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 Abstract 
  
 
  
This is a qualitative study with the subject; intimate partner violence. The study is based on an 

assessment manual from Socialstyrelsen named Manual för FREDA Standardiserade 

bedömningsmetoder för socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer. The purpose of the 

FREDA-manual is to investigate and identify violence in intimate relationships and the purpose of 

this study focus on investigating what role the FREDA-manual have in the work with intimate 

partner violence. Furthermore, the study examines the possibilities and limitations of the FREDA- 

manual and it also problematises the gender neutrality of the FREDA-manual. The study has been 

based on qualitative method such as interviews with women's shelters and social services and also a 

discourse analysis of Manual för FREDA Standardiserade bedömningsmetoder för socialtjänstens 

arbete mot våld i nära relationer. The study’s theoretical framework are based on; Eva Lundgrens 

analytical and theoretical interpretation model on Våldets normaliseringsprocess och andra 

våldsförståelser, Michel Foucaults discourse theory focusing on the concept of subject positions and 

Lucas Gottzén article Kvinnomisshandlaren och maskulinitetens monstruösa framtid. The essay has 

led to questions about how the violence is handled by the society and how it is portrayed and 

further, what structural effects it can have when working with intimate partner violence.  

Keywords: intimate partner violence, gender, violence, normalization, subject positions,  

social work, possibilities and limitations 
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1. Inledning 

Mäns våld mot kvinnor är ett utbrett globalt och socialt problem som drabbar kvinnor i alla länder, 

grupper, religioner och samhällsklasser (Hoppstadius 2019, sid. xi). I Sverige, under 1900-talet 

förändrades synen på mäns våld mot kvinnor i nära relation från att ha varit en privat angelägenhet 

till att det idag betraktas som ett offentligt, socialt problem (Ekström 2012, sid. 52).  

Våld i nära relationer, som har blivit ett slags samlingsbegrepp för det systematiska våld som sker i 

någon form av relation är en definition som bland annat Socialstyrelsen till stor del använder sig av 

(2019, sid. 12). I Socialstyrelsens publikation Plan för utökad samverkan för förbättrad upptäckt av 

våld i nära relationer avser våld i nära relationer våld eller andra övergrepp av eller mot en 

närstående. Det inkluderar våldsutsatta kvinnor, män och barn samt barn som bevittnar våld eller 

andra övergrepp av eller mot närstående (ibid). Våld i nära relationer omfattar alltså både kvinnor, 

män och barn. Dock betonar Socialstyrelsen att det vanligaste är att kvinnor utsätts för våld i nära 

relationer och att våldet utövas av en manlig partner eller före detta partner (ibid) vilket är en viktig 

och högst relevant aspekt att nämna. I antologin Våldsutsatta kvinnor - samhällets ansvar skriver 

Gerd Johnsson-Latham att det vanligaste våldet mot kvinnor globalt och i Sverige är mäns 

vardagsvåld i heterosexuella relationer (2019, sid. 28). Vidare skriver Johnsson-Latham att 

vardagsvåldet, som främst drabbar heterosexuella kvinnor syftar till att vidmakthålla den 

underordnade ställning kvinnor har i förhållande till män globalt, denna underordning och sårbarhet 

för kvinnor som grupp bottnar inte i biologi utan i sociala konstruktioner som definieras i traditioner 

och kulturer (2019, sid. 29).  

  

Våld i nära relationer är något som jag har kommit i kontakt med då jag jobbar på ett boende med 

socialt arbete och ideellt på en kvinnojour där problematik som denna är ett vanligt förekommande. 

Utifrån ett genusvetenskapligt perspektiv är uppsatsämnet viktigt och intressant då det i grunden 

handlar om patriarkala strukturer och sociala konstruktioner (Johnsson-Latham, 2019, sid. 28). När 

vi skulle välja uppsatsämne var det därför av ovanstående anledningar betydelsefullt för mig att 

skriva om våld i nära relationer.  

  

En nyckelaktör i arbetet med våldsutsatta kvinnor och deras barn är socialtjänsten, som också givits 

ett övergripande ansvar i frågan, reglerat i lagar och föreskrifter (Enander & Nilsson, 2019, sid. 

199). I en del av Socialstyrelsens arbete ingår det att utveckla och sprida kunskap om 

standardiserade bedömningsmetoder och evidensbaserade behandlingsmetoder (Socialstyrelsen, 
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2014, sid. 5). En av dessa bedömningsmetoder som kommit att utvecklats med syfte att främja och 

utreda våldsutsatta personers situation är FREDA-manualen. Utifrån Manual för FREDA 

Standardiserade bedömningsmetoder för socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer vill jag i 

denna uppsats undersöka vilken roll FREDA-manualen spelar i arbetet med våld i nära relationer. 

Vidare fokuserar uppsatsen på FREDA-manualens möjligheter och begränsningar, detta utifrån två 

olika metodologiska angreppssätt. Dessa angreppssätt har dels varit kvalitativa intervjuer med 

anställda på två olika kvinnojourer och en anställd hos socialtjänsten, ambitionen har varit att få en 

inblick i hur kvinnojourer och socialtjänst arbetar med och utifrån FREDA-manualen samt hur de 

upplever den, med fokus på dess möjligheter och begränsningar. För att undersöka vilka möjligheter 

och begränsningar som framträder i FREDA-manualen har jag använt mig utav Carol Bacchis 

diskursanalys Analysing Policy: Whats the problem represented to be? (WPR). För att analysera 

mitt material har jag utgått från Eva Lundgrens analytiska och teoretiska tolkningsmodell om 

Våldets normaliseringsprocess och andra våldsförståelser, Michel Foucaults diskursteori med fokus 

på begreppet subjektsposition samt Lucas Gottzén artikel Kvinnomisshandlaren och maskulinitetens 

monstruösa framtid.  
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1.1 Syfte & frågeställning  
Syftet med uppsatsen är att utifrån ett genusvetenskapligt perspektiv undersöka vilken roll FREDA-

manualen spelar i arbetet med våld i nära relationer, detta med fokus på FREDA-manualens 

möjligheter och begränsningar. Uppsatsen bygger på kvalitativa intervjuer med kvinnojourer och 

socialtjänst samt en diskursanalys av FREDA-manualen. Genom kvalitativa intervjuer med 

anställda på två olika kvinnojourer och en anställd hos socialtjänsten ämnar denna uppsats att få en 

inblick i hur kvinnojourer och socialtjänst arbetar med och utifrån FREDA-manualen för att vidare 

undersöka vilken roll FREDA-manualen spelar i arbetet med våld i nära relationer. Genom en 

diskursanalys av FREDA-manualen ämnar uppsatsen att belysa vilka möjligheter och begränsningar 

som framträder och i analysen är förhoppningen att dessa två olika angreppssätt ska komplettera 

varandra och samtala i en avslutande sammanfattning och diskussion.  

- Vilken roll spelar FREDA-manualen i arbetet med våld i nära relationer?  

- Vilka möjligheter och begränsningar upplever kvinnojourer och socialtjänst att FREDA-

manualen besitter? 

- Vilka möjligheter och begränsningar framträder i FREDA-manualen?  

  

1.2 Begreppsdefinition 
I denna uppsats har jag valt att använda mig av samlingsbegreppet våld i nära relationer, detta 

främst eftersom att FREDA-manualen, som är det material jag utgår från använder begreppet. 

FREDA-manualen är utformad som könsneutral och anledningen till det är föreskriftens koppling 

till 5 kap.11§ SoL, som tydliggör socialnämndens ansvar för och skyldigheter gentemot alla 

brottsoffer oavsett kön (Socialstyrelsen, 2014, sid. 7). Då våldet dominerande utövas av en manlig 

partner eller före detta partner (Socialstyrelsen, 2019, sid. 12) har det för mig varit viktigt att 

problematisera FREDA-manualens könsneutralitet och detta är något jag vidare kommer att 

behandla i analysen.  
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1.3 Bakgrund 
I den svenska regeringens jämställdhetspolitiska proposition från år 1990 formuleras mäns våld mot 

kvinnor för första gången som en jämställdhetsfråga (Wendt Höjer 2002, sid. 155), i propositionen 

läggs det fast att ”våldtäkt, misshandel och andra övergrepp mot kvinnor är allvarliga uttryck för 

bristande jämställdhet och därmed också för den obalans som råder i maktförhållandet mellan 

könen” (Prop 1990/91:113 sid. 48). Några år senare, i regeringens jämställdhetspolitiska proposition 

om delad makt - delat ansvar förtydligas det övergripande målet för jämställdhetspolitiken om att 

kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga 

områden i livet (Prop 1993/94:147 sid. 15). Vidare betonas den otålighet som genomsyrat debatten 

den senaste tiden vad gäller den långsamma takten som jämställdhetsarbetet utgör, detta i synnerhet 

bland kvinnor men också bland män (ibid). Denna otålighet menar regeringen måste tas på allvar 

och nya delmål redovisas, där bland annat ”frihet från sexualiserat (könsrelaterat) våld” (Prop 

1993/94:147 sid. 17). Den strukturella problematiken vad gäller mäns våld mot kvinnor får alltså 

under slutet av 1900-talet ta allt större plats i den svenska offentliga politiken och är under perioden 

en återkommande fråga. Olika förebyggande/vårdande insatser föreslås och i början av det nya 

decenniet utgår särskilt organisationsstöd till kvinnojourer och diverse olika åtgärder för att 

motverka våldet (Wendt Höjer 2002, sid. 156).  

  

Mäns våld mot kvinnor blir under slutet av 1900-talet och början på 2000-talet ett allt mer 

offentligt, samhälleligt och möjligen ett mer identifierat strukturellt problem för allmänheten. Under 

dessa år har många ideella och offentliga organisationer och verksamheter vuxit fram med syftet att 

motverka och bekämpa mäns våld mot kvinnor men trots det är våldet omfattande och kostsamt, 

framförallt för den enskilda kvinnan och flickan men också för samhället (Skr. 2016/17:10 sid. 

109).  

  

Som tidigare nämnt är en nyckelaktör i arbetet med våldsutsatta kvinnor och deras barn 

socialtjänsten, som också givits ett övergripande ansvar i frågan vilket är reglerat i lagar och 

föreskrifter (Enander & Nilsson, 2019, sid. 199). Detta hänvisat till en paragraf som infördes och 

synliggjordes år 2007 (5 kap. 11§ SoL). Här förtydligas socialtjänstens ansvar i att erbjuda 

våldsutsatta kvinnor stöd och hjälp för att förändra sin situation och denna förändring i 

socialtjänstlagen kan ses som ett resultat av kvinnorörelsers och kvinnojourrörelsens mångåriga 

arbete (ibid).  
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Socialtjänsten ska främja våldsutsattas situation och detta görs genom olika insatser. Manual för 

FREDA Standardiserade bedömningsmetoder för socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer 

är en sådan insats.  

  

1.4 Material & avgränsning  
Nedan följer en mer ingående beskrivning av FREDA-manualen som är det material uppsatsen 

utgår ifrån, det är också FREDA-manualen som blir uppsatsens avgränsning i förhållande till 

uppsatsämnet; våld i nära relationer.  

  

FREDA-manualen  

FREDA-manualen är avsedd att användas av socialtjänsten samt av andra verksamheter som 

exempelvis kvinnojourer. FREDA-Manualen utgörs av tre delar, FREDA-kortfrågor, FREDA-

beskrivning och FREDA-farlighetsbedömning. FREDA-manualens målgrupp är våldsutsatta 

personer, där risken för fortsatt våld är oklar (Socialstyrelsen, 2014, sid. 29). Manualen kan ses som 

en del i utredningen om våld i nära relationer men bör användas med annan relevant information 

som underlag för bedömning av behov av stöd och för säkerhetsplanering för den våldsutsatta 

personen (ibid). FREDA-manualen publicerades juni år 2014. Nedan följer syftet med vardera 

bedömningsmetod.  

  

FREDA-kortfrågor 

FREDA-kortfrågor är riktad till personer som visar tecken på att vara utsatta för våld. Tanken är att 

kortfrågorna ska utgöra ett stöd för den professionella att ta upp frågan om våld. FREDA-kortfrågor 

kan också användas till en målgrupp där man vill undersöka våldsutsatthet under en avgränsad 

tidsperiod, där det exempelvis kan handla om grupper med ökad risk för våldsutsatthet 

(Socialstyrelsen, 2014, sid. 15) FREDA-kortfrågor ger inte en bedömning av farlighet eller 

skyddsbehov, utan ger stöd i att identifiera våld. Om det visar sig att den som är utsatt för våld och 

fortfarande har kontakt med förövaren samt är rädd för den eller de personerna, kan det finnas 

anledning att gå vidare med mer ingående frågor och bedöma behov av stöd och skydd, exempelvis 

med FREDA-beskrivning och FREDA-farlighetsbedömning (ibid). 
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FREDA-beskrivning  

Syftet med FREDA-beskrivning är att beskriva våldet som den utsatta är eller har varit utsatt för. 

Målgruppen för FREDA-beskrivning är personer där våldsutsatthet är identifierad, där det finns 

behov av ytterligare kunskap om våldets omfattning och karaktär (Socialstyrelsen, 2014, sid. 19). 

Instrumentet i FREDA-beskrivning består av två skalor, en för psykiskt våld och hot och en för 

fysiskt och sexuellt våld. De är avsedda att användas i utredningssituationer och i särskilda 

verksamheter, t.ex. kvinnojourer. Beskrivningen används i första hand för att den våldsutsatta och 

den professionella ska få klarhet över våldets karaktär för att få stöd i bedömningen av hjälpbehov. 

Vidare för att få underlag att relatera till bedömningen av risk för fortsatt våld (ibid).  

  

FREDA-farlighetsbedömning 

Syftet med FREDA-farlighetsbedömning är att ge en indikation på risken för ökat eller dödligt våld 

(Socialstyrelsen, 2014, sid. 29). Målgruppen för FREDA-farlighetsbedömning är våldsutsatta 

personer för vilka risken för fortsatt eller eskalerande våld är oklar. FREDA-farlighetsbedömning 

ska ses som en del av utredningen och användas tillsammans med annan relevant information som 

underlag för bedömning av behov av stöd och för säkerhetsplanering för en våldsutsatt person 

(ibid). I FREDA-farlighetsbedömning ger vissa svar högre respektive lägre poäng som sedan räknas 

ut för att ge en totalpoäng som vidare ska vara en del i utredningen för behov av stöd och 

säkerhetsplanering. 
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2. Tidigare forskning 
I detta kapitel är ambitionen att placera in min uppsats inom ett relevant, större forskningsfält. För 

att kunna göra detta har jag sökt mig till vetenskapliga böcker och avhandlingar som rör och 

behandlar området mäns våld mot kvinnor och/eller våld i nära relation, socialt arbete samt en 

avhandling som utgår från Michel Foucaults diskursteori.  

  

Helena Hoppstadius avhandling Mäns våld mot kvinnor. Diskurser och kunskap i det sociala 

arbetets praktik. (2019) rör sig inom forskningsfältet för socialt arbete och mäns våld mot kvinnor 

och förhåller sig genom det till mitt uppsatsämne. Hoppstadius vill i sin avhandling undersöka 

vilken kunskap och vilka diskurser som vägleder socialtjänstens och därmed socialarbetarnas arbete 

med mäns våld mot kvinnor, de frågeställningar som väglett analysen har varit; Vilka diskurser 

framträder i socialstyrelsens utbildningsmaterial om mäns våld mot kvinnor? Vilka kunskapsbehov 

finns i socialtjänstens arbete med mäns våld mot kvinnor och hur tillgodoses dessa? Hur tolkar 

socialarbetare mäns våld mot kvinnor? (2020, sid. ix). Eftersom att socialtjänsten i Sverige har ett 

uttalat ansvar att stödja kvinnor som erfarit våld är socialarbetarnas kunskap och förståelse av mäns 

våld mot kvinnor centralt i arbetet mot det och utifrån detta har Hoppstadius avgränsat sin 

undersökning (ibid).  

  

Hoppstadius avhandling fokuserar på hur mäns våld mot kvinnor beskrivs och formuleras och 

vidare hur det påverkar bilden och förståelsen av våldet. Utifrån Hoppstadius analys har det först 

och främst framgått att mäns våld framställs i könsneutrala termer, detta trots att det framgår av 

svensk lagstiftning att kvinnor som utsatts för våld särskilt ska uppmärksammas (2019, sid. 67). 

Våldet beskrivs och formuleras som ett relationsvåld och/eller familjevåld vilket gör att våldet 

förläggs i den privata sfären och riskerar därför att uppfattas som ett problem som förekommer i 

vissa situationer (ibid). Problemet förskjuts alltså från att vara ett strukturellt problem till ett privat 

problem. Hoppstadius studie visar också att kvinnors situation inte förbättras när könsidentiteter 

osynliggörs och den dominerande diskursen är könsneutral, istället förstärks ojämlikheten mellan 

kvinnor och män. En följd av detta menar Hoppstadius är att kvinnor kan behöva kämpa ännu mer 

för att göra sina röster hörda, och våldet riskerar därmed att fortgå (ibid). I Hoppstadius studie 

framgår det också att de utbildningsmaterial om mäns våld mot kvinnor inte problematiserar mäns 

överordning och som tidigare nämnt fäster de heller ingen särskild vikt vid strukturella orsaker 
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(2019, sid 68). Istället redogörs för kvinnors situation och svårigheter på ett sätt som innebär att 

våldet kan förstås som ett individuellt problem som bara drabbar vissa kvinnor (ibid).  

  

Det har i uppsatsen varit givande att genom Hoppstadius avhandling få en bredare inblick i hur 

diskurser kring mäns våld mot kvinnor kan se ut samt hur dessa påverkar, i Hoppstadius fall, 

socialarbetarens arbete men framförallt de utsatta kvinnorna. I uppsatsen utgår jag från FREDA-

manualen som socialarbetare och andra likvärdiga funktioner använder sig utav och analyserar likt 

Hoppstadius diskurser om mäns våld mot kvinnor och/eller våld i nära relationer.  

  

En antologi som varit tongivande i den tidigare forskningen är den fjärde upplagan av Våldsutsatta 

kvinnor - samhällets ansvar (2019), framtagen av Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK). 

Antologin är indelad i tre delar, den första delen ger en introduktion till ämnet mäns våld mot 

kvinnor, den andra delen beskriver myndigheternas olika ansvarsområden; hälso- och sjukvården, 

socialtjänsten och rättsväsendet och fokuserar bland annat på vikten av samverkan myndigheterna 

emellan. Den sista delen av antologin belyser andra samhällsaktörer, som t.ex ideella organisationer 

som kvinnojourer eller andra organisationer som ger stöd åt våldsutsatta kvinnor. Den sista delen 

innehåller också ett avslutande kapitel om medias beskrivning av mäns våld mot kvinnor vilket 

spelar en stor del i hur vi ser på våldet samt vilka föreställningar vi har om mäns våld mot kvinnor 

(Heimer, Björck, Albert, & Haraldsdotter 2019, sid. 13-16). Våldsutsatta kvinnor - samhällets 

ansvar har varit till stor hjälp för mig då många utav de områden som antologin behandlar relaterar 

i hög grad till mitt uppsatsämne. Framförallt har del två och del tre varit till stor användning för mig 

då de behandlar myndigheternas och andra samhällsaktörers ansvar, stöd och samverkan. I min 

uppsats utgår jag från material framtaget och publicerat av myndigheter (Socialstyrelsen) och 

undersöker vilken roll materialet (FREDA-manualen) spelar i arbetet med våld i nära relationer. 

  

Gemensamt för Hoppstadius avhandling Mäns våld mot kvinnor. Diskurser och kunskap i det 

sociala arbetets praktik och antologin Våldsutsatta kvinnor - samhällets ansvar är att båda 

behandlar mäns våld mot kvinnor samt samhällets och samhällsbärande aktörers ansvar och 

inverkan. Dock skiljer sig Hoppstadius avhandling från antologin då hennes studie fokuserar mer 

inriktat på diskurser kring mäns våld mot kvinnor. 

  

Makt, kön och diskurser - En etnografisk studie om elevers aktörskap och positioneringar i 

undervisningen (2015) är skriven av Kristina Lanå. Avhandlingen har i syfte att utveckla kunskap 
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om elevers makt i möjligheten att påverka undervisningen, detta gör Lanå genom att undersöka 

elevernas positioneringar i tal och handling (s. 17). I avhandlingen undersöker Lanå hur detta 

relaterar till diskurser i två skolor och hur aktörerna positionerar sig i enlighet med diskurserna eller 

destabiliserar dessa (ibid). Lanå utgår i sin avhandling från Foucaults diskursteori där 

maktrelationer och diskurser ses som instabila och därför möjliga att utmana (ibid). I avhandlingen 

fokuserar Lanå på om vad, hur och med vilket utfall eleverna positionerar sig för att påverka 

undervisningen och en utgångspunkt för Lanå har varit makt, kön och etnicitet (2015, sid. 18). I 

denna uppsats har det varit intressant att ta del av Lanås avhandling främst när det kommer till 

hennes teoretiska ramverk då hon likt min uppsats använder sig utav Foucaults maktförståelse och 

begreppet subjektspositioner. Lanås teoretiska kapitel har varit till god användning då jag upplever 

mig fått en bredare kunskap om Foucaults diskursteori som inneburit fler perspektiv att tänka 

utifrån. Avhandlingen rör sig inom området för pedagogik med ett tydligt makt- och 

genusperspektiv.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel kommer jag att presentera de teoretiska utgångspunkter som jag ämnar att använda i 

min analys. Dessa består av Eva Lundgrens analytiska och teoretiska tolkningsmodell om Våldets 

normaliseringsprocess och andra våldsförståelser, Michel Foucaults diskursteori med fokus på 

begreppet subjektsposition samt Lucas Gottzén artikel Kvinnomisshandlaren och maskulinitetens 

monstruösa framtid. 

  

3.1 Våldets normaliseringsprocess  

För att orientera mig i min analys har jag valt att använda mig utav Våldets normaliseringsprocess 

och andra våldsförståelser som teori, detta då teorin ger förklaringar på våld i nära relationer och 

har ett tydligt genusvetenskapligt perspektiv.  

  

Våldets normaliseringsprocess och andra våldsförståelser har utformats av genusvetaren och 

sociologen Eva Lundgren och har kommit att blivit en teoretisk modell i arbetet med våld i nära 

relationer. Teorin bygger på forskning om och intervjuer med våldsutsatta kvinnor samt dess 

förövare och ger bland annat förklaringar till hur och varför våldet normaliseras samt hur den 

processen ofta ser ut (2012, sid.13). I teorin betonas tre grundläggande insikter som alla präglar 

våldets normaliseringsprocess; 

- Att våld kan utvecklas och komma att upplevas som något vanligt och normalt: normalisering 

- Att våldets ”förklaring” utifrån männens perspektiv inte behöver och inte brukar ha något att 

göra med hur männen “egentligen” är. Orsaken placeras ofta utanför männen och relateras istället 

till partnern eller omständigheter runt omkring. Med andra ord bortförklaras våldet: 

externalisering.  

- Att kvinnor som utsätts för våld gradvis kan komma att ta över männens förståelse av 

våldshandlingarna och syn på kvinnorna: internalisering (ibid).  

Dessa tre insikter som har med våld, kön och normalisering att göra bekräftar ett av 

huvudperspektiven i analysen: att våld kan ses som kopplat till kön och normalitet (2012, sid 14). 

Våldets normaliseringsprocess kan förstås som en könsrelaterad process och som en kulturell 

normalitet menar Lundgren. Den kulturella normaliteten, utifrån våldsprocessen handlar om 

kulturellt inrotade bilder av våld som vidare inarbetas som sanningar. En sådan inrotad sanning 

innefattar t.ex. att våldsamma män har psykiska problem eller är socialt utsatta, arbetslösa, 
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alkoholiserade eller lever segregerat i utanförskap (2012, sid 20). Den könade processen tar fasta på 

de sammanhang vi ingår i där vi förstår varandra som könsvarelser, som kvinnor och män (ibid). Vi 

omgärdas av kulturella bilder och föreställningar om manlighet och kvinnlighet som vi också 

förväntas leva utifrån. Den maktoblans som produceras i dessa föreställningar om könen menar 

Lundgren hänger samman med det kulturellt sett “normala” könsbilder där manlighet och 

kvinnlighet skapas olika där den lilla skillnaden fortfarande hyllas. Här representerar manlighet 

många gånger det subtila överordnade, det som ger status och makt t.ex. i form av 

tolkningsföreträde. Makten kan utövas på legitima sätt men också illegetima och vidare angränsa till 

våld (Lundgren, 2012, sid. 20).  

  

Våldets normaliseringsprocess, som är den övergripande benämningen utgår i grunden från två 

delar, våldets normaliseringsprocess, som jag överskådligt berört ovan samt våldsförståelser. I delen 

om våldsförståelser fokuserar Lundgren på samhällets förståelse av våld, vilka våra utgångspunkter 

är samt vilken våldskompetens vi besitter (2012, sid. 72). De områden som våldsförståelser 

innefattar är relevanta för min analys då mitt uppsatsämne behandlar våld i nära relationer, med 

utgångspunkt i Manual för FREDA - Standardiserade bedömningsmetoder för socialtjänstens 

arbete mot våld i nära relation. 

  

3.2 Våldsförståelser  

Våldsförståelser handlar om hur vi tänker kring våldet samt vilka våldsberättelser som inarbetas 

som sanningar. Hur våldsförståelserna tidigare sett ut och hur de kommit att utvecklas spelar t.ex. en 

stor roll i vilka utgångspunkter vi har. En essentiell aspekt när det kommer till våldsförståelser har 

med kontext och politiska beslut att göra och detta spelar också en avgörande roll i hur vi sedan 

hanterar våldet. Politiska beslut är något som socialtjänst och kvinnojourer ständigt måste förhålla 

sig till, speciellt vad gäller frågan om vilka sorters våldsförståelser som är och bör utgöra grunden 

för att bekämpa mäns våld mot kvinnor (ibid).  

  

I delen om våldsförståelser har jag till stor del använt mig av kapitlet om Kommunernas ansvar,  

vilket innehåller resonemang om hur olika våldsförståelser kan ta sig uttryck och vidare hur dessa 

kan ha integrerat en eller flera uppsättningar av normer och diskurser som rör våld, kön, sexualitet 

som eventuellt motsäger varandra (Lundgren, 2012, sid 72). Dessa våldsförståelser kan exempelvis 

integrera med diskurser som rör våld och kön, där förståelsen t.ex. utgår från ett “vi och dom” 

perspektiv. I kapitlet om Kommunernas ansvar skriver Lundgren om hur konkret mansvåld, i 
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svenska kommuner förstås i termer av enskilda mäns vanmakt och/eller psykiskt sjuka män, det 

förstås som något som inte händer i “vår” kommun, något som inte händer “oss” utan istället hos 

“de andra” (2012, sid. 85). Detta synsätt påverkar vidare vilka våldsförståelser som inarbetas som 

sanningar som i sin tur får konsekvenser i hur våldet strukturellt hanteras. Våldsförståelser och 

våldskompetens utifrån samhällsbärande aktörers ansvar kommer jag vidare att behandla i 

analysdelen. 

  

3.3 Maskulinitet & våld 

För att lyfta upp aspekter i analysen som rör hur våldet och våldsutövaren beskrivs och porträtteras 

har jag använt mig av Lucas Gottzéns artikel Kvinnomisshandlaren och maskulinitetens monstruösa 

framtid.  

  

Gottzéns utgångspunkt i artikeln vill ta fasta på att mäns våld är vardagligt och ordinärt samtidigt 

som det ofta beskrivs som något främmande och extraordinärt (2015, sid. 10). Artikeln tar avstamp i 

Eva Lundgren forskning om hur mäns våld mot kvinnor porträtteras och då främst hur förövaren 

beskrivs och därmed uppfattas av allmänheten. Tidigt 1990-tal gör Lundgren en diskursanalys av 

samtida tidningsmaterial där det framgår att en allmän svensk uppfattning om de som misshandlar 

eller de som blir misshandlade är att det rör sig om störda individer (Gottzén, 2015, sid. 9). Detta 

antingen på grund av individuella förhållanden, sociala förhållanden eller på grund av det sociala 

arvet (ibid). Våldsutövaren beskrivs som en med psykiska problem, som en socialt utsatt, arbetslös 

etc. Gottzéns skriver att en figur som är central för att beskriva våldet som främmande är 

kvinnomisshandlaren, trots att våldet numera beskrivs i termer som mäns våld mot kvinnor, våld i 

nära relationer etc. menar Gottzén att kvinnomisshandlaren tycks återfinnas i våra vardagliga 

föreställningar (2015, sid. 10). Trots att våld är något som existerar inom alla grupper och i alla 

samhällsklasser tenderar politiker, professionella och media att placera våldet utanför den 

“normala” svensken, våldet placeras ofta hos “de andra”, hos någon farlig främling som är genuint 

ond och har psykiska störningar (Gottzén, 2015, sid. 9). Gottzén skriver om en studie och analys av 

media- och informationsmaterial som visar att mäns våld mot kvinnor tenderar att tillskrivas socialt 

marginaliserade män med invandrarbakgrund där våldet förklaras som ett förväntat uttryck bland 

män som migrerat från länder med “patriarkala kulturer”(2015, sid. 10). Dessa män behöver därför 

lära sig svensk jämställdhet (ibid). Utifrån dessa beskrivningar och föreställningar om 

våldsutövaren som “den andre” eller som “psykiskt störd”, socialt utsatt eller arbetslös förskjuts den 
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strukturella problematiken och påverkar i sin tur hanteringen av våldet. Dessa föreställningar 

påverkar vidare vår våldsförståelse och vår våldskompetens. 

  

3.4 Diskurs & subjektsposition 

I min uppsats använder jag mig bland annat av Carol Bacchis diskursanalys Analysing Policy: 

Whats the problem represented to be? (WPR) som metod. WPR som metod förhåller sig till ett 

postrukturellt perspektiv och utgår i grunden från Michel Foucaults definition av diskurs och 

förståelse av makt (2009, sid. 37). I mitt teoretiska ramverk har jag därför valt att inkludera 

Foucaults definition av diskurs med fokus på begreppet subjektsposition.  

  

Foucault definierar diskurs som en positiv kraft med egenskaper av att reglera och producera makt 

och olika subjektspositioner. Diskurser reglerar således vad som kan sägas, vem som får säga det 

och varifrån, dvs. från vilka olika subjektspositioner något sägs och hur det sägs (Bergström & 

Boréus, 2017, sid. 362). En del av Foucaults maktförståelse handlar om att makt inte utövas av ett 

visst subjekt eller mot ett visst subjekt utan är istället något som skapas mellan människor, detta 

innebär begränsningar för vissa och möjligheter för andra (Bergström & Boréus, 2017, sid. 361). 

Dessa möjligheter och begränsningar kan förstås genom vad som regleras och vad som produceras, 

vilka subjektspositioner som blir möjliga respektive vilka som inte blir det samt vad som inkluderas 

och framställs i dessa positioner. Med detta i beaktande har Foucaults diskursteori och 

maktförståelse varit intressant för mig då jag i denna uppsats bland annat fokuserar på vilka 

möjligheter och begränsningar som framträder i FREDA-manualen. 

  

Begreppet subjektspositioner som ersätter individ/aktör och är något som skapas, produceras och 

regleras i diskurser och kan också förstås utifrån möjligheter och begränsningar. Detta i form av hur 

diskursen tillhandahåller och talar om hur individ/aktör (subjektspositioner) förhåller sig i olika 

sociala sammanhang (Bergström & Boréus, 2017, sid. 359). Diskursen, som ovan nämnt reglerar 

vilka subjektspositioner som blir möjliga respektive vilka som istället begränsas. I uppsatsens 

kommer FREDA-manualen och det insamlade materialet från de kvalitativa intervjuerna analyseras 

utifrån Foucaults definition av diskurs och utifrån begreppet subjektsposition. 
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4. Metod  
Syftet med uppsatsen är att utifrån ett genusvetenskapligt perspektiv undersöka vilken roll FREDA-

manualen spelar i arbetet med våld i nära relationer, detta med fokus på dess möjligheter och 

begränsningar. För att möjliggöra detta har jag använt mig utav två olika metodologiska 

angreppssätt, vilka har varit kvalitativa intervjuer och diskursanalys. Dessa två olika angreppssätt 

har jag använt mig av med förhoppning att nå en mer heltäckande förståelse av FREDA-manualens 

roll utifrån möjligheter och begränsningar och ambitionen har varit att de två olika angreppssätten 

ska komplettera varandra. De kvalitativa intervjuerna har genomförts med anställd personal på två 

olika kvinnojourer och en anställd hos socialtjänsten. Vidare har jag genom en diskursiv analys 

velat få syn på vilka möjligheter och begränsningar som framträder i FREDA-manualen, detta 

genom Carol Bacchis diskursanalys Analysing Policy: Whats the problem represented to be? 

(WPR). 

  

4.1 What's the problem represented to be? (WPR) 

För att undersöka vilka möjligheter och begränsningar som framträder i FREDA-manualen har jag 

använt mig utav Carol Bacchis diskursanalys Analysing Policy: What's the problem represented to 

be? (WPR). Bacchis diskursanalys WPR har ett poststrukturellt perspektiv och utgår i grunden från 

Foucaults definition och förståelse av makt. En essentiell aspekt av Foucaults maktförståelse lutar 

sig mot att makt formar oss individer och vår omvärld, därför bör makten ses som positiv på grund 

av dess handlingskraft och inte som endimensionellt negativ (2009, sid. 37-38). WPR som metod, 

utifrån ett poststrukturellt perspektiv fokuserar därför på dekonstruktion, där målet handlar om att 

ifrågasätta framställningen av ”problemet” snarare än att åtgärda det. WPR metoden kan därför 

användas som ett slags verktyg för att kritiskt analysera policys eller andra liknande dokument där 

dessa problempresentationer existerar. 

  

Till en början fokuserar Bacchis diskursanalys på att identifiera vad som anses vara och formuleras 

som ”problemet”, och vad som på grund av det måste förändras (2009, sid. xii). I min uppsats 

handlar det om våld i nära relationer, där FREDA-manualens syfte är att utreda och förhoppningsvis 

förändra de våldsutsatta personernas situation. Vidare fokuserar Bacchis diskursanalys på att 

undersöka vilka eller vad som får representera detta ”problem”, detta för att kunna urskilja 

problematiseringen ur dess kontext (ibid). WPR är därför en metod som gör det möjligt att tänka 

kritiskt kring allmänt accepterade framställningar av sociala problem i policys, eller som i mitt fall, 
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en bedömningsmanual framtagen och publicerad av Socialstyrelsen som används för att utreda 

våldsutsatta i sin situation. 

  

Bacchis diskursanalys är uppbyggd utifrån sex olika frågor som direkt kan ställas till 

policydokumentet. I min uppsats har jag valt att använda mig utav fyra av dessa frågor som i sig 

involverar en del underfrågor och olika tankesätt. De fyra frågor jag upplever som mest relevanta i 

förhållande till vad jag vill undersöka i FREDA-manualen är; 

- What´s the ”problem” represented to be in this specific policy? 

- What presuppositions or assumptions underlie this representation of the ’problem’? 

- What is left unproblematic in this problem representation? Where are the silences? Can the 

‘problem’ be thought about differently? 

- What effects are produced by this representation of the ’problem’?  

Dessa fyra frågor involverar som ovan nämnt en del underfrågor och tankesätt som vägleder den 

diskursiva analysen. Den första frågan, som också kan ses som en introduktion till WPR metoden 

fokuserar på vad som framförs och framställs som ”problemet” i den specifika policyn (Bacchi, 

2009, sid. 2). Frågan fokuserar vidare på hur tankesättet kring ”problemet” ser ut och föreslår ett 

bakåtvänt tillvägagångssätt för att undersöka problemets uppkomst och existens (Bacchi, 2009, sid. 

xvi). Utifrån detta identifierade jag att “våldsutsatta kvinnor” och “våldsutsatta personer” får 

representera “problemet” i FREDA-manualen.   

  

Den andra frågan syftar till att undersöka vad som redan är antaget, vad som tas för givet och vad 

som inte ifrågasätts. Frågan fokuserar därför på vilka förutsättningar och vilka antaganden som 

underbygger den identifierade representationen av ”problemet” (Bacchi, 2009, sid. 5). Dessa 

förutsättningar och antaganden hänvisar Bacchi till vilken kunskap som ligger bakom 

representationen samt vad som ovanstående nämns, tas för givet. Detta inkluderar förutsättningar 

och antaganden utifrån epistemologiska och ontologiska perspektiv, vilket behandlar synen på 

kunskap och kunskapsproduktion samt läran om varandet, vilka existensvillkor vi lever under. 

Genom att undersöka förutsättningarna kan vi identifiera de lokala koncepten kring det 

representerade “problemet” och därmed urskilja problematiseringen ur dess kontext (ibid). För att 

undersöka diskursen utifrån denna fråga utgår Bacchi från tre olika diskursiva ingångar; Binaries, 

Key concepts och Categories (2009, sid. 9). I min uppsats har jag valt att undersöka diskursen 
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utifrån Binaries då jag anser att den diskursiva ingången är tillräcklig i förhållande till mitt syfte och 

till mina frågeställningar. 

  

Binaries kan förstås som dikotomier och är något som många policys lutar sig mot och utgår ifrån 

menar Bacchi (ibid). Här handlar det ofta om att den ena dikotomin är exkluderad från den andra 

utifrån olika aspekter eller att den ena dikotomin är mer privilegierad än den andra etc. Denna 

analysdel har som syfte att fånga upp dessa dikotomier för att vidare se om den har en funktion i 

skapandet av problempresentationen. Utifrån Binaries/dikotomier framkom i analysen av FREDA-

manualen att dikotomierna man/kvinna är något som manualen är framtagen utifrån men är 

samtidigt dikotomier som manualen till viss del osynliggör.  

  

Den tredje frågan jag valt att använda i min diskursanalys är av mer kritisk karaktär. Den primära 

avsikten med WPR metoden som beskrivs i första frågan handlar om att problematisera 

representationen av problemet för att sedan utsätta den för en kritisk granskning (Bacchi, 2009, sid. 

13). Tillvägagångssättet som presenteras i denna frågan är frågan om vad som misslyckas att 

problematiseras (ibid). Utifrån den här frågan framträdde i min analys att det som misslyckas att 

problematiseras är frågan om vad som uppstår när FREDA-manualen utformas som könsneutral när 

den samtidigt grundar sig i, och är framtagen ur våldsutsatta kvinnors situation samt vilka 

konsekvenser det får. Detta upplever jag till stor del lämnas osagt och misslyckas därmed att 

problematiseras i FREDA-manualen. Vad som ytterligare misslyckas att problematiseras är de 

antaganden som FREDA-manualen gör gällande vem våldsutövaren är eller kan vara. 

  

Den sista frågan jag valt att använda mig utav tillåter en fortsatt kritisk analys. Frågan behandlar de 

effekter som produceras utifrån representationen av problemet som mer eller mindre, eventuellt 

skapar vissa svårigheter för människor och deras situation (Bacchi,2009, sid. 15). Dessa effekter 

beskriver Bacchi utifrån tre olika ingångar; discursive effects, subjectification effects samt lived 

effects (ibid). Diskursiva effekter involverar de effekter som följer av gränserna för vad som kan 

tänkas och sägas. De subjektiva effekterna involverar de sätt som subjekt och subjektivitet 

konstitueras i diskursen (subjektspositioner). Levda effekter involverar den direkta påverkan som 

representationen av problemet har i människors liv (Bacchi, 2009, sid. 17). Här framgår i min 

analys av FREDA-manualen att de diskursiva, subjektiva och levda effekterna hänger samman och 

kan eventuellt påverka den våldsutsatta i sin situation på olika sätt samt den som arbetar med 

FREDA-manualen. 
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 4.2 Kvalitativa intervjuer  

För att undersöka vilken roll FREDA-manualen spelar i arbetet med våld i nära relationer har jag 

använt mig utav kvalitativa intervjuer som metod. I Från stoff till studie: om analysarbete i 

kvalitativ forskning skriver författarna Jens Rennstam och David Wästerfors om Steinar Kvales 

(1983, 1997) intervjustudier, där menar Kvale att kvalitativa intervjuer kan ge en mångsidig snarare 

än en enhetlig bild av intervjupersonens livsvärld, dvs. den värld av erfarenheter, kontakter och 

aktiviteter som genomsyrar intervjupersonens handlande (2015, sid. 28). I denna uppsats har 

ambitionen varit att genom kvalitativa intervjuer undersöka vilken roll FREDA-manualen spelar i 

arbetet med våld i nära relationer. Intervjuerna har gett en uppfattning om hur arbetet generellt kan 

se ut samt hur de olika verksamheterna inkluderar FREDA-manualen. Utifrån de tematiska 

aspekterna, möjligheter och begränsningar har jag velat undersöka hur personalen upplever 

FREDA-manualen och hur dem på olika sätt förhåller sig till den. 

  

I Kvales intervjustudier skiljer han på de tematiska och dynamiska aspekter som ofta präglar 

intervjun. De tematiska aspekterna tar fasta på de sakfrågor som intervjuaren utgår ifrån, medan de 

dynamiska aspekterna tar fasta på det mellanmänskliga förhållandet i intervjun, alltså hur 

intervjupersonen utvecklar sitt berättande utifrån den tematiska aspekten (ibid). Detta då dynamiska 

frågor är av uppföljningskaraktär och syftar till att få intervjupersonen att berätta mer i detalj hur 

hen menar (ibid). I min uppsats har de tematiska aspekterna som ovan nämnt övergripande handlat 

om möjligheter och begränsningar med FREDA-manualen och utifrån det har de anställda på 

kvinnojourerna och socialtjänsten berättat mer i detalj hur det ser ut och fungerar i just deras arbete. 

De tematiska och dynamiska aspekterna har jag haft i åtanke då jag formulerat mina intervjufrågor, 

att utgå från tematiska sakfrågor har bidragit till att jag har kunnat hålla mig till min avgränsning 

medans de dynamiska följdfrågorna gett mig ett större material att analysera och förhoppningsvis 

medfört ett bredare spektrum av erfarenheter i relation till mitt uppsatsämne. 

I min uppsats vill jag dels komma åt det praktiska och verkliga arbetet med våld i nära relationer, 

detta med utgångspunkt i FREDA-manualen. Kvalitativa intervjuer som metod har möjliggjort 

detta, dels på grund av den sociala interaktionen som metoden erbjuder men också eftersom att 

intervjun ger tillgång till människors livsvärldar på ett sätt vi annars inte får (Rennstam & 

Wästerfors, 2015, sid. 28). 
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För att verkligen komma åt intervjupersonens erfarenheter och upplevelser samt för att förstå sig på 

dessa har jag följt författaren Jan Trost förslag om strävan efter att få svar på frågan hur snarare än 

på frågan varför (2010, sid 53). Frågan om hur upplever jag har bidragit till de dynamiska aspekter 

som Kvale nämner i sina intervjustudier då de dynamiska frågorna är av uppföljningskaraktär 

(2015, sid. 29). 

4.3 Urval 

I kvalitativa intervjuer är det viktigt att vara medveten om vad ens urval står för samt att ha en 

uppfattning om vilken population urvalet blir en miniatyr av (Trost, 2010, sid. 137). I min uppsats 

använder jag mig utav två olika metoder och angreppssätt med förhoppningen att få en mer 

heltäckande förståelse för det jag vill undersöka. Till en början var dock tanken att uppsatsen endast 

skulle utgå från kvalitativa intervjuer som metod, då var ambitionen att intervjua två anställda på 

två olika kvinnojourer och två anställda hos socialtjänsten men på grund av den rådande situationen 

var det svårt att få tag på informanter, främst från socialtjänsten. Från start hade jag lyckats boka in 

två intervjuer med två olika kvinnojourer, för att komplettera dessa valde jag att kombinera de 

kvalitativa metoderna med en diskursanalys. Längre fram i mitt uppsatsskrivande kom jag i kontakt 

med en anställd hos socialtjänsten som arbetar med FREDA-manualen och som har gjort det sedan 

2014. Detta medförde att urvalet istället blev tre intervjuer, två anställda från två olika kvinnojourer 

och en anställd hos socialtjänsten. Att bedöma hur stort urvalet ska vara vad gäller kvalitativa 

intervjuer har rimligtvis att göra med studiens tids- och kostnadsaspekter (Trost, 2019, sid. 143). 

Eftersom att detta är en kandidatuppsats på 15 hp anser jag att tre intervjuer i kombination med en 

diskursanalys är tillräckligt, också i förhållande till att besvara mitt syfte och mina frågeställningar.  

  

4.4 Etiska överväganden  

Eftersom att jag intervjuade två olika anställda på två olika kvinnojourer samt en anställd hos 

socialtjänsten i anknytning till ett intimt och känsligt ämne var formuleringen och bearbetningen av 

mina intervjufrågor väldigt viktig. Det som jag har lutat mig mot är att jag intervjuat personal på 

kvinnojourer och socialtjänst, trots att ämnet är känsligt och intimt är inte personalen den direkt 

berörda gruppen. I vetenskapsrådet publikation God forskningssed tas frågan om vad forskaren kan 

leva upp till.  Anonymisering av uppgifter och informanter är många gånger en förutsättning för att 

etikprövningsnämnden ska godkänna en studie (2017, sid. 40). Integritet är också något som 

betonas som viktigt och det ligger i forskarens ansvar att skydda informanternas personliga 
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integritet och rätt till skydd mot insyn i sitt privatliv (ibid). I min uppsats har jag anonymiserat mina 

informanter och benämner endast det som är väsentligt för studien vilket är att det är anställd 

personal på kvinnojourer och socialtjänst. Vilka kvinnojourer eller vilken socialtjänst är i den här 

studien inte relevant fakta och har därför anonymiserats för att skydda informanterna och 

verksamheternas integritet.  
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5. Analys 
I följande text presenteras uppsatsens analys, baserat på det insamlade materialet i form av tre 

kvalitativa intervjuer med anställda från två olika kvinnojourer samt en anställd hos socialtjänsten. 

Vidare följer diskursanalysen av FREDA-manualen. Utifrån Eva Lundgrens analytiska och 

teoretiska tolkningsmodell om Våldets normaliseringsprocess och andra våldsförståelser, Michel 

Foucaults diskursteori med fokus på begreppet subjektsposition samt Lucas Gottzén artikel 

Kvinnomisshandlaren och maskulinitetens monstruösa framtid har jag analyserat de olika 

materialen och presentationen av dessa delas in i två delar, den första delen omfattar analysen av de 

kvalitativa intervjuerna och den andra delen omfattar analysen av FREDA-manualen. I den första 

delen benämns informanterna/verksamheterna som; Kvinnojour 1, Kvinnojour 2 samt 

Socialtjänsten.  

5.1 Analys - kvalitativa intervjuer  
I de kvalitativa intervjuerna framkom det i mångt och mycket en delvis likvärdig uppfattning av 

FREDA-manualens roll i arbetet med våld i nära relationer men de olika verksamheternas 

uppfattningar och tillvägagångssätt skiljer sig också åt.Vad gäller FREDA-manualens möjligheter 

framkom även här en delvis likvärdig uppfattning men verksamheterna bidrog också med olika 

infallsvinklar och perspektiv. FREDA-manualens begränsningar framkom endast ur intervjun med 

socialtjänsten då de två olika kvinnojourerna inte hade något att framföra ur den synvinkeln.  

5.2 FREDA-manualens roll 

FREDA-manualens huvudsakliga syfte är att identifiera och utreda våld i nära relationer och 

manualen kan ses som en del i utredningen men bör användas med annan relevant information som 

underlag för bedömning av behov av stöd och för säkerhetsplanering för den våldsutsatta personen 

(Socialstyrelsen, 2014, sid. 29). Bedömning av behov av stöd och eventuell placering på t.ex. 

skyddat boende går alltid via socialtjänsten som därför ofta blir en av de första samhällsaktörer den 

våldsutsatta kommer i kontakt med. I citatet som följer nedan beskrivs hur Kvinnojour 1 inkluderar 

FREDA-manualen i sitt arbete med våld i nära relationer samt vilken roll den spelar. FREDA-

manualen används som ett verktyg för att förstå vilken eventuell hotbild som finns för att vidare 

kunna vidta relevanta säkerhetsåtgärder för den våldsutsatta. En del i FREDA-manualens roll kan 

också förstås utifrån vilken diskurs den skapar och därav vilka subjektspositioner som produceras 
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och blir möjliga, detta dels för den som blir tillfrågad att göra en FREDA men också för den som 

tillfrågar.  

“Socialtjänsten får ju egentligen inte ta några risker.. det gör dem inte heller, men ibland kan det vara lite 
sådär tveksamt vad gäller våldssituationen när kvinnan kommer till oss.. man har gjort en snabb bedömning 
och så vill man kanske styrka den med hjälp av en FREDA. Vi ser det ju som ett verktyg till att förstå att `det 
här måste vi göra´. Det kan ju vara så att kvinnan inte ens kan vara i vår kommun, hon kanske måste längre 

bort.. så för att förstå hotbilden använder vi FREDA, det är ju det vi ska ha den till naturligtvis..” - 
Kvinnojour 1 

FREDA-manualens roll i arbetet med våld i nära relationer verkar utifrån Kvinnojour 1 anspela på 

dess stöttande funktion, manualen fungerar som ett hjälpmedel för kvinnojouren och eventuellt 

bidrar FREDA-manualen till att personalen känner sig trygga i sina beslut. Utifrån Foucault 

diskursteori produceras diskursen om “den våldsutsatta” i FREDA-manualen och erbjuder vidare 

vilka åtgärder som bör vidtas gentemot hen vilket kan möjliggöra och påskynda processen för 

personalen (Bergström & Boréus, 2017, sid. 359). FREDA-manualen producerar också 

subjektspositioner som “hjälparen” och/eller “räddaren”, som i detta fall är Kvinnojour 1 och utifrån 

dessa två olika subjektspositioner produceras och regleras FREDA-manualens roll gentemot dess 

användare. 

En del av FREDA-manualens roll i arbetet med våld i nära relationer utifrån de olika 

verksamheterna handlar om säkerställa och utreda, vilket manualen också är till för. Nedan följer ett 

citat ur intervjun med Kvinnojour 2, citatet är ett svar på frågan om hur verksamheten inkluderar 

FREDA-manualen i arbetet och i vilket syfte den används.  

“Vi gör ju FREDA när kvinnor placeras hos oss och när socialtjänsten vill att vi ska göra den, när vi ska 
utreda kvinnans hotbild.. det kan vara en manual som vi kan använda om kvinnan själv vill utreda sin egen 
hotbild och sätta ord på det hon varit med om men det har mest varit kvinnor som vi har fått i uppdrag att 

placera och att sedan göra FREDA på dessa kvinnor..” Kvinnojour 2 

Likt Kvinnojour 1 använder också Kvinnojour 2 FREDA-manualen relativt omgående vid 

placering. FREDA-manualen används också likt Kvinnojour 1 för att utreda kvinnans hotbild och 

fungerar som ett stödjande dokument för personalen. Likt Kvinnojour 1 producerar FREDA-

manualen subjektspositioner som “hjälparen” och/eller “räddaren” vilket blir en del av manualens 

roll i arbetet med våld i nära relationer. Kvinnojour 2 nämner även att FREDA-manualen kan 
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användas då kvinnan vill utreda sin egen hotbild och genom det sätta ord på vad hon har varit med 

om, detta är något som återkommer i alla mina intervjuer med de olika informanterna/

verksamheterna och kommer främst att fångas upp under FREDA-manualens möjligheter.  

“..och den andra processen.. om kvinnor som kommer hit till samtalsmottagningen på egen hand, så är det ju 
så att man kanske inte gör FREDA den första gången men kanske den andra eller tredje gången kvinnan 

kommer hit, om vi märker att förnekelsen fortsätter till exempel. Då frågar vi om kvinnan skulle kunna tänka 
sig att svara på några frågor och sen så slänger vi den sen.. men de flesta kvinnor vill ju behålla svaren, vi 

får känna in och se till situationen men ibland så är det väldigt relevant att vi använder den även där..” 
Kvinnojour 1 

I citatet ovan benämner Kvinnojour 1 FREDA-manualens roll i “den andra processen”, detta tolkar 

jag som att Kvinnojour 1 menar den inte lika akuta situationen där FREDA-manualens främsta 

funktion är att förstå kvinnans hotbild för att sedan kunna vidta olika säkerhetsåtgärder. I “den andra 

processen” som Kvinnojour 1 benämner det används FREDA manualen som ett verktyg för 

personalen att hjälpa kvinnan förstå sin situation. En del av våldets problematik utifrån de 

våldsutsattas perspektiv har med förminskning och normalisering av våldet att göra. Förnekelse och 

förminskning i form av att våldshandlingarna t.ex. ses och förklaras som enskilda händelser utan 

inbördes samband (Lundgren, 2012, sid. 16). Normaliseringen blir en strategi som gör att de 

våldsutsatta aktivt förhåller sig till det vardagliga våldet. Ett utmärkande drag i våldets 

normaliseringsprocess ur kvinnornas perspektiv är gränsförskjutning, vilket innebär att gränserna 

för vad som accepteras och inte suddas ut (Lundgren, 2012, sid. 29). FREDA-manualens roll i 

arbetet med våld i nära relationer blir här att belysa den normaliseringsprocessen och genom stöd 

från kvinnojouren erbjuda den våldsutsatta vägledning i sin situation. Genomgående produceras 

subjektspositioner i form av “den våldsutsatta” och “räddaren” och/eller “hjälparen”. 

“Vi skulle aldrig göra FREDA vid första mötet utan då vill vi på något sätt veta vad det är som gör att 
klienten kommer till oss idag, och på något sätt skapa en relation och ett förtroende i rummet.. mellan oss 
myndighetspersoner och klienten för att vi sedan då ska kunna gå vidare, för vi upplever många gånger att 

klienten förminskar våldet vilket är en del av problematiken och det behöver någonstans lyftas upp i rummet 
innan man sätter sig och gör en FREDA.. “ Socialtjänsten  

Placeringar hos kvinnojourer och andra boenden med stöd går alltid via socialtjänsten, och därför är 

det till socialtjänsten de våldsutsatta ofta först kommer. I intervjun med socialtjänsten kom vi in på 

FREDA-manualens funktion, både utifrån den personalens perspektiv och utifrån den våldsutsattas 
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perspektiv. Socialtjänsten lyfte då som i citatet ovan vikten av att som personal vara inkännande och 

skapa ett förtroende personal och klient emellan innan FREDA-manualen lyfts in för utredning. 

FREDA-manualens roll och funktion blir utifrån socialtjänstens perspektiv en fråga om stöd och 

uppföljning i vad som redan är identifierat och möjliggör en subjektsposition som “hjälparen” och/

eller “räddaren”. För den som är våldsutsatt möjliggör och producerar FREDA-manualen 

subjektspositioner som “den våldsutsatta” och erbjuder vidare perspektiv på sin eventuella 

normaliseringsprocess som ofta innebär en förminskning av våldet etc. (Lundgren, 2012, sid. 29). 

Likt Kvinnojour 1 och Kvinnojour 2 producerar FREDA-manualen subjektspositioner och vidare 

åtgärder och eventuella lösningar. FREDA-manualens roll i arbetet med våld i nära relationer 

utifrån de olika verksamheterna blir att identifiera och utreda situationen.  

5.3 FREDA-manualens möjligheter 

I uppsatsens tre intervjuer har FREDA-manualens möjligheter varit många och de olika 

verksamheterna har till stor del uttryckt liknande anledningar till det. Många utav möjligheterna 

handlar om att FREDA-manualen i kombination med kompetent personal hjälper de utsatta att 

utifrån ett nytt perspektiv förstå och sätta ord på sin livssituation. Detta bland annat genom att 

FREDA-manualen producerar i diskursen olika åtgärder och eventuella insikter. I följande citat 

beskrivs denna insikt även som en känsla av tillhörighet, detta i form av att känna sig sedd och hörd, 

att tillhöra något större som är strukturellt och som kanske erbjuder något slags svar för den 

våldsutsatta.  

“Kvinnorna ser sig ofta som så udda.. och så kommer den här FREDA-manualen och plötsligt finns det 
frågor som är ställda just för henne.. det är en `aha-upplevelse´ för många kvinnor..” Kvinnojour 1 

FREDA-manualen producerar här en diskurs som gör det möjligt för kvinnan att känna tillhörighet 

till den subjektsposition som manualen skapar. FREDA-manualens olika delar med frågor och 

påståenden möjliggör utifrån Kvinnojour 1 perspektiv på våldets normaliseringsprocess vilket 

vidare fångas upp i citatet nedan. 

“När vi jobbar i samtalsmottagningen och det kommer kvinnor som vi märker förminskar våldet, `nej men 
det är inte så farligt...´ osv. då kan vi fråga om hon kan tänka sig att göra en FREDA, inte att vi ska använda 

den till något annat än att hon ska få kunna se.. och så gör vi den och då förstår kvinnorna ofta att `men 
herregud jag får ju höga poäng´. Så det gör vi för att dem ska få perspektiv, att `jag är faktiskt misshandlad´. 

Kvinnojour 1 
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FREDA-manualens möjlighet blir här att identifiera våldets karaktär både för kvinnan och för 

personalen. Något som också framkommer av intervjuerna med de olika informanterna/

verksamheterna utifrån FREDA-manualens möjligheter är dess tydlighet. FREDA-manualen ställer 

raka frågor som omfattar en stor del av våldets olika karaktärsdrag, detta är den generella bilden jag 

fått utifrån uppsatsens tre intervjuer. Nedan följer ett citat ur intervjun med socialtjänsten utifrån 

frågan om manualens möjligheter.  

  
“Det är ju ett väldigt tydligt instrument i hur det ska användas och det blir också tydligt för klienterna vad 

som ska hända i rummet, eftersom att man sätter ord på vilken livssituation man lever i, och det blir för 
många tydligt vad dem är utsatta för och lite utav en `aha upplevelse´, `jaha det här klassas som våld´, `det 
är det här jag befinner mig i´, det finns ett behov av att sätta ord på det, det kan finnas mycket osäkerhet i 

`varför händer detta mig´, `det kanske är mitt fel osv´. FREDA blir här en grund att bygga vidare på, kanske 
utifrån en behandlingskontakt eller om vi behöver göra insatser som placering på skyddat boende..” 

Socialtjänsten  

FREDA-manualens tydlighet i olika frågor, skalor och poängsystem är något som upplevs vara 

manualens möjlighet och styrka. Den möjliggör en vidare kontakt menar socialtjänsten och den 

möjliggör också en tydlig definition för den våldsutsattas livssituation. Alla tre olika informanter/

verksamheter som intervjuats i denna uppsats har visat på och betonat vikten av en verklig 

våldsförståelse och våldskompetens i förhållande till att arbeta med våld i nära relationer. Utan 

våldskompetensen, utan insikt i de patriarkala strukturer som präglar vår värld kan personalen i 

fråga riskera att missa viktiga aspekter av våldet. Som Lundgren betonar är det viktigt att synliggöra 

att förövarna är alla olika sorters män och det blir vidare viktigt att försöka sudda ut “vi och dom” 

perspektivet som många gånger genomsyrar samhället, olika institutioner, kommuner och 

verksamheter (2012, sid. 85). Sudda ut föreställningar om att våldet inte “sker här”, “inte hos oss” 

utan istället “där borta”, och av “de andra”. Våld i nära relationer, som övervägande handlar om 

mäns våld mot kvinnor är inte något som endast sker “där borta” utan något som sker överallt, i alla 

länder, grupper, religioner och samhällsklasser (Hoppstadius 2019, sid. xi). Med kunskap och insikt 

i den strukturella patriarkala problematiken kan socialtjänsten förhoppningsvis ge förklaringar till 

våldet och genom FREDA-manualen möjliggörs också socialarbetarens subjektsposition som 

“räddaren” och/eller “hjälparen”.  
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5.4 FREDA-manualens begränsningar  

Utifrån uppsatsens tre intervjuer framkom endast FREDA-manualens begränsningar i intervjun med 

socialtjänsten. En begränsning som socialtjänsten upplever som en högst viktig aspekt att ha i 

beaktning när en genomför FREDA-farlighetsbedömning. Nedan följer ett beskrivande citat ur 

intervjun med socialtjänsten. 

“Vi tycker att FREDA-farlighetsbedömning inte ska tillämpas som enskilt dokument, eller tillämpas av någon 
som inte har erfarenhet eller våldskompentens, det är inget dokument som är dåligt så men vi upplever att 

man kan lätt missa en grupp av förövare som kan bli rätt så farliga men som kanske inte uppkommer i 
farlighetsbedömningen då vissa förövare inte fyller kategorierna som ger höga poäng, dessa kategorier är 
om det finns skjutvapen, droger, om förövaren har ett jobb.. Då blir poängen ganska låga.. Dem förövarna 

kan lätt falla mellan stolarna om man endast utgår från dokumentet..” Socialtjänsten   

Det som å ena sidan upplevs som FREDA-manualens möjligheter, vad gäller raka och tydliga frågor 

upplevs också i delen FREDA-farlighetsbedömning som FREDA-manualens begränsning. Detta då 

Socialtjänsten anser att delen FREDA-farlighetsbedömning kan vara missvisande vad gäller vilka 

poäng förövaren får. Här betonar socialtjänsten ytterligare vikten av våldskompetens hos 

personalen, FREDA-farlighetsbedömning bör enligt socialtjänsten tillämpas av någon med 

erfarenhet och våldskompetens. Socialtjänsten anser att FREDA-manualen brister då den missar att 

ringa in förövare som är eller riskerar att bli farliga. Detta handlar om förövare som inte fyller 

kategorierna som ger höga poäng i FREDA-farlighetsbedömning vilka är; om förövaren har ett 

skjutvapen hemma, om förövaren inte har ett jobb samt om förövaren är drogmissbrukare. Här 

betonar socialtjänsten att det finns farliga förövare som har ett jobb, som inte har ett skjutvapen 

hemma och som inte missbrukar droger. Dessa förövare kan i FREDA-farlighetsbedömning falla 

mellan stolarna om dokumentet inte tillämpas av personal med våldskompetens och våldsförståelse. 

Utifrån Gottzéns artikel Kvinnomisshandlaren och maskulinitetens monstruösa framtid blir 

socialtjänstens anmärkning på FREDA-farlighetsbedömning intressant då manualen t.ex. kopplar 

samman arbetslöshet och våld och bedömer hotbilden utifrån det. Här verkar FREDA-

farlighetsbedömning anspela på en föreställning om den farliga förövaren, den som ger högsta 

poäng, som en arbetslös och/eller som en drogmissbrukare med skjutvapen. Utifrån Gottzéns och 

Lundgrens teori om hur förövaren porträtteras riskerar här FREDA-farlighetsbedömning att 

förskjuta problematiken och som socialtjänsten beskriver riskerar många förövare att falla mellan 

stolarna.   
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Utifrån Foucault skapas även här en tydlig subjektsposition; “förövaren” som tillskrivs egenskaper 

utifrån FREDA-farlighetsbedömning om att vara arbetslös, socialt utsatt, kriminell etc. Utan 

våldskompetens, erfarenhet och insikt i att det vanligaste våldet mot kvinnor globalt och i Sverige är 

mäns vardagsvåld i heterosexuella relationer (2019, sid. 28) blir det som socialtjänsten svårt att 

tillämpa FREDA-farlighetsbedömning som enskilt dokument. Vidare beskriver socialtjänsten 

ytterligare en begränsning som kan kopplas till frågan om personalens våldskompetens vid 

användning av FREDA-manualen. 

“....En del klienter vill berätta mer beskrivande och då kan dem många gånger känna sig begränsade av 
FREDA så där måste vi också känna av, vad är det här för klient, vad har den för behov osv..” 

Socialtjänsten  

Här framför socialtjänsten att FREDA-manualens direkta och tydliga frågor passar vissa medan 

andra föredrar mer öppna frågor där de själva får möjlighet att beskriva sin situation utöver det som 

FREDA-manualens diskurs erbjuder. Detta kan dels förstås utifrån Lundgrens teori om 

våldsförståelser där samhället och samhällsaktörers våldsförståelse är avgörande för hur vi hanterar 

våldet (2012, sid. 72) men också utifrån Foucaults diskursteori. Detta i form av att diskursen både 

möjliggör och begränsar vad som får sägas och från vem (Bergström & Boréus, 2017, sid. 362). 

Utifrån diskursen som produceras och existerar i FREDA-manualens orienterar sig användarna och 

detta kan enligt socialtjänsten vara begränsande för vissa klienter.  

  

5.5 FREDA-manualens könsneutralitet  

I uppsatsen har det varit viktigt för mig att problematisera FREDA-manualens könsneutralitet, detta 

då jag spekulerat kring om det eventuellt finns en risk att problematiken mäns våld mot kvinnor 

förskjuts eller till viss del negligeras när våldet inte benämns utifrån vilka som övervägande är 

våldets utövare utan istället som våld i nära relationer. I FREDA-manualen berörs inte det 

ovanstående särskilt ingående utan istället hänvisas anledningen till föreskriftens koppling 5 kap. 

11§ SoL gällande socialnämndens ansvar för skyldigheter gentemot alla brottsoffer oavsett kön 

(Socialstyrelsen, 2014, sid. 7). Fördelen med samlingsbegreppet våld i nära relationer är givetvis att 

det omfattar våld i nära relationer oavsett kön vilket jag anser som viktigt men trots det har jag inte 

kunnat lämna frågan om FREDA-manualens könsneutralitet oberörd. I mina intervjuer med 

kvinnojourerna och socialtjänsten har jag därför frågat hur de ställer dig till frågan, nedan följer ett 

citat ur intervjun med Kvinnojour 1 
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“Man ska vara tydlig med att det finns våld från alla håll så att säga, men det vi jobbar med är mäns våld 
mot kvinnor. Sen att det finns från andra håll, det vet vi men den stora gruppen är män.. jag är definitivt inte 
för könsseparatism, det är inte det de handlar om.. men jag tror att det är viktigt att vi nämner saker vid vad 
det är för någonting. Faktiskt. Sen om någon ringer vår jourtelefon är vi noga med att såklart inte säga "vad 
gjorde han då" eller "vad ska han då" utan vi säger "din partner", för är det en kvinna som ringer som har 
ett homosexuell relation vill jag ju inte skuldbelägga henne mer genom att prata utifrån "han". Så det är ju 

väldigt viktigt.. alltså det är viktigt att för varje individ vara försiktig men vi måste i det stora hela, 
strukturellt prata om mäns våld mot kvinnor.” Kvinnojour 1 

Hur männen synliggörs eller inte i FREDA-manualen samt hur kvinnojourerna och socialtjänsten 

benämner våldets utövare skulle eventuellt kunna ingripa på vilka subjektspositioner som blir 

möjliga respektive vilka som begränsas i användningen av manualen. Så som jag upplever det 

menar inte Kvinnojour 1 att det är problematiskt att FREDA-manualen är könsneutral utan snarare 

är det viktigt att inte negligera vilken den stora gruppen förövare är generellt i arbetet, vilket 

Kvinnojour 1 är noga med i sin verksamhet. Nedan följer ett citat ur intervjun med Kvinnojour 2, 

detta vid frågan om det finns något gemensamt hos förövarna. 

“Ja, det är ju oftast pojkvänner, samborelationer.. män som kvinnorna är gifta med.. eller män som kvinnan 
har skiljt sig med eller när hon är i en skilsmässa till exempel..” Kvinnojour 2  

Det har i alla tre intervjuer varit tydligt att det övervägande handlar om mäns våld mot kvinnor, i 

nära relationer. Att våldets utövare enligt Kvinnojour 2 oftast är pojkvänner, män som kvinnorna är 

gifta med eller män som kvinnorna är i skilsmässa med pekar på en strukturell problematik som kan 

förstås utifrån Lundgrens teori om att våldet går att koppla till en könsrelaterad- och kulturell 

process. Detta utifrån den maktobalans som kulturellt skapats mellan könen där manlighet många 

gånger representerar det subtila överordnade, det som ger status och makt, makten kan utövas på 

legitima sätt men också  illegetima och vidare angränsa till våld (Lundgren, 2012, sid. 20). Genom 

Lundgrens teori synliggörs den strukturella problematiken som vidare påverkar samhällets 

våldsförståelse och våldskompetens, detta betonar Kvinnojour 1 citatet som följer nedan.  

“Alla skrivningar vi gör, alla ansökningar vi gör till Socialstyrelseförvaltningen, så skriver jag mäns våld 
mot kvinnor.. det är ju också likadant när det står i tidningarna `kvinna blev våldtagen´, det är ju helt fel, det 

ska stå `man våldtog kvinna´.. börja där...” Kvinnojour 1 
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I citatet ovan upplever jag att Kvinnojour 1 ifrågasätter den strukturella problematiken och menar 

på att vi som samhälle borde börja där. De tre informanter/verksamheter som jag i uppsatsen 

intervjuat verkar alla besitta tillräcklig erfarenhet och våldskompetens i förhållande till att arbeta 

med FEDA-manualen oavsett om den är könsneutral eller ej. FREDA-manualen producerar och 

reglerar olika diskursiva möjligheter och begränsningar som medvetet eller undermedvetet påverkar 

verksamheterna och de våldsutsatta men överlag verkar inte FREDA-manualens könsneutralitet 

vara särskilt problematisk för de anställda.  

5.6 Diskursanalys  
Den andra delen av uppsatsens analys har utgått från Carol Bacchis diskursanalys Analysing Policy: 

What's the problem represented to be? (WPR). Utifrån WPR som metod har jag i diskursanalysen 

undersökt vilka möjligheter och begränsningar som framträder i FREDA-manualen, de frågor som 

väglett analysen har varit; 

-  What´s the ”problem” represented to be in this specific policy? 

-  What presuppositions or assumptions underlie this representation of the ”problem”?  

-  What is left unproblematic in this problem representation? Where are the silences? Can the 

”problem" be thought about differently? 

- What effects are produced by this representation of the ”problem”?  

Diskursanalysen har övergripande kommit att handla om möjligheter och begränsningar utifrån 

Foucaults begrepp subjektsposition, detta i form av hur olika subjektspositioner produceras i 

FREDA-manualen och hur det eventuellt möjliggör eller begränsar olika ageranden och/eller 

åtgärder, t.ex. i relation till frågorna i FREDA-farlighetsbedömning. Diskursen och vidare 

subjektspositionerna i FREDA-manualen kan i analysen förstås genom Eva Lundgrens analytiska 

och teoretiska tolkningsmodell om Våldets normaliseringsprocess och andra våldsförståelser samt 

Lucas Gottzén artikel Kvinnomisshandlaren och maskulinitetens monstruösa framtid. Utifrån WPR 

metoden och de ovanstående frågorna har vissa aspekter framträtt som både möjligheter och 

begränsningar, därför har jag valt att inte dela upp dessa utan istället presenteras diskursanalysen 

under en och samma underrubrik.  
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5.7 Möjligheter och begränsningar som framträder i FREDA-manualen  

Utifrån den första frågan; What´s the ”problem” represented to be in this specific policy? Framkom 

det i min analys av FREDA-manualen att “våldsutsatta kvinnor” och “våldsutsatta personer” får 

representera “problemet” i manualen. I citatet nedan, som är ett utdrag ur FREDA-manualen 

beskrivs “våldsutsatta personer” vara manualens målgrupp men att “våldsutsatta kvinnor” var 

målgruppen under framtagningen och prövningen.  

  
“Målgruppen för FREDA är vuxna våldsutsatta personer. Det går rimligtvis ändå att använda instrumenten 
för personer under 18 år som utsätts, eller misstänks utsättas, för våld inom ramen för en parrelation (jfr 5 
kap.1 § SOSFS 2014:4). Under framtagningen och prövningen av instrumenten i FREDA var målgruppen 

våldsutsatta kvinnor. “ (Socialstyrelsen, 2014, sid. 7) 

  

I uppsatsens analys upplever jag att “våldsutsatta personer” och “våldsutsatta kvinnor” får 

representera “problemet” då FREDA-manualen lyfter dessa grupper snarare än den strukturella 

problematiken som har med våld i nära relationer att göra. Den första frågan i WPR metoden har 

som syfte att ifrågasätta vad olika policydokument adresserar är problematiken, Bacchi menar att 

många policydokument agerar problemlösare som om “problemet” ligger utanför policyns process 

och väntar på att bli åtgärdat (2009, sid. 3). Här upplevs “våldsutsatta personer” och “våldsutsatta 

kvinnor” vara den målgrupp som ska åtgärdas och blir därmed problemrepresentationen. Utifrån 

Foucaults diskursteori framställer FREDA-manualen här tydliga subjektspositioner som manualen 

utgår från, vilket är “våldsutsatta personer” och “våldsutsatta kvinnor”.  

  

Vidare leder WPR metoden in på fråga två; What presuppositions or assumptions underlie this 

representation of the ’problem’? Här blir det centralt att analysera vilka antaganden och vilka 

förutsättningar som underbygger representationen av det identifierade “problemet”  (Bacchi, 2009, 

sid. 5). Nedan följer ett citat ur FREDA-manualen under kapitlet om Bakgrunden till FREDA och 

socialnämndens ansvar för våldsutsatta som jag upplever tar fasta på vilka antaganden och vilka 

förutsättningar FREDA-manualen grundar sig i, detta kan också förstås utifrån vad som tas för 

givet. 
  
“ Med närstående menas en person – man eller kvinna – som i det enskilda fallet bedöms ha en nära och 
förtroendefull relation till kvinnan. Det är alltså en vidare krets än en manlig partner eller f.d. manlig 
partner. Närstående kan exempelvis vara en kvinnlig partner, barn, syskon och andra släktingar. 
Socialnämndens ansvar för stöd och hjälp omfattar även män som är utsatta för våld av närstående [1]. 

32



Därför är FREDA-bedömningsmetoder könsneutralt utformade. Nämndens verksamhet för våldsutsatta 
kvinnor och barn som bevittnat våld kan med fördel ingå i ett arbete som även omfattar andra 
våldsbrottsoffer eller anhöriga, t.ex. våldsutövare eller våldsutsatta män [3].“ (Socialstyrelsen, 2014, sid. 
10) 

  

Utifrån detta citatet framkommer olika antaganden om våld och våldsutövaren samt förstås här 

vilka förutsättningar FREDA-manualen grundar sig i. De antaganden som framkommer är att den 

våldsutsatta oavsett är kvinna men att manualen trots det är könsneutral. Detta då citatet ovan 

beskriver att en närstående avser man eller kvinna, men att relationen är till en kvinna. Vidare 

förstås FREDA-manualens förutsättningar utifrån att den måste utformas som könsneutral då 

socialnämnden förklarar att deras ansvar även omfattar män. De möjligheter som framträder i 

FREDA-manualen som också kan upplevas vara en begränsning är just att den utformats som 

könsneutral. Orsaken till detta är som tidigare nämnt föreskriftens koppling till 5 kap 11§ SoL som 

tydliggör socialnämndens ansvar för och skyldigheter gentemot alla brottsoffer oavsett kön 

(Socialstyrelsen, 2014, sid. 7).  

  

Möjligheten framträder här i form av att inkludera alla brottsoffer oavsett kön och möjliggör kanske 

genom det en bredare diskurs bestående av vilka subjektspositioner som blir möjliga i FREDA-

manualen. Eftersom att FREDA-manualen är framtagen och prövad som instrument på våldsutsatta 

kvinnor samt att FREDA-manualens övergripande område är våld i nära relationer är frågorna 

också utformade därefter (ibid). Därför framträder FREDA-manualens könsneutralitet till stor del 

som en möjlighet i diskursanalysen. Begränsningen i detta kan handla om att problematiken 

förskjuts och riskerar därmed att osynliggöra de våldsutövare som övervägande är män, när vi talar 

om våld i nära relationer (Socialstyrelsen, 2019, sid. 12). 

  

På grund av att FREDA-manualen är utformad som könsneutral samtidigt som den är framtagen 

utifrån våldsutsatta kvinnors situation framträder dikotomierna kvinna/man tydligt. 

Möjligheterna framkommer här eftersom att manualen bygger på kvinnors erfarenheter, detta kan 

ses som en möjlighet då den överrepresenterade gruppen som blir tillfrågade att göra en FREDA är 

kvinnor. Utifrån detta möjliggörs eventuellt en tydlig subjektsposition för de våldsutsatta att 

identifiera sig med trots dess könsneutralitet.  
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FREDA-manualens olika delar som är uppbyggda av frågor och påståenden gällande våldets 

karaktär är som ovan nämnt framtagen och prövad på våldsutsatta kvinnor. Genom diskursens 

direkta och tydliga frågor samt genom dess poängsystem får möjligen de våldsutsatta en tydlig 

helhetsbild av hur deras livssituation ser ut. Detta bidrar troligtvis till att de våldsutsatta genom 

diskursen I FREDA-manualen får nytt perspektiv på sin livssituation då normalisering och 

förminskning av våldet är några av våldets karaktärsdrag (Lundgren, 2012, sid. 15). Följande bild är 

ett utdrag ur FREDA-farlighetsbedömning, frågorna tar fasta på vilka antaganden FREDA-

manualen (Socialstyrelsen) gör gällande vem våldsutövaren är, i dessa frågor är svarsalternativen 

“Ja” eller “Nej”.  

  

 

  

Utifrån WPR metoden kan dessa frågor relateras till vilka antaganden som FREDA-manualen 

(Socialstyrelsen) gör gällande vem våldsutövaren är. Att ha med i beräkningen är att svaren på dessa 

frågorna ger högre respektive lägre poäng, t.ex ger fråga 2 högsta poäng och fråga 3-4 näst högsta 

poäng. Vilka antaganden som FREDA-manualen gör gällande vem våldsutövaren är går att förstås 

utifrån Gottzéns teori om hur professionella, politiker och media porträtterar förövaren (2015, sid. 

9). Ofta som en farlig man med psykiska problem som lever i utsatthet eller är arbetslös (ibid). För 

att få höga poäng i FREDA-farlighetsbedömning bör förövaren ha ett skjutvapen eller vara 

arbetslös. 
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I FREDA-manualens diskurs produceras här subjektspositioner om vem den farliga förövaren är 

och kopplar t.ex. våld till arbetslöshet och/eller skjutvapen. Likt Gottzén betonar även Lundgren att 

en viktig aspekt av våldsförståelsen bygger på insikten om att förövaren kan vara alla olika sorters 

män, i alla grupper och samhällsklasser (2012, sid. 85). Utifrån FREDA-farlighetsbedömning 

verkar detta inte tas i beaktande utan tydliga antaganden görs och produceras i diskursen.  

  

Det som misslyckas att problematiseras i FREDA-manualen är det som övergripande berörs, frågan 

om FREDA-manualens könsneutralitet förskjuter den strukturella problematiken och därmed 

osynliggör de brottsoffer som övervägande är kvinnor och de förövare som övervägande är män. 

FREDA-manualens antaganden om vem förövaren är misslyckas också att problematiseras. Utifrån 

diskursanalysen av FREDA-manualen framträder detta som begränsningar, i form av eventuella 

konsekvenser och svårigheter som detta osynliggörande kan bidra med till de utsatta grupperna. 

Begränsningar framträder också utifrån FREDA-manualens antaganden om vem förövaren är då det 

eventuellt reproducerar en felaktig uppfattning om vem som kan utöva våld. Dessutom riskerar 

förövare som inte fyller kategorierna som ger höga poäng att inte fångas upp i FREDA-

farlighetsbedömning.  

  

Utifrån diskursanalysen av FREDA-manualen framträder både möjligheter och begränsningar.  

Möjligheter i form av att FREDA-manualens könsneutralitet eventuellt kan bidra till en bredare 

diskurs och att utsatta oavsett kön inkluderas. Begränsningarna handlar till stor del om vilka 

antaganden Socialstyrelsen gör gällande vem förövaren är eller kan vara, vilket möjligen säger 

något om den strukturella föreställningen och förståelsen av våld som samhället besitter.  
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6. Avslutande sammanfattning och diskussion 
I den här uppsatsen har ambitionen varit att undersöka vilken roll FREDA-manualen spelar i arbetet 

med våld i nära relationer. Vidare har jag velat belysa FREDA-manualens möjligheter och 

begränsningar, både genom kvalitativa intervjuer men också genom en diskursanalys av FREDA-

manualen. Ytterligare har den här uppsatsen problematiserat FREDA-manualens utformning som 

könsneutral. Detta har varit viktigt då det vanligaste våldet mot kvinnor globalt och i Sverige är 

mäns vardagsvåld i heterosexuella relationer (Johnsson-Latham, 2019, sid. 28). Våld i nära 

relationer som rör detta vardagsvåld inkluderar i Socialstyrelsens definition både kvinnor, män och 

barn (2019, sid. 12). Dock betonar Socialstyrelsen att det vanligaste är att kvinnor utsätts för våld i 

nära relationer och att våldet utövas av en manlig partner eller före detta partner (ibid). Vilken grupp 

som dominerande utövar våld i nära relationer har i uppsatsen varit ett återkommande tema och har 

lett till frågor om huruvida våldet hanteras och porträtteras. FREDA-manualens könsneutralitet har i 

de kvalitativa intervjuerna inte framstått som något vidare problem, dock har de tre olika 

verksamheterna/informanterna betonat vikten av våldskompetens och våldsförståelse i förhållande 

till att tillämpa FREDA. I diskursanalysen har FREDA-manualens könsneutralitet framträtt som 

både möjligheter och begränsningar. Dock har uppsatsen återkommit till huruvida osynliggörandet 

av våldets förövare samt föreställningar om vilka dessa är kan ha en inverkan på hur den 

strukturella problematiken sedan hanteras.  

I de kvalitativa intervjuerna har uppsatsen tagit fasta på vilken roll FREDA-manualen spelar i 

arbetet med våld i nära relationer. Här har det framkommit att FREDA-manualen fyller sitt syfte 

vad gäller att vara ett stödjande dokument för verksamheter som socialtjänst och kvinnojourer i 

utredningar som rör våld i nära relationer. FREDA-manualens roll har även visat sig i form av hur 

FREDA-manualens diskurs producerar olika subjektspositioner som på olika sätt spelar en roll 

gentemot dess användare. En av FREDA-manualens möjligheter utifrån de kvalitativa intervjuerna 

har handlat om hur FREDA-manualen producerar en diskurs som gör det möjligt för den som är 

våldsutsatt att förstå sin situation utifrån ett nytt perspektiv. Detta kan t.ex. innebära att FREDA-

manualen, genom sina frågor och poängsystem belyser våldets normaliseringsprocess för den 

våldsutsatta. I de kvalitativa intervjuerna framgår det också att FREDA-manualens direkta och 

distinkta frågor skapar en tydlig definition av hur den eventuella våldssituationen ser ut, detta för 

alla involverade parter. FREDA-manualens begränsningar i de kvalitativa intervjuerna har endast 

framkommit ur socialtjänstens perspektiv och har dels handlat om att dess direkta frågor också kan 
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vara begränsade för vissa klienter som kanske föredrar mer öppna frågor och friare samtal. Här 

betonar socialtjänsten att personalen får vara inkännande och anpassa sig efter vad som är och 

känns bäst för klienten. FREDA-manualens andra begränsning utifrån socialtjänstens perspektiv 

handlar om FREDA-farlighetsbedömning. Här brister och begränsas manualen då den misslyckas 

med att ringa in vissa förövare som är eller kan bli farliga och detta anspelar på vilka antaganden 

FREDA-manualen gör om vem förövaren är eller kan vara. Detta har varit ett intressant perspektiv 

att analysera då det handlar om hur vi strukturellt porträtterar våldsutövare och våld, vilka 

egenskaper som tilldelas våldsutövaren och vidare hur det påverkar hanteringen av våldet. Denna 

begränsning behandlas vidare i diskursanalysen och där framträdde även fler perspektiv på FREDA-

manualens möjligheter. Detta i form av att FREDA-manualens könsneutralitet producerar en 

bredare diskurs och inkluderar alla brottsoffer oavsett kön. Sammantaget upplever jag utifrån de 

kvalitativa intervjuerna och utifrån diskursanalysen att FREDA-manualen på många sätt är en 

stödjande och vägledande bedömningsmanual i arbetet med våld i nära relation men den bör 

tillämpas av någon med våldskompetens och våldsförståelse. Begränsningarna som framkom i 

uppsatsen vad gäller FREDA-farlighetsbedömning upplever jag ger ett tydligt svar på hur vi 

strukturellt ser på våld och vem våldsförövaren är. Då FREDA-manualen är utformad med syftet att 

identifiera och utreda våld i nära relationer samt att Socialstyrelsen och därmed socialtjänsten har 

ett övergripande ansvar för att främja våldsutsattas situation (Enander & Nilsson, 2019, sid. 199) 

blir begränsningen i FREDA-farlighetsbedömning anmärkningsvärd. Detta då Socialstyrelsen gör 

antaganden om vem den farliga våldsutövaren är eller kan vara utifrån föreställningar som anspelar 

på våldsutövaren som kriminella och arbetslösa.  
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