hemma-direktiv påverkar kvinnor som blir 

isolerade i hemmet med sin våldsutövare. Våldet kan ta många olika former och 

Covid-19 pandemin har förstärkt vissa typer av våld genom att bidra till isolering 

och social distansering. Covid-19 pandemin befaras därför ha stora konsekvenser 

för kvinnor som redan är utsatta i sina egna hem. 

1.6 Uppsatsens fortsatta disposition 

I detta kapitel har vi haft som avsikt att presentera syftet med uppsatsen och ge en 

introduktion till dess ämne. Vi beskriver även centrala begrepp i uppsatsen och ger 

en bakgrund till det problemområde vi valt ut. I nästa kapitel lyfter vi fram tidigare 

forskning inom ämnet. I det tredje kapitlet redogör vi för det teoretiska ramverk 

som används i uppsatsen. Fjärde kapitlet går igenom metodologin och tillväga-

gångssättet, analysmetoder samt etiska överväganden, vilka lett till den analys och 

det resultat som presenteras i det femte kapitlet. Avslutningsvis diskuteras 

uppsatsen och resultaten i sjätte kapitlet.  
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2. Tidigare forskning 
I detta kapitel presenterar vi den tidigare forskning som finns gällande mäns våld 

mot kvinnor under våldets karaktär, Covid-19 pandemin och konsekvenser samt 

isolering i relation till detta. Forskningen inom Sverige är fortfarande begränsad 

vad gäller Covid-19 och våld i nära relation. Forskningen har därför ett globalt 

perspektiv men syftet är att ge en bild av hur partnervåld har påverkats av pandemin 

och restriktioner. 

 

I sökningen har vi använt oss av databaserna Web of Science och Scopus. Vi har 

valt följande sökord: ”domestic violence”, ”partner”, ”intimate partner violence”, 

”battered wom*”, ”Covid-19”, ”isolation” samt ”mental health”. Vi begränsade 

sökningen till full text för att bara få fram kompletta forskningsrapporter. 

Sökningen om var till en början begränsad till 2020 och 2021 då vi sökte efter 

studier som studerat mäns våld mot kvinnor i nära relation under pandemin. Vi 

utökade sedan årtalen för att få fler studier som forskat om mäns våld mot kvinnor 

och dess konsekvenser. Vi har även använt oss av kedjesökning och läst andra 

studier som vi hittat hänvisningar till genom de studier vi sökt fram, vilket 

inkluderar äldre forskning.  

2.1 Våldets karaktär och katastrofers påverkan 

Våld kan ta många uttryck och det finns flera olika typer av våld som beskrivits 

tidigare. WHO (2013) beskriver i sin rapport att fysiskt våld kan orsaka både fysisk 

och psykisk ohälsa. De direkta skadorna av fysiskt våld inkluderar blåmärken och 

frakturer men det kan också vara indirekta skador som huvudvärk, yrsel och andra 

besvär. Det är heller inte ovanligt att se tecken på psykisk ohälsa genom depression 

och självskadebeteende eller riskbruk (ibid.). Våldsutsattheten kan också ha 

ekonomiska konsekvenser, exempelvis när förövaren begränsar möjligheten för 

kvinnan att arbeta utanför hemmet. 

Ytterligare en konsekvens av våldet som kan nämnas är psykisk ohälsa. Tidigare 

forskning har visat att det finns ett starkt samband mellan exponering för 

partnervåld och psykisk ohälsa (Chandan et al. 2019). Studien visar också att 

oddsen för att ha en psykisk sjukdom när våldsutsatta jämfördes med en icke 
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exponerad grupp var signifikant högre för den våldsutsatta gruppen. Studien tyder 

på att det finns en högre risk för de som blir exponerade för partnervåld att drabbas 

av psykisk ohälsa (Chandan et al. 2019).  Även Blasco-Ros, Sanchez-Lorente & 

Martinez (2010) visar att kvinnors mentala hälsa förvärras när de exponeras för 

partnervåld, samt att våldsutsatthet förvärrar möjligheterna till återhämtning från 

mental ohälsa. Studien visar att kvinnor som utsatts för fysiskt och psykiskt våld 

har en högre sannolikhet att komma ifrån våldet och återhämta den mental hälsan. 

Kvinnor som enbart har utsatts för psykologiskt partnervåld behöver mer hjälp att 

fly och komma ifrån våldet för att sedan kunna återhämta sin mentala hälsa. Därför 

behövs det, enligt författarna, såväl fler hjälpinsatser som ytterligare forskning och 

bättre kunskap om vilket stöd som behövs för att kvinnor som utsatts för våld ska 

återhämta sig snabbare (ibid.). 

 

Även om forskningen under pandemin är relativt begränsad har forskning tidigare 

visat att våld ökat under katastrofer. Zahran et al. (2009) studerade våldsbrott under 

katastrofer i Florida där studien visar att det finns ett direkt samband mellan 

naturkatastrofer och brottslighet som kan leda till våld i hemmet. Studien diskuterar 

också hur våldet ökar efter katastrofen. Vidare visar studien också hur polisens 

rapportering angående våld i hemmet ökade efter katastrofen. Parkinson (2019) har 

gjort en studie som visade att våldet efter naturkatastrofer i Australien ökade. 

Parkinson belyser också hur andra studier visat samma resultat med ökat våld efter 

en katastrof. Schneider et al. (2016) visade att effekten av lågkonjunkturen i USA 

hade liknande effekter. Studien visade att ökningen i arbetslöshet hade ett samband 

med ökning av mäns våld mot kvinnor under lågkonjunkturen.  

 

2.2 Covid-19 och partnervåld 

Pandemin har tvingat många att arbeta eller studera hemifrån och sociala kontakter 

har begränsats. Forskningen kring Covid-19 och våld i nära relationer ökar i flera 

länder, men svensk forskning kring detta är fortfarande begränsad. Sverige har 

jämfört med många andra länder haft mindre strama restriktioner och begränsningar 

(Hale et al. 2020), vilket är något att ta hänsyn till vid jämförelser med forskning i 

andra länder.  
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Tidigare forskning har specifikt uppmärksammat relationen mellan Covid-19 och 

partnervåld. Moreira och Pinto de Costa (2020) lyfter fram att det är viktigt att förstå 

dynamiken i våldsamma relationer och ha kunskap om de riskfaktorer som 

förknippas med partnervåld. Det kan underlätta förståelse för hur situationer som 

Covid-19 kan påverka och förvärra faktorer som utlöser episoder av partnervåld. De 

hävdar att det fortfarande behövs robust data för att tydligare definiera effekter av 

pandemin hos våldsoffer. Vidare lyfter de fram att ny policy för att skydda 

våldsutsatta, som tar med pandemin i beräkningen, bör utvecklas och att risken för 

våldsutsatthet måste uppmärksammas och prioriteras i alla beredskapsplaner (ibid.). 

 

Restriktioner och olika typer av nedstängningar har haft stora konsekvenser över 

hela världen, inte minst för brott och våld i hemmet. I Australien sjönk brotts-

ligheten när lock downs infördes samtidigt som samtal till hjälplinjer om våld i 

hemmet ökade. Internetsökningar efter hjälp för våldsutsatta ökade också under 

samma period (Usher, Bhullar, Durkin, Gyamfi & Jackson 2020). Liknande 

mönster observerades över hela världen när social isolering och regler om lock 

down och karantän infördes. Ny forskning visar att våld i hemmet kopplat till 

isolering och karantän ökat under pandemin i flera länder som USA, Kina, Brasilien 

och Australien (Usher et al 2020; van Gelder et al. 2020). Forskningen visar också 

att Covid-19 används som en kontrollmekanism för att skrämma och utöva makt 

genom hot om smitta (Usher et al. 2020). Tidigt under pandemin berättade 

socialarbetare som arbetar med utsatta kvinnor i Australien att partners använder 

Covid-19 som en del av våldet där de bland annat ger felaktig information om 

restriktioner (Gearin & Knight 2020).  

 

Barchielli et al. (2021) har studerat Italiens strategier under pandemin genom 

tidningsartiklar: de använde karantän, isolering och nedstängning som restriktiva 

åtgärder för att minska spridningen. Studien visade att stanna-hemma-direktiv kan 

öka sannolikheten för våld i hemmet när de jämförde våldet 2019 och under 

pandemin. Sacco et al. (2020) noterade att samtalen till italienska kvinnojourer 

sjönk i samband med att restriktioner infördes och landet var mitt i den första vågen. 

En möjlig förklaring till detta som lyftes fram var att pandemin bidragit till att 

våldsutsatta kvinnor fått ännu svårare att söka hjälp, då lock downs inneburit att de 

varit tillsammans med sin förövare dygnet runt. El-Nimr, Mamdouh, Ramadan, El 
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Saeh och Shata (2021) studerade arabiska kvinnor i flera länder som bodde med sin 

man under nedstängningar. De samlade in geografiska data och information om 

restriktioner och begränsningar. De fann att våld i nära relation ökat under 

pandemin och att det finns ett samband mellan nedstängningar, socioekonomiska 

konsekvenser av pandemin och våldet, där flest rapporterade om psykiskt våld. 

Flera olika länder som Frankrike, USA och Storbritannien har delat en oro för ökat 

våld i hemmen i samband med nedstängningar; i Frankrike har till exempel staten 

fått hyra hotell för att hjälpa kvinnor fly våldsamma män (Usher et al. 2020). I 

Storbritannien har de även sett en ökning av mord kopplat till våld i hemmen 

(Bradbury-Jones & Isham 2020). 

 

Vidare visade Kaukinen (2021) att den ekonomiskt och mentalt ansträngda tillvaron 

kan leda till oro och stress samt en eskalering av våld i nära relationer. Ytterligare 

en effekt av pandemin som tidigare forskning uppmärksammat är den ökade 

arbetslösheten och hur det påverkar våldet (Usher et al. 2020). Forskning stödjer 

också ett samband mellan våldsutsatthet och psykisk ohälsa sedan tidigare. Su et al. 

(2021) analyserade 41 olika artiklar om våld i nära relation under pandemin. Deras 

resultat visade tecken på att Covid-19 restriktioner har flera olika konsekvenser som 

påverkar våldet och leder till större utsatthet för kvinnorna: mer tid med förövaren, 

lägre ekonomisk säkerhet och färre tjänster för psykisk hälsa (se figur 1). Studien 

visade att det finns många multidisciplinära insatser som är effektiva och kan 

tillämpas för att ta itu med psykiska utmaningar som offer för våld i hemmet möter 

(ibid.). Sammantaget har de lett till ökat våld i nära relation och psykisk ohälsa 

bland våldsutsatta. Författarna presenterade även en tankemodell om pandemins 

effekter på våldet och konsekvenser för kvinnorna, baserad på sin analys av 

litteraturen. 
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Figur 1. Tankemodell om Covid-19s effekter från Su et al. (2021). 

 

Källa: Su et al. (2021). 

En annan studie av Ravi, Rai och Schrag (2021), genomförd i USA, visar i linje 

med tankemodellen i Figur 1 att det finns ett direkt samband mellan Covid-19 och 

ökat våld i hemmet. Studiens resultat pekar på isolering och mentala hälso-

utmaningar som de starkaste riskmarkörerna för partnervåld under pandemin. 

Vidare lyfts livsförändringar och rädsla för att drabbas av Covid-19 också fram som 

betydande riskmarkörer (ibid.).  

 

Sacco et al. (2020) fann vid granskning av artiklar om våld i hemmet under 

pandemin, en signifikant minskning av antal polisanmälningar. De anser att det kan 

bero på att kvinnorna är isolerade eller begränsade i sina hem och att det är en 

riskfaktor för ökat våld när kvinnan tillbringar mer tid med sin våldsutövare. Detta 

då det innebär mindre möjligheter att lämna mannen samt mindre kontakt med 

omvärlden, i kombination med ökad stress från sociala, ekonomiska och 
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psykologiska faktorer. I linje med detta visar Muldoon et al. (2021) att 

samhällsförändringar under pandemin har ökat risken för våld i hemmet och 

minskat möjligheterna och tillgången till vård. Studiens resultat visar att färre 

våldsutsatta söker hjälp under pandemin och pekar på att vård och stöd blir mer 

svårtillgänglig för våldsutsatta kvinnor när det krävs covidbevis för att få tillgång 

till denna. Sabri et al. (2020) konstaterar vidare att överlevande av partnervåld 

behöver hjälp att nå nuvarande hjälpinsatser. Sammantaget pekar denna forskning 

på att det är viktigt att våldsutsatta har tillgång till vård och stöd och får rätt hjälp. 

Detta, menar vi, kan vara viktigt att uppmärksamma nu när hela samhället är på 

gång att öppnas och konsekvenser av karantän och isolering kanske kommer att visa 

sig ännu tydligare.  

2.3 Social isolering och isolering som tvångskontroll 

Tidigare forskning har visat att isolering i kombination med psykologisk och 

ekonomisk stress från pandemin kan leda till mer våld i hemmet. Isolering kan som 

Tornstam (1983) påstår ses som bristen på sociala kontakter med andra. När 

forskare undersöker Covid-19 i samband med riskfaktorer för våld kommer social 

distansering upp som en orsak som kan leda till ökade konflikter. Vidare kan social 

isolering leda till användandet av alkohol som copingstrategi, vilket kan bidra till 

mer våld (van Gelder et al. 2020). Mojahed et al. (2021) lyfter också isolering under 

pandemin som en katalysator till aggressivitet, ökad ilska, ökad alkoholkonsumtion 

och droger samt våld. Missbruk, ekonomisk stress och isolering är sedan tidigare 

kända riskfaktorer för våld i hemmet (Richards 2009). Isolering bidrar också till att 

våldet kan döljas eftersom det finns mindre möjlighet för andra att upptäcka våldet 

eller för den utsatta att be om hjälp (Stark 2009). I Lanier & Maumes (2009) studie 

utforskade de social isolering genom att studera bristande socialt stöd. Variabler 

som bristande hjälp och interaktion genom umgänge mättes och visade sig vara 

signifikant associerade med ökad risk för partnervåld. Tidigare forskning visar 

också att social isolering har ett starkt samband med fysiskt och sexuellt våld bland 

kvinnliga droganvändare, samt att social isolering bland invandrarkvinnor är en 

prediktor för fysiskt, sexuellt och psykologiskt partnervåld (Farris & Fenaughty 

2002). 
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Våldstrategier kan också omfatta tvångskontroll (coercive control), vilket 

definieras som en metod för förtryckande beteende (Stark 2009). Våldsamma män 

kan använda fysiskt, psykiskt och tvång för att förödmjuka och isolera kvinnor 

(Stark 2009). De kan också utnyttja sociala isoleringsåtgärder under pandemin som 

en ursäkt för mer kontroll och för isolera kvinnorna ytterligare (Lyons & Brewer 

2021). Smyth et al. (2021) studerar Covid-19, våld i nära relation och tvångskontroll 

i relation till varandra. Studien visar dock att en av de viktigaste konsekvenserna av 

pandemin, tvångskontroll, är svår att operationalisera. Författarna lyfter dock fram 

att pandemin har avslöjat många strukturella ojämlikheter och orättvisor som 

utsätter vissa människor för en större risk, inte bara för infektion utan även för våld.  

 
Sammanfattningsvis lyfts isolering fram på två olika vis inom den tidigare 

forskningen: dels som en riskfaktor för partnervåld, dels som en del av våldet i form 

av tvångskontroll. I det senare fallet kan isoleringen också ses som del av den 

normaliseringsprocess som vi beskriver i nästa kapitel. Vilken roll isoleringen än 

har, kan vi utifrån den tidigare forskningen konstatera att hemmet inte alltid är en 

säker plats för alla. Hemmet kan bli en plats med en maktobalans där förövaren kan 

utöva makt och våld utan insyn från andra (Bradbury-Jones & Isham 2020). Covid-

19 har därmed inneburit ökade kontrollmöjligheter för förövaren, när hela världen 

har fått uppmaningar om att stanna hemma.  

2.4 Sammanfattning 

Den tidigare forskningen kring effekterna av Covid-19 på mäns våld mot kvinnor i 

nära relationer är fortfarande begränsad med tanke på den relativt kort period vi har 

befunnit oss i denna pandemi. Den internationella forskningen har dock redan börjat 

studera konsekvenser av bland annat lock down och social distansering. Forsk-

ningen stödjer hypotesen att stanna-hemma-direktiv, isolering och andra restrikt-

ioner under pandemin ökar våldet i nära relation (Barchielli et al. 2021; El-Nimr et 

al. 2021; Kaukinen 2020; Su et al. 2021; Ravi, Rai & Schrag 2021). Även om andra 

länder har varit mer restriktiva än Sverige (Hale et al. 2020) fanns det även här en 

oro från regeringen att våldet skulle öka redan från början av pandemin (Jämställd-

hetsmyndigheten 2020). Forskning som bekräftar detta fattas dock ännu. 
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Enligt den tidigare forskningen har våldets uttryck påverkats av pandemin. Bland 

annat tycks våldets karaktär ha förändrats och blivit grövre där hot om smitta (Usher 

et al. 2020) och felaktig information om pandemin (Gearin & Knight 2020) används 

för att utöva makt och kontroll. Isolering är också ett sätt att utöva makt och under 

pandemin har stora delar av världen tvingats till isolering på olika sätt. Enligt den 

forskning som utforskar samband mellan pandemin och våld (Smyth et al. 2021; 

Barchinelli et al. 2021; Kaukinen 2020), särskilt i relation till isolering, 

tvångskontroll eller arbetslöshet, har våldet både ökat och förändrats. Su et al. 

(2021) visade också ökad psykisk ohälsa i samband med partnervåld under 

pandemin. 

Pandemins effekter på mäns våld mot kvinnor i nära relation och konsekvenserna 

av våldet för de våldsutsatta kvinnorna är trots de forskningsresultat som redovisas 

ovan ännu obetydligt utforskat, och de resultat som presenterats behöver ytterligare 

styrkas. Här hoppas vi att vår uppsats kan bidra med ännu en – om än liten – 

pusselbit. 

 

 

  



21 

3. Teoretiskt ramverk och begrepp 
Detta kapitel presenterar det teoretiska ramverk som vi anser användbart för 

tolkning och förklaring av mäns våld mot kvinnor i nära relation och analys av 

empirin. Ett feministiskt perspektiv på mäns våld mot kvinnor tar ett bredare grepp 

om problemet och placerar det i samhällelig kontext. Normaliseringsprocessen och 

tvångskontroll är två modeller inom det feministiska perspektivet som beskriver 

mekanismerna i nära relationer där män brukar våld mot kvinnor. Modellerna 

möjliggör analys av och reflektioner kring hur Covid-19 kan ha bidragit till att 

våldet har förändrats. Genom detta teoretiska ramverk kan vi sedan analysera 

empirin och vidare sätta analysen i förhållande till tidigare kunskap om våld. 

3.1 Feministiskt perspektiv på mäns våld mot kvinnor – makt och 
kontroll 

Inom feministisk teoribildning om mäns våld mot kvinnor är det mest centrala att 

mäns våld både anses skapa och upprätthålla mäns makt över kvinnor, på såväl 

individ- som samhällsnivå (Enander 2008). Manlig makt och dominans, upp- och 

underbyggd av våld, ses därmed som grundstenar till kvinnans underordnade roll 

både inom och utom nära relationer. Mäns våld mot kvinnor ses vidare såväl som 

en egen social struktur som en del av den patriarkala strukturen (ibid.), vilket vi 

återkommer till nedan.  

 

Lukes (2005, s.62) beskriver hur människor talar och skriver om makt utan att 

nödvändigtvis vara överens om vad man menar. I det dagliga livet och i 

vetenskapliga arbeten diskuteras maktens placering och omfattning, vem som har 

mer och vem som har mindre, hur makt kan användas mer effektivt eller hur man 

begränsar eller undviker dess effekter. Ändå finns det ingen överenskommelse om 

hur makt ska definieras, hur makt ska uppfattas, hur makt kan studeras eller mätas. 

I den feministiska förståelsen av mäns våld mot kvinnor är makt dock ett centralt 

begrepp (Lukes 2005). Perspektivet har därför också kallats för ett makt- och 

kontrollperspektiv av Mellberg (Lundgren 2004, s.91), där kulturella normer ses 

som viktiga för hur kön som social kategori skapas och upprätthålls. Kulturella 

normer har en central betydelse för hur könad makt och kontroll kan upprätthållas, 

via så kallad kulturell normalitet (ibid).  
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Det feministiska perspektivet har vunnit allt större stöd sedan 80-talet (Nilsson & 

Lövkrona 2020), även om en stor del av forskningen som görs har feministiska 

perspektiv. Det skiljer sig dock inom detta fält mellan perspektiv som utgår från 

strukturell förståelse och mer relationell förståelse. Det strukturella feministiska 

perspektivet fokuserar på könsmaktsdimensionen och ser som ovan beskrivet mäns 

våld som ett uttryck för mäns överordning och kvinnors underordning. Enligt detta 

perspektiv bör mäns våld mot kvinnor i nära relationer inte ses som en rad mer eller 

mindre isolerade handlingar, utan som ett mönster där mannen aktivt skapar 

pressade situationer och löser olika frustrationer genom våld och aggressivitet mot 

kvinnan (se exempelvis Lundgren s.92). Det relationella perspektivet lägger mindre 

vikt på maktrelation och fokus ligger i stället på våld som resultat av en konflikt 

mellan två parter i ett par.  

 

Enligt NCK (u.å) är dock kontroll och maktbehov en viktig drivkraft bakom 

utövandet av våld i nära relationer. Genom fysisk, psykisk, sexuellt och materiellt 

våld kontrolleras offrets beteende och handlingsfrihet. På 1990-talet blev våld mot 

kvinnor för första gången en jämställdhetsfråga i regeringens jämställdpolitiska 

proposition (1990/91:113). Det innebär att våld, inte bara inom forskningen utan 

även på policyområdet, idag ses som ett uttryck för en obalans mellan könen och 

ett ojämnt maktförhållande. När det inom forskningen talas om makt och kontroll 

kopplas det ofta till ett patriarkalt samhälle, med vilket menas ett mansdominerat 

samhälle. Med det menas inte att alla män har makt över alla kvinnor, utan det 

betyder att män har mer makt än kvinnor i samhället och att män oftare har makt 

över kvinnor än kvinnor har makt över män. Walby (1990) definierar patriarkatet 

som ett system av sociala relationer där män ges möjlighet att dominera och utnyttja 

kvinnor. I den feministiska beskrivningen av ett patriarkalt samhälle förstås mäns 

våld mot kvinnor i nära relationer som något mannen använder för att upprätthålla 

kontroll över kvinnan, vilket kan ske på många sätt när fysiskt våld kombineras 

med andra kontrollmedel (Lundgren 2004, s.91). Att utöva våld i nära relation 

kan vara ett sätt för förövaren att upprätthålla sin bestämmanderätt över kvinnan 

och stärka sin maktposition (NCK u.å). Enligt Lundgren (2004, s.25) utövar 

förövare företrädesvis våldet hemma, gärna när de två är ensamma, och han styr 

noga var, när och hur mycket han slår (ibid., s.25), vilket pekar på att mannen har 
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kontroll över sitt våldsutövande. Detta leder oss till en av de i Norden mest 

inflytelserika och använda teoretiska modellerna för att förstå mekanismerna i en 

relation där mannen brukar våld mot kvinnan: våldets normaliseringsprocess 

(Lundgren 2004). 

3.2 Normaliseringsprocessen  

Normaliseringsprocessen som teoretisk modell utvecklades av Eva Lundgren under 

mitten av 1980-talet för att beskriva och förklara vad som händer i ett förhållande 

när mannen successivt blir mer våldsam, och varför kvinnor stannar kvar i 

våldsamma relationer (Lundgren 2004). Lundgren (ibid.) menar att våldet inte kan 

ses som enskilda händelser utan är en sammanhängande kedja där våldet varvas 

med positiva beteenden som också påverkar kvinnans relation till mannen. Enligt 

Lundgren bygger våldsrelationen på att mannen skiftar mellan våld och värme, 

vilket gör att kvinnan inte ser de våldsamma händelserna enskilt utan de blandas 

med kärleksfulla handlingar. Teorin bygger på att kvinnan anpassar sig efter våldet 

gradvis för att överleva, vilket också innebär att gränserna för vad som är normalt 

förändras över tid (ibid.). Normaliseringsprocessen begränsar kvinnans livs-

utrymme genom kontroll, isolering och blandningen av våldsamma och kärleksfulla 

beteenden (ibid.). Genom normaliseringen av våldet ökar mannens kontroll och 

kvinnans sociala bas försvinner, mannens verklighet blir deras gemensamma 

utgångspunkt. I samband med att kvinnan är isolerad med sin partner kommer 

gränsen mellan vad som är gott och ont att upplösas successivt för kvinnan. 

 

Genom att begränsa kvinnans livsutrymme med kontroll och isolering får kvinnan 

också mindre handlingsutrymme. Kontrollen över kvinnans livsutrymme förstärks 

genom växlingen mellan våld och värme. Det är en långsiktig strategi som blir 

effektiv enligt kvinnorna (ibid., s:31). Kvinnans sociala nätverk krymper samtidigt 

som verklighetsuppfattningen kan ändras och det är svårare för henne att se hur hon 

ska ta sig ut ur situationen. Det växelvisa beteendet, blandningen mellan kärleks-

fulla och ömma handlingar med våldsamma handlingar, skapar också en förvirring 

där kvinnan utvecklar ett beroende till mannen och en särskild relation genom 

förvirring och kontroll. När gränserna mellan våldshandlingar och kärleks-

handlingar blir suddiga kan ett slag misstas för ömhet. När detta pågår under en 



24 

längre tid skapas ett nytt normaltillstånd där kvinnan ser sig själv genom mannens 

ögon och kan då börja ta ansvar för det våld hon utsätts för (Lundgren 2012).  

 

Enligt Lundgren är kvinnomisshandel inte socialt avvikande utan utgör en social 

normalitet. Det innebär att männen som slår inte nödvändigtvis är avvikande, 

psykiskt störda män utan snarare helt vanliga, välfungerande och socialt anpassade 

män (Lundgren 2004, s:17). Walter (2021, s.21) beskriver att dessa män oftast är 

charmerande, humoristiska, beskyddande och tar romantiken till en ny nivå. De 

skapar en trygghet hos kvinnor och normaliseringsprocessen är nästan bedövande, 

då växlingen mellan värme och våld bryter ned kvinnan. 

 
Enligt Lundgren (2004) blir männen kvinnornas referensram genom isolering. När 

sociala kontakter begränsas ser en kvinna inte längre någon annan än sin partner, 

vilket gör det lättare för män att ha fullständig kontroll över kvinnors 

kommunikation. När våldet blir normalt internaliseras det för kvinnan, det vill säga 

våldsverkligheten finns inom kvinnan och hon identifierar sig med den (ibid., s.60). 

Det är lätt hänt att man tror att mannen blir blind av ilska och inte vet vad han gör. 

Lundgren (ibid., s.25) beskriver att det är fel och hennes forskning visar att mannen 

är helt medveten om vad han gör och av effekten av sina handlingar. Syftet är som 

vi beskrivit tidigare att uppfostra och kontrollera kvinnor (ibid., s.25), och enligt 

Walter (2009 s.9) så är normaliseringsprocessen extremt kraftfull och vidare 

kopplad till förnekelse, skam och skuld. 

3.3 Tvångskontroll (Coercive control) 

Begreppet coercive control, myntades av Evan Stark i en bok med samma namn, 

som har kommit att bli något av en klassiker inom den feministiska vålds-

forskningen (Stark 2009). Coercive control-begreppet är alltså en del av den 

feministiska teoribildning som ämnar att ge en förklaring till makt och köns-

dominans (Peterson 1987). Vi har i uppsatsen och beskrivningen nedan valt att 

översätta det engelska begreppet till tvångskontroll. 

 

Stark (2009) beskriver hur våld i hemmet varken är inneboende eller nödvändigtvis 

fysiskt våldsamt, utan ett mönster av kontrollbeteende som mer liknar terrorism och 

gisslantagande. Stark (2009) beskriver tvångsstrategier män använder för att 
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förneka kvinnor deras personlighet, t.ex.: att reglera deras klädsel, tal, sexuell 

aktivitet och arbete. Stark uppmanar oss att gå bortom (fysiska) skademodeller och 

fokusera på den verkliga utsatthet som gör att män ostraffat kan kränka kvinnors 

mänskliga rättigheter (Stark 2009). Det vill säga att män genom tvångskontroll 

underordnar kvinnor och berövar dem deras individuella rättigheter och friheter 

(ibid., s.205).  

 
Stark lyfter fram att manlig dominans kräver kvinnlig underordning. Att fånga 

våldsutsatta kvinnor i sitt hem betyder att förövare har fullständig kontroll över 

kvinna och begränsar kvinnan från att leva fritt (ibid., s.198-199). På det sättet 

inskränker män kvinnors rörelsefrihet och tar ifrån dem personliga rättigheter och 

resurser. Det innebär att konsekvenserna kan bli ekonomiska och sociala såväl som 

det fysiska och psykiska våldet som beskrivs i Duluth modellen nedan. Stark menar 

på att det handlar om kontrollen över kvinnans tillgänglighet till kommunikation 

med sin omgivning på olika sätt: tillgång till tillhörigheter såsom mobiltelefon, 

dator eller e-post (ibid., s.209-210). Kontrollen kan gå väldigt djupt för att förhindra 

kvinnan att lämna hemmet, gå till arbetet, ta emot besök eller överhuvudtaget ta 

kontakt med andra människor och därmed kunna kalla på hjälp (ibid., s.208). 

Sammanfattningsvis leder tvångskontrollen till att kvinnor inte har något personligt 

utrymme kvar och det innebär att kvinnor inte har möjligheten att försvara sig själv 

mot mannen (ibid., s.209). 

 

WHO (2021) beskriver, i enlighet med Stark, tvångskontroll som ett kontrollerande 

beteende där förövaren isolerar personen från familj och/eller vänner, bevakar deras 

rörelser, begränsar deras tillgång till information och inte tillåter dem att arbeta 

utanför hemmet. Utöver Stark har också ytterligare feministiska forskare beskrivit 

isolering, verbala trakasserier samt fysiskt och sexuellt våld, som medel för en 

förövare att få kontroll över den kvinna han lever med (Enander 2008). Det här 

kontrollerande strategierna säkerställer att mannen behåller dominans över kvinnan 

och behärskar den nära relationen (ibid.).  

 
För att förstå hur mäns makt och kontroll används för att underställa kvinnor i nära 

relationer och därmed minska kvinnornas makt kommer vi använda Duluth 

modellen som beskriver strukturella dimensioner av mäns våld mot kvinnor. Den 
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feministiska modellen används globalt och utformades av DAIP för att beskriva 

mäns våld mot kvinnor i nära relationer, både i forskningsmässiga och 

behandlingsmässiga sammanhang (Havard & Lefevre 2020). Modellen utgår ifrån 

att män som är förövare är våldsamma för att de har socialiserats i ett patriarkat som 

tolererar manligt våld, och att kvinnor framför allt är offer som, om de är 

våldsamma, främst är det i självförsvar. De framställer också fysisk och sexuellt 

våld som en del av den makt och kontroll förövaren utövar. I modellen nedan visas 

det så kallade kontrollhjulet. Kontrollhjulet är ett verktyg för att förklara hur en 

partner kan använda makt och kontroll för att utöva våld. För att utöva makt och 

kontroll så använder mannen ofta de olika strategier som är beskrivna i de åtta 

tårtbitarna. Det är när fysiskt och sexuellt våld används av mannen som de åtta 

våldstrategierna kan bidra till att skapa manlig dominans. 

Figur 2. The Duluth model power and control wheel 

 

Källa: https://www.theduluthmodel.org/wheel-gallery/ 

Hjulet kan sägas utgöra en konkret illustration av tvångskontroll enligt Starks och 

många feministiska efterföljares beskrivning. Som nämnts omfattar det många olika 

aspekter, som sociala kontakter, ekonomisk utsatthet, sexuell utsatthet och fysisk 

eller psykisk utsatthet. Det som inte finns med i hjulet men som blivit vanligt är 
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också digitalt våld (Havard & Lefevre 2020), något som många drabbas av idag 

(Jämställdhetsmyndigheten 2021b). Enligt Jämställdhetsmyndigheten (ibid.) så 

handlar digitalt våld också om kontroll och begränsning och drabbar även yngre där 

pojkar utövar digitalt våld mot flickor. Vår uppsats kommer att beröra ytterligare 

aspekter av tvångskontroll i relation till pandemin, vilket vi återkommer till i 

analysen av våra resultat. 

3.4 Sammanfattning teoretiskt ramverk 

Det teoretiska ramverket i uppsatsen utgår från det feministiska perspektivet och 

två modeller inom detta, normaliseringsprocessen och tvångskontroll. Inom det 

feministiska perspektivet på mäns våld mot kvinnor anses mäns våld både skapa 

och upprätthålla mäns makt över kvinnor (Enander 2008). Normaliserings-

processen kan sägas beskriva hur detta sker på den individuella nivån, inom en 

parrelation. Normaliseringsprocessen innebär att kvinnan anpassar sig efter våldet 

gradvis för att överleva, och att vad som upplevs som det normala inom relationen 

därmed förändras över tid (Lundgren 2004). Kvinnans livsutrymme begränsas 

genom kontroll, isolering och en blandning av våldsamma och kärleksfulla 

beteenden (ibid.). Tvångskontroll ämnar ge en förklaring till makt och 

könsdominans (Peterson 1987), även i detta fall i den nära relationen, där Stark 

(2009) lyfter fram att manlig dominans kräver kvinnlig underordning. 

Kontrollhjulet illustrerar olika strategier som män, i kombination med fysiskt eller 

sexuellt våld, använder för att utöva manlig dominans. Ytterligare feministiska 

forskare har beskrivit isolering, verbala trakasserier samt fysisk och sexuellt våld, 

som en kontrollmekanism (Enander 2008).  

Båda våra valda modeller, normaliseringsprocessen och tvångskontroll, inkluderar 

isolering som en del av våldet och maktutövandet. Det kan därför vara viktigt att se 

skillnader mellan modellerna, samt på vilket sätt begreppet isolering används inom 

dem, för att förstå varför vi valt att använda båda modellerna för att förstå våra 

resultat. Inom normaliseringsprocessen så används kontrollerad isolering som en 

specifik mekanism i skapandet och upprätthållandet av våldet inom relationen. Vi 

menar att tvångskontroll är en bredare strategi än kontrollerad isolering. Tvångs-

kontroll handlar om mannens makt och hur han utövar den inom relationen, vilket 

innefattar mer än bara isolering. Kontrollerad isolering, såsom beskriven av 
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Lundgren (2004) skulle kunna sägas vara en del av denna tvångskontroll. Enligt 

Lundgren (ibid.) kan det handla om mental isolering eller fysisk isolering (ibid. 

s.28). Med isolering så förminskar mannen kvinnans tillvaro och kvinnan tvingas 

bortse från sina egna behov. Destruktiva relationer skapar andra koder för vad som 

är normalt, vilket också ingår i normaliseringsprocessen (Walter 2021, s.11).  

 

Den kritik som har riktats mot feministiska perspektiv och modeller för att förklara 

mäns våld mot kvinnor har främst tagit fasta på att dessa inte kan förklara varför 

vissa män använder våld och andra inte, det vill säga vad som skiljer våldsutövare 

från andra. Detta menar vi är en relevant kritik, som dock inte begränsar 

användbarheten av dessa modeller för vår analys.  
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4. Metod och metodologiska överväganden 
I detta metodkapitel beskrivs studiens tillvägagångssätt. Kapitlet redogör för 

metoden, forskningsetiska överväganden, urvalsprocessen, intervjuernas genom-

förande, bearbetning av empirin, och den analytiska metoden. Slutligen diskuteras 

studiens tillförlitlighet.  

 

4.1 Metodval 

Denna uppsats bygger på kvalitativ forskning och genomförs med hjälp av åtta 

semistrukturerade intervjuer. Kvalitativ forskning utgör en forskningsstrategi där 

vikten ligger mer på ord än på siffror (kvantifiering) vid insamling och analys av 

data (Bryman 2018, s.454). Enligt Bryman (2018, s.459) finns det en ordningsföljd 

som forskningsprocessen följer vilket illustrerar den kvalitativa processen. Studiens 

syfte är att undersöka hur professionella och ideella socialarbetare uppfattar 

våldsutsatta kvinnors upplevelser och erfarenheter under pandemin. De viktigaste 

stegen i kvalitativ forskning är: skapande av generella forskningsfrågor, val av 

relevanta platser och undersökningspersoner, insamling av relevant data, tolkning 

av data, begreppsligt och teoretiskt arbete och slutligen formulering av 

forskningsrapporten (ibid). I studien försöker vi förhålla oss till Brymans steg 

(ibid.) och syftet är att få en tydligare bild av hur våldsutsatta kvinnor har påverkats 

av pandemin.  

 

Det finns kritik mot kvalitativ forskning som hävdar att intervjuer är alldeles för 

subjektiva. Kritikerna menar att kvalitativa resultat bygger på forskarnas, ofta 

osystematiska, uppfattningar om vad som är viktigt (ibid, s.484). Med den här 

kritiken menar de att det finns problem med generalisering när det gäller kvalitativa 

forskningsresultat (ibid., s.484). Vi anser dock att kvalitativa metoder passar våra 

frågeställningar. Som en utforskande studie med ett induktivt tänkande ämnar vi 

samla in data för att få en tentativ bild av hur våldet har påverkats av pandemin. 

Vidare forskning kan senare utveckla och raffinera våra resultat.    

   

I den här studien används tematisk analys i sex steg (Braun & Clarke 2006). Braun 

och Clarke (2006) beskriver teman som ett verktyg för att belysa viktiga data i 
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relation till syftet och forskningsfrågan. Det är också en del av bearbetningen av det 

empiriska materialet, att systematiskt leta mönster i det initiala koderna för att bilda 

gemensamma teman mellan intervjuerna.  

4.2 Forskningsetiska överväganden 

Vi har försökt sträva efter att följa god forskningssed (Vetenskapsrådet 2017) och 

att ha ett forskningsetiskt förhållningssätt. Under planeringen och genomförandet 

har vi försökt göra olika etiska överväganden. Studien försöker ta hänsyn till 

Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska riktlinjer. Enligt Bryman (2018, s.170) 

är etiska principer en viktig del som alla forskare måste beakta. Grundläggande 

etiska frågor som rör frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet (ibid., 

s.170) tas upp i informationsbrevet. I följande del beskriver vi hur vi har försökt 

uppfylla dessa krav och ta hänsyn till alla aspekter som Bryman har nämnt. 

 

Vi har valt att intervjua socialarbetare i stället för våldsutsatta kvinnor efter att ha 

övervägt de etiska aspekterna av samt svårigheterna med att rekrytera och intervjua 

våldsutsatta kvinnor under den korta tid vi haft på oss. Informationskravet säger att 

forskare måste informera informanter om studiens syfte och det är helt frivilligt att 

vara med (ibid., s.170). I enlighet med detta har vi skickat ut ett informationsbrev 

(bilaga b) till potentiella deltagare; alla har fått ta del av informationsbrevet innan 

intervjun. Brevet inkluderar studiens syfte och hur det insamlade materialet 

kommer att användas.  

 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna får möjlighet att samtycka till om de vill 

vara med i studien eller inte (ibid., s.170). Vi har försökt uppfylla kravet genom att 

gå igenom samtyckesblanketten (bilaga c) i början av intervjuerna. Alla informanter 

har fått information om att de har möjlighet att avbryta sin medverkan i studien när 

som helst. Deltagarna som deltog via Zoom har samtyckt muntligt under inspelning 

efter genomgången. Under den fysiska intervjun fick deltagaren skriva under 

blanketten.  

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014, s.109) ska vi även ta hänsyn till intervju-

personernas konfidentialitet genom att beakta deras anonymitet. När det gäller 

konfidentialitetskravet ska alla uppgifter om deltagare i en undersökning ges största 
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möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem (Kvale & Brinkmann 2014, s.109). Alla 

deltagare har i enlighet med detta fått information om hur vi hanterar deras 

personuppgifter och att vi inte kommer använda uppgifter som identifierar dem. Det 

är också därför vi har valt att använda fiktiva namn och utelämnar kommun och 

verksamheter. Det sista av vetenskapliga rådets krav är nyttjandekravet som 

överlappar med konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet innebär att alla intervju-

deltagare har fått information om att alla uppgifter som samlas in om enskilda 

personer endast får användas för forskningens ändamål (Bryman 2018, s.171). Vi 

har också informerat alla deltagare om att inspelningar och transkriberingar raderas 

efter uppsatsens godkännande. 

 

Förutom dessa krav som vi har försökt ta hänsyn till finns det också etiska aspekter 

som kan tas upp.  Bland annat kan det vara problematiskt att forska om våld i nära 

relationer på grund av den integritetsnära karaktären. Detta har vi valt att hantera 

genom att intervjua personer som har en yrkesmässig professionell roll samt 

individuell kunskap och erfarenhet inom våld i nära relationer. Individskyddskravet 

är till för att ingen deltagare under några omständigheter ska utsättas för skada 

(ibid., s.172). Eftersom den här studien handlar om våldsutsatta kvinnor och de 

tillhör en särskilt sårbar grupp, var det med hänsyn till individskyddet och inte bara 

tidsbegränsning som gjorde att vi valde att intervjua professionella. Vi ville inte 

intervjua dessa kvinnor, med tanke på det känsliga ämnet, utan att ha säkerställt att 

vi inte orsakade konsekvenser för deltagarna som de kunde skadas av. Detta 

ställningstagande är även i linje med Göteborgs universitets riktlinjer. Våra 

intervjupersoner har i stället berättat om sina erfarenhet och observationer av 

våldsutsatta kvinnors situation. I studien kan intervjupersonerna därmed betraktas 

som informanter (ibid., s.172). 

4.3 Urvalsprocess 

I studien använder vi ett målinriktat urval. Enligt Bryman (2018) baseras ett sådant 

urval på ett strategiskt sätt hitta rätt deltagare som är relevanta utifrån studiens syfte 

och frågeställningar. Vårt mål var att hitta sex till åtta deltagare eftersom vi har 

begränsat med tid. Storleken på urvalet är ofta en kompromiss mellan tid och andra 

faktorer enligt Bryman (2018, s.238), vilket vi känner igen oss i. För vårt urval var 
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det av särskild vikt att deltagarna arbetat med kvinnor som varit eller är utsatta för 

våld i nära relationer under pandemin samt även har erfarenheter av att möta denna 

målgrupp före pandemin.  

Vi har tagit kontakt med intervjupersoner via mejl och telefon. Vi har sökt 

intervjupersoner genom att kontakta verksamheter eller myndigheter som vi vet 

arbetar med våldsutsatta kvinnor som kvinnojourer, skyddade boenden och 

socialtjänst. På grund av pandemin har vi erbjudit intervjuer via Zoom och har sökt 

deltagare i stora delar av landet. Totalt har vi intervjuat åtta socialarbetare som 

arbetat på skyddat boende, socialtjänst och kvinnojour under pandemin. Vi hörde 

av oss via mejl till 25 olika personer, verksamheter eller myndigheter och ytterligare 

14 verksamheter via telefon. Efter att ha fått positivt svar från åtta deltagare från 

olika städer i landet slutade vi kontakta nya potentiella deltagare. En deltagare 

deltog vid en fysisk intervju, resterande sju via Zoom.  

För att säkerställa anonymiteten har vi valt att inte presentera specifik information 

om intervjupersonernas respektive bakgrund. Intervjudeltagarna bestod av 

socialarbetare från olika verksamheter i stora eller medelstora städer i Sverige. Två 

personer har arbetat med myndighetsutövning hos socialtjänsten och skyddat 

boende under pandemin. Tre personer är från ideella verksamheter och arbetar på 

olika kvinnojourer. Tre personer arbetar med skyddat boende varav två också tar 

emot telefonsamtal från våldsutsatta kvinnor. Sju av deltagarna har träffat eller 

samtalat direkt med våldsutsatta kvinnor under pandemin. En deltagare har en 

ledande roll och har tagit emot våldsutsatta kvinnor på ett skyddat boende men inte 

haft enskilda samtal med kvinnorna. 

4.4 Genomförande av intervjustudien 

Att intervjua människor är ofta en krävande och stressande uppgift och det är lätt 

att ställa slutna frågor (Bryman 2018, s.266), vilka begränsar och låser materialet. 

Därför har vi valt att göra en intervjuguide (bilaga c) med öppna frågor till hjälp 

och vägledning, samt förslag till följdfrågor eller förtydligande frågor, för oss som 

intervjuare i mötet med intervjupersonerna. En fördel med denna typ av 

semistrukturerade intervjuer är att intervjupersonerna har stor frihet att utforma 

svaret och berättade vad de tycker är viktigt samt att intervjun inte behöver följa 

ordningen i intervjuguiden (Bryman 2018, s.563). Vi delade upp intervjuguiden i 
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rubriker där vår huvudkategori är Covid-19 för att kunna besvara studiens 

frågeställningar. Vi utformade intervjuguiden enligt trattmodell och började med 

inledande och okomplicerade frågor om intervjupersonens yrkesmässiga bakgrund 

för att denna skulle känna sig bekväm. Vi ställde en del frågor kring verksamheten 

för att vi anser att det är en viktig kontext om deras svar och upplevelser skiljer sig 

åt. Under varje fråga förberedde vi förslag till mer specifika frågor, vi ställde också 

följdfrågor och kontrollfrågor när det behövdes. Vi har valt att använda 

intervjuguiden som en utgångspunkt (Kvale & Brinkmann 2014, s.165) i stället för 

att följa den från början till slut för att kunna anpassa intervjun efter de svar vi fick. 

Mot slutet av intervjuperioden valde vi också att ställa frågor kring de teman vi sett 

i tidigare intervjuer eftersom vi då börjat med analysen. Vi ställde mer specifika 

frågorna efter att vi gått igenom intervjuguiden för att det inte skulle bli ledande 

frågor som formade deras svar eller avslöjade vad vi förväntade oss. 

  

De flesta deltagarna bodde i andra delar av landet och valde därför att genomföra 

intervjun via Zoom, det var en intervju som genomfördes på plats. Vid elektroniska 

möten kan det självfallet bli teknologiska problem vilket hände vid två intervjuer 

men det påverkade bara en av intervjuerna då vi efter en stund fick genomföra den 

via telefon i stället för Zoom. Vi anser inte att intervjuerna blev märkbart påverkade, 

vilket vi tror kan bero på att de flesta är vana vid möten via länk efter ca 20 månader 

med restriktioner.  

 

Intervjuerna pågick mellan 45-60 minuter. Inledningsvis informerade vi om 

inspelningen och anonymitet (något de också kunnat läsa i informationsbrevet) och 

därefter startade vi inspelningen. Inspelningen spelades in via Zooms inspelnings-

verktyg med ljud och bild. Vi delade skärmen för att visa samtyckeblanketten och 

intervjuaren läste sedan upp samtyckeblanketten och deltagaren fick samtycka att 

det fanns inspelat, i det fall intervjun skedde på plats skrev deltagaren under 

samtyckesblanketten.  Vi har båda två deltagit i intervjuerna via Zoom och har turats 

om att leda intervjuerna, den som inte varit ledande har ändå kunnat ställa frågor 

under tiden om behovet fanns. Inspelningarna har gjort att vi har kunnat transkribera 

hela intervjuerna ordagrant vilket möjliggör för specifika citat. Eftersom det är 

öppna frågor behöver empirin bearbetas noggrant och följa analysmetoden. 
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4.5 Bearbetning av empirin 

Studien består av inspelade intervjuer som följer en intervjuguide bestående av 

öppna frågor, vilket innebär att vi behövt noggrant bearbeta materialet. Vi har 

transkriberat intervjuerna ordagrant vilket är nödvändigt för att det ska kunna 

analyseras med kvalitativ metod (Bryman 2018, s.259). Det här är en svår och 

tidskrävande process (Kvale och Brinkman 2014, s.220; Bryman 2018, s.759), 

vilket också är en av anledningarna till att vi stoppade efter åtta intervjuer. Vi har 

valt att påbörja bearbetningen genom transkribering och initial kodning under tiden 

vi genomfört intervjuer. Det innebär att transkriberingen skett i direkt anslutning 

till intervjun, vilket vi anser har gjort att vi fått god kännedom om materialet direkt, 

vilket gjort det lättare att komma i gång med analysmetoden enligt Braun och 

Clarke (2009). Vi har själva transkriberat materialet och anonymiserat personer och 

platser direkt för att säkerställa anonymitet för intervjupersonerna. 

Intervjuerna transkriberades ordagrant till en början med undantag för namn och 

platser som avkodades direkt för att säkerställa deltagarnas anonymitet. Det är 

också viktigt att genomgå vissa kontroller och steg för att kontrollera kvaliteten på 

den transkriberade texten (Bryman 2018, s.581). I enlighet med detta så lyssnade 

Liza igenom intervjuerna igen för att bekräfta att inspelningarna stämde överens 

med transkriberingarna. Deltagarna gavs fiktiva namn och städerna byttes ut mot 

kommun eller X. Under analysen har vi valt ut citat från alla intervjupersoner för 

att representera alla. Citaten har sedan bearbetats genom små justeringar i ordföljd 

eller genom att ta bort mellanord som ”ah”, ”ju”, ”liksom”. När vi tagit bort delar 

ut meningen har vi markerat det med […]. Vi har varit noggranna med att det inte 

ska påverka innebörden i citaten men ändå öka läsbarheten (ibid., s.581).  

4.6 Analysmetod 

Vi har använt oss av ett induktivt förhållningssätt när vi har analyserat det empiriska 

materialet genom tematisk analys. Enligt Bryman (2018, s.702) är detta en vanlig 

metod vid kvalitativ forskning. Vi har utgått från de sex stegen som beskrivs av 

Braun och Clarke (2006, s.87). Som vi beskrivit i 5.5 påbörjade vi analysen innan 

vi genomfört allt intervjuer. Vi ansåg att vi då kunde började se mönster som vi 
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kunde ställa frågor om i kommande intervjuer (efter att vi gått igenom 

intervjuguiden vilket stämmer överens med Brymans (2018, s.579) resonemang).  

 

Första steget är att få en god kännedom om datan genom bland annat transkribering 

och att upprepade gånger läsa texten och skriva ner tankar om materialet. Under det 

här steget letade vi efter intervjuavsnitt där deltagarna talar om samma saker, även 

om de har olika åsikter om dessa. Andra steget innefattar initial kodning där vi 

markerade text som var av intresse systematiskt i alla intervjuer (ibid., s.88). Tredje 

steget innebär att söka efter teman och sortera in de initiala koderna i teman (ibid., 

s.89). Vi försökte söka efter teman som kunde kopplas ihop med våra 

frågeställningar, samt till viss del anpassa våra frågeställningar till materialet. Vårt 

främsta forskningsintresse var att få reda på mer om kvinnornas berättelser och 

deras upplevelser, men av skäl som vi redogjort för ovan valde vi att i stället 

fokusera på socialarbetarnas beskrivningar av pandemins påverkan på kvinnornas 

situation. Steg fyra handlar om att se över teman och se att det stämmer med 

kodningen (nivå 1) samt hela datasetet (nivå 2) och att det bildar en tematisk karta 

över analysen (ibid., s.91). Steg fem innefattar att tydliggöra varje tema, gå igenom 

vad analysen betyder i sin helhet och att identifiera teman och ge dem namn (ibid., 

s.92). Vi skrev ner förslag på olika teman utifrån den initiala kodningen som vi 

sedan jämförde och diskuterade med varandra. Enligt Bryman ska man vara 

försiktig med tematisk analys när det gäller hur olika teman har identifierats eller 

hur teman har utvecklats. Det räcker inte att bara specificera teman som har 

identifieras utan vi ska även kunna förklara och beskriva varför de är viktiga och 

betydelsefulla (ibid., s.707). Vi har försökt ha detta i åtanke under steg fem, samt 

även under det sjätte steget i analysen som innebär att välja ut citat som på ett bra 

sätt exemplifierar de teman som valts och hur det relaterar till frågeställning, 

litteratur och skriva samman det till en rapport (ibid., s.93).  

 

Analysmetoden har bidragit till en mer strukturerad analys. Under analysen har vi 

gått igenom all text. Vi har valt att utforska materialet på ett öppet och fritt sätt, 

vilket går i linje med ett induktivt förhållningssätt. Vi hade redan innan analysen 

påbörjades resonerat kring lämpliga teorier, något som i det här fallet har stärkts 

efter intervjuerna samtidigt som vi var öppna för att ändra inriktning om empirin 

hade lett oss in på ett annat spår.  
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4.7 Studiens tillförlitlighet 

När det gäller kvaliteten på kvalitativ forskning är reliabilitet och validitet viktiga 

kriterier (Bryman 2018, s.465). Vid studier med kvalitativ inriktning handlar 

reliabilitet om att samla och bearbeta data på ett systematiskt sätt som är 

tillförlitligt. Studien inkluderar också beskrivningar om hur förutsättningarna och 

resultatet vuxit fram. Validitet värderas på ett annat sätt i en kvalitativ studie. Enligt 

Bryman (2018, s.465) kan man inte skatta tillförlitlighet med siffror. En viktig 

aspekt vid reliabilitet och validitet är att mindre vikt läggs vid mätning. Eftersom 

mätning inte är det främsta intresset för kvalitativa forskare kommer vi i stället välja 

att fokusera på begreppen tillförlitlighet och äkthet vilket enligt Bryman är mer 

passande för en analys vid kvalitativ undersökning (ibid., s.467). De båda 

begreppen är grundläggande kriterier för bedömning av en kvalitativ 

undersökning. Bryman (ibid., s.467) beskriver tillförlitligheten som bestående av 

fyra delkriterier som alla har en motsvarighet inom kvantitativ forskning (ibid., 

s.467). De inkluderar trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att 

styrka och konfirmera studien (ibid., s.467). 

 

Med trovärdighet menar Bryman att forskare skildrar den bild av den sociala 

verkligheten som deltagare beskriver (ibid., s.467). I studien är den sociala 

verkligheten intervjuarens erfarenhet och upplevelse. Vi har utgått från deltagarnas 

egna berättelser och tolkningar vilket utgör primärdata som anses vara trovärdig 

och sanningsenlig information. Det är från deras berättelser vi har tagit citat för att 

försöka återge deras verklighet så korrekt som möjligt. Att skapa trovärdighet i 

resultatet är beroende av att man säkerställt att forskningen har följt alla regler. Det 

handlar också om rapportering till de personer som är en del av den sociala 

verklighet som studerats att de kan bekräfta att forskaren uppfattat den på ett korrekt 

sätt (ibid., s.467). Således har vi, genom att ställa följdfrågor under intervjun och 

kontrollera frågeställningar, inspelningar samt anteckningar försökt säkerställa att 

informationen som har kommit från deltagarna har uppfattats på rätt sätt.  

 

Brymans begrepp överförbarhet liknar begreppet extern validitet och hanterar 

huruvida slutsatserna i studien är generaliserbara till en större population (Bryman 

2018, s.468). Med tanke på att vi har fått styra vårt urval och även begränsa 
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storleken innebär det att vi har ett begränsat urval som inte bör generaliseras till 

större populationer. Målet har därför inte varit att uppnå överförbarhet, det har i 

stället handlat om att kunna dra slutsatser som har en adekvat teoretisk grund 

(Bryman 2018, s.485). Vi har använt tidigare forskning och det teoretiska ramverket 

vi valt för studien för att försöka förstå forskningsempirin och dra egna slutsatser 

från den (Kvale och Brinkmann 2014, s.57). 

Pålitlighet kan liknas vid reliabilitet och hur öppenheten ser ut i uppsatsen, det vill 

säga hur transparent tillvägagångsättet i studien är (Bryman 2018, s.468). Vi har 

försökt uppnå öppenhet genom att beskriva steg för steg hur vi har gått till väga 

under studiens gång. Som ett försök till kvalitetskontroll har vi haft stöd av vår 

handledare under hela processen. I uppsatsprocessen ingår även att presentera 

uppsatsen för andra studenter vid en seminariegranskning innan uppsatsen lämnas 

in för examination. Pålitlighet handlar också om ifall uppsatsen verkligen 

undersöker det som ämnas undersökas (Kvale & Brinkmann 2014, s. 297). Får att 

försöka uppnå pålitlighet har vi skapat intervjuguiden med studiens syfte och 

frågeställningar i åtanke vid utformandet av våra frågor. Intervjuguiden finns vidare 

med i bilaga a för att läsaren ska kunna förstå vad intervjun handlade om utöver de 

citat vi valt ut. 

Enligt Bryman (2018, s.470) är möjligheten att styrka och konfirmera viktiga delar 

som syftar till att vi ska eftersträva att våra egna tankar och värderingar inte 

påverkar resultaten. Något som egentligen är omöjligt att göra då det inte går att 

vara helt objektiv i den här typen av studie. Ett sätt att försöka uppnå styrka och 

konfirmera är genom opponering och examination, vi har också försökt att hitta stöd 

för våra slutsatser i tidigare forskning och det teoretiska ramverket.   

 

Äkthet är enligt Bryman det andra begreppet som bidrar till att skapa tillförlitlighet 

i studien när kvalitativ forskning bedöms. Guba och Lincoln har ett antal kriterier 

på äkthet som väcker några mer generella frågor om forskningspolitiska 

konsekvenser i allmänhet (ibid. s.470). Motsvarigheten till validitet inom kvalitativ 

forskning kan kallas äkthet. De kriterier som Guba och Lincoln inkluderar enligt 

Bryman (ibid., s.470) är rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, 

katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet. Rättvis bild ställer frågan om 
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undersökningen ger en rättvis bild av de åsikter och uppfattningar som finns i 

studien. Ontologisk autenticitet berör om undersökningen hjälper de människor 

som deltagit i den att komma till bättre förståelse. Pedagogisk autenticitet frågar om 

informanter under undersökning har fått en bättre bild av hur andra människor 

upplever saker och ting. Katalytisk autenticitet handlar om ifall undersökningen har 

gjort att de som har medverkat kan förändra sin situation. Taktisk autenticitet 

handlar om huruvida undersökningen har gjort att deltagarna fått bättre möjligheter 

att vidta de åtgärder som krävs. Äkthet baseras på att studien ger en så rättvis bild 

som möjligt av de problemområden och den sociala verkligheten som studeras 

(Bryman 2018, s.470). Deltagarna i studien ska därmed få en tydlig och klar bild av 

studiens problemområde och uppfattningar (ibid.). Vi har försökt uppnå äkthet i 

texten genom att representera alla deltagarna genom citat samt erfarenheter de haft 

inom problemområdet våld i nära relation. Vidare får alla informanter möjlighet att 

läsa den färdigställda uppsatsen. Ontologisk och pedagogisk autenticitet försöker vi 

också uppfylla genom att deltagarna får en bild av hur andra deltagare har resonerat 

kring ämnet när de tar del av uppsatsen. Vi hoppas att det ger intervjupersonerna 

möjlighet att reflektera vidare kring sitt arbete med våldsutsatta kvinnor under 

pandemin.          

4.8 Arbetsfördelning 

Vi har haft en jämn arbetsfördelning där vi har arbetat mycket tillsammans över 

Zoom och haft diskussioner om litteratur, forskning, intervjuer, analyser samt vår 

egen text. Inledningen och bakgrunden, tidigare forskning och teoretiskt ramverk 

skrev vi tillsammans i ett Google dokument, vi bidrog lika mycket. Liza ordnade 

två intervjuer och sedan stod Azam för majoriteten av arbetet för att hitta 

informanter. Vi gjorde sju av åtta intervjuer tillsammans, Liza gjorde en intervju 

ensam. Liza gjorde sedan transkriberingen själv. Den initiala kodningen och förslag 

till teman gjorde vi var för sig för att sedan jämföra och bestämma teman 

tillsammans. Den slutliga analysen och resultatet samt diskussionen gjorde vi också 

tillsammans. I slutet av processen satt vi fysiskt och gick igenom hela uppsatsen 

tillsammans. Liza har haft ansvar för textbearbetningen för att språket ska bli 

enhetligt genom hela uppsatsen.  
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5. Resultat och analys 
I följande kapitel presenteras de sex övergripande teman som identifierats och 

analyserats i det empiriska materialet. Presentationen ämnar ge en tydligare bild av 

hur våra informanter har upplevt att våld i nära relation har påverkats av pandemin 

på olika sätt, vad de har gemensamt och även om det finns olika uppfattningar. 

Analysen baseras på det teoretiska ramverket och forskningen som presenterats 

tidigare i uppsatsen. De teman vi identifierat är: Stanna hemma under pandemin, 

Pandemins inverkan på våldet, Hjälpsökande i skuggan av en pandemi, Pandemins 

ekonomiska konsekvenser, Psykisk ohälsa i skuggan av pandemin och 

Ketchupeffekten. Namnen på våra teman är inspirerade av våra citat och den tidigare 

kunskap vi funnit om pandemins effekter för våld i nära relation. 

5.1 Stanna hemma under pandemin 

Ett återkommande tema i våra intervjuer handlade om att just stanna hemma, vilket 

också är ett av de råd regeringen gått ut med (Folkhälsomyndigheten 2021d) och en 

riskfaktor många organisationer flaggade för i början av pandemin (SKR 2021). Att 

stanna hemma under pandemin har lett till en sorts isolering för hela samhället, 

vilket har rapporterats om i andra länder som har lock down (Barchielli et al. 2021; 

El-Nimr et al. 2021), men även i Sverige har det funnits oro kring ökat våld under 

pandemin (Jämställdhetsmyndigheten 2021a). Tidigare forskning har visat att 

isolering och våldet har ökat (Kaukinen 2020), något som också våra informanter 

tagit upp i sina intervjuer.  

 

5.1.1 Isoleringens konsekvenser 

Bland våra intervjudeltagare finns det en stor konsensus kring att isolering påverkat 

kvinnorna negativt. Ett återkommande tema är hur isoleringen har påverkat kvinnor 

på olika sätt, även om kvinnorna inte har sagt att det är pandemin som påverkat 

deras situation. Flera intervjupersoner spekulerar själva kring om pandemin har 

bidragit till isolering och att våldet ökat utifrån deras erfarenhet. Att våldet ökar vid 

isolering stämmer överens med begreppet tvångskontroll (Stark 2009). En tvångs-

kontrollerande man skulle, menar vi, kunna använda Covid-19 som ett hjälpmedel 

för att förstärka sin kontroll eftersom isolering inte bara kommer från mannen utan 

gäller hela samhället. 
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Det finns också en samstämmighet, hos de som arbetar med kvinnor i skydd, att 

många utsatta kvinnor antagligen varit isolerade innan och kanske redan har så 

begränsat utrymme att de själva inte reflekterar över att pandemin påverkat deras 

situation. Det illustreras i följande citat från Sara: 

 
Oftast så har de kanske levt i isolering ganska länge men att 
det förvärrats det sista. Jag är inte säker på att det själva 
kopplar det till Covid alltid. Är man isolerad och inte har 
information, får upplysningar eller följer med då är det 
kanske svårt att göra den kopplingen. 
 

En återkommande beskrivning är att pandemin kan ha gjort att våldet eskalerat, 

även om våldet oftast funnits innan. En gemensam upplevelse bland deltagarna är 

att våldsutvecklingen fortfarande följt den vanliga våldsprocessen, även om våldet 

har eskalerat snabbare eller eventuellt ändrat karaktär. Deltagarna är samstämmiga 

när de säger att våldet inte är nytt hos de som sökt hjälp under pandemin, men att 

det har eskalerat. Anna uttrycker det enligt följande: 

 
Jag kan väl kanske inte riktigt säga om att det är någon som 
utifrån pandemin har blivit mer våldsutsatt, utan för många 
har det pågått redan innan. Att våldet kanske inte utgår eller 
kommer från att det varit isolerade under pandemin, utan 
våldet har redan skett och kanske eskalerat då för att man 
varit hemma länge eller mer med sin partner. 

 
Ida lyfter vidare fram att isoleringen fanns redan innan pandemin:  

 
Våra kvinnor lever ju ofta i en väldigt stor isolering som det 
är, de är ju ofta isolerade från vänner, omgivning, arbete, 
studier och våldet har ju ofta den konsekvensen.  
 

Deltagarna beskriver alltså sådant som skulle kunna ses som konsekvenser av 

pandemin, som något som de här kvinnorna redan var utsatta för. Isolering och 

social distansering är sedan tidigare ett sätt för män att utöva makt (Isdal 2007; 

Lundgren 2004; Stark 2009; Duluth makt- och kontrollmodellen) och kan beskrivas 

som en aktiv kontrollstrategi från mannens sida (Lundgren 2004). Enligt Lundgren 

(ibid., s.56) är det också under isolering som kvinnor lär sig att anpassa sig efter 

mannen. Isdal (2017, s.58) beskriver också begränsning av sociala kontakter med 

familj, vänner och omvärlden som en våldstrategi. När hela samhället tar till de här 

strategierna, som annars är en del av våldet, kan vi ställa oss frågan: är det så att 
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mannen därmed kan använda pandemin som ett verktyg, i vissa fall, för att öka 

kontrollen? Eller behöver han tvärtom inte kontrollera, och framför allt isolera 

kvinnan, lika aktivt med hjälp av kontrollmekanismer (som kontrollerad isolering) 

när samhället redan gör det åt honom? Lyons och Brewer (2021) kom fram till att 

männen också kan utnyttja sociala isoleringsåtgärder för att utöva mer kontroll och 

isolera kvinnor. Denna möjlighet togs också upp av Karin som säger: ”Jag tror att 

pandemin har varit väldigt bra att skylla på, att det blir en maktfaktor.” Men det 

omvända, menar vi, är också tänkbart: att mannen inte lika aktivt behöver isolera 

kvinnan, eftersom pandemin och restriktionerna redan hjälper till med att hålla 

kvinnan isolerad. 

 
Intervjupersonerna återkommer också till konsekvenserna av isolering och att aldrig 

få vara själv för att söka hjälp. Vilket stämmer överens med Stark (2009) som 

beskriver att det är svårare att söka hjälp i isolering samtidigt som isolering hjälper 

till att dölja våldet från omvärlden. Detta överlappar temat Hjälpsökande under 

pandemin som vi kommer att återkomma till. Just isoleringen återkommer dock 

som ett särskilt hinder här. Ida berättar om hur isoleringen påverkat målgruppen 

men nyanserar också hur pandemin påverkat kvinnorna olika: 

 
Jag skulle absolut säga att pandemin i stort påverkat vår 
målgrupp, […] det är en utsatt grupp som blir ännu mer 
utsatt i och med en sådan här pandemi. Inte bara just 
svårigheter att söka hjälp utan också isoleringen som blir 
desto större och att andra människor mer fokuserar på att 
isolera sig och sköta sitt […]. Pandemin i stort påverkar 
dem negativt men på lite olika sätt. – Ida 

 
Sammanfattningsvis har stanna-hemma-direktiv haft flera negativa konsekvenser 

för våldsutsatta kvinnor och en gemensam upplevelse hos deltagarna har varit att 

isolering och våldet har ökat. Pandemin och dess konsekvenser har gjort det svårare 

för kvinnor att komma ut och en möjlig förklaring är att isolering gjort att våldet 

normaliserats eller att tvångskontrollen har ökat i och med begränsningarna 

pandemin inneburit för kvinnorna. Vi menar att Covid-19 varit ett verktyg för att 

utöva kontroll och makt över kvinnor, vilket flera modeller (Lundgren 2004; Stark 

2009; Duluth makt- och kontrollmodellen) kan hjälpa oss att förstå och som 

tydliggörs ytterligare under Pandemins inverkan på våldet nedan. 
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5.1.2 Stanna hemma påverkar situationen i hemmet 

En gemensam beskrivning hos intervjupersonerna är också hur situationen i 

hemmet förändrades när kvinnorna tillbringade mer tid i hemmet med mannen. 

Flera citat beskriver just hur det skapas friktion när de spenderar mer tid 

tillsammans i hemmet. Karin berättar exempelvis att: ”Det finns ju en risk i det 

också att det eskalerar när man går hemma hela tiden och han har alla möjligheter 

att utsätta henne.” Tidigare forskning har också uppmärksammat att mer tid med 

våldsutövaren kan leda till ökat våld (Su et al. 2021; Kaukinen 2020) likt det Karin 

beskriver.  

 
Det finns också några exempel där intervjupersoner berättar om kvinnor som kunde 

koppla pandemin till ett ökat våld i hemmet. Petra delar med sig av ett exempel där 

kvinnan själv berättat om hur pandemin påverkat hennes situation:  

 
Båda var permitterade och hemma tillsammans, där 
kvinnan uttryckte tydligt att det fanns en koppling till 
pandemin och att de inte kunde vara igång på arbetet. Hon 
uttryckte att det ledde till ett ökat våld i hemmet. 

 
Det är också tänkbart att isoleringen i hemmet förstärker möjligheten att våldet 

normaliseras. De kvinnor som stannar hemma under pandemin har troligtvis större 

risk att hamna i en normaliseringsprocess där de inte ser våldet, och inte tycker att 

de lever i en våldssituation. Något som också Karin uttrycker när hon berättar att 

kvinnor som ringer inte alltid ser sin situation som allvarlig, även när 

socialarbetarna anser att de är i behov av skydd. Att normaliseringen av våldet kan 

ha stärkts under pandemin stämmer väl överens med den tidigare forskning som såg 

ett samband mellan mer tid i hemmet och ökat våld (Su et al. 2021; Kaukinen 2020).  

5.2 Pandemins inverkan på våldet 

Pandemin har lett till ökad social distansering och att par och familjer tillbringar 

mer tid tillsammans i hemmet, vilket lett till en oro för ökat våld (Jämställdhets-

myndigheten 2021a). Tidigare forskning har också visat att Covid-19 använts för 

att skrämma kvinnor och varit ett sätt att kontrollera och utöva makt (Usher et al. 

2020; Gearin & Knight 2020). Ett återkommande tema är också att våldsutsatta 

kvinnor isoleras i sina hem i en högre utsträckning under pandemin. Deltagarna 

nämner att pandemin fördjupat våldet och att våldet har blivit grövre. Tidigare 
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forskning har också visat att isolering under pandemin kan leda till aggressivitet, 

ökad ilska, ökad alkoholkonsumtion, droger samt våld (Mojahed et al. 2021). 

Förändrat våld är också en återkommande beskrivning hos våra informanter.  
       
5.2.1 Våldet har blivit grövre 

En gemensam upplevelse hos intervjupersonerna är att pandemin har lett till att 

mäns aggression har blivit djupare och farligare. Informanterna anser att klimatet 

blivit hårdare och svårare för kvinnor, där Petra uttrycker att många redan hade det 

tufft nog innan pandemin. Ida beskriver också hur kvinnorna fått det svårare och 

lever i farligare situationer:  

 
Många av de kvinnorna som kommer till oss upplever att 
det har blivit värre om man kanske ser tillbaka det senaste 
året. Den senaste tiden har det blivit grövre och ofta är det 
detta som kanske driver henne till att söka hjälp, men att det 
också blir […] farligare för henne helt enkelt.  
 

Ett återkommande tema är också att pandemin har bidragit till att skapa grövre våld 

i hemmet, något som illustreras av Idas citat. En gemensam upplevelse är att våldet 

har blivit grövre på grund av isolering och en rädsla av att bli smittad tvingar 

kvinnor att stanna kvar hos mannen, vilket gör att mannen kan fortsätta utöva makt. 

En möjlig tolkning är att kvinnorna blir vana att befinna sig i en destruktiv relation 

med våld, som Lundgren (2004) beskriver i normaliseringsprocessen. Sara 

beskriver det som att ”Man har upplevt grövre våld, det har varit jobbigare, svårare 

och tuffare […].” Petra kan också koppla det grövre våldet till isolering: 

 
Isolering och grövre våld är ofta i relation till varandra 
oavsett pandemi. Men ju högre isolering ju större risk för 
ett ökat grövre våld. 
 

Informanterna kan inte alltid koppla det grövre våldet till pandemin och isoleringen, 

det gör dock den tidigare forskningen som visat att isolering under pandemin lett 

till ökat och förändrat våld (Smyth et al. 2021; Barchinelli et al. 2021; Kaukinen 

2020). 

 

I temat Stanna hemma under pandemin uttrycker informanterna att isoleringen 

påverkat våldsutsatta kvinnors situation, de beskriver också att isolering bidrar till 

ett grövre våld. Sara beskriver hur våldet har förändrats: ”Våldet är mycket grövre 
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och spänner över mera, både fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt, ekonomiskt… 

Alltså det har blivit svårare, tyngre problematik.” Uppfattningen om att våldet blivit 

grövre delas inte av alla och Ida uttrycker en osäkerhet kring sambandet med 

pandemin: 

 
Ofta berättar hon att det blivit grövre eller ändrat former, 
men i samtal blir det sällan att hon berättar själv att det 
känns som att det blivit sen pandemin. Utan det är ett 
genomgående tema i deras relation sen våldet kom in i 
bilden.” 
 

Det här visar också på den nyansering vi sett i våra intervjuer, där det finns 

gemensamma mönster men deras tankar om orsak skiljer sig åt. 

 
Ett annat mönster i deltagarnas beskrivningar är att våldet har utvecklats och blivit 

mer fysiskt våld. Psykiskt våld föregår oftast fysiskt våld (Kvinnojouren u.å) och 

under pandemin har det alltmer utvecklats till fysiskt våld enligt informanterna, som 

Anna beskriver: 

 
Det [våldet] har blivit grövre och då menar jag grövre som 
att det är mer fysiskt våld. Det psykiska våldet har säkert 
pågått, men det fysiska våldet har kommit. […] när jag 
pratar med kvinnor så pratar de mer om fysiskt våld. Innan 
så har det varit mer det psykiska våldet, det har liksom inte 
hunnit gå så långt. Men under pandemin så har det eskalerat 
och det har lett till att fler blir fysiskt utsatta. 

 
En möjlig tolkning är att isoleringen skapar en mer pressad situation i hemmet vilket 

skyndar på våldsprocessen och gör att våldet förändras. Vi har också fått höra 

beskrivningar från deltagarna om hur pandemin har blivit en del av våldet, 

exempelvis genom att mannen gett felaktig information om pandemin till kvinnan, 

vilket Karin beskriver: 

 
En kvinna som kom med två barn […] Det framkom att han 
utsatta ena dottern för ganska grova sexuella övergrepp som 
pågått under en längre tid. Då använde han pandemin just 
genom att säga om du släpper i väg henne till skolan så 
kommer socialsekreterare att ta henne ifrån dig, för det är 
en pandemi och man får inte gå till skolan. Det var ju bara 
för att flickan inte skulle röja vad han höll på med. 
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Även Gearin och Knight (2020) noterade i sin studie att de våldsutövande männen 

givit kvinnorna felaktig informationen om restriktioner. Citatet ovan pekar på 

vilken makt detta kan ge och vilka övergrepp som kan döljas i skuggan av 

pandemin.  

 

Bradbury-Jones och Isham (2020) påtalade i sin studie just att isolering under 

pandemin gjort att mannen kan misshandla mer fritt utan risk för att bli upptäckt. 

Karin uttrycker en liknande upplevelse:  

 
Våldet ökar ju och det blir mycket grövre. Både fysiskt och 
psykiskt, sexuellt våld, ekonomiskt våld, allting har blivit 
mycket grövre och mer omfattande. Jag kan tänka mig att 
det blir det på grund av pandemin också, för när man är 
hemma med den som utsätter en och inte kan ta sig därifrån. 
Då kan ju han slå och misshandla dig hur mycket han vill, 
för det är ingen annan som kommer se det. 
 

Sammanfattningsvis pekar detta tema mot att isoleringen både kan ha bidragit till 

grövre våld och en förstärkning av normaliseringsprocessen. Detta då kvinnorna 

har kan ha vant sig vid våldet, i betydelsen att det blivit en del av deras vardag 

(Lundgren 2004), under en lång tid av restriktioner och ökad isolering i hemmet. 

Den normaliseringsprocess som sker vid våld i nära relationer kan också både 

ställas i relation till och liknas med den normaliseringsprocess som skett för 

samhället i stort under Covid-19 pandemin. Under pandemin har stora delar av 

befolkningen stannat hemma, begränsat sina sociala kontakter, och krympt sitt 

handlingsutrymme för att tillmötesgå riktlinjerna. Detta skulle kunna jämföras med 

normaliseringsprocessen; människor har accepterat en begränsad livssituation 

under pandemin som det nya normala. För våldsutsatta kvinnor, som redan präglas 

av isolering och beroendeställning till mannen, är vår analys utifrån våra resultat 

och den tidigare forskningen, att detta kan ha påverkat kvinnors handlingsutrymme 

än mer eftersom begränsningar inte bara kommit från mannen utan även samhället. 

Men vi ser också, utifrån deltagarnas beskrivningar, att våldsutsatta män tycks 

kunna använda pandemin som ett direkt medel för att utöva kontroll. Utifrån detta 

menar vi, skulle kontrollhjulet kunna utvecklas. De strategier som beskrivs i 

modellen menar vi kan kompletteras just med: använda pandemin.      
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5.2.2 Brist på andrum 

Ett annat tema är att många isolerade kvinnor inte har haft möjlighet eller tid att få 

distans, ta en paus eller återhämta sig. Många kvinnor sattes, genom restriktionerna, 

i karantän med någon som misshandlar dem. Andrum är ett återkommande ord som 

informanterna använder för att beskriva det utrymme som kvinnor haft innan 

pandemin där de fick distans från sin våldsutövare:  

 
Många som redan är begränsade […] kanske inte upplever 
det på samma sätt som vi gör, för det är ju vana vid det. De 
är ju normaliserade i att leva själv med honom hemma och 
måste anpassa sig hela tiden. Men det är klart kanske då, 
om han fått gå till arbetet eller sitt så har man ju haft något 
andrum vilket man inte har nu. – Karin 

 

En gemensam upplevelse hos informanterna är att kvinnorna får mindre andrum när 

de inte längre har samma sociala kontakter eller rörelsefrihet utanför hemmet.  
 
Andrum kan tolkas på många sätt: tillbringa tid med en väninna, gå på bio, ta en 

promenad, träffa släktningar m.m. Vi tolkar det som en möjlighet att få vara för sig 

själv utan mannen. En återkommande beskrivning är att kvinnorna inte längre har 

någon trygg plats. En trygg plats för kvinnor förut kunde vara jobbet eller annan 

sysselsättning, men på grund av pandemin har de förlorat den möjligheten. Allt 

detta kan skapa mer påfrestningar så som Frida beskriver: 

 
En del män har ju varit arbetslösa och då har dem varit 
hemma och då kan jag tänka mig att går man hemma och är 
i karantän, eller det är pandemi, att då går man kanske 
varandra på nerverna. 
 

Alex och Ida har samma upplevelse där de beskriver att det blir mer tjafs i hemmet 

när de är hemma tillsammans. Ida beskriver även ”att ju mer tid man har 

tillsammans ju mer bli man utsatt, eller ju mer sårbar är man”. Informanterna menar 

alltså att våldet ökade med bristen på andrum. Vi tolkar det som att förändringar i 

hemsituationen, som arbetslöshet, kan innebära en risk för ökat våld. Pandemin är 

en global kris och det finns också tidigare forskning som visar att våld riskerar att 

öka under katastrofer (Parkinson 2019; Zahren et al. 2009; Molyneaux et al. 2020; 

Babcock et al. 2016). Karin nämner också hur bristen på andrum kan påverka 
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psykisk ohälsa, något som även diskuteras i temat Psykisk ohälsa i skuggan av 

pandemin. 

 

Sammanfattningsvis pekar detta tema mot att isolering med våldsutövaren och 

bristen på andrum ökat våldsutsattheten hos kvinnorna. För våldsutsatta kvinnor 

som redan innan varit utsatta i hemmet så har restriktionerna och pandemin vidare 

gjort att det lilla andrum och utrymme de hade har krympt än mer. Bristen på 

andrum minskar också möjligheten till återhämtning. Tidigare forskning har visat 

att våldsutsatthet och exponering för partnervåld förvärrar återhämtningen och ökar 

psykisk ohälsa (Blasco-Ros, Sanchez-Lorente & Martinez 2010). Därför är vår 

slutsats, att pandemin sannolikt har påverkat våldsutsatta kvinnors livskvalitet 

negativt eftersom de blivit mer utsatta när de varit fast i hemmet. 

5.3 Hjälpsökande i skuggan av en pandemi 

Informanterna lägger stor vikt vid hur pandemin påverkat möjligheten att söka hjälp 

på olika vis. Isolering kan innebära att kvinnorna får det svårare att nå ut och söka 

hjälp (Usher et al. 2020; Sabri et al. 2020). Många sociala kontakter är begränsade 

och flera verksamheter som kanske är viktiga för våldsutsatta kvinnors möjlighet 

att lämna hemmet har varit stängda på grund av pandemin.  

 
5.3.1 Pandemin påverkar möjligheten att söka hjälp 

Flera av de teman vi har identifierat överlappar varandra och det finns många olika 

faktorer som påverkar kvinnornas möjlighet att söka hjälp enligt våra informanter. 

Anna belyser väldigt tydligt hur isolering och mer tid med partners gör det svårare 

att söka hjälp: 

 
Just det här att man är mer hemma tillsammans med 
partnern, man har svårare att ta sig ut, man har svårare att 
hitta trygga platser där man kan söka hjälp eller att planera 
för att lämna. 

 
En återkommande beskrivning är att det har varit svårare för kvinnor att söka hjälp 

och deltagarna har märkt av ett lägre inflöde. Informanterna lyfter fram hur 

nedstängningen av samhället gjort det svårare att söka hjälp och lämna 

våldsutövaren, något som även tagits upp i tidigare forskning som funnit att färre 

kvinnor sökt hjälp under pandemin (Sacco et al. 2020; Muldoon et al. 2021). Sara 
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påtalar att de sett ett lägre inflöde på skyddat boende och att färre ringde och sökte 

hjälp: 

 
Det blev en nedgång i placeringar och det minskade 
samtalen in till mottagningen också. Vi uppmärksammade 
det och blev väldigt oroliga och kände av det läget som man 
pratade om nationellt också.”  
 

Färre hjälpsökande kvinnor och mindre telefonsamtal till mottagningar är något 

som stämmer överens med det mönster som observerades i bland annat Italien när 

de stängde ner samhället (Sacco et al. 2020).  
 

Ida däremot, anser att pandemin kanske inte gjort så stor skillnad: ”Min upplevelse 

är att det alltid är svårt för våra kvinnor att ta steget, att veta var man ska vända sig 

och att göra det på ett så tryggt sätt man kan”. Ida och Petra anser vidare inte att 

kontakten med kvinnojouren blivit sämre under pandemin och de tror de flesta vet 

var de ska söka hjälp. Det är en uppfattning som inte delas av alla, då många 

intervjuer skildrar en upplevelse av att många kvinnorna inte vet hur de ska söka 

hjälp och lämna på ett tryggt sätt. Samtidigt så ser Petra ändå ett mönster i att 

kvinnor har svårare att tala med kvinnojouren eftersom de är hemma mer med 

mannen, som är mer kontrollerande. Det här gör materialet nyanserat eftersom det 

finns delade meningar hos deltagarna angående om det är svårare att söka hjälp 

under pandemin.  

 

Att informanterna rapporterar ett lägre inflöde stämmer också överens med tidigare 

forskning (Usher et al. 2020; Sacco et al. 2020) som visat på en signifikant 

minskning av polisanmälningar och samtal till hjälplinjer under pandemin, särskilt 

i början av år 2020. Vi menar att detta kan bero på att det är svårare att nå ut för 

vissa kvinnor, som t.ex. har en man som kontrollerar samtal och sms i mobilen. Om 

inte den typen av begränsning finns så kan det vara lättare att ringa till en öppen 

samtalsmottagning eller chatta med någon via datorn eller telefonen. Vi ser också 

ett mönster i deltagarnas upplevelser av hur hjälpsökandet och inflödet av ärenden 

följt pandemins vågor (Socialstyrelsen 2021a) och restriktioner. Anna säger bland 

annat: ”Man märkte också under en tid när restriktionerna släppte lite under 2020, 

då var det fler som sökte. Sen dog det igen och nu började det på att bli högt tryck, 

väldigt högt tryck.” 
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En viktig aspekt, anser vi, är att männen har haft större möjlighet att begränsa 

kvinnornas rörelsefrihet och chanser att komma utanför hemmet och be om hjälp. 

Enligt Stark så använder våldsutövare strategier som isolering, hot och nedbrytning 

för att minska kvinnornas rörelsefrihet. Under den pågående pandemin så har de 

med andra ord fått större möjlighet att utöva tvångskontroll (Stark 2009). Karin 

berättar att:  

 
Generellt sätt så har de pratat om det på det sättet att det är 
mycket svårare att få hjälp. […] De kanske inte får gå till 
vårdcentralen för på vårdcentralen kanske de skulle kunna 
berätta och få hjälp. 
 

Sabri et al. (2020) kom fram till att överlevande av partnervåld behöver hjälp att nå 

hjälpinsatser, något som intervjudeltagarna också har observerat. Det finns också 

ett mönster i att hemarbete och arbetslöshet har lett till en svårare situation i hemmet 

och att det är svårare för kvinnan att söka hjälp vilket diskuteras mer i temat 

Pandemins ekonomiska konsekvenser. 

 
De flesta deltagarna arbetar med kvinnor i skydd och har även haft fysiska möten 

under pandemin. Vi kan se att de som arbetar främst med kvinnor via stödlinjer och 

chatt (kvinnojour) har en lite annan upplevelse av hur kvinnornas möjlighet att söka 

hjälp påverkats. Alex, vars verksamhet hade en chattfunktion, fick öka tillgäng-

ligheten under pandemin för att det var så högt tryck, Alex upplevelse bekräftar 

delvis det som Usher et al. (2020) fann gällande att samtal till hjälplinjer ökande 

under pandemin. Alex påtalar också att det främst är unga tjejer, under 18 år, som 

kontaktar dem vilket är en annan målgrupp än de resten av deltagarna träffar. Det, 

menar vi, kan förklara skillnaden i upplevelser mellan deltagarna. Att social-

arbetarna vi intervjuat har olika upplevelser tror vi kan härledas till var de arbetar 

eller vilken grupp utsatta kvinnor verksamheten främst vänder sig till.  

 

Petra påtalar också en viktig del inom det här temat under sin intervju, hon nämner 

att det lägre inflödet inte behöver betyda att färre kvinnor behöver hjälp utan att de 

faktiskt kanske behöver mer hjälp. Sacco et al. (2020) observerade en minskning 

av polisanmälning, samtal till stödlinjer m.m. i flera länder när de införde 

restriktioner. De lyfter just i sin studie fram att det inte betyder att kvinnor inte 
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behöver hjälp utan att en möjlig förklaring är att de är isolerade med sin 

våldsutövare och att kontrollen ökat vilket gör det svårare att söka hjälp, vilket 

också är hur tvångskontroll fungerar. Det är också något som Petra lyfter i citatet 

nedan: 

 
Jag tänker ibland att här är det fler som har det svårare att 
höra av sig, då är det lätt att tolka det som att behovet inte 
finns. Men jag tänker att isolering kanske gör att det är 
svårare att höra av sig, behovet kanske till och med är större 
men det finns en viss svårighet där. Så behovet kanske är 
större, men det är svårare att höra av sig i chatten eller 
möjligheten att ringa ett samtal är mindre när de är hemma 
båda två.  

 
Det kan också vara värt att fundera över hur rädsla för att bli smittad påverkat 

kvinnornas vilja att söka hjälp under pandemin. Muldoon et al. (2021) visade att 

antalet patienter på en akutmottagning för sexuella övergrepp och våld i nära 

relation minskade med nästan sex patienter varje vecka under pandemin. Studien 

visade att rädsla för mannen och att kvinnorna inte har tid för sig själva när mannen 

är hemma kan vara en orsak till att färre sökte hjälp. Pandemin bidrog också till att 

hindra kvinnor från att söka hjälp på grund av att rädslan för att bli smittad var stor. 

Detta var också en orsak till att det var färre polisanmälningar (Sabri et al. 2020). 

Det är också ett övervägande som Sara fått till sig av kvinnor på boendet: ”Frågan 

har kommit upp i samtal med kvinnor som behöver skydd: bor det andra där, finns 

det risk att jag blir sjuk?”. Vilket kan betyda att även här i Sverige så finns det 

kvinnor som undviker att lämna under pandemin på grund av rädsla för att bli 

smittad. Det skulle också vara en möjlig förklaring till varför färre sökt hjälp när 

smittspridningen varit hög, vilket varit en gemensam upplevelse hos deltagarna. 

 
5.3.2 Pandemin påverkar hjälpsökande efter att hon lämnat 

Utifrån den information om svårigheter att söka hjälp som deltagarna berättar om 

så framkom det även att kvinnor ibland kan få svårigheter även när de lämnat 

männen och befinner sig i skydd. Det fanns flera exempel bland deltagarna där Frida 

beskriver svårigheter att besöka vården för att kvinnorna först skulle göra covid-

test. Ida beskriver också att rekommendationer och covid-testning gjort att 

kvinnorna inte alltid kunde hålla planeringen med möten på grund av restriktioner. 
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Ida påtalar att det gjorde kvinnorna än mer isolerade än innan. Ida beskriver det som 

att: 

 
Det får ringar på vattnet, när de har kommit hit så är det 
många delar av samhället som ligger nere och det är svårare 
[…].  Det är ofta väldigt ensamt då tjänster eller sociala 
sammanhang som funnits här förut, som varit väldigt 
viktiga för det här kvinnorna, inte finns längre.  

 
Frida berättar om flera erfarenheter av när pandemin har försvårat för kvinnorna att 

få hjälp efter att det lämnat mannen. Hon berättar att kvinnorna inte fått komma till 

polisen utan fick göra polisanmälan via telefon. De var också tvungna att ringa och 

boka tider för polisförhör, bankmöten och akuten vilket gjort det svårare för 

kvinnorna. Vi märker dock att det inte är något som är gemensamt för alla deltagare, 

vilket fick oss att undra om det kunde ha med län och olika restriktioner att göra. 

 
Karin berättar att hon tror att det finns ”ett stort mörkertal som inte sökt hjälp” och 

att inflödet skiftat under året vilket bekräftar det som tidigare forskning visat 

(Muldoon et al. 2021; Sabri et al. 2020; Sacco et al. 2021). Karin tror också att det 

fortfarande finns många kvinnor som lever i fara. Det är en gemensam uppfattning 

hos informanterna att det varit väldigt lugnt stundtals under pandemin och de har 

kopplat det till restriktioner och smittspridningen.  En möjlig tolkning är att kvinnor 

som stannar hemma med våldsutövaren inte vågar eller har möjlighet att söka hjälp 

på grund av att mannen har kontroll och de inte har tillgång till säkra sätt att söka 

hjälp (Kaukinen 2020). Innan pandemin var det många fler som sökte hjälp vilket 

kan bero på att kvinnor kunde gå till jobbet, hade möjlighet att besöka vänner och 

så vidare, vilket under pandemin inte rekommenderats och gjort att kvinnan varit 

hemma mer med förövaren.  

 

Det framgår tydligt av informanternas beskrivningar att våldsutsatta kvinnor har 

fått det svårare under pandemin, samt att det har också blivit svårare för våldsutsatta 

kvinnor att söka hjälp. Männen har också på grund av pandemin haft möjlighet att 

begränsa kvinnorna mer än innan eftersom hela samhället får följa restriktioner och 

stanna-hemma-direktiv. En möjlig förklaring till att kvinnorna inte kunnat komma 

ut och söka hjälp är att mannens makt över kvinnan ökat när isoleringen förstärkts 

från alla håll. Här ser vi också en överlappning mellan teman där isolering och 
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grövre våld, vilket kan förklaras med tvångskontroll, eller normalisering av våldet 

försvårar för kvinnan att lämna hemmet och söka hjälp.  

5.4 Pandemins ekonomiska konsekvenser 

Arbetslöshet och ekonomiska svårigheter är en konsekvens av pandemin som 

drabbat hela samhället, men om vi utgår från vad våra deltagare beskrivit, har 

drabbat våldsutsatta kvinnor särskilt hårt och lett till ökat våld. Detta ligger i linje 

med tidigare forskning, där Schneider et al. (2016) fann ett samband mellan ökning 

i arbetslöshet under lågkonjunktur och mäns våld mot kvinnor. Moreira och Pinto 

da Costa (2020) fann vidare att Covid-19 är en bidragande anledning till att våld i 

hemmet ökar men även att den ekonomiska situationen i hemmet påverkas. Enligt 

Jämställdhetsmyndigheten (2021b) finns det en koppling mellan våld mot kvinnor 

och ekonomisk kris. De menar att ekonomiska konsekvenser på grund av pandemin 

bidrar till att kvinnor blir beroende av mannens ekonomi och deras ekonomiska 

självförtroende som konsekvens därav minskar. En återkommande beskrivning av 

intervjudeltagarna är att ekonomiskt våld ökat över tid och blivit ytterligare 

påverkat av pandemin. Arbetslöshet och sämre ekonomi är något som har drabbat 

många i Sverige (SCB 2021), men det har enligt våra resultat andra effekter för 

våldsutsatta kvinnor, vilket beskrivs närmare nedan.  

 

5.4.1 Ekonomiska konsekvenser för våld i nära relation 

Ett återkommande tema är de ekonomiska påfrestningar som kvinnor kan hamna i. 

Med ekonomiska påfrestningar så menar exempelvis Kim att mannen äger 

ekonomin, mannen kan t.ex. ta ut sms lån i kvinnans namn eller på andra sätt göra 

att kvinnan hamnar i skulder som också påverkar kvinnans möjligheter innan och 

efter hon lämnat honom. Det ekonomiska våldet kan göra att situationen blir än 

värre för våldsutsatta kvinnor när de lämnar relationen. Kim berättar att den 

ekonomiska situationen för kvinnor, som i normala fall är ett omfattande problem, 

har blivit ännu värre under pandemin. Detta menar vi, kan utgöra ett hinder för att 

lämna mannen. 

 

Enligt NCK (u.å) så förlorar våldsutsatta oftare sitt arbete, har lägre inkomst och 

blir oftare sjukskrivna, vilket också våra informanter säger. De beskriver att många 

kvinnor har blivit arbetslösa eller inte har något jobb alls och därmed är beroende 
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av mannens ekonomi. Petra uttrycker att det finns en koppling mellan sämre 

ekonomi och ökat våld: 

 
Jag tänker att det går att göra kopplingar till pandemin när 
kvinnor berättar att de fått en försämrad inkomst, de har 
blivit varslade, blivit tillfälligt uppsagda och så vidare. 
Ekonomin har blivit sämre. I tuffare livssituationer har 
också våldet ökat. 
 

Vidare så kan vi också se mönster i informanternas beskrivningar som stämde 

överens med hur t.ex. tvångskontroll påverkar kvinnorna. Anna beskriver att:  

 
Just det ekonomiska våldet tror jag har ökat för just 
kontrollen, man har inga pengar, man är isolerad hemma, 
man måste ha en orsak kanske att gå ut, då har det varit 
svårare. 
 

Enligt tidigare forskning så ger en fungerande ekonomi kvinnorna autonomi och 

mer handlingsutrymme (Steen 2003), en förbättrad ekonomi kan ibland vara ett 

första steg för att sedan ta itu med andra svårigheter i livet. En stark oro för ekonomi 

kan däremot leda till ökat våld vilket är ett tema hos informanterna (ibid.). Kim 

berättar att ekonomiska problem är en del av våldet, även om han uttrycker att själva 

processen att kränka eller bryta ner kvinnor ser likadan ut oavsett pandemi. Däremot 

så uttrycker han också att pandemin är ett verktyg som eskalerar situationen. Att 

arbetslöshet ökat inom hemmen hos våldsutsatta kvinnor och att det påverkat 

hemsituationen var en gemensam upplevelse. Alex beskriver sin upplevelse av det 

ekonomiska våldet under pandemin så här: 

 
Jag tycker ekonomiskt våld har eskalerat […]. 
Arbetslösheten gör att man är beroende av partnerns 
ekonomi och det ger honom den här stora handen att utsätta 
henne och utnyttja henne. Ja, dominera henne just på grund 
av att hon beroende, ekonomiskt beroende. Men våldet i 
hemmet har som sagt också ökat tack vare pandemin. 

 
El-Nimr et al. (2021) såg också ett samband mellan nedstängningar i samhället, 

socioekonomiska konsekvenser av pandemin och ökat våld där flest rapporterade 

om psykiskt våld. Något Frida bekräftar när hon uttrycker att våldets karaktär har 

ändrat sig under pandemin. Hon berättar att kvinnorna har beskrivit att det har varit 

mycket mer psykisk misshandel. Ekonomisk och psykisk misshandel är båda del av 

tvångskontroll (Stark 2009) och stärker varandra, något som illustreras i 
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kontrollhjulet. Vidare så bidrar mäns ekonomiska överläge till att deras 

maktposition i relationen stärks enligt Starks teori. Vår analys, utifrån resultaten 

och teorin, är att pandemin har bidragit till att stärka mäns makt eftersom kvinnor 

också blivit mer ekonomiskt utsatta och hamnat i beroendeställning till mannen 

under pandemin. 

 
5.4.2 Arbetslöshetens påverkan under pandemin 

Pandemin och restriktioner har påverkat arbetsmarknaden då flera branscher fått 

ställa om sin verksamhet, företag har fått permittera sina anställda och många har 

också fått varsla anställda eller gått i konkurs. Restriktioner och rekommendationer 

för att minska spridningen har alltså fått stora konsekvenser på arbetsmarknaden 

(SCB 2021). Arbetslöshet är också ett tema som våra informanter tar upp i samband 

med våld i nära relation, både vad gäller att kvinnorna själva blivit av med arbetet 

eller mannen. 

 

Alex uttrycker bland annat att arbetslöshet och kvinnors ekonomiska beroende av 

mannen stärker män att utnyttja kvinnor. Informanternas beskrivningar av ökad 

arbetslöshet och våld som ses i ovan citat stämmer också överens med Kaukinen 

(2020) som fann att pandemin i samband med social distansering och oro på 

arbetsmarknaden lett till förändrat våld. Usher et al. (2020) visade också ett 

samband mellan arbetslöshet under pandemin och ett ökat våld. 

 

Karin upplever att: ”Många gånger, om vi säger att han blir arbetslös och sitter 

hemma hela dagarna, blir det ju mycket mer missbruk kanske, alkoholmissbruk, 

drogmissbruk.” De stämmer även in på det som van Gelder et al. (2020) funnit i sin 

studie, att männen hittar sätt att hantera sin situation med t.ex. alkohol som bidrar 

till mer våld. Richards (2009) beskriver också hur missbruk, ekonomi och isolering 

utgör riskfaktorer för våld i hemmet.  

 

Sammanfattningsvis så har arbetslösheten ökat under pandemin och kvinnors 

ekonomiska förutsättningar har försämrats samtidigt som mannens maktposition 

stärkts. Informanternas upplevelser stämmer också överens med Kaukinens (2020) 

forskning om att arbetslösheten och den sociala isoleringen lett till ett ökat och 

grövre våld. Arbetslösheten, eller lägre sysselsättning, har också bidragit till att par 
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spenderat mer tid tillsammans vilket också är en bidragande faktor till ökat våld. 

Den ekonomiska påfrestningen och mer tid tillsammans kan också öka psykisk 

ohälsa som diskuteras i temat Psykisk ohälsa i skuggan av pandemin nedan.   

5.5 Psykisk ohälsa i skuggan av pandemin 

Covid-19 viruset har påverkat hela världen under kort tid och en av de konsekvenser 

som kan nämnas är psykisk ohälsa hos våldsutsatta kvinnor, något som Su et al. 

(2021) studerat. Det riskerar att öka under rådande pandemi samt resultera i 

betydande dödlighet och sjuklighet (Su et al. 2021). Tidigare forskning har visat att 

psykisk hälsa behöver belysas mer och beskriver att det saknas vårdinsatser som 

kan skydda offer för våld i hemmet (Chandan et al. 2019; Blasco-Ros, Sanchez-

Lorente & Martinez 2010).  

 

Ett återkommande tema hos våra informanter är att pandemin, restriktioner och det 

ökade våldet har påverkat utsatta kvinnors psykiska hälsa. Under pandemin var par 

och hela familjer hemma tillsammans hela tiden, vilket fick många negativa 

konsekvenser. Många fick arbeta hemifrån och det har påverkat psykisk mående 

och även bidragit till social isolering. Många förlorade också sina jobb och 

tvingades stanna hemma. Därmed har många i samhället fått en hel del ekonomiska 

problem på grund av arbetslöshet. Alltså, menar vi, finns det en koppling mellan 

våld mot kvinnor och ekonomiska problem som diskuterats i tidigare tema. Det 

betyder att ekonomiska konsekvenser på grund av pandemin kan bidra till att 

kvinnor tappar sin ekonomiska självständighet och därför får svårare att lämna ett 

våldsamt förhållande (Moreira & Pinto da Costa, 2020). Dessa konsekvenser kan 

bidra till psykisk ohälsa vilket också Su et al. (2021) har diskuterat i sin studie. De 

visade att Covid-19 har konsekvenser som påverkat våldet samt bidrar till psykisk 

ohälsa, något även Karin tar upp i sin intervju. Karin beskriver också en del av de 

riskfaktorer som uppstår när kvinnan är isolerad i hemmet med mannen: 

 
Det finns ju en risk i det också, att det eskalerar när man går 
hemma hela tiden och han har alla möjligheter att utsätta 
henne. Så jag kan förstå att människor drabbas av psykisk 
ohälsa […]. Absolut att den psykiska ohälsan ökar utifrån 
att man är med sin förövare hela tiden, för våldet ökar ju för 
den som lever med en våldsutövare när det är en pandemi. 
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Det Karin säger kan också relateras till Usher et al. (2020) studie som visar att det 

finns ett samband mellan våldsutsatthet och psykisk ohälsa. Vidare beskriver 

informanterna att psykisk ohälsa har ökat under pandemin och att de fått mer besök 

från kvinnor som drabbats av psykisk ohälsa under den senaste tiden. Dock finns 

det en osäkerhet kring om det kan relateras till pandemin eller inte. 

 
Det som vi kan märka rätt så tydligt, i alla fall det senaste 
halvåret, är att det kommer fler personer som har psykisk 
ohälsa. Det har blivit mer och det har blivit mer omfattande 
psykisk ohälsa […]. Om det beror på pandemin eller inte 
det är ju svårt att säga, men lever man med våld hela tiden 
så blir man ju påverkat på ett eller annat sätt, så riskerna 
ökar ju att man får en väldigt dålig psykisk hälsa till slut om 
man inte kan söka hjälp.” – Karin 

  
Sara beskriver liknande problem för kvinnor ”med psykiatriska diagnoser som är i 

behov av vård och kanske varit inlagda eller medicinerade” och lyfter också det här 

ämnet som ett problem vi behöver belysa mer i framtiden samt få mer kunskap 

kring. Frida kopplar vidare försämrad psykisk hälsa till våldet och konsekvenserna 

av att våldet eskalerat och kvinnan lämnat mannen. Tidigare forskning av Chandan 

et al. (2019) visar just att det finns ett samband mellan våldsexponering och psykisk 

ohälsa, med större risk för psykisk ohälsa hos de som blivit mer exponerade för 

partnervåld. Karin kopplar vidare psykisk ohälsa till bristen på andrum: ”Psykisk 

ohälsa för en person som är utsatt ökar naturligtvis om du inte får något andrum, du 

kommer inte ifrån våldet någonting utan det finns dygnet runt, och det kan ju också 

eskalera.”  

 

Här kan vi konstatera att våra teman överlappar varandra och att såväl det 

eskalerade och allt grövre våldet samt bristen på andrum gemensamt torde ha de 

negativa effekterna på psykisk ohälsa som beskrivs av informanterna. Detta kopplar 

vi vidare till såväl tvångskontroll (Stark 2009) och normaliseringsprocessen 

(Lundgren 2004) som resulterar i att kvinnan gradvis bryts ned. 

5.6 Ketchupeffekten  

Slutligen återkommer informanterna till att de tycker att det är för tidigt att uttala 

sig helt om effekterna av pandemin. De ger uttryck för att det är för tidigt för att dra 

några slutsatser och att vi ännu inte sett effekterna av att restriktionerna har hävts. 
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Kim beskriver hur han ser på situationen, och beskriver även detta som något han 

delar socialtjänstanställda runt om i landet: 
 

Jag tror inte att vi har sett effekten än riktigt av pandemin, 
att den kommer. Den har en eftersläpning för nu har de levt 
så isolerat. Jag vet att många pratar ute i kommunerna att 
det kommer bli lite ketchupeffekt. […] Mannen, familjerna 
eller de själva börjar komma ut i sociala sammanhang och 
då blir det lättare att börja tänka att det livet jag lever i och 
det livet jag har är inte normalt. Lever du så fullständigt 
isolerat som de har gjort då blir det sjuka det normala […]. 
Jag tror eftersläpningen kommer. 

 
Det här tänker vi också hör ihop med det mörkertal som deltagarna nämnt i sina 

intervjuer, att de tror många kvinnor fortfarande lever med sin våldsutövare och inte 

har kommit loss än och lämnat. Kim uttrycker också att: ”det våldet vi ser nu är ett 

våld som pågått sedan innan pandemin. Pandemin har gjort att det accelererat och 

varit svårare att ta sig ur”, han tror att det kommer vara ”en eftersläpning efter 

pandemin, kanske under de närmaste två eller tre åren”. Kim tror att det eventuellt 

är då vi ser effekterna hos flera kvinnor där våldsutvecklingen sett annorlunda ut 

eller kanske påbörjats och eskalerat under pandemin där kvinnorna inte har kommit 

till en gräns där de lämnat än.  

 
Informanterna beskriver även att det var fler som sökte hjälp när samhället öppnade 

upp och restriktionerna hävdes. Sara berättar att de haft många akutplaceringar efter 

att restriktionerna släppts och hon kunde se ett tydligt samband mellan inflödet och 

smittspridning. Anna berättar att de redan börjat få fler förfrågningar från andra 

kommuner vilket betyder att det är brist på platser. Annas ord symboliserar den 

situation som råder just nu:  

 
Jag tänker att det är bra att de söker hjälp, men det är läskigt 
att det är så många som behöver hjälp och behöver vara i 
skydd. Men bra på det sättet att de faktiskt vågar och kan 
söka hjälp nu och hitta till oss. 

 
Ketchupeffekten kan sammanfattningsvis beskrivas som den ökning av 

hjälpsökande kvinnor informanterna tror är på gång. Normaliseringsprocessen 

(Lundgren 2004) beskriver hur kvinnan vänjer sig vid våldet över tid och att 

kvinnan påverkas av att mannen inte bara är våldsam utan att det också finns varma 

beteenden som mannen alternerar med. En möjlig förklaring kan vara som Kim 
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säger att kvinnor vänjer sig vid begränsningar och inte förstår hur våldet utvecklats 

förrän det återgår till en mer normal vardag. Det skulle också kunna vara så att det 

är nytt för många och att de fortfarande befinner sig i början av våldsprocessen och 

inte har kommit till en punkt där de överväger att lämna. Intervjudeltagarna var 

överens om att kvinnorna som sökt hjälp under pandemin varit utsatta länge. Alex 

däremot såg en ökning av unga våldsutsatta som inte hade samma historik. Kanske 

är det så att en ny grupp våldsutsatta kvinnor, som inte var utsatta innan pandemin, 

har blivit drabbade när de tvingats till isolering, social distansering och mer tid med 

sin partner under påfrestande omständigheter. Det återstår att se. 
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6. Avslutande diskussion 

Mäns våld mot kvinnor i nära relation är inget nytt samhällsproblem, det är ett 

omfattande problem som kan drabba alla kvinnor. Våldet kan ta många former, det 

kan vara psykiskt och fysiskt men våldet kan också vara sexuellt, materiellt, 

ekonomiskt eller digitalt. Det drabbar kvinnor av alla åldrar och från olika 

bakgrund. Isolering kan vara en våldstrategi och ett sätt för mannen att kontrollera 

och utöva makt, vilket gör att kvinnan gradvis normaliserar och internaliserar våldet 

(Lundgren 2004). Pandemin har gjort att hela världen har påverkats och många har 

tvingats till social distansering som inneburit en typ av isolering för mängder med 

människor världen över.  

Med den pågående pandemin och rekommendationer om att stanna hemma väcktes 

således en oro för att våld i nära relation skulle öka, något som ny forskning också 

visar tecken på. Vårt syfte var att undersöka hur olika socialarbetare uppfattat 

våldsutsatta kvinnors sårbarhet, levnadssituation, hjälpsökande och handlings-

möjligheter. Vi ville ta reda på hur våldsutsatta kvinnors situation sett ut, om 

utsattheten och våldets karaktär förändrats samt om pandemin har påverkat 

kvinnornas livskvalitet och handlingsmöjligheter. 

Det har framkommit olika återkommande teman som hjälper oss att besvara våra 

frågeställningar utifrån vårt begränsade urval, det öppnar också upp för vidare 

forskning eftersom vår studie är för liten för att tillåta generalisering. Ett 

återkommande tema var att våldsutsatta kvinnor som redan innan var isolerade och 

begränsade i sitt handlingsutrymme begränsades ännu mer. En möjlig tolkning är 

att deras våldsutsatthet har ökat eftersom många kvinnor fått stanna hemma 

tillsammans med sin våldsutövare, på grund av arbetslöshet eller hemarbete, och 

därmed fått en sämre situation. En gemensam uppfattning bland deltagarna var 

också att våldet har ökat och blivit grövre som en konsekvens av det. Deltagarna 

nämnde dock, vilket stämmer överens med våra begränsningar med studien, att 

även om det går att observera vilka effekter pandemin har på samhället går det inte 

säkert att veta om pandemin är orsaken; för det krävs större studier.  
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Tidigare forskning har visat att pandemin har påverkat våldets karaktär vilket berör 

vår andra frågeställning. Dels har forskning visat att sättet att utöva våld påverkats 

men pandemin kan också ha blivit en del av våldet, i vissa fall. Intervjuerna 

skildrade samma mönster och intervjupersonerna berättade att våldet blivit grövre 

och att isoleringen varit stor, även om många var isolerade och begränsade redan 

innan. Även här är det svårt att säkerställa orsaken till att våldet förändrats eller 

blivit grövre, men vi har ändå observerat ett mönster kopplat till isolering, vilket är 

en konsekvens av pandemin. Vi såg också ett återkommande tema som visade att 

kvinnor varit väldigt isolerade, att det var svårare att komma ut och söka hjälp och 

vissa kvinnor har också fått felaktig information om viruset.  

Vår tredje frågeställning gällde sedan hur våldsutsatta kvinnor påverkats av 

pandemin, vad gäller livskvalitet och handlingsmöjligheter. Även om våra deltagare 

var försiktiga med att dra slutsatser utifrån sina egna observationer fanns det en 

gemensam upplevelse av att kvinnorna blivit negativt påverkade av pandemin. 

Många av våra deltagare arbetade med kvinnor i skydd och kunde se att även om 

kvinnorna varit begränsade och utsatta innan pandemin har det försvårat situationen 

än mer för dem. Verksamheter har varit inställda, vårdbesök och andra kontakter 

har varit begränsade och den sociala distanseringen har lett till mindre fysiska 

möten. Det har också skapat en viss oro hos våra deltagare att kvinnor fått svårare 

att komma ut själva så att de kan be om hjälp.  

Vi anser att vår uppsats belyser sårbarheten hos våldsutsatta kvinnor under 

pandemin när isoleringen ökat och social distansering har inneburit mer 

begränsningar för kvinnorna. Många kvinnor har haft svårare att komma ut och söka 

hjälp, våldsutsattheten har ökat när de fått tillbringa mer tid i hemmet med sin 

våldsutövare som en konsekvens av restriktioner, arbetslöshet osv. En begränsning 

för uppsatsen är att det inte går att generalisera till större grupper även om vi har 

sett återkommande teman i våra intervjuer. Vi ser även i de intervjuer vi har gjort 

att deras åsikter ibland skiljer sig åt och att de själva har svårt att säga exakt vad 

deras observationer beror på.  

Uppsatsen synliggör olika områden där det sociala arbetet behöver utvecklas och 

där våldsutsatta kvinnor behöver mer stöd av samhället. Under intervjuerna 

framkom det att distansarbete och färre personliga möten sågs som en risk för ökat 
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våld. Det fanns en oro hos socialarbetare att kvinnor som är våldsutsatta kanske inte 

upptäcks, får frågan eller möjligheten att berätta om våldet när de inte får träffa 

professionella i olika sammanhang. En deltagare lyfte fram just att färre hjälp-

sökande inte betyder att det finns ett mindre behov, det betyder bara att färre 

kvinnor kunnat söka hjälp. Det finns många verksamheter som frågar om våld idag 

men när kvinnor inte fått gå till vårdcentral eller liknande minskas möjligheterna 

att berätta. Det vore något för framtida forskning att undersöka, hur vårdens och 

myndigheters distansarbete har påverkat våldsutsattas möjligheter att söka hjälp.  

 

Utifrån intervjuerna så tror vi att information om våld i nära relation samt var 

kvinnor kan söka hjälp behöver spridas i samhället. När pandemin startade såg 

regeringen en risk för ökat våld för våldsutsatta när de införde restriktioner, vilket 

också ledde till att de avsatte pengar för att arbeta med våldsutsatta under pandemin 

(Regeringskansliet 2020). Vi hoppas att regeringen utvärderar hur situationen 

faktiskt sett ut för kvinnor under pandemin och vilka lärdomar vi kan ta med oss 

för att skapa bättre förutsättningar för våldsutsatta och fler hjälpinsatser. Det var 

också ett återkommande tema hos deltagarna att de inte tror att vi sett den fulla 

effekten av pandemin än och vi menar i enighet med dem att en liknande studie 

borde göras igen om några år när vi inte längre befinner oss i en pandemi.  

 
Slutligen, är det inte bara framtida forskning som är viktigt utan även framtida 

arbete. En deltagare lyfter fram att våldet fortsatt ökar och menar att arbetet måste 

förändras, dels genom att arbeta mer med förövarna, dels genom att bli mer 

preventivt. Att ta upp ämnet redan i förskola och skola samt diskutera attityder, hur 

vi pratar med varandra och framför allt hur vi beter oss mot varandra menade denna 

deltagare var vägen framåt. Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är och har varit 

ett samhällsproblem under lång tid. Någonting behöver förändras för att våldet ska 

upphöra. Kanske är det kunskap, nationell uppmärksamhet eller att börja prata om 

det i lägre åldrar. Vi har inte svaret men under vår uppsats har det blivit tydligt för 

oss att det här är ett samhällsproblem som växer och behöver uppmärksamhet och 

förändring. Särskilt med tanke på de effekter som pandemin haft och fortfarande 

kan ha i framtiden.   
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Bilagor 

a. Intervjuguide 

Inledande frågor: 
• Kan du berätta lite om din yrkesbakgrund? 

– Vad har du för utbildning? 
– Hur länge har du jobbat med det här? 
– Hur ser din roll ut i den här verksamheten? 
– Har du tidigare erfarenhet av att jobba med våld i nära relation? 

 
Arbetssätt: 

• Kan du beskriva hur ert arbete med våldsutsatta kvinnor ser ut? 
– Hur tar våldsutsatta kvinnor först kontakt med er? 
– Hur fungerar den fortsatta klientkontakten? 
– Hur har det sett ut under pandemin? 

• Kan du beskriva de metoder och arbetssätt ni använder i arbetet med 
våldsutsatta kvinnor? 

 
Covid-19: 

• Kan du berätta om din upplevelse av att arbeta med våldsutsatta kvinnor 
under pandemin? 
– Vilka konsekvenser tror du att covid-19 har haft för våldsutsatta 

kvinnor? 
– Kan du berätta, generellt, hur kvinnorna du träffat under pandemin 

har upplevt att pandemin påverkat deras situation? 
• Kan du beskriva hur kvinnorna du träffat har upplevt att pandemin har 

påverkat dem? 
– Hur har isolering påverkat kvinnorna? (påverkat att söka hjälp) 
– Hur upplever du att kvinnornas våldsutsatthet påverkats? 
– Har kvinnorna pratat om covid-19 i relation till våldet? 

• Kan du beskriva mer om hur våldet har sett ut under pandemin? 
– Hur har våldets karaktär förändrats under pandemin? 
– Har våldet utveckling förändrats under pandemin? 

• Kan du beskriva mer om hur våldet har påverkat kvinnornas situation? 
– Hur har pandemin påverkat kvinnornas livskvalité? 
– Hur har pandemin påverkat deras handlingsutrymme? (Svårare att 

lämna?) 
– Upplever du att våldsutsatta kvinnor kan ha svårare att söka hjälp nu  

 
Övriga frågor: 

• Om vi inte befunnit oss i en pandemi, tror du lika många kvinnor hade 
sökt hjälp? 

• Är det något mer som du skulle vilja tillägga? 
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b. Informationsbrev 

  21-10-15 

Hej,  
 
Vi heter Liza Englund och Azam Liravian Heidari och kommer från Göteborgs 
universitet. Vi är studenter som skriver vår kandidatuppsats på 
socionomprogrammet. Vi är intresserade av att skriva om våldsutsatta kvinnor 
och deras upplevelser och önskar intervjua socialarbetare som arbetat med 
våldsutsatta kvinnor de senaste åren. 
 
Vi är särskilt intresserade av att ta reda på mer om hur pandemin har påverkat 
kvinnors upplevelser av våld i nära relationer. Vi önskar ta reda på mer om hur 
pandemin har påverkat kvinnors levnadssituation, hur socialarbetare upplever att 
våldet har förändrats och hur kvinnorna själva beskriver att pandemin påverkat 
deras upplevelse av våld i hemmet. Vår förhoppning är att studien ska ge mer 
kunskap om hur pandemin har påverkat våldsutsatta kvinnor. 
 
Vi kommer utföra studien under oktober 2021 och beräknar att varje intervju 
kommer pågå ca en timme. Vi kommer utföra intervjun tillsammans eller enskilt 
och vill helst ha ett personligt möte men det går också bra via Zoom. För att 
kunna utföra de analyser vi planerat önskar vi spela in intervjun. Deltagandet är 
frivilligt och det går när som helst att avbryta din medverkan, under eller efter 
intervjun. Personuppgifter och uppgifter om verksamheten kommer att 
avidentifieras.  
 
Vi kommer ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer och följa god 
forskningssed. Det innebär bland annat att vi följer informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som är de fyra 
forskningsetiska principerna. 
 
Det är vi själva som transkriberas intervjuerna och materialet kommer att raderas 
efter att uppsatsen är examinerad. Vår färdiga uppsats kommer att arkiveras i 
den elektroniska publiceringsdatabasen hos Göteborg Universitet. Vi skickar 
gärna ett exemplar om ni önskar läsa uppsatsen när det är färdigt. 
 
Vi hoppas ni vill delta i studien och vi ser fram emot att få ta del av era 
erfarenheter i ämnet. Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss eller vår 
handledare. 
 
Vänliga hälsningar, 
Liza Englund (gusengliv@student.gu.se), 0730838300 
Azam Liravian Heidari (gusliraz@student.gu.se), 07020796422 
Viveka Enander (handledare) (viveka.enander@socwork.gu.se) 
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c. Samtyckesblankett 

  21-10-15 

 

Samtycke till deltagande i studie om våld i nära relation under covid-19-
pandemin. Studien handlar om hur socialarbetare uppfattar att kvinnors situation 
har påverkats av pandemin och deras upplevelser av våldet under pandemin. 

Jag har skriftligt och muntligt informerats om studien och jag samtycker till att 
delta. Jag är medveten om att det är frivilligt att delta och att jag när som helst 
kan avbryta min medverkan utan att ange något skäl.  

Jag samtycker till att delta i studien och godkänner att Göteborgs universitet 
hanterar mina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen och den 
information jag fått gällande studien. 

 

  
 
 
_____________________  _________________________ 
Datum och ort  Underskrift 
 
 
 
 

Tack,  

Liza Englund och Azam Liravian Heidari 

Viveka Enander (handledare) 

 

 
 


