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Sammanfattning
Denna rapport är inte en evidensbaserad forskningsrapport  
– utan en översiktsbild av Länsstyrelsens uppdrag inom 
området social hållbarhet under coronakrisen från våren  
2020 i Värmland.
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Sammanfattning

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämlikt och jäm-
ställt samhälle som förutsätter tillit. Tilliten förut- 
sätter att det i samhället inte finns strukturella hinder 
för hälsa, inflytande, möjligheter att tillgodogöra sig 
kompetens, opartiskhet och meningsskapande.1

Det nya coronaviruset, Covid-19, har inneburit stor 
samhällspåverkan under våren 2020 såväl globalt, 
nationellt, regionalt som lokalt. Smittspridningen 
och samhällets åtgärder för att begränsa den har 
inneburit att strukturer som vi vanligtvis kan ta för 
givna förändras, försvinner eller begränsas. Dessa 
snabba förändringar påverkar i olika utsträckning 
grupper i samhället och de påverkar också individer 
i olika utsträckning.

En enhetlig analys eller slutsats, baserad enbart på 
den information som utgör grund till denna rapport 
är svår att göra utan att komplettera med teoretiska 
resonemang och tidigare erfarenheter från de olika 
ämnesområden som berörs. 

Upplevelser och beskrivningar från de kommunala 
verksamheterna i länet skiljer sig åt mellan kommu-
nerna. Även hur kommunala verksamheter valt att 
förhålla sig till de nationella rekommendationerna 
varierar samt hur verksamheterna valt att ställa om. 

Det finns en samstämmig oro som utrycks från 
samtliga respondenter ur Länsstyrelsens nätverk 
samt oro som upplevs inom nätverkens olika mål-
grupper. Oron som uttrycks från tjänstepersoner  
i nätverken handlar framförallt om de slutledningar 
som de själva gör kring hur krisen påverkar deras 
olika målgrupper på kort sikt och hur det skulle 
kunna påverka dem på lång sikt om krisen fortsätter 
under en längre tid. Från flera personer uttrycks 
det en oro kring mörkertal med koppling till olika 
former av utsatthet – såsom våld i nära relationer, 
barns utsatthet, missbruk med mera.

Det finns en generell oro hos målgrupperna, vilket 
framförallt utrycks genom mycket frågor till tjänste-
personer i länet samt ett stort behov av information. 
Detta är gällande för alla de målgrupper som finns 
representerade inom Länsstyrelsens olika nätverk.

1.  Broman, G.I., Robèrt K.H., 2015.

I samtalen med nätverksrepresentanter från 
Länsstyrelsens nätverk finns också flera enskilda 
exempel som är tecken på hur rådande kris redan 
påverkar enskilda personer ur målgrupperna och 
framförallt särskilt utsatta grupper. Detta gäller de 
mest utsatta grupperna inom olika målgrupper  
– såsom fattiga pensionärer, barn till föräldrar med 
missbruk och i övrigt de mest socioekonomiskt 
utsatta grupperna i samhället. Upplevelsen är att 
mörkertalet gällande utsatthet är stort och växande.

Det har initialt, under krisen, funnits stora brister 
i målgruppsanpassad information där framförallt 
information på andra språk står ut som behov men 
där också information till personer med funktions-
nedsättning, barn, äldre och andra särskilt sårbara 
grupper uttrycks som stora behov. I detta ligger 
inte bara behovet av tryckt eller skriftlig information 
utan också utmaningar i att dels nå målgrupper med 
information samt att kommunicera den på ett mål-
gruppsanpassat sätt.

Integrationsarbetet i länet står inför stora utma-
ningar. Dels påverkar social distansering de grund-
läggande förutsättningarna för god integration  
i samhället. Pedagogiska verksamheter riktade till 
nyanlända står inför stora utmaningar mot bak-
grund av de generella rekommendationerna om 
social distansering och distansundervisning. Det 
varierar i länet i vilken utsträckning dessa verksam-
heter fortfarande bedrivs. Flera tjänstepersoner 
beskriver att avbrott och förändringar i pedagogiska 
verksamheter för nyanlända riskerar att påverka 
inlärningskurvor och förutsättningar för god inte-
gration negativt för målgruppen. Det finns också en 
stor oro kring hur en potentiellt försämrad arbets-
marknad ska påverka gruppen nyanlända på lång 
sikt. Aktiviteter riktade till asylsökande i länet har  
i stor utsträckning ställts in under coronakrisen.

Det finns flera goda exempel från länet där olika 
verksamheter ställt om och snabbt antagit nya 
arbetssätt, till exempel genom uppsökande verk-
samheter via telefon eller digitala hjälpmedel. Inom 
idéburen verksamhet i Värmland görs ett stort 
arbete för att möta målgruppernas behov – detta 
märks inte minst i de idéburna verksamheter som 
möter de allra mest utsatta och inom trossam- 
fundens verksamheter.



Centrala  
påverkansfaktorer
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Centrala påverkansfaktorer Centrala påverkansfaktorer 

Risk- och skyddsfaktorer

2. Risk och skyddsfaktorer, Folkhälsomyndigheten, 2019.

3. Folkhälsovetenskapligt lexikon, Janlert, U. 2000.

4. Ibid.

Den samstämmighet som finns bland nätverken 
handlar i stor utsträckning om att de skyddande 
faktorer som samhället i vanliga fall tillgängliggör 
– försvunnit eller just nu är satta under hård press. 
Den handlar också om att, det grundläggande och 
helt nödvändiga, förebyggande arbete som finns  
i länet – för att ohälsa, våld, ojämställdhet, ojäm- 
likhet och annan utsatthet inte ska uppstå – har fått 
pausas, trappas ned eller på andra sätt riskerar att 
inte nå berörda målgrupper.

Varför är dessa faktorer så viktiga?

Riskfaktorer är faktorer (omständigheter eller hän-
delser) som ökar sannolikheten för att något icke 
önskvärt ska hända. Inom fältet social hållbarhet 
kan det icke önskvärda handla om fysisk eller psy-
kisk ohälsa, missbruk, utanförskap och så vidare.

Skyddsfaktorer är faktorer som ökar en persons 
motståndskraft mot belastningar och kan förhindra 
eller dämpa effekten av riskfaktorer.

Risk- och skyddsfaktorer finns på individuell, 
social och strukturell nivå.

Det finns mängder av olika risk- och skydds- 
faktorer som påverkar oss. Särskilt viktiga är dessa 
faktorer för barn och unga då, till exempel, hälsans 
utveckling i stor utsträckning påverkas redan vid 
ung ålder. Sammanfattningsvis kan sägas att ju fler 
skyddsfaktorer ett barn har desto mer sannolikt  
är det att barnet har och fortsatt kommer att ha  
en god hälsa.2 

Barn med många riskfaktorer kan också ha och 
bibehålla en god hälsa om det har många skydds-
faktorer som kompenserar.3 

Utifrån de samtal som genomförts som grund  
till denna rapport kan konstateras att den oro som 
uttrycks från nätverken i stor utsträckning hand-
lar om att framförallt de skyddande faktorerna 
satts under press och i viss mån försvunnit under 
coronakrisen. 

Skola och fritidsaktiviteter är helt centrala skydds-
faktorer för många barn och unga. I skolan och 
genom föreningsliv ges barn och unga möjlighet 
till kompisrelationer (skyddsfaktor), positiva vuxen-
kontakter (skyddsfaktor), skollunch (skyddsfaktor), 
meningsfulla aktiviteter (skyddsfaktor) och kun-
skaper (skyddsfaktor).4  

Dessa faktorer är, som nämnts ovan, särskilt  
viktiga för barn (och vuxna) som redan har 
många riskfaktorer. 

Det som coronakrisen innebär för barn är i viss 
mån att de skyddande faktorer som finns på social 
nivå (utanför familjen) och strukturell nivå (genom 
samhället) satts under press. På kort sikt innebär 
detta störst risker för de barn som redan är mest 
utsatta eller som riskerar utsatthet. På längre sikt 
innebär det att även de barn med många skydds-
faktorer blir än mer beroende av de skyddsfaktorer 
som finns närmast, i familjen eller nära relationer.
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Centrala påverkansfaktorer 

Källa: Hälsans bestämningsfaktorer efter modell av Leif Svanström och Bo Haglund, Socialmedicin, Karolinska Institutet.

Hälsans bestämningsfaktorer

5. Livsvillkor och levnadsvanor, Region Värmland, 2019.

6. Ibid.

Folkhälsoarbete fokuserar ofta på bestämnings-
faktorer för hälsan – det vill säga de livsvillkor, 
miljöer, produkter och levnadsvanor som påverkar 
folkhälsan. Det handlar om faktorer på individ-, 
grupp- och samhällsnivå.5  Dessa faktorer brukar 
åskådliggöras med hjälp av en modell kallad  
hälsans bestämningsfaktorer.

Med livsvillkor avses förhållanden i närmiljön  
och samhället som omger en individ - såsom upp-
växtförhållanden, tillgången till hälso- och sjukvård, 
bostads- och arbetsförhållanden och lagstiftning.

Levnadsvanor avser istället individens egna  
ageranden (”livsstil”) såsom mat- och motions- 
vanor, sömnvanor och bruk av alkohol eller tobak. 
Individers levnadsvanor skiljer sig åt beroende  
på social miljö, utbildningsnivå och ekonomiska 
förutsättningar.6 
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Centrala påverkansfaktorer 

I de samtal som genomförts med representanter 
från Länsstyrelsens olika nätverk, inom social  
hållbarhet, finns exempel på påverkan inom de olika 
strukturella delarna av hälsans bestämningsfaktorer. 
Framförallt påverkas möjligheterna till sociala 
nätverk och goda kontakter. Det finns också 
exempel som tagits upp av respondenterna om 
annan påverkan eller effekter inom hälsans bestäm-
ningsfaktorer, såsom till exempel alkoholanvänd-
ning, svårigheter för socialtjänsterna att bedriva 
förebyggande verksamhet eller direkta insatser, 
risk för arbetslöshet, begränsade möjligheter till 
utbildning och så vidare.

På kort sikt behöver inte detta innebära någon större 
påverkan på samhället i stort men det finns uppen-
bara risker i det att de mest utsatta grupperna i sam-
hället påverkas tidigare än de mindre sårbara.

7. Jämlik hälsa och vård, Region Värmland, 2018.

Invånarnas hälsa i Värmland har utvecklats positivt 
som helhet under många år, men det finns tydliga 
skillnader i hälsa mellan olika grupper och skillna-
derna har ökat.7  Ojämlikhet i hälsa påverkas till 
stor del av förhållandena i samhället vi lever i. Det 
finns en upplevd oro i de samtal som genomförts 
för att coronakrisen ytterligare ska förstärka ojäm-
likhet mellan grupper och att detta på lång sikt ska 
innebära negativa hälsokonsekvenser för grupperna 
men också ansträngningar för samhället i stort.



Bakgrund och metod
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Bakgrund och metod

I Länsstyrelsens uppdrag ingår att löpande följa 
upp situationen i länet. Enheten för Social håll-
barhet på Länsstyrelsen i Värmland arbetar med 
myndighetens uppdrag inom mänskliga rättig-
heter, barns rättigheter, jämställdhet, mäns våld 
mot kvinnor, integration, brottsförebyggande, 
ANDT-samordning, ANDT-tillsyn, funktions-
hinderpolitik, föräldraskapsstöd, personligt ombud, 
utsatta EU-medborgare samt folkhälsopolitik. 

Under vecka 13, 2020, inleddes ett lägesbildsarbete 
med anledning av samhällsutvecklingen kopplat det 
nya coronaviruset. 

Enhetens samordnande uppdrag genomförs till 
stor del genom de många nätverk som Länsstyrel-
sen sammankallar inom området social hållbarhet. 
Ur dessa nätverk valdes vissa representanter ut, 
kontaktades och fick svara på fyra frågor.

1. Hur upplever du att målgruppen/mål- 
grupperna påverkas av rådande situation?

2. Hur upplever du att verksamheter påverkas  
av rådande situation?

3. Upplever du, eller finns det mätbara, effekter 
som är en följd av rådande situation?

4. Vilka behov har du eller din verksamhet?

Syftet med dessa samtal var dels att inhämta infor-
mation om läget hos våra samverkanspartners och 
i målgrupperna. Syftet var också att ta reda på hur 
enheten för social hållbarhet kan bidra till de behov 
som uttrycks inom våra ordinarie uppdrag, öppna 
upp kommunikationsvägar och tillgängliggöra oss 
som tjänstepersoner.

Varje medarbetare på enheten har ansvarat för att 
ta kontakter inom sina ordinarie nätverk och sedan 
sammanställa det som sagts i ett kort PM.

Totalt har 67 samtal genomförts. I dessa ingår 
samtal med representanter från länsstyrelsens 
integrationsnätverk, brottsförebyggarnätverk, 
ANDT-samordnarnätverk, utvecklingspedagog- 
nätverk, arbetsgrupp för föräldraskapsstöd, 
kvinnofridsnätverk, resursteam mot prostitution 
och människohandel, resursteam heder, länssam-
ordningsgrupp - tidiga insatser för asylsökande, 
resursnätverk för mottagande av ensamkommande 
barn, nätverk för myndighetssamverkan våld i nära 
relationer, personligt ombud, referensgrupp för 
funktionshinderpolitik samt olika referensgrupper 
och nätverk med idéburna organisationer.

Denna rapport, baserad på informationen i de PM 
som upprättats, är inte en evidensbaserad forsknings- 
rapport. Rapporten är framförallt en översiktlig 
lägesbild över hur det nya coronaviruset, och de 
åtgärder som vidtagits med anledning av det, har 
påverkat och riskerar att påverka den sociala håll-
barheten på regional och lokal nivå i Värmland.

De exempel som tas upp i denna rapport är beskriv-
ningar som inhämtats från kommunala eller idéburna 
verksamheter i länet samt från vissa myndigheter.  
De är inte allmänt gällande för alla verksamheter  
i länet utan ska läsas som exempel. De teoretiska 
resonemang som görs i denna rapport görs för att 
måla en bild av det större perspektivet.



Redovisning och diskurs
Resultaten av samtalen med nätverksrepresentanterna redo-
visas utifrån de formella uppdrag som Länsstyrelsen har  
i länsstyrelseinstruktion, regleringsbrev och förordningar.  
I dessa uppdrag ingår vissa särskilda målgrupper och vissa  
särskilda sakfrågor eller områden.
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Redovisning och diskurs

Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna omfattar samtliga delar 
och uppdrag i denna rapport.

Alla offentliga aktörer bär ett gemensamt och enskilt 
ansvar för att de mänskliga rättigheterna respekteras, 
skyddas och realiseras. Det är en förutsättning för att 
invånaren – eller rättighetsinnehavaren – ska kunna 
hävda sin integritet, använda sin handlingsförmåga 
och ta del av de mänskliga rättigheterna på lika villkor 
som den övriga befolkningen.

Det offentliga ansvaret för mänskliga rättigheter 
är inskrivet i regeringsformen och andra lagar. Det 
förstärks av Sveriges internationella åtaganden, som 
reglereras i konventioner som riksdagen och regeringen 
undertecknat, för hela den offentliga sektorn.

Inom flera områden beskrivs ökade utmaningar 
– framförallt för redan utsatta grupper att få del 
av offentlig service och stöd från lokala och cen-
trala myndigheter – som en följd av coronakrisen. 
Utmaningarna hänger ihop med en minskning av 
öppettider, ökade digitala lösningar och en viss 
begränsning av vissa verksamheter till att fram-
förallt hantera akuta ärenden. Just individers rätt 
till information och stöd på lika villkor är en fråga 
som behöver följas upp kontinuerligt under krisen 
och ständigt säkerställas.

De huvudområden som pekas ut av Amnesty inter-
national i deras granskning av utvecklingen av de 
mänskliga rättigheterna i Sverige är kränkningar av 
utsatta EU-medborgares rättigheter och det oro-
väckande stora antal våldtäkter och sexuellt våld som 
främst drabbar kvinnor och som inte leder till åtal. 

Den grupp EU/EES-medborgare som vistas i 
Värmland är en särskilt utsatt grupp. Responden-
terna beskriver en stor oro i gruppen. En majoritet 
av de utsatta EU-medborgare som vistas i Värm-
land vill åka hem till sina familjer i hemländerna. 
Till följd av att gränser stängts och försvårat resor 
mellan länder har hemresor för EU-migranter varit 
svårt under coronakrisen. Även försörjnings- 
möjligheter för målgruppen har blivit svårare – vilket 
beskrivs öka oron i gruppen och situationen beskrivs 
av respondenterna som mycket svår.

Det finns även utmaningar vad det gäller personer 
med ut- eller avvisningsbeslut där ut- eller avvis-
ningen nu inte kan genomföras på grund av stängda 
gränser. De personer som här inte längre är inskrivna 
i Migrationsverkets mottagningssystem blir särskilt 
utsatta då de står utan ersättning och samtidigt inte 
kan ut/avvisas. För de personer som lever som 
papperslösa i länet har även försörjningsmöjlig-
heterna blivit svårare. 

Området Mäns våld mot kvinnor redovisas senare  
i denna rapport.

Barns rättigheter

Barnkonventionens grundprinciper fastslår alla barns 
lika värde, att barns bästa alltid ska beaktas i frågor 
eller beslut som berör barn, att alla barn har rätt till 
liv och utveckling och att barn har rätt att uttrycka sin 
åsikt i frågor som berör dem. Barnkonventionen  
är sedan den 1 januari 2020 svensk lag.

Länsstyrelsens uppdrag är bland annat att stötta 
aktörer i länet i arbetet med att tillämpa barns 
rättigheter.

Barn är en särskilt sårbar grupp i samhället vilket 
berörs av nästan samtliga respondenter. Det finns 
en särskild oro för barns situation, kopplat till 
coronakrisen, som är utbredd och som framförallt 
handlar om de risker som respondenterna upple-
ver. Exempel på risker som beskrivs är ökad utsatt-
het för våld, försummelse, minskade möjligheter 
till lärande och utveckling, otrygghet, stillasittande 
och ensamhet.

Några mätbara effekter på aggregerad nivå för 
barn till följd av coronakrisen har inte lämnats av 
respondenterna. Däremot konstateras att närvaron 
inom förskola och grundskola sjunkit i länet men 
att trenden nu är att den återigen ökar, att öppna 
förskolorna i länet håller stängt och att barn med 
rätt till 15 timmars förskola i vissa kommuner 
rekommenderats att stanna hemma.

Det finns också indikationer på att frånvaron i 
förskola och grundskola varit högre bland barn till 
utrikesfödda föräldrar hittills under coronakrisen.
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Redovisning och diskurs

Det finns en generell oro kring barns utsatthet i 
redan socioekonomiskt utsatta familjer. De ordinarie 
stödstrukturerna såsom skola och fritidsaktiviteter 
bidrar i vanliga fall till såväl stöd som insyn i utsatta 
familjer – något som nu upplevs minska. Det har 
i några kommuner också upplevts svårare att nå 
familjer som har särskilda behov då hänvisning till 
rädsla för smittspridning eller sjukdomssymptom 
uppges som skäl för att inte ta emot insatser.

Skola och positiva vuxenkontakter utanför kärn-
familjen är viktiga sociala och individuella skydds-
faktorer för barn, särskilt för barn som redan har 
många riskfaktorer i sin närhet. 

För barn med många riskfaktorer kan de skydds-
faktorer som samhället i övrigt kan bidra med  
– framförallt genom förskola och skola – nästan 
helt väga upp deras riskfaktorer. Skillnaden mellan 
att ha tillgång till dessa skyddsfaktorer eller inte 
kan ha stor påverkan på barn och ungas hälsa och 
framtida risk för utsatthet.8

Äldre

Länsstyrelsen har inget generellt uppdrag inom 
området Social hållbarhet med äldre som utpekad 
målgrupp utan målgruppen omfattas av alla de övriga 
uppdrag som redovisas i denna rapport.

Äldre personer är en grupp som lyfts av många 
respondenter. Frågor som lyfts är bland annat 
äldres möjligheter att tillgodogöra sig nödvändig 
information under coronakrisen, utsatthet genom 
och under frivillig karantän, ökad risk för bedräger-
ier och självklart ensamhet med såväl psykiska som 
fysiska hälsorisker som följd. Enligt Polismyndig-
heten har ingen ökning skett av bedrägeriärenden 
under coronakrisen och utsträckningen av mörker-
tal är oklart.

En grupp som lyfts särskilt av respondenterna är 
de pensionärer som lever på en knapp pension 
– pensionärer med särskilt svår ekonomi. Denna 
grupp riskerar att drabbas hårdare av coronakrisen. 
Gruppen har dels svårt att ta den hjälp som finns 
organiserad i kommunerna för hjälp med mat- och 

8. Ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Liv och hälsa ung i Örebro län. 2014.

medicininköp men de har också svårare att upp-
rätthålla en frivillig karantän.

Många pensionärer med särskilt svår ekonomi 
kan inte ta hjälp med inköp – då deras ekonomi 
klaras genom att de själva gör, till exempel, livs-
medelsinköp i olika butiker, med hjälp av rabatter 
för att hitta de billigaste varorna. De har alltså inte 
råd med en matkasse från en specifik affär. Det 
uttrycks också en oro från respondenterna kring 
hur denna grupp klarar medicininköp. Konsekven-
serna av detta blir, enligt respondenterna, att gruppen 
har svårt att upprätthålla en frivillig karantän – då de 
helt enkelt inte har råd. Detta skapar en ökad oro  
i gruppen och en uppenbart ökad utsatthet.

Exempel från både Stadsmissionen, idéburna verk-
samheter och trossamfunden visar att insatser i 
form av luncher eller matlådor till självkostnadspris 
eller gratis luncher ökat under coronakrisen – vilket 
bedöms som nödvändiga insatser, framförallt för 
gruppen fattiga pensionärer.

Jämställdhet

Jämställdhetspolitikens övergripande mål är  
att kvinnor och män ska ha samma makt att forma 
samhället och sina egna liv. Sex delmål anger 
inriktning för jämställdhetspolitiken:

1. En jämn fördelning av makt  
och inflytande.  
Kvinnor och män ska ha samma rätt och 
möjlighet att vara aktiva medborgare och att 
forma villkoren för beslutsfattande.

2. Ekonomisk jämställdhet.  
Kvinnor och män ska ha samma möjligheter 
och villkor i fråga om betalt arbete som ger 
ekonomisk självständighet livet ut.

3. Jämställd utbildning.  
Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha 
samma möjligheter och villkor när det gäller 
utbildning, studieval och personlig utveckling.
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4. Jämn fördelning av det obetalda hem-  
och omsorgsarbetet.  
Kvinnor och män ska ta samma ansvar för 
hemarbetet och ha möjligheter att ge och få 
omsorg på lika villkor.

5. Jämställd hälsa.  
Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha 
samma förutsättning för en god hälsa och 
erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.  
Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska 
ha samma rätt och möjlighet till kroppslig 
integritet.

Länsstyrelsen Värmland arbetar med jämställdhet ur 
ett intersektionellt perspektiv. Ett sådant perspektiv 
handlar om att synliggöra hur flera maktordningar, 
som kön, ålder, härkomst, sexualitet, funktionalitet 
och klass, samverkar med varandra på olika sätt och 
leder till ojämlikheter eller diskriminering.

Av samtalen som genomförts med länsstyrelsens 
nätverk framgår inga tydliga eller mätbara effekter 
som kan utgöra grund för en konkret jämställd-
hetsanalys. Ett problem i sammanhanget är också 
att det i stor utsträckning saknas just könsuppdelad 
statistik generellt. 

Det finns dock en generell oro kring kvinnors 
situation som uttrycks av flera respondenter. Oron 
handlar bland annat om kvinnors ökade ansvar 
för det obetalda hem- och omsorgsarbetet, ekono-
misk jämställdhet med anledning av ökade varsel 
och kvinnors risk för generellt ökad utsatthet med 
anledning av coronakrisen.

Vissa verksamheter berättar om en minskad 
besöksfrekvens bland just kvinnor vilket res-
pondenterna inte kunnat förklara, men menar är 
bekymrande och i viss mån oroväckande.

Det är med stor sannolikhet så att kvinnor som 
grupp påverkas och kommer att påverkas av den 
pågående krisen – på ett flertal olika sätt, inte minst 
genom uttryck inom något av de sex delmålen för 
jämställdhetspolitiken.

Ett konstaterande som bör göras, ur ett jämställd-
hetsperspektiv i coronakrisen, är att majoriteten av 
dem som arbetar inom samhällsviktig verksamhet 
såsom vård och omsorg, äldreomsorg och barn-
omsorg – är kvinnor. 

Mäns våld mot kvinnor

Jämställdhetspolitikens sjätte delmål är att mäns våld 
mot kvinnor ska upphöra.

Det finns ingen samlad bild eller slutsats som kan 
göras av respondenternas svar som är kopplad till 
synliga effekter. Dock finns det en stor samstäm-
mighet kring dels att mörkertalet tros vara stort 
samt att omständigheterna som kan kopplas till 
krisen utgör stora risker för kvinnor som redan är 
våldsutsatta eller riskerar våldsutsatthet. 

Det finns vissa synliga effekter som bekräftar oron, 
till exempel att kvinnojourerna rapporterar att 
antalet samtal till dem minskat efter krisens början 
samtidigt som tjejjourerna (nationellt) rapporterar 
om en ökad samtals- och kontaktfrekvens. Dessa 
omständigheter kan hänga ihop med en ökad 
utsatthet då fler kvinnor och flickor blir socialt 
distanserade från övriga samhället och i stället till-
bringar mer tid i sina hem och med sin/sina poten-
tiella förövare. Begränsad frihet är ett våldsuttryck 
som i många fall är en del i processen som senare 
leder till fysiskt våld. 

Från tjejjourerna finns uttryckta exempel, under 
coronakrisen, om att tjejer kontaktar dem på 
grund av att de vuxna i familjen bråkar och för att 
uttrycka sin oro kring familjens ekonomi. Att barn 
och unga tvingas bevittna våld mellan föräldrar 
innebär självklart stor utsatthet, är förenat med ris-
ker och kan innebära följdverkningar på både kort 
och lång sikt för denna grupp.

Kvinnojourerna uttrycker att den minskade sam-
talsfrekvensen är ett illavarslande tecken – som 
kan hänga ihop med kvinnors minskade frihet och 
möjligheter att ta kontakt med dem. 



16 Social hållbarhet i coronakrisen

Redovisning och diskurs

Att kvinnors möjlighet till stöd utanför familjen 
påverkas under krisen innebär stora risker, inte 
bara ur ett utsatthetsperspektiv utan också ur ett 
generellt jämställdhetsperspektiv.

Polismyndigheten uppger att det inte finns någon 
ökning av anmälningar av relationsbrott utan sna-
rare en minskning under de senaste veckorna. 

Av tidigare erfarenheter och av slutsatser som kan 
göras av de omständigheter som sammanfaller 
under pågående kris så tar dock de aktörer som på 
olika sätt arbetar med mäns våld mot kvinnor nu 
höjd för ett stort mörkertal och risker för att mäns 
våld mot kvinnor ökar. 

En del av den nationella strategin för att mäns våld 
mot kvinnor ska upphöra är att synliggöra våldet. 
Denna strategi innebär i praktiken, bland annat, 
att frågor om våldsutsatthet i större utsträckning 
ska ställas av yrkesverksamma som möter kvinnor. 
Förutsättningarna för att synliggöra våldsutsatthet 
och våld under rådande kris begränsas då många 
besök till hälso- och sjukvård, socialtjänst och 
andra verksamheter som möter utsatta kvinnor 
ställs in eller skjuts upp.

Frågan om mäns våld mot kvinnor tas också upp 
som en ökad risk av respondenter från andra fält 
och områden i Länsstyrelsens samtal. Från såväl 
integrationsnätverk, ANDT-nätverk, brottsföre-
byggarnätverk och referensgrupp för funktionshin-
derpolitik samt från flera idéburna organisationer 
uttrycks en oro för ökade risker och ett mörkertal 
beträffande ökat våld mot kvinnor. Det finns också 
enskilda exempel på verksamheter inom idéburen 
verksamhet där kvinnor slutat att dyka upp efter 
krisen – vilket upplevs som oroande och bör själv-
klart följas upp.

Det finns en samstämmighet bland respondenterna 
att uppsökande verksamhet, kommunikation och 
tillgänglig information till utsatta kvinnor och till 
kvinnor som riskerar att utsättas för våld är särskilt 
viktiga under pågående kris. 

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck är kollektivt 
utövat eller sanktionerat. Kontrollen av flickors och 
kvinnors sexualitet är central, men även män och 
pojkar utsätts. Hedersrelaterat våld och förtryck tar 
sig ofta uttryck genom kontroll och begränsningar 
av individens friheter men yttrar sig också genom 
psykiskt och fysiskt våld, övergrepp, social utfrysning, 
kränkningar, könsstympning av flickor och kvinnor, 
barnäktenskap, tvångsäktenskap och genom mord.

Respondenterna från Länsstyrelsens nätverk 
uttrycker att det i dagsläget inte finns någon gene-
rell ökning av hedersrelaterade ärenden. En delad 
uppfattning är dock att dessa ärenden kommer 
att öka som en direkt följd av coronakrisen. Att 
skolor och fritidsaktiviteter stängs och att familjer 
rekommenderas att socialt distansera sig innebär 
att befintliga och potentiella fristäder för individer 
som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck 
minskar samt att den sociala kontrollen från famil-
jen riskerar att öka.

Coronakrisen innebär begränsade möjligheter till 
utlandsresor vilket av respondenterna bedöms 
kunna leda till att barnäktenskap och kvinnlig köns-
stympning sker i mindre utsträckning än tidigare. 
Dock uttrycks en oro för att denna brottslighet kan 
komma att ske ändå, genom nya tillvägagångssätt.
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Integration

Integrationsområdet i Värmland står inför 
stora utmaningar – inte minst med anledning av 
coronakrisen. Arbetslösheten bland utrikesfödda 
i Värmland var i mars 2020 24,1 % (riket 17 %).9  
Många nyanlända och asylsökande i länet bor i trång-
boddhet och i generationsboenden. Utbildnings- 
frågan och möjligheter till snabbspår för anställningar 
tillsammans med god samhällsorientering är frågor 
som är centrala i länets integrationsarbete.

Respondenterna uttrycker bland annat att utbild-
ningsmöjligheterna för nyanlända och ensamkom-
mande barn försvårats i och med coronakrisen. 
Distansundervisning sker i de flesta kommuner 
inom SFI, vilket är positivt. Flera respondenter 
uttrycker dock utmaningar i detta, då målgruppen 
i stor utsträckning saknar digital kunskap, saknar 
digitala verktyg eller har boendesituationer som 
påverkar möjligheterna att studera eller delta i 
utbildning på distans i hemmet. Flera respondenter 
förklarar också att distansundervisningen kan 
komma att påverka utvecklings- och inlärnings- 
kurvor för en stor del av målgruppen negativt. 

Respondenterna uttrycker att målgrupperna i 
stor utsträckning tagit till sig information om de 
allmänna rekommendationerna och om smitt-
spridning. Det finns dock fortsatt en hög grad av 
desinformation eller information från hemländerna 
som påverkar i vilken grad målgrupperna tar till sig 
information från statliga myndigheter i Sverige eller 
från de kommunala verksamheterna. 

Inom gruppen ensamkommande barn riskerar 
framförallt de ungdomar som omfattas av den nya 
gymnasielagen att drabbas hårt av coronakrisen. 
Denna grupp behöver dels klara gymnasiestudier 
men sedan också få en fast anställning senast sex 
månader efter avslutade studier för att få förlängt 
uppehållstillstånd. Respondenterna uttrycker att 
oron är stor i just denna grupp.

Generellt så upplevs större svårigheter för de 
ensamkommande barn som studerar på gymnasie- 
skola att klara av distansundervisning. Detta är 
dels förklarat med att målgruppen saknar teknisk 

9. Arbetsförmedlingens bildpaket, mars 2020.

utrustning i större utsträckning än andra ungdomar 
men också av att behovet av stöd är stort.

Flera kommuner har inrättat läxhjälpsverksamheter 
och ökat stöd till ungdomarna i deras boenden.

Det uttrycks en oro kring risker för smittspridning 
på boenden där många barn och ungdomar bor 
tillsammans (HVB) men verksamheterna har i stor 
utsträckning vidtagit förebyggande åtgärder.

Det blir dock en större belastning på verksamheten 
då unga befinner sig i hemmet i större utsträckning 
och behöver stöd för att klara sina studier. Det 
finns även en risk för ökad isolering för gruppen 
då utomstående inte tillåts besöka boendena.  

I Värmland bor för närvarande ca 460 asylsökande 
i eget boende (inga anläggningsboenden finns i 
Värmland). Inom gruppen asylsökande upplevs 
större svårigheter att nå fram och kommunicera 
information. Projekt och aktiviteter riktade till just 
asylsökande har i stor utsträckning ställts in i länet 
vilket dels påverkar möjligheterna att nå ut med 
målgruppsanpassad information – men riskerar 
också att påverka målgruppen negativt på flera 
andra sätt. Det finns exempel på ökade slitningar  
i asylsökande familjer till följd av coronakrisen med 
inställda aktiviteter, social distansering och frivillig 
karantän som påverkande orsaker.

Det uttrycks en stor oro från respondenterna för 
det långsiktiga integrationsarbetet i länet, fram- 
förallt med hänvisning till påverkan i språkinlärning, 
samhällsorientering och med en framtida potentiellt 
hög arbetslöshet och svårare arbetsmarknad.  
Här kan särskilt nyanlända kvinnor komma att drab-
bas då de idag utgör en majoritet av de som ingår  
i etableringen.

Behovet av information och kommunikation  
med målgruppen är stort och behöver kontinuerligt 
arbetas med och följas upp.
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Funktionshinderpolitik

Länsstyrelsens uppdrag inom funktionshinderpolitik 
är bland annat att stödja lokala och regionala aktörer 
i funktionshinderarbetet, framförallt genom att 
stödja kommuner och region i framtagandet av 
funktionshinderpolitiska planer och strategier.

Personer med funktionsnedsättning riskerar att 
drabbas hårt av coronakrisen. Respondenterna 
uppger bland annat att omorganisationer, för-
ändrade öppettider, tillgång till information och 
uppmaningar till frivillig karantän, som följder av 
krisen, påverkar målgruppen. 

Barn med neuropsykiatriska funktionsned-
sättningar riskerar att drabbas särskilt hårt av 
coronakrisen och bedöms bland annat ha större 
svårigheter att anpassa sig till och klara av distans-
undervisning. 

Personer med funktionsnedsättning är generellt 
sett i stort behov av målgruppsanpassad informa-
tion och kommunikation. Denna grupp har stora 
behov av att kunna förlita sig på konstanta struk-
turer – vilka i stor utsträckning förändrats under 
krisens gång. 

Som exempel lyfts bland annat att påstigningen på 
bussar blivit svårare och att personer med funk-
tionsnedsättning riskerar att inte få den hjälp som 
de är i behov av. Detta påverkar den individuella 
friheten och möjligheterna för målgruppen att på 
egen hand ta sig runt i samhället. 

Servicetrafiken har minskat mycket i länet till följd 
av coronakrisen vilket tros vara en effekt av social 
distansering och frivillig karantän. En del av mål-
gruppen, riskerar att drabbas hårdare av detta då 
isoleringsprocesser för vissa personer med funk-
tionsnedsättning bedöms vara svåra att bryta. En 
viss oro uttryckt från respondenterna kring hur 
de personer ur målgruppen som inte har särskilda 
insatser i hemmet klarar sig.

Det finns flera goda exempel i länet på uppsökande 
arbete och telefonkedjor för att hålla kontakten, till 
exempel med personer med funktionsnedsättning 
som isolerats.

Den stora mängd information som tagits fram 
under krisens gång om smittspridning, allmänna 
råd och så vidare har i väldigt liten utsträckning 
varit teckentolkad eller på lätt svenska – vilket leder 
till att personer med vissa funktionsnedsättningar 
inte kan tillgodogöra sig information. 

Det funktionshinderpolitiska området handlar  
i stor utsträckning om delaktighet, tillgänglighet, 
jämställdhet och utgår från alla människors lika 
värde. Det innebär att alla insatser som görs gene-
rellt i samhället för att möta krisen också behöver 
ske med kompensatoriska tillägg med särskilt 
utsatta grupper i åtanke – såsom personer med 
funktionsnedsättning. Alternativt, eller snarare hellre, 
bör insatserna ha en ökad universell utformning  
– alltså vara tillgängliga eller till nytta för så många 
som möjligt och inte behöva anpassas efter hand. 
Detta är en förutsättning för att säkerställa alla 
människors lika värde, möjlighet till delaktighet 
och tillgänglighet.

Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak  
och Spel (ANDTS)

Det övergripande målet i den nationella ANDT-
strategin är ett samhälle fritt från narkotika och 
dopning, med minskade medicinska och sociala skador 
orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.  
I Länsstyrelsens uppdrag ingår att stödja de regionala 
aktörernas arbete för att förebygga spelproblem.

Inom länsstyrelsens ANDT-samordnarnätverk 
beskrivs omständigheterna kopplade till corona- 
krisen som en ”tickande bomb” inom det före-
byggande ANDT-området. Bakgrunden till detta 
är just hänvisningen till att antalet riskfaktorer 
bedöms öka samtidigt som skyddsfaktorer på såväl 
social som strukturell nivå försvinner. 

Det finns en uttryckt oro bland respondenterna 
kring generella ökningar av riskbruk och missbruk 
med koppling till coronakrisen gällande såväl alko-
hol, narkotika, tobak och spel. 

Respondenterna uttrycker också en oro över ökat 
alkoholrelaterat våld i samband med coronakrisen.
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Kopplingen mellan alkohol och ohälsa och den 
mellan alkohol och våld är känd. Från Systembola-
gets ansvarsredovisning 2020 redovisas bland annat 
studier som visar på att i vartannat misshandels-
fall i Sverige är alkohol inblandat och att ungefär 
660 000 vårdsbesök årligen är alkoholrelaterade.

Det finns upplevda tecken på hamstring av alkohol 
efter krisens inträdande vilket innebär en rad olika 
risker i samhället och i familjer. Från respondenterna 
uttrycks framförallt risker för barn till personer med 
en risk- eller missbruksproblematik och kring dessa 
barns utsatthet uttrycks också stor oro. 

En verksamhet som arbetar direkt med personer 
med missbruksproblematik uppger att målgruppen 
upplevs som mer påverkad efter coronakrisens 
inträde samt att fler personer med riskbruk upplevs 
ha gått in i ett mer aktivt missbruk. I detta ligger 
också en oro kring kopplingen olika former av 
missbruk och att narkotikapriserna ökat i samband 
med coronakrisen.

Brottsförebyggande

Det brottsförebyggande arbetet i länet bedrivs 
framförallt av Polismyndigheten men olika former 
av brottsförebyggande arbete bedrivs även av 
kommunerna. Länsstyrelsen har ett samordnande 
uppdrag av det brottsförebyggande arbetet i länet.

De brottsförebyggande verksamheterna i länet 
uttrycker att läget är stabilt och lugnt men att fokus 
just nu framförallt ligger på det rent förebyggande 
arbetet. I vissa kommuner har samverkan mellan 
olika verksamheter, med ett förebyggande syfte, 
ökat under coronakrisen.

I det brottsförebyggande arbetet spelar många 
faktorer in, precis som inom övriga områden 
inom social hållbarhet. Psykisk hälsa, missbruk, 
arbetslöshet, utanförskap, fattigdom, känslomässig 
anknytning och så vidare är faktorer som påver-
kar brottsbenägenhet individuellt och brottslighet 
strukturellt över tid. 

Det förebyggande arbetet för att främja skydds-
faktorer och minska riskfaktorer såväl individu-
ellt, socialt och strukturellt är av stor vikt under 
coronakrisen. Då samhället sätts under press och 
större förändringar i vedertagna strukturer och 
olika former av påverkan på individer kan bidra till 
oro är ambitionen att bibehålla normalitet viktig.

Respondenterna uttrycker att inga tydliga effekter 
inom det brottsförebyggande området kan rappor-
teras men en viss oro för mörkertal av viss brotts-
lighet lyfts.

Lokala lägesbilder och orsaksanalys är pågående 
utvecklingsområden inom det brottsförebyggande 
arbetet som flera kommuner i länet deltar i, ett 
exempel är modellen EST (Effektiv Samverkan 
för Trygghet). Lägesbildsarbetet är viktigt för att 
kunna följa tryggheten och det brottsförebyggande 
arbetet lokalt. Sådana kontinuerliga uppföljningar 
bedöms vara än mer aktuella och behövda i sam-
band med coronakrisen.
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