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Sammanfattning  

Denna studie handlar om socialtjänstens arbete och bedömning av risken för fortsatt våld utifrån en 

partnerrelation. Studiens syfte är att undersöka vad som behövs för att genomföra en riskbedömning 

med hög validitet av fortsatt våld i nära relation inom Socialtjänsten. Utifrån studiens syfte har fyra 

frågeställningar tagits fram gällande vad som behövs för en riskbedömning med hög validitet, 

användandet av metod/verktyg, bakomliggande kunskaper (utbildning) och arbetslivserfarenhet samt 

den yrkesverksammes egen tillit till sin riskbedömning. 

Den metod som har använt i studien är kvantitativ i form av en enkätstudie. För att få svar på 

frågeställningarna har en enkätstudie genomförts och skickats ut till yrkesverksamma handläggare 

inom socialtjänsten. Studien har valt att rikta in sig mot handläggare som arbetar med målgruppen 

våld i nära relation och som utreder risken för fortsatt våld. Enkäten skickades till samtliga 26 

kommuner inom Stockholms län och lämnades även öppen för möjligheten till andra kommuner 

utanför Stockholms län att svara. Enkätens svar sammanfattades sedan med hjälp av programmet 

surveymonkey för bästa resultat. 

Resultatet av enkäten har analyserats utifrån teorin gräsrotsbyråkrati och ekologisk systemteori. 

Enkäten visade att majoriteten av handläggarna jobbat mellan 6-15 år inom socialt arbete och 0-5 år 

inom socialtjänsten. 99% av respondenterna har genomfört NCK webbkurs om våld i nära relation, 

vilket anses som relevant för den aktuella målgruppen. Majoriteten av respondenterna har använt sig 

av den standardiserade bedömningsmetoden kallad FREDA. Kunskapsmässigt hade minoriteten av 

respondenterna gått någon form av högskoleutbildning inom våld i nära relation. Samtliga 

respondenter har svarat att de använder sig av något sorts verktyg för att göra en god bedömning om 

risken för våld i nära relation och majoriteten anser att det som behövs för att genomföra en god 

riskbedömning är arbetslivserfarenhet, särskild kunskap inom våld i nära relation samt ett 

bedömningsinstrument, i detta fall FREDA.  

Det som studien diskuterar utifrån dess slutsats är de viktigaste resultaten som anses svara på 

uppsatsens frågeställningar. Studien diskuterar enkätens begränsningar, brister samt svårigheter. 

Studien avslutades med frågor för vidare forskning. 

 

Nyckelord:  

Våld i nära relation, standardiserade bedömningsinstrument, FREDA, risk för fortsatt våld, 

könsbaserat våld. 
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Abstract 

This study is about the work of the social services and the assessment of the risk of continued gender-

based violence. The purpose of the study is to investigate what is needed to carry out a risk assessment 

with high validation of continued gender-based violence within the Social Services. Based on the 

purpose of the study, four issues have been raised regarding what is needed to carry out a risk 

assessment with high validation, the use of method / tools, the underlying knowledge (education) and 

work experience and the professional's own confidence in his risk assessment. 

The method used in this study is quantitative in the form of a survey study. In order to get answers 

to these questions, a survey study was conducted and sent out to professional socialworkers. The study 

has chosen to target practitioners who work with gender-based violence and who investigate the risk 

of continued violence. The questionnaire was sent to all 26 municipalities in Stockholm County and 

was also left open for the opportunity for other municipalities outside Stockholm County to respond. 

The survey's answers were then summarized using the SurveyMonkey program for best results. 

The results of the survey have been analyzed based on the theory of street-level bureaucracy and 

ecological systems theory. The survey showed that the majority of administrators worked between 6-

15 years in social work and 0-5 years in social services. 99% of the respondents completed the NCK 

web course on violence in close relation, which is considered relevant to their current target group. 

The majority of respondents use the standardized assessment method called FREDA. Knowingly, the 

minority of respondents had undergone some form of college education in violence in close relation. 

All respondents replied that they use some kind of tool to make a good assessment of the risk of 

violence in close relation and the majority believe that what is needed to carry out a good risk 

assessment is work experience, special knowledge in violence in close relation and an assessment 

instruments, in this case FREDA. 

What the study discusses based on its conclusions are the most important results that are considered 

to answer the essay's questions. The study discusses the limitations, shortcomings and difficulties of 

the survey. The study was concluded with questions for further research. 

 

Keywords:  

Violence in close relationship, standardized assessment instruments, FREDA, risk of continued 

violence, gender-based violence. 
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Inledning 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) (2018) beskriver våld i nära relation som en form av eller i 

kombination av fysisk, psykiskt och sexuellt våld. Denna form av utsatthet som offret befinner sig i 

utspelar sig i en social, kulturell, ekonomisk eller religiös sfär där offret blir lidande. Inom denna 

problematik är det både män och kvinnor som utsätts för våld, dock ser våldsutsattheten olika ut. 

Föreskriften och de allmänna råden gäller därför för såväl kvinnor och män som flickor och pojkar. 

Socialstyrelsen (2016) skriver att brottsförebyggande rådets kartläggning visar att cirka var femte 

person i Sveriges befolkning någon gång i livet har varit utsatt för våld i nära relation. Även inom 

denna kartläggning är det kvinnor som är särskilt utsatta, cirka var fjärde kvinna jämfört med var sjätte 

man. Socialstyrelsen (2016) skriver vidare att förutom att våldet mot kvinnor är grövre, så är det också 

i högre grad mer upprepat än hos männen. Socialstyrelsen menar att våld i nära relationer ofta är ett 

mönster av handlingar som kan vara allt ifrån subtila handlingar till grova brott. Rent konkret kan 

detta innebära allt ifrån att bli förlöjligad till att utsättas för våldtäkt eller allvarliga hot. Det sker oftast 

utifrån en kombination av fysiskt, sexuellt och psykiskt våld. Socialstyrelsen (2016) beskriver 

problematiken våld i nära relation som ett samhällsproblem som är utvidgad över hela landet och de 

våldsutsatta utgör ett stort antal människor som får sina mänskliga rättigheter kränkta upprepade 

gånger. Våldet begås oftast av en närstående och detta sker oftast i hemmet eller en plats där offret ska 

kunna känna sig trygg. Ett våldsamt beteende kan ta olika uttryck såsom att offret får höra verbala 

kränkningar till att bli kontrollerad och isolerad (Socialstyrelsen, 2016). Detta kan sedan övergå till 

grovt fysiskt och/eller sexuellt våld. Detta händelseförlopp benämns som en successiv förskjutning i 

en relation där våldets förekomst samt gränser tänjs för vad som är acceptabelt i en relation (ibid.). 

Socialstyrelsen (2016) beskriver detta som en “normaliseringsprocess” av våldet och enligt denna 

process antas det att en våldsutsatt kvinna internaliserar partnerns våld, motiv och krav på henne och 

därmed uppfattar våldet som något normalt. Enligt normaliseringsprocessen förminskas våldet, värde 

av de positiva handlingarna förstoras och genom detta har våldet normaliserats för båda parter (ibid.). 

Stockholmsstads program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck (2017-2020) 

beskriver hur majoriteten av fallen rör vuxna, där kvinnan oftast är offret och en eller flera män är 

utövare av våldet. Konsekvenserna av våld i nära relation är utbrett och påverkar flera individer såsom 

exempelvis barn som befinner sig i hemmet, till att det kostar samhället stora summor varje år. För de 

barn som befinner sig i ett hem där det förekommer våld innebär det en inskränkning av barnets 

rättigheter. Det våld som förekommer orsakar ett mänskligt lidande i form av psykisk och fysisk 

ohälsa. För barnet skapar detta svårigheter som exempelvis att kunna koncentrera sig på skolan och för 

den vuxne kan det bidra till att arbetet blir lidande, förälderns förmåga att ta hand om sina barn brister 

och även omsorgen som dessa barn behöver.  
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 Enligt brottsofferbestämmelsen i 5 kap. 11 § SoL, som omfattar alla brottsoffers rätt till stöd och 

hjälp, med avgränsningen för brott som avser våld i nära relationer, ska socialtjänsten ha det yttersta 

ansvaret för. 

Sinisalo och Moser Hällen (2018) menar att identifiera våld och att bedöma behovet av stöd och 

skydd i samband med våldsutsatthet är en komplex uppgift (Sinisalo & Moser Hällen, 2018). De 

menar att studier tyder på att socialtjänstens bedömningar av problem och behov, när bedömningen 

sker helt utan någon standardiserad del, riskerar att påverkas av stereotypa föreställningar om 

exempelvis kön och etnisk tillhörighet (ibid.). Ett förtydligande av socialnämndens ansvar, år 2007, 

för stöd och hjälp till kvinnor som lider av eller har lidit av våld i nära relation resulterade i åtgärder 

därav förbättring i socialtjänsten stöd inom området. Socialstyrelsen fick i uppdrag av regeringen att 

utveckla/ ta fram bedömningsmetoder med syfte att bidra till mer enhetliga bedömningar för vilka 

insatser som kan erbjudas till den utsatta. Utifrån kunskapsöversikten av existerande vetenskapligt 

beprövade internationella instrumenten inom området identifierades då 16 instrument inom i våld i 

nära relationer. Tillsammans med praktiskt verksamma och kvinnosamordnare från gruppen prövade 

och konstruerade forskargruppen på uppdrag från regeringen en bedömningsmetod som senare blev 

FREDA- kortfrågor, FREDA- beskrivning och FREDA- farlighetsbedömning (ibid.).   

 

Problemformulering  

Vad som behövs för att göra en riskbedömning med hög validitet för fortsatt våld i nära relation inom 

Socialtjänsten är en komplex uppgift. Våld i nära relation är ett utbrett folkhälsoproblem som är både 

kostsamt för samhället och innebär stora psykiska och fysiska konsekvenser för den utsatta. Vad är det 

för förutsättningar som behövs hos en handläggare eller vilka metoder och verktyg är det som används 

för att kunna göra en så reell bedömning?!  

Alexius och Hollander (2009) beskriver hur socialtjänsten är begränsad och styrs av många lagar 

där kunskap om dessa lagar är av vikt för socialarbetare. Dock innebär det inga entydiga klargörande 

som ges på sociala problem via lagar och rättsregler, det sociala arbetet är mer komplicerat än så.  

Jag har en förförståelse om att det krävs flera komponenter såsom arbetserfarenhet och högre 

utbildning för att det ska öppna möjligheten till bättre förutsättningar vid bedömning av våld.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vad som behövs för att genomföra en riskbedömning med 

hög validitet av fortsatt våld i nära relation inom Socialtjänsten. Studien har genomförts med hjälp av 

en enkätundersökning. Studien vill vidare undersöka vilka metoder/verktyg om våld som används vid 

bedömning av risk för fortsatt våld. Då Socialstyrelsen har bestämt att Socialtjänsten bör använda sig 

av FREDA som standardiserad bedömningsmetod är studiens syfte att lägga särskild fokus på att 

undersöka denna metod som en del av att undersöka vilka metoder/verktyg som används. Studien vill 
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undersöka vad det finns för kunskap (utbildning) och arbetslivserfarenhet hos den yrkesverksamma. 

Slutligen vill studien undersöka den yrkesverksammes egen tillit till sin riskbedömning.  

 

Utifrån ovanstående syfte har följande frågeställningar tagits fram; 

• Vad behövs för att genomföra en god riskbedömning av fortsatt våld i en partnerrelation?  

• Används någon särskild metod/verktyg vid bedömningen av risk för fortsatt våld? 

• Vad finns det för bakomliggande kunskap (utbildning) och arbetslivserfarenhet hos den 

yrkesverksamma? 

• Hur tillförlitlig anser den yrkesverksamme att dennes riskbedömning av fortsatt våld är?  

 

Centrala begrepp  

Följande text kommer kortfattat presentera och definiera begreppen våld i sin helhet samt i formen av 

fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt, ekonomiskt samt i nära relation. Isdal (2001) skriver att fysiskt 

våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, 

skrämmer eller kränker eller får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något 

som den vill. Fysiskt våld kan även vara exempelvis örfilar, dra i håret, knuffa, hålla fast, sparkar, slag 

mot kroppen, stryptag med mera. Psykiskt våld innebär enligt Isdal (2001) hot, kontroll, kränkande 

och nedsättande ord. Här ingår även latent våld (att leva under risk för nytt våld). Sexuellt våld kan 

innebära påtvingade sexuella handlingar och våldtäkt (ibid.). Materiellt våld kan innebära att personen 

förstör inredning, dagböcker, foton, materiella ting som har ett känslomässigt värde. Isdal (2001) 

skriver att ekonomiskt våld kan te sig i form av att tvingas skriva under handlingar eller att man inte 

får förfoga över sin egen ekonomi.  

Isdal beskriver att nära relation, eller begreppet ”närstående” är könsneutralt och syftar på varje 

person som den våldsutsatta bedöms ha en nära och förtroendefull relation till. Det kan handla om 

såväl makar, partners, sambor, pojk- eller flickvänner, som föräldrar, syskon, barn eller andra 

släktingar. Det kan även gälla andra personer som den våldsutsatta har eller har haft en nära och 

förtroendefull relation till. Bedömningen om vem som kan betraktas som närstående ska göras utifrån 

familje- och levnadsförhållanden i det enskilda fallet. 

 

Avgränsningar 

Studien har valt att avgränsas till att bedöma risken för fortsatt våld inom området våld i nära relation. 

Studiens fokusering kommer att vara på vad som behövs för att genomföra en riskbedömning med hög 

validitet, om någon särskild metod/verktyg vid bedömningen används, vad det finns för 

bakomliggande utbildning och arbetslivserfarenhet hos den som utför bedömningen och den 

yrkesverksammes egen tillit till sin riskbedömning. Jag har valt att avgränsa den första 
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frågeställningen till “god riskbedömning” då min avsikt är att undersöka riskbedömningar som anses 

få en hög validitet. Det som menas med hög validitet enligt Alvehus (2013) i den här aspekten är om 

riskbedömningen har i så stor utsträckning som möjligt undersökt det som den är tänkt att undersöka. I 

detta fall vill jag undersöka vad som behövs för att få en riskbedömning med hög validitet. För att 

avgränsa studien än mer kommer fokus endast ligga på målgruppen våld i nära relation ur en 

yrkesverksam handläggares perspektiv inom socialtjänsten.  

Studien har vidare valt inledningsvis att avgränsa sig till yrkesverksamma inom Stockholms län då 

förhoppningen var att detta område skulle resultera i ett högt antal respondenter. Under enkätens 

svarstid insåg jag att resultatet började bli allt för få respondenter. Detta resulterade i att jag valde att 

gå ut med annonsen i en sluten facebook-grupp för yrkesverksamma socionomer i hela Sverige. Detta 

gav mig möjligheten till ett högre antal respondenter. Önskan är att få ett högt antal respondenter så att 

enkätens svar blir så pass sanningsenligt med hur det ser med socialtjänstens arbete för de våldsutsatta 

klienterna och risken för fortsatt våld. Risken kan annars bli att enkätens svar blir vinklad utifrån hur 

ett visst antal yrkesverksamma anser om sitt arbete.  

 

Förförståelse 

Det finns en förförståelse kring våld i nära relation jag själv arbetar med målgruppen. Förståelsen 

handlar om att socialtjänsten arbetar med FREDA- standardiserad bedömningsmetod. Det finns en 

nyfikenhet om att ta reda på om alla som arbetar med våld i nära relation faktiskt använder sig av en 

bedömningsmall. Min förförståelse är att FREDA inte bör göras ensamt utan den bör vara ett 

komplement till en individuell bedömning om klientens risk för fortsatt våld. 

Vidare finns det en nyfikenhet om hur pass bra detta instrument är i för att få reda på risken för fortsatt 

våld i relation. Med andra ord finns det en nyfikenhet om att utforska hur hög validitet bedömningen 

av risken för fortsatt våld är. Att ha erfarenhet av arbetslivet i kombination med högre studier skapas 

det möjligheter till att bedömningen får en högre validitet. Min förförståelse är att detta ger 

handläggaren en bredare förståelse för den utsatta i arbetet med våld i nära relation i en partnerrelation 

samt en indikation på hur våldsutövaren kan tänkas agera i vissa situationer. Det finns även en 

förförståelse om är reliabilitet kommer vara lägre om enkätstudien får ett lågt antal respondenter. Det 

som menas med reliabilitet utifrån denna aspekt, enligt Alvehus (2013) är om studiens resultat skulle 

bli densamme om någon annan gör en liknande studie. Utifrån min förförståelse så skulle en liknande 

studie få ett annat resultat om den studien genererade i fler respondenter.  

 

Teori 

Studien kommer använda sig av två teorier. Ena teorin är ekologisk systemteori och det är för få en 

större förståelse för problemet våld i nära relation. Den andra teorin är street-level bureaucracy, 

svenskt översatt till gräsrotsbyråkrati. Denna teori förklarar socialtjänstens och socialarbetarens arbete 
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samt insatser till individen. Studien kommer sedan dra paralleller och kopplingar till 

gräsrotsbyråkratin utifrån enkätundersökningens slutsatser.  

 

Ekologisk systemteori 

Den här teorin finns med i studien för att kunna få förståelse för våld i nära relation då detta 

problemområde är komplext med många olika faktorer och påverkan på en individ.  

Psykologen Urie Bronfenbrenner (2010) studerade sociala och kulturella sammanhang i relation till 

ett barns utveckling i förhållande till hur dessa ömsesidigt påverkar varandra. Bronfenbrenner (2010) 

menar att den ekologiska förklaringsmodellens utgångspunkt härstammar från en ekologisk 

systemteori. Ett ekologiskt perspektiv förklarar i stort den sociala och geografiska miljöns inverkan på 

människors självuppfattning och självkänsla. Synen på våldet utifrån den ekologiska modellen 

beskrivs som komplex och menar på att det inte går att beskriva med ett perspektiv. Utifrån den 

ekologiska modellen kommer vi att titta på de olika nivåerna av faktorerna som är orsakerna till 

våldet. 

 Meeuwisse och Swärd (2013) skriver om Bronfenbrenners modell, nära Bengt-Erik Anderssons 

(1986) tolkning, av den utvecklingsekologiska strukturen där de olika nivåerna kallas för mikro-, 

meso-, exo- och makronivå. På mikronivå förssigår interaktionen mellan individen och hans eller 

hennes närmiljö, exempelvis familjen, skolan eller jobbet. På mesonivån försiggår interaktionen 

mellan närmiljöer, en interaktion som kan vara nog så betydelsefull för individen. Det här interagerar i 

sin tur med förhållanden som ligger utanför individens direkta vardagsverklighet, på exonivån. På 

exonivån återfinns arbetets eller skolans organisation, släktingars arbetsplats, kommunala resurser och 

lokalpolitik som indirekt påverkar individens utvecklingsbetingelser. Alla dessa nivåer samspelar i sin 

tur med samhällsförhållanden och normer och värderingar på nationell nivå, eller med andra ord på 

makronivå (Meeuwisse & Swärd, 2013). Heise (1998) beskriver de nämnda nivåerna som 

multifaktoriella samspel mellan individen, situationen den befinner sig i och kontexten i form av 

sociokulturella faktorer som bör tas hänsyn till då våldet i sig är väldigt komplext. Heise (1998) 

redogör för olika cirklar som har en viss effekt på våld och individens situation. Han redogör fyra 

cirklar: inre, andra, tredje och yttre som innefattar olika perspektiv på våld. I den inre cirkeln redogörs 

de individuella faktorerna som är i enlighet med det individualistiska och socialpsykologiska 

perspektivet på våld. Den andra cirkeln tittar även på socialpsykologiska perspektivet utifrån faktorer 

som finns inom relationen. Den tredje cirkeln använder sig av ett samhällsperspektiv och omfattar de 

två ovannämnda. Heise (1998) redogör det sociala strukturerna i form av nätverk, jobb, omgivning 

samt informella och formella traditioner som är av vikt. Den fjärde, även kallad yttre cirkeln redogör 

könsmaktsperspektivet utifrån kulturella och strukturella förklaringar (ibid.).  

 Enligt Eriksson, Berg och Wallqvist, (2011) har den ekologiska förklaringsmodellen utvecklats och 

tagit fram ett nytt system som kallas för den ontogena nivån. Denna nivå innefattar den enskilda 

individen och dess personliga egenskaper (Eriksson, Berg & Wallqvist, 2011). Den ontogena nivån, 
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enligt Dutton (1995) syftar till den individuella utvecklingen som förklarar vad den enskilda individen 

tar med sig in i den sociala kontexten, som är beroende av individens unika utvecklingserfarenheter. 

När interaktionen mellan de ontogena karaktärsdragen och inslag från den sociala kontexten undersöks 

kan det vara möjligt att ana individuella beteendemönster. Två män i detta fall, som båda växt upp i 

samma kulturella kontext, har liknande jobb och skyddsnät samt likvärdiga antal konflikter i 

hemmiljön skulle kunna reagera olika i samma sociala kontext. Den ena kan reagera med våld medan 

den andra inte gör det. Det här kan bero på, enligt Dutton (1995), de två männens olika 

inlärningserfarenheter, vilket skulle kunna innebära olika utsatthet för våldsamma förebilder, olika sätt 

att hantera konflikter och olika känslomässiga reaktioner på konflikter mellan kvinnor och män. Detta 

skulle kunna innebära att två nästan identiska personer kan reagera och bete sig olika i olika mikro-, 

exo- eller makrosystem och dessa karaktäristiska drag existerar beroende av den sociala kontexten. 

Den ekologiska förklaringsmodellens nya ontogena nivå kan tydliggöra individuella karaktärsdrag 

samt erfarenheter som förklarar varför de olika individers beteenden skiljer sig trots att de befinner sig 

i liknande situationer (ibid). Dutton (1995) nämner några exempel från den ontogena nivån som kan 

förklara varför män utgör våld i nära relation och detta är faktorer som behov av att dominera kvinnor, 

stark ångest i intima relationer, våldsamma förebilder och bristande konfliktslösningsstrategier (ibid.). 

På exonivån kan det finnas faktorer som utlöser våld som exempelvis arbetsrelaterad stress eller 

arbetslöshet eller att vara exkluderad från sociala kontakter. På mikronivån kan faktorer som 

relationsproblematik som exempelvis kommunikationssvårigheter eller maktkamper finnas. Mannen 

kan även befinna sig i en kulturell kontext där manlighet definieras som att bemöta konflikter på ett 

aggressivt sätt, vilket är en utlösande faktor på makronivå (Dutton, 1995). De olika systemen 

sammanflätas i varandra och möjliggör tillsammans utövande av våld i nära relation. 

 

Gräsrotsbyråkrati  

Studien kopplar denna teori om gräsrotsbyråkrati till enkätens del om den yrkesverksammes 

kunskaper (utbildning), arbetslivserfarenheter samt handläggarens arbete med riskbedömningen om 

fortsatt våld Detta för att få ett annat perspektiv och förståelse för vad det kan innebära att arbeta på 

socialtjänsten, från organisatoriska riktlinjer till mötet med ens klienter. Med hjälp av denna teori fås 

det ett verktyg för att kunna identifiera behovet av och eventuella svårigheter med att applicera 

riskbedömningsarbetet i praktiken. Då studien fokuserar på den del som handlar om socialarbetarens 

roll inom den offentliga sektorn och dess påverkan på individen i sitt yrkesutförande anses det viktigt 

att ta med i studien det som Lipsky (2010) skriver om. Internationellt kallas denna teori för street-level 

bureaucrats enligt Lipsky (2010). 

Lipsky (2010) menar att socialarbetare blir som en brygga mellan staten och medborgaren och 

således blir de ofta en måltavla för kritik och debatt gällande statliga riktlinjer, detta beskrivs bero på 

den direkta interaktionen socialarbetaren har med medborgarna och deras påverkan på individens liv.  
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Vidare beskriver Lipsky (2010) att gräsrotsbyråkrater dels får ta ställning till klientens förväntningar 

och önskemål, samtidigt som de behöver förhålla sig till statens, ofta begränsade styrning, vilket 

innebär att socialarbetaren sitter i en position där efterfrågan, från klienten och medborgarna, 

överträffar utbud av insatser. Samtidigt beskriver Lipsky (2010) att gräsrotsbyråkratens 

myndighetsutövning skiljer sig från andra statliga organisationer, exempelvis kan ett beslutsfattande i 

ett statligt bostadsprojekt utgöra en lång och utdragen process med många inblandade medan besluten 

hos socialarbetare inom socialtjänsten kan ske direkt och från en ensam socialarbetare. Utifrån detta 

beskrivs socialarbetaren ha ett psykologiskt och praktiskt behov av tillräcklig evidens och bevis för 

insatsens effektivitet, för att uppleva och intala sig själv att socialarbetarens beslut som fattades var det 

bästa under rådande omständigheter (ibid.).  

 

Bakgrund och tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer jag att presentera relevant information utifrån bakgrund och tidigare forskning. 

Avsnittet kommer ha fokus på partnerrelationer och standardiserade bedömningsinstrument såsom 

FREDA och det internationella bedömningsinstrumentet Danger Assassment (DA). Avsnittet är 

uppdelat i rubrikerna nationell forskning, internationell forskning samt underrubriker som 

bedömningsinstrument och kunskap inom socialt arbete.  

 

Nationell forskning  

I Sverige har drygt var femte person någon gång utsatts för våld i en nära relation och våldet kan 

förekomma i alla åldrar och i alla samhällsgrupper. I de flesta fall är det en man som utsätter en kvinna 

för våld och det sambandet stärks alltmer ju grövre våldet är. Drygt 25 procent av kvinnorna i Sverige 

har någon gång utsatts för våld i nära relation medan motsvarande andel för männen är ungefär 17 

procent. Psykiskt våld i form av kränkningar, inskränkningar i frihet, hot och trakasserier är vanligast. 

Våldet mot kvinnor är oftast mer upprepat än våldet mot män. Mer än tio gånger fler kvinnor behöver 

uppsöka vård för skador till följd av grov misshandel. Kvinnor har också en betydligt högre risk att 

utsättas för dödligt våld i en nära relation (Stockholms stads program mot våld i nära relationer och 

hedersrelaterat våld och förtryck, 2016). Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) (2014) beskriver att 

denna typ av våld kan leda till stora konsekvenser för hälsan hos dem som utsätts. I denna rapport 

framkommer det bland annat att kvinnor som varit utsatta för allvarligt våld hade tre till fyra procent 

högre risk för posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) än kvinnor som inte har varit utsatta. Depression 

är enligt rapporten dubbelt så vanligt bland denna grupp jämfört med kvinnor som inte utsatts för 

allvarligt våld. Även fysisk ohälsa är vanligare bland kvinnor som har utsatts för allvarligt våld (ibid.). 

Dubbelt så många av dem som utsatts rapporterar fysisk ohälsa och det är två till fyra gånger högre 

risk för exempelvis hjärtinfarkt bland dessa våldsutsatta kvinnor (Nationell strategi mot mäns våld mot 

kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck, SOU 2015:55). I uppdrag från regeringen ska 
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Socialstyrelsen samordna en utökad samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 

Migrationsverket och Socialstyrelsen för att förbättra upptäckt av våld i nära relationer under åren 

2019-2021. Genomförandet ska ske i samverkan med länsstyrelserna, Statens servicecenter, andra 

relevanta myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting. Uppdraget innefattar hedersrelaterat 

våld och förtryck inklusive brott såsom äktenskapstvång, vilseledande till äktenskapsresa och 

könsstympning av kvinnor (Socialstyrelsen, 2018). 

I NCK (2010:4) rapport beskrivs även vad som utmärker våld i nära relation. I rapporten nämns 

forskarparet Dobash förklaring om mäns våld mot kvinnor i nära relationer som en följd av dessa fyra 

faktorer hos mannen: en känsla av att ha äganderätt gentemot kvinnan vilket medför svartsjuka; 

oenighet och olika förväntningar på hur hushållets resurser ska förvaltas och användas; mannens 

uppfattning att han har rätt att tillrättavisa och straffa “sin” kvinna; och slutligen behovet av att utöva 

sin maskulina makt. För att beskriva mannens och kvinnans strategier i ett våldsamt förhållande 

används Eva Lindgrens förklaringsmodell “normaliseringsprocessen” (ibid.). Genom våld uppnår 

mannen kontroll, dels kortsiktigt vid själva misshandeln, dels långsiktigt genom att isolera sin partner 

men också genom att växla mellan att vara våldsam och värmande. Det här gör att kvinnan binder sig 

hårdare till mannen. Isoleringen, varje sig den är emotionell eller fysisk, gör att hon blir utlämnad till 

hans bedömning. Utifrån detta förskjuts även hennes uppfattning om vad som är “normalt”. Vidare 

nämns två svenska forskare i rapporten, Carin Holmberg och Viveka Enander, som har identifierat 

flera faktorer eller band som utgör hinder för att kvinnor ska bryta upp: kärlek, rädsla, medlidande, 

hat, vilja att förstå mannen och hopp om att han ska ändra sig, ekonomiskt beroende, skuld, socialt, 

eller känslomässigt slag, internalisering av mannens världsbild samt isolering. Gemensamma barn och 

oro för hur vårdnaden kommer bli och rädslan för vad partnern tar sig till om man lämnar påverkar 

också (ibid.). Kvinnors och flickors utsatthet för våld kännetecknas av att de i jämförelse med män och 

pojkar betydligt oftare utsätts för bland annat sexualbrott samt värld av närstående. Offer för 

våldsbrott drabbas många gånger av allvarlig ohälsa samt förlust av arbete och inkomst. De blir i stor 

utsträckning sjukskrivna och riskerar att dö i förtid. Barn som upplever våld mot närstående vuxna är i 

hög grad själva direkt utsatta för våld. Den som utsätts för våld i nära relation kan uppleva många 

hinder för att berätta om utsattheten och att söka stöd (ibid.). 

 Regeringen bedömer i sitt beslut (Socialdepartementet dnr. S2018/03696/JÄM, 2018-06-14), 

utifrån den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, under perioden 

2017−2026, att samhället aktivt och systematiskt måste verka för att öka upptäckten av våld i en 

utredning. I detta fall ges exempel utifrån ddödsfallsutredningar. Regeringen (Socialdepartementet 

dnr. S2018/03696/JÄM, 2018-06-14) skriver att Socialstyrelsen regelbundet utreder dödligt våld mot 

vuxna i nära relationer liksom dödligt våld mot barn enligt lagen (2007:606) om utredningar avseende 

vissa dödsfall. De flesta vuxna brottsoffren mellan 2016–2017 hade utsatts för våld vid upprepade 

tillfällen och var i kontakt med minst två̊ samhällsaktörer, ofta en kort tid före sin död. Inte i något av 

dessa, sammanlagt 21 ärenden, hade aktörerna ställt frågor om våld i nära relation. Denna bild 
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bekräftas i Socialstyrelsens kartläggning av rutiner för att fråga om våldsutsatthet och våldsutövande i 

nära relationer inom socialtjänsten samt hälso- och sjukvården 2015–2018. Med vissa undantag ställde 

personalen vid de undersökta verksamheterna inte rutinmässigt frågor om våld i nära relation. 

Liknande frågor ställdes i flera fall inte heller vid indikation på̊ förekomst av våld. I de verksamheter 

där frågor om våld förekom användes sällan en standardiserad metod i ärendet. Regeringen 

(Socialdepartementet dnr. S2018/03696/JÄM, 2018-06-14) skriver att det redan finns vägledning och 

metodstöd för området, något som Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) har tagit fram samt 

Socialstyrelsens utvecklade bedömningsmetod vid namn FREDA (ibid.). I regeringens beslut står det 

att socialstyrelsen rekommenderar att de kvinnor som uppsöker mödrahälsovården och 

vuxenpsykiatrin bör bli tillfrågade om våld, och att frågan bör tas upp i alla ärenden inom barn- och 

ungdomspsykiatrin. Vårdgivare och socialnämnder ska avgöra när och hur personalen i hälso- och 

sjukvård och tandvård respektive socialtjänst ska ställa frågor om våld. Detta enligt myndighetens 

föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:4) (Socialdepartementet dnr. S2018/03696/JÄM, 2018-06-

14). Utifrån det som Socialstyrelsen skriver i 5kap. 1§ i SoL (SFS nr: 2001:453), så bör 

socialnämnden i de ärenden som gäller våldsutsatta vuxna och den som är under 18 år som har utsatts 

för våld eller andra övergrepp av sin partner samt den som är under 18 år och har utsatts för 

hedersrelaterat, med anledning av våldet, utreda bland annat: behovet av akut hjälp och stöd, våldets 

karaktär och omfattning, våldets konsekvenser för den våldsutsatta, hur den våldsutsatta hanterar sin 

situation, hur den våldsutsattas nätverk ser ut, om den våldsutsatta behöver stöd i sitt föräldraskap, och 

om behovet av stöd och hjälp på både längre och kortare sikt finns. Socialstyrelsen skriver vidare, 

enligt 5kap. 1§ SoL, att i en utredning som gäller ovan nämnda aktörer ska socialnämnden bedöma 

risken för fortsatt våld. Enligt socialstyrelsens allmänna råd skrivs det att när socialnämnden gör 

riskbedömningen bör den använda en standardiserad bedömningsmetod (ibid.). Samtidigt bör 

socialnämnden, om samtycke finns från den våldsutsatta, ta del av polisens eventuella bedömning av 

risken för fortsatt våld som de gör enligt SARA-bedömningsinstrument på våldsutövaren. I detta skede 

bör socialnämnden delge polisen sin riskbedömning, om det inte finns hinder enligt offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400)(ibid.). Att socialtjänsten kommunicerar med polisen om riskbedömningar är 

viktigt för att komplettera underlaget och underlätta samverkan kring den våldsutsatta personen 

(Socialstyrelsen, 2014). Skyddade boenden och kriminalvården är andra instanser som kan bedöma 

risken för den enskilde att utsättas för fortsatt våld (ibid.).  

 Det positiva med att använda standardiserade bedömningsmetoderna kan, om de används 

professionellt, minska bedömningens reliabilitet. Att återkoppla till klienten är en viktig och 

nödvändig del och när den insamlade informationen i instrumentet läggs fram kan klienten komma till 

tals, korrigera, tillägga och kommentera informationen, vilket kan öka den professionellas möjligheter 

att få insikt om och kunna väga in hänsynen till andra betydelsefulla förhållanden än dem som 

instrumenten frågar efter. Det är i det direkta klientarbetet som det är viktigt att använda de 

standardiserade bedömningsmetoderna skriver Socialstyrelsen (2014). Vidare skriver Socialstyrelsen 
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att instrumentet varit känsligt för förändringar men kan ändå användas för att följa upp enskilda 

personer. I dessa fall används samma instrument före och efter en insats eller behandling, vilket kan ge 

information om målet med insatsen har uppnåtts. Det som ska omfattas av de standardiserade 

bedömningsinstrumenten är grundat på bästa möjliga kunskap och ska vara vetenskapligt prövat när 

det kommer till validitet och reliabilitet. Socialstyrelsen (2014) skriver att en bedömning är en 

uppskattning, värdering eller ett omdöme om något eller någon och ska göras på basis av relevant 

information. Socialstyrelsen menar att professionella, i likhet med människor i allmänhet, påverkas i 

sina bedömningar och uppskattningar av sådant som hur lätt det är att föreställa sig ett visst resultat 

och av att känslomässigt laddade möjligheter är mer framträdande och därför förefaller mer troliga 

(ibid.). Socialstyrelsen skriver i sin senaste version av föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2014:4) 

att den personal som arbetar med handläggning och uppföljning av alla slags ärenden som gäller 

individer enligt socialtjänstlagen (2001:453) bör ha kunskap om våld och andra övergrepp av eller mot 

närstående samt ha förmågan att använda kunskapen i det praktiska arbetet. Vid ärenden som avser 

våldsutsatta vuxna, bör personalen dessutom ha socionomexamen (SOSFS 2014:4). En del av 

utredningen av den våldsutsattas behov av skydd och stöd är socialtjänstens bedömning av risk för 

ytterligare våld. En bedömning av situationens risk är alltid en uppskattning av en specifik risk och 

oavsett hur bedömningen av risken görs kan den inte fånga en sann risk. Det den gör är att den bidrar 

med en kvalificerad uppskattning av risken för ytterligare våld. Det finns vissa svårigheter med att 

utvärdera bedömningsinstrumentet för risken för fortsatt våld då det oftast bara blir en uppskattning av 

risken (ibid.). När en bedömning av risk för fortsatt våld genomförs är det etiskt nödvändigt att vidta 

relevanta skyddsåtgärder för personer med hög risk. Det är därför svårt att följa upp huruvida personer 

som förknippats med hög risk oftare blir våldsutsatta än personer med låg risk. Det man vill komma 

fram till är om instrumentet resulterade i en riktig uppfattning av risken (Socialstyrelsen, 2014).  På 

regeringens uppdrag har Socialstyrelsen tagit fram riskbedömningsinstrumentet FREDA-, som är 

baserat på riskbedömningsinstrumentet Danger Assessment. Anledningen till att få fram ett 

riskbedömningsinstrument var för att kunna stödja socialtjänsten i den specifika uppgiften att inom 

ramen för professionella utredningar om våldsutsattas behov av stöd och skydd göra riskbedömningar 

beträffande ytterligare våld. Att bedöma risken för fortsatt våld vid ett tillfälle, för att anta att det 

sedan är det slutgiltiga svaret på frågan om vilka hot eller riskfaktorer som den våldsutsatta kan möta, 

är inte tillräckligt. Det kan finnas en risk för att den första bedömningen vid ett senare skede har 

minskat sin reliabilitet. Socialstyrelsen (2014) menar att så fort nya omständigheter inträffar kan det 

vara skäl att göra en ny bedömning. Utifrån detta menar Socialstyrelsen att det ofta är nödvändigt att 

socialtjänsten kontinuerligt omprövar helhetsbedömningen av den enskildes utsatthet. 

 

Nationell statistik  

Utifrån nationell statistik om våld i nära relation skriver Sinisalo och Moser Hällen (2018) att WHO 

uppskattar i sin rapport 2013 att cirka 35% av världens kvinnor har varit utsatta för fysiskt och/eller 
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sexuellt våld under sitt liv. I de flesta av dessa fall är det av en man som hon haft en nära relation till. I 

Sverige uppskattar brottsförebyggande rådet (Brå) att ungefär var femte person i befolkningen någon 

gång i sitt liv har utsatts för våld i nära relation. Av dessa är uppskattningsvis var fjärde kvinna och 

var sjätte man (Sinisalo & Moser Hällen, 2018). Brå uppskattar enligt Sinisalo och Moser Hällen 

(2013) att cirka 80% av våldet mot kvinnor i nära relation aldrig polisanmäls. I de brott där det handlar 

om samkönade  relationer är mörkertalet ännu större (ibid.). 

 Utifrån Brå rapport (2014:8) säger statistiken att drygt 12200 polisanmälningar om misshandel mot 

kvinnor i nära relation gjordes år 2013. När det gäller polisanmälningar om grov misshandel i nära 

relation har de legat på en jämn nivå sedan 2009. År 2013 gjordes 373 anmälningar om grov 

misshandel mot kvinnor i nära relation (ibid). Mellan åren 2005-2012 utsattes 0,8-1,2 % kvinnor i 

Sveriges befolkning för psykiskt våld och 0,4-0,6% för fysiskt våld. Dessa kvinnor utsattes för någon 

form av våld av en nuvarande eller tidigare partner de haft en nära relation till (Brå, 2014:8).  

Resultatet av Brå (2014:8) rapport visar på att ungefär 7 % av den vuxna befolkningen i Sverige 

utsattes för brott i nära relation under 2012. Brå (2014:8) rapport visar även på att kvinnor utsätts i 

större utsträckning för återkommande brott i nära relationer; av de personer som blivit utsatta för 

psykiskt våld under 2012 blev 56 & av kvinnorna utsatta för återkommande psykiskt våld. Det är 

resultatet menar Brå (2014:8) stämmer överens med tidigare forskning som visat att mellan 50-80% av 

de kvinnor som blivit utsatta för våld har även blivit utsatta för återkommande våld. 

  

Internationell forskning  

Roehl, O’Sullivan, Webster och Campbell (2005) skriver i sin rapport från USA, som sedan trycktes 

till en bok, att under de senaste två decennierna har det skett en dramatisk förändring i reaktionerna 

gällande våld i nära relation inom alla områden i samhället, inklusive rättsväsendet, socialtjänsten, 

vården och i offentliga sektorn. Ökningen av reaktionerna inom rättsväsendet innebär en förändring i 

exempelvis polisens agerande gällande inkommande samtal om våld i nära relation, som exempelvis 

omgående arrestering och åtal, utbildning för polisen och domare gällande våld i nära relation. Högre 

straff och speciella domstolar för våld i nära relation är ytterliggare ageranden från rättsväsendet som 

förändrats över tid. Inom socialtjänsten har man de senaste tjugo åren bevittnat skapandet av 

jourtelefoner och skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor och deras barn, skapandet av 

försvarsprogram i familjedomstolen, och stödkurser i hela samhället. I en lite mer pågående 

utveckling, har barns välfärdsprogram börjat ta våld i nära relation i beaktande och erbjuder insatser 

till våldsutsatta kvinnor som en viktig komponent för barnens säkerhet (Roehl et al., 2005).  

 Samhällets medvetenhet om våld i nära relation, som ett brott, inte en familjeangelägenhet, har 

förändrat samhället och ökat efterfrågan på stödinsatser (ibid.). Försöket att förutse vilka våldsutövare 

som är farligast och vilka offer som har störst risk att bli utsatta hejdas av den uppenbara 

förutsägbarheten i detta brott. Det är ett brott som uppenbarligen upprepas, med samma våldsutövare 

och med samma offer (ibid.). Vidare är det en vid tro, som inte helt styrks av rapporten, att våldet 
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oftast eskalerar under relationens gång. Det finns bevis som säger att risken för allvarligt våld och 

mord kan öka när offret försöker lämna relationen, och om hon separerar från våldsutövaren, även om 

ingen jämförelse har gjorts med våldsutsatta kvinnor som stannar i relationen. Trots detta är det bara 

en liten procent av dessa våldsamma relationer som slutar i mord. Detta då paret oftast redan har en 

kontakt med exempelvis socialtjänsten där man försökt förutse vilka ärenden som har hög risk för 

dödligt våld och om socialtjänsten behöver agera (Roehl et al., 2005). 

 Roehl et al. (2005) skriver att bedöma allvarligheten i ett specifikt fall och risken för ökat våld inte 

enbart är nödvändigt för uppenbara orsaker som att avsätta rätt resurser, utan det är även viktigt att 

anpassa reaktionen till den aktuella farlighetsnivån. Detta görs för att svaren ska passa situationen och 

för att undvika att kränka våldsutövarens rättigheter. Roehl et al. (2005) menar att ett alltför nitiskt 

svar kan avskräcka våldsoffret från att ta del av vissa tjänster och för att använda rättsväsendet. 

Samtidigt kan det vara nödvändigt i vissa fall att rättsväsendet försöker övertala våldsoffret att dem är 

i en högrisksituation när de själva tror att våldsutövaren inte kommer göra illa dem igen. Att övertala 

våldsoffret att det är nödvändigt att lämna sitt hem och vänner och ta barnen från skolan för att befinna 

sig på ett skyddat boende eller förflytta sig kräver våldsoffret tro att hon inte har något annat 

alternativ, där stanna hemma inte är säkert. Att övertala våldsoffret att samarbeta så att hennes partner 

anmäls och kanske får ett fängelsestraff, frånta barnen från sin ena förälder och familjens 

inkomstkälla, behandla en person som hon har en känslomässig anknytning till som en kriminell 

person kan kräva ett övertalat belägg. Många experter inom detta område vidhåller att processen kring 

riskbedömningen kan hjälpa våldsoffer att få en mer realistisk bedömning av faran i deras situation 

(Roehl et al., 2005).  

Hattery och Smith (2019) skriver att detta område fortsätter att utvecklas. Förut användes uttrycket 

våld mot kvinnor, idag har uttrycket bytts ut till könsbaserat våld (gender-based violence, GBV 

internationellt). GBV är en term som används för att fokusera på, och menar att en viss typ av våld, 

speciellt sexuellt och våld i nära relationer är könsbaserade. Detta uttryck, GBV, byttes ut med det 

som förr hette våld mot kvinnor som då innefattade våldtäkt och våld i hemmet (Hattery & Smith, 

2019). Hattery och Smith (2019) menar att det nya uttrycket könsbaserat våld inte bara handlar om 

våld mot kvinnor utan även våld mot män, homosexuella och andra grupper inom LHBTQ+. En aspekt 

som talas i boken är om faran att våldet mot kvinnor inte får samma fokus som det en gång hade med 

det nya uttrycket men det påverkar fortfarande alla runtomkring med eller utan ens vetskap (ibid.). 

Hattery och Smith (2019) menar att det könsbaserade våldet alltid är omkring oss. Det kan handla om 

våra mödrar, döttrar, systrar, fruar och flickvänner; det kan handla om lärare, doktorer; folk som 

väntar på oss inne på restaurangen eller att få städa våra hus (ibid.). Hattery och Smith (2019) nämner 

ytterligare en aspekt om varför de valt att använda sig av det nya uttrycket GBV och det är för att även 

våldsutövaren har ett kön, oftast manligt kön. När uttrycket könsbaserat våld används så är det ständigt 

en påminnelse om den viktigaste förutsägelsen av vad för kön som offret har och vad för kön 

våldsutövaren har. Det är även tydligt för Hattery och Smith (2019) att våldet är könsbaserat och att 
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det framförallt är män mot kvinnor, vilket även visar sig vara den förutfattade meningen hos olika 

institutioner. Hattery och Smith (2019) skriver i sin bok att deras fokus ligger på våldet i USA men att 

våldet i det stora hela är en världslig epidemi. De skriver att Världshälsoorganisationen WHO 

rapporterade att år 2015, världen över, är en av tre kvinnor offer för någon form av könsbaserat våld. 

Könsbaserat våld varierar geografiskt över världen. I USA och i Kanada ligger utsattheten av 

könsbaserat våld på 23% medan i mellanöstern, norra afrika och hela afrikanska kontinenten ligger 

utsattheten av könsbaserat våld på 40% (ibid.). Lite längre ner kommer studien presentera mer 

ingående statistik om våld i nära relation utifrån internationell forskning.  

Heckert och Gondolf (2004) framkommer i sin studie, efter en längre tids forskande om att försöka 

identifiera riskfaktorer som kan bidra till att förutsäga fortsatt och eskalerande våld, har lett fram till 

att man hittat några ganska konsekventa riskfaktorer, såsom tidigare våld, alkohol- eller drogmissbruk 

på ett problematiskt sätt, tidigare kriminalitet, allvarliga personlighetsstörningar och/eller 

psykologiska problem och försummelse eller misshandel som barn. Trots detta, är den förutsägande 

kraften ytterst svag. Heckert och Gondolf (2004) skriver att många män som har blivit kategoriserade 

som “återfallsförbrytare” eller “hög risk” återfaller inte och män som utsätter sin partner för nytt våld 

har blivit kategoriserade som “låg risk”. För att förbättra förutsägelsen och identifikationen av män 

som troligen kommer att utföra nytt eller fortsatt våld har forskare enligt Heckert och Gondolf (2004) 

utvecklat ett instrument för riskanalys som kallas DAS, “Kingston Screening Instrument for Domestic 

Violence Offenders (K-SID)” och SARA (Spousal Assault Risk Assessment). Dessa instrument ska 

användas tillsammans med kvinnans förutsägelser och säkerhetsåtgärder.  

 

Internationell statistik  

Statistiken på olika former av könsbaserat våld är högst  ifrågasatta i samhället, trots detta så är 

experter överens om att alla former av sexuellt våld i nära relationer eller våld i nära relationer samt 

sexuellt våld mot barn är grovt underrapporterade; uppskattningsvis är det endast 10% av alla 

könsbaserade våldshändelser och sexuellt våld mot barn som blir rapporterade. Trots detta har experter 

såsom forskare på instutitioner och inom regeringen lyckats ta fram ganska så stabil fakta om våld 

över längre tid. Hattery och Smith (2019) skriver att en av fem kvinnor  rapporterar att de blivit utsatta 

för våldtäkt, och många fler upplever sexuellt våld eller trakasserier. De flesta av dessa kvinnor, 80%, 

känner personen som har våldtagit dem.  

 Ungefär 25 % av alla kvinnor och 13,8 % av männen har upplevt grovt fysiskt våld av en person de 

haft en nära relation med någon gång under deras livstid. Med fysiskt våld menas exempelvis slagen 

med knyten näve eller med något hårt, slagen eller kastad mot något (Hattery & Smith, 2019).  

 Ungefär 1500 kvinnor är mördade varje år av en person de har eller har haft en nära relation med. I 

hälften av alla könsbaserade mord är det mord som skett på kvinnor (ibid.).  
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 Det är viktigt att konstatera att mer än hälften av alla kvinnor är med om emotionellt, fysiskt och 

sexuellt våld av deras partner och 15% av kvinnorna och 6% av männen har rapporterat att de blivit 

stalkade (ibid.).  

 

Bedömningsinstrument   

Då studien valt att lägga fokus på standardiserade bedömningsmetoder i den kvantitativa 

undersökningen kommer följande del beskriva vad standardiserade bedömningsmetoder innebär i 

Socialtjänstens arbete med att bedöma risken för fortsatt våld i nära relation, i en partnerrelation. 

 

FREDA standardiserade bedömningsmetoder  

Att utveckla och sprida kunskap om standardiserade bedömningsmetoder och evidensbaserade 

behandlingsmetoder ingår i Socialstyrelsens arbete på nationell nivå (Socialstyrelsen, 2014). Till följd 

av detta arbete har FREDA-bedömningsmetoder utvecklats. Dessa tre instrument i FREDA kan 

användas inom socialtjänsten och andra verksamheters arbete med att identifiera våld och bedöma 

behovet av stöd och skydd i samband med en våldsutsatthet (ibid.). FREDA - standardiserade 

bedömningsmetoder har tre delar som är avsedda för att användas inom socialtjänstens och andra 

verksamheters arbete med individer som utsatts för våld i nära relationer. En av dessa tre 

bedömningsmetoder är FREDA-kortfrågor, som är ett kort formulär som ger den professionella stöd 

för att fråga om våld inom exempelvis hälso-sjukvården eller socialtjänsten (ibid.). Den andra 

bedömningsmetoden är FREDA-beskrivning som ger en tydligare beskrivning av karaktär och 

omfattning av det våld som en individ varit utsatt för, såsom psykiskt, fysiskt och sexuellt. Den tredje 

bedömningsmetoden är FREDA-farlighetsbedömning som avser att ge en bild av risken för fortsatt 

våld och dödligt våld (ibid.).  

 

Danger Assessments 

 Inom internationell forskning talas det om ett bedömningsinstrument som heter Danger Assessment 

(DA). Danger assessment DA utvecklades först av forskaren Jaquelin C Campbell vid Johns Hopkins 

of nursing i Usa år 1986, för att våldsutsatta personer ska kunna identifiera när deras liv är i fara från 

en partner. Detta bedömningsinstrument ska likna det nationella bedömningsinstrumentet som används 

i Sverige, även kallad FREDA. Campbell, Webster och Glass (2008) skriver att DA var i grunden 

framtagen i samråd och stödbevisning från våldsutsatta kvinnor, kvinnojourspersonal, 

yrkesverksamma inom rättsväsendet och andra experter om våld. DA var i grunden ämnad för att 

bedöma risken för att en kvinna mördar sin våldsamma manliga partner lika mycket som om kvinnan 

skulle bli mördad av sin manliga partner i nära relation (ibid.). Campbell et al. (2008) skriver att den 

första delen av DA bedömer seriositeten och frekvensen av våldet genom att delge kvinnan med en 

kalender av det senaste året. Kvinnan blir då tillfrågad att markera på ett ungefär vilka dagar, det 

senaste året, där incidenter med fysiskt våld har inträffat samt att försöka förklara våldets olika nivåer 
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på en skala 1 till 5 där 1 är örfil, knuffningar, inga skador, och/eller långvarig smärta och 5 är att ha 

använt vapen till skador från vapen (ibid.). Meningen med att göra denna kalender är att få den 

våldsutsatta medveten och minska normaliseringen av situationen hos individen. Den andra delen av 

DA är 15 ja eller nej-frågor som är utformat för att bedöma risken för partnervåld. Den här delen 

inkluderar fyra olika frågor; våldsutövarens arbetsstatus, om den våldsutsatta har barn sedan tidigare 

som inte är släkt med våldsutövaren, om våldsutövaren förföljer den våldsutsatta och om den 

våldsutsatta har lämnat relationen. Dessa två delar tar ungefär 20 minuter tillsammans att genomföra. 

Den våldsutsatta kan utföra DA själv eller med någon professionell inom sjukvården, polisen eller 

socialtjänsten. Dessa verktyg används med ett poängsystem där antalet ja-svar ökar individens poäng. 

Ju högre antal poäng individen får desto högre riskfaktor finns det för partnervåld i den nuvarande 

relationen. Detta verktyg utgår från att det är kvinnan som är den våldsutsatta och mannen 

våldsutövaren (Campbell et al., 2008).     

 

Kunskap inom socialt arbete  

Fokus kommer även läggas på den kunskap som finns vid bedömning av risk för fortsatt våld i nära 

relation utifrån en parrelation. Följande del kommer därför handla om att gå djupare in på att beskriva 

kunskap hos socialarbetaren inom socialt arbete då jag anser, utifrån min förförståelse, att kunskap är 

en viktig del av arbetet med att bedöma risken för fortsatt våld. Ju högre vetenskaplig kunskap 

socialarbetaren har inom området våld i nära relation samt yrkeserfarenhet inom socialt arbete är 

chansen större att bedömningen blir närmare den reella sanningen om klientens hotbild anser jag.  

 

Socialarbetaren har, enligt Lipskys (1980) teori om gräsrotsbyråkrati, inflytande över individernas liv 

genom att fatta direkta beslut som endast fokuserar på individerna. Dessa beslut, enligt mig, har 

bakomliggande kunskap hos den yrkesverksamme och det därför en viktig aspekt för studien att även  

ta med kunskapskontexten/aspekten. Att använda en standardiserad bedömningsmetod kan innebära 

betydande förändringar i arbetet med enskilda ärenden och i verksamheter skriver Socialstyrelsen 

(2014), Att använda dem på ett oreflekterat sätt kan innebära negativa konsekvenser för klienterna. En 

professionell användning av en bedömningsmetod gynnas av kunskap om bedömningsmetoder i 

största allmänhet och även om den specifika bedömningsmetoden (ibid.).   

Nordlander (2006) beskrev utifrån hans studie fyra olika kategorier av kunskapsanvändning som finns 

i det praktiska sociala arbetet. De kategorier han pratar om var normativ kunskapsanvändning, vilket 

innebär att socialsekreterare utgår från ett ställningstagande som överensstämmer med samhällets 

värderingar och normer. I denna kategori använder inte socialarbetaren av sin yrkeserfarenhet eller 

kunskap baserad på vetenskap i sina bedömningar. Den andra kategorin är kunskapsanvändning 

utifrån en teoretisk reflektion, vilket innebär att socialarbetare varken styrs av eller använder sig av 

några uttalade teorier, dock resonerar de på ett teoriliknande sätt (ibid.). Den slutsatsen som dras och 

som de använder sig av i bedömningen baseras sedan på hur situationen ser ut runt omkring individen. 
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Nordlander (2006) skriver om en tredje kategori som definierar återhållsam kunskapsredogörelse 

vilket innebär att socialsekreterarna redogör noggrant för hur det ser ut runt omkring individers 

situation och använder sig sedan av den förklaringen i sina beslut. Socialsekreteraren beskriver även 

en nära relation med klienten och den situation klienten befinner sig i. Detta innebär inte att 

socialsekreteraren inte använder sig av kunskap, utan den väljs att inte redogöras. Den sista och fjärde 

kategorin är instrumentell kunskapsanvändning och här fokuserar socialsekreteraren sig på kommande 

beslut och hur situationen kan komma att se ut i framtiden istället för att utgå från den rådande 

situationen just nu (ibid.).  

Payne (2007) skriver att det finns fem olika kategorier av kunskap inom socialt arbete. Dessa 

presenterar han som; organisatorisk kunskap, det vill säga kunskap om sin organisation, praktisk 

kunskap, sådan kunskap som inhämtats från praktisk erfarenhet som exempelvis taktiker, 

klientkunskap, sådan kunskap som den yrkesverksamma fått genom att klienten berättar om deras liv 

och situation, forskningskunskap, sådan kunskap som inhämtats systematiskt från exempelvis 

rapporter och slutligen samhällskunskap, sådan kunskap som inhämtats från olika dokumentationer 

och analyser om arbetet. Payne (2007) menar att dessa olika kunskaper används utifrån olika 

situationer, med andra ord använder man sällan alla kunskapskategorier samtidigt i interaktionen med 

klienten. Payne beskriver att socialarbetaren inledningsvis organisatorisk kunskap som ger grunden till 

att börja arbeta samt förståelse för sin uppgift.  

Därefter blir klienten och socialarbetarens kunskap viktiga eftersom klienten tar med sig sina 

bekymmer och uppfattningar om sin situation och socialarbetaren härrör från en kunskapsbas som är 

forskningsbaserad och väljer lämpligt yrkesbeteende och kommunikation i situationen. I det slutliga 

skedet använder sig socialarbetaren sig av evidensbaserad praktik som tillämpas på ett rättvist sätt för 

att hjälpa klienten i sin situation eller göra ett specifikt ingripande (ibid.). Att ha specialiserad 

erfarenhet inom sitt område kan förstärka engagemanget i situationen menar Payne (2007). Detta är 

även något som Socialstyrelsen betonar i sin rapport (2014). Socialstyrelsen (2014) menar att viss 

kompetens inom målgruppen våld i nära relation är en förutsättning för att besluta om när och hur 

frågor om våldserfarenheter skall ställas till individen. För att kunna använda sig av FREDA är 

kunskap och erfarenhet av vikt om målgruppen våld i nära relation samt om våld och hur det kan te 

sig. Socialstyrelsen (2014) menar att god kompetens kring våld och våldsutsatthet behövs för att 

använda FREDA-beskrivning. Detta är något som betonats av yrkesverksamma som prövat att 

använda FREDA-beskrivning i reguljär praktik. Det är av särskild vikt att den yrkesverksamma har 

förståelse för den process som det innebär att söka hjälp och eventuellt påbörja en uppbrottsprocess 

från situationen som våldsutsatt. När det forskas om kvinnors uppbrott från sin våldsutsatthet 

förefaller möjligheten att kunna se sin utsatthet, och konsekvenserna för en själv och för eventuella 

barn, varierar vid olika tidpunkter under processen. Det verkar som om betydelsen av “timing” kan 

vara stor i arbetet med den våldsutsatta. Det kan innebära att om en professionell försöker övertyga en 

person om dennes våldsutsatthet vid “fel” tillfälle kan det i vissa fall stärka bandet till våldsutövaren. 
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Det är alltså ytterst viktigt att bedöma om och när en våldsutsatt person och stödet till personen skulle 

kunna främjas av att gå igenom våldets karaktär och omfattning med exempelvis FREDA-

beskrivningen. 

 

Metod 

I följande stycke ämnar studien att framföra vilken metod som valts att användas i studien samt varför 

med följande underrubriker såsom urval, validitet, reliabilitet och generaliserbarhet, material samt 

forskningsetik. 

 

Jag har valt att göra en kvantitativ enkätstudie utifrån en induktiv ansats inom våld i nära relation med 

yrkesverksamma socialsekreterare som arbetar inom Stockholms län med målgruppen våld i nära 

relation. Enkäten är utformad utifrån bedömning av risken för fortsatt våld och FREDA 

standardiserade bedömningsinstrument. Enkäten innefattar 14 frågor som ska bidra till att analysera 

och svara på studiens frågeställningar genom samlad data. Jag använde mig av Surveymonkey för att 

samla data samt analysera. Jag har valt att maila enkäter till samtliga kommuner runt om i Stockholms 

län. Jag kommer jämföra och analysera svaren i relation till tidigare forskning, teori och aktuella 

arbetssätt. Detta för att hitta likheter, skillnader och hur socialtjänstens arbete i att bedöma risken för 

fortsatt våld i nära relation ser ut.  

Varför jag valde att göra en kvantitativ enkätstudie utifrån en induktiv ansats var för att det skulle 

medföra ett mindre tidskrävande för och efterarbete. Det skulle även innebära att tidsåtgången för att 

få svar på mina frågor skulle vara kortare än om jag exempelvis hade gjort en intervjustudie. Detta 

skulle innebära att jag kunde lägga mer tid på enkätens resultat och analys. 

Som jag tidigare nämnde hade studien kunnat besvaras med en intervjustudie. Denna metod valdes 

bort på grund av uppfattningen om att det skulle vara svårt att få kontakt med enskilda 

yrkesverksamma socialsekreterare som jobbar med målgruppen samt att det skulle krävas ett allt för 

stort jobb för den tidsbegränsning som jag hade om jag hade fått väldigt många respondenter. Tiden 

som det hade tagit att ha intervju med alla respondenter samt allt arbete före och efter intervjun skulle 

uppfattningsvis tagit mycket längre tid än den tid jag hade. 

 

Urval 

Studiens respondenter har delvis sökts utifrån ett målinriktat urval då jag ville få tag på respondenter 

som har kunskap om våld i nära relation. Varför jag delvis valde ett målinriktat urval var för att jag 

inledningsvis valde att maila ut enkäten utifrån en lista där enbart handläggare som jobbar med 

målgruppen våld i nära relation fanns med. Enligt Bryman (2011) använder man ett målinriktat urval 

om man på att strategiskt sätt väljer ut de tänkta respondenterna så att urvalet endast är relevant för 

den gruppen utifrån de aktuella forskningsfrågorna. Studien har utifrån dess utgångspunkt aktivit 
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delgett enkäten till handläggare som jobbar med målgruppen våld i nära relation inom socialtjänsten. 

Varför jag väljer att uttrycka mig i termen delvis för att enkäten också skickats ut till en facebook-

grupp för enbart socionomer i Sverige. Detta innebär att studiens respondenter även har sökts utifrån 

ett bekvämlighetsurval. Utifrån att enkäten skickades ut i en facebook-grupp och för att det inte går att 

se vem som svarat på vad så kan studien inte garantera att det enbart är yrkesverksamma 

socialsekreterare som jobbar med målgruppen som har svarat på enkäten. Det som Bryman (2011) 

menar med ett bekvämlighetsurval är att respondenterna valts utifrån tillgänglighet.  

 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

Inledningsvis har studien undersökts utifrån dess validitet och för mig anses den ha uppnått det den 

ämnar undersöka. Begreppet validitet enligt Alvehus (2013) innebär att studien ska undersöka det den 

är avsedd att undersöka. Studiens validitet har för mig varit lätt att konstatera då jag haft studiens 

frågeställningar och förförståelse att utgå från som lett till att mina frågor i enkäten blivit tydliga. Det 

har även varit lätt att koppla frågorna till tidigare forskning och teorier då jag bland annat undersökt 

handläggarnas kunskap (utbildning) i stort. Den teori som tar upp handläggarens kunskap i sitt arbete 

är den teorin om gräsrotsbyråkrati som studien valt att använda sig av.  

 I arbetet med att identifiera studiens reliabilitet och generaliserbarhet har studien tagit stöd av 

Johan Alvehus (2013) beskrivningar. Alvehus (2013) beskriver att en uppsats reliabilitet bygger på 

tillförlitligheten i tillvägagångssättet, om studiens resultat skulle bli det samma om den upprepas av 

exempelvis en annan forskare. Studiens reliabilitet ökade då enkäten skickades ut till utvalda 

handläggare som jobbar med våld i nära relation. Jag anser att enkäten och studien har en god 

reliabilitet då endast en fråga i enkäten skulle kunna tolkas på olika sätt. Den fråga jag tänker på är hur 

många procent den yrkesverksamme jobbar med målgruppen. I diskussionsdelen kommer jag gå in 

mer om denna fråga. Trots att enkäten använt begreppet “god”, som skulle kunna tolkas som ett diffust 

ord om vad som kännetecknas som god hos den enskilda respondenten, så anser jag att studiens 

reliabilitet ändå är hög. Detta då frågorna i sig är enkelt formulerade enligt mig. Reliabiliteten skulle 

däremot kunna bli högre om enkäten hade fler respondenter och fler specifika frågor som riktar in sig 

mer djupgående på arbetet med att bedöma risken för fortsatt våld.   

 Svagheter i studiens generaliserbarhet ser jag i omfattningen, eftersom att socialtjänsten är stor och 

jag enbart fick 32 respondenter. Det är svårt utifrån detta att dra breda slutsatser utifrån min empiri då 

jag anser att det hade blivit bättre med fler respondenter.  En styrka jag ser i enkäten är att svaren från 

respondenterna är relativt lika, trots att de inte arbetar för samma kommun. Delar av resultatet går inte 

att generalisera, exempelvis om handläggarna har målgruppen våld i nära relation som enda målgrupp 

eller som en del av sitt arbete. Dock är detta något som jag problematiserar i studiens senare del.  
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Material 

Studien har använts sig av programmet Surveymonkey för datainsamlingen från enkäten. Enkäten 

innefattar 14 frågor och är uppskattad att ta 4 minuter att besvara. Jag har valt dela upp enkäten utifrån 

fyra olika delar där första delen består av information om respondenten och den andra delen fokuserar 

på respondentens utbildning och kurser. Den tredje delen består av frågor gällande bedömning av risk 

för fortsatt våld i sitt yrkesutövande som handläggare inom socialtjänsten och sista delen handlar om 

bedömningsinstrument och dess tillförlitlighet. På den sista frågan i enkäten gavs möjligheten till 

respondenten att motivera sitt eventuella ja-svar. Frågan handlade om förändring i det befintliga 

arbetet gällande att bedöma risken för fortsatt våld i en partnerrelation där 17 av 32 respondenter 

motiverade sitt svar. 

 

Forskningsetik 

Det var av yttersta vikt att i mailkonversationen med respondenterna vara noggrann med att informera 

om samtyckeskravet som enligt Vetenskapsrådet (2002) innebär att studien på något sätt ska inhämta 

ett medgivande från deltagaren som säger att respondenten godkänner sitt deltagande. Jag har utgått 

från en deontologisk etik i mina etiska överväganden. Mitt etiska förhållningssätt får jag från den 

deontologiska etiken som jag sedan tillämpar i kontakten med respondenterna. Mitt arbete kring 

samtyckeskravet innebär att jag informerat respondenterna enligt bilaga 3 om att deltagandet är 

frivilligt och anonymiserat enligt informationskravet samt konfidentialitetskravet.  

Informationskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002) att respondenterna ska få information 

om villkor för deras deltagande och vad deras deltagande innebär för enkäten. I informationskravet 

inkluderas också att informera respondenterna att deltagande är som sagt frivilligt och när som helst 

kan avbrytas innan inskickandet av enkäten. För att vara säkra på att jag delgett respondenterna det 

som krävs enligt informationskravet har jag gått igenom vad som kan påverka respondenternas vilja 

att genomföra enkäten men även låtit dem välja om dem vill svara på någon fråga eller hoppa över i 

enkäten.  

 Konfidentialitetskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002) att jag ska arbeta för att säkerställa 

respondenternas anonymitet, detta har jag tillgodosett genom att förvara och hantera respondenternas 

personliga uppgifter på ett sätt som bara gett mig, som fått medgivande, att hantera det. Jag har också 

valt att anonymisera respondenterna i resultatet genom att utesluta namn samt att man inte kan koppla 

respondentens svar till vilken kommun man tillhör. Jag har valt att fråga om kommuntillhörighet och 

olika livserfarenheter men resultatet kopplas inte till någon specifik respondent.  

Det fjärde etiska kravet, nyttjandekravet handlar om att jag var tydlig med att informera att 

uppgifterna samt materialet endast kommer användas i denna studie (Vetenskapsrådet, 2002). Jag 

valde att låta det framgå vilka kommuner inom Stockholms län som hade respondenter i enkäten samt 

utanför Stockholms län. Vidare valde jag att delge hur länge respondenterna arbetat inom 
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socialtjänsten och inom socialt arbete men på en gruppnivå och inte individnivå. Syftet med att inte 

tydligt definiera vem som jobbar vart eller hur länge en individ arbetat inom socialtjänsten eller socialt 

arbete är att ytterligare försvåra identifiering av de medverkande. I enkäten framkommer det vad jag 

vill fråga och om man kan svara på en eller fler alternativ. 

 Det positiva med en enkät är att frågorna står där och de är tydligt formulerade med möjlighet till 

att läsa frågan igen samt pausa enkäten och fortsätta i ett senare skede. Respondenternas svar förvaras 

på så vis att inga obehöriga kommer kunna få tillgång till dem, detta genom att ha de i ett låst online 

konto. Respondenterna har meddelats syfte med studien genom mail innan de deltar i enkäten samt 

med informationskravet. Den insamlade informationen jag får in under studiens gång kommer endast 

att användas till detta forskningsändamål utifrån nyttjandekravet. 

 Jag har även tagit i beaktning för lagen (2004:460) om etikprövning av forskning som avser 

människor. Etikprövningslagen (SFS 2004:460) specificerar vilken typ av forskning som behöver 

genomgå en etikprövning. Om studien förväntas publiceras i ett vetenskapligt sammanhang eller ingå i 

en avhandling så behöver en etikprövning ske om den innehåller följande behandling av 

personuppgifter som rör; ras, politiska åsikter, hälsa, medlemskap i fackföreningar, sexualliv eller 

sexuella läggningar, genetiska uppgifter eller biometriska uppgifter (SFS 2004:460). En etikprövning 

kan behövas om forskningen avser ett fysiskt ingrepp på en forskningsperson, forskning enligt en 

metod som syftar till att påverka forskningspersoner fysiskt eller psykiskt eller syftar till att inhämta 

biologiskt material från exempelvis en levande människa (SFS 2004:460). Utifrån denna uppgift anser 

jag att min studie inte behöver genomgå en etikprövning då den inte kommer innehålla något av 

tidigare nämnda uppgifter från respondenterna.     
 

Resultat och resultatredovisning 

I följande stycke kommer studien att redovisa resultatet på enkäten samt information om 

respondenterna. Resultatet från enkätundersökningen kommer sedan analyseras och vara sammanvävd 

med den tidigare forskningen samt teorin om gräsrotsbyråkrater. 

 

Totalt fick jag 32 genomförda enkäter. Enkäten uppnådde 86 % besvarade frågor i sin helhet och 

bestod av 14 frågor med olika svarsalternativ. De som svarat på enkäten är yrkesverksamma 

handläggare inom socialtjänsten och som jobbar med målgruppen våld i nära relation. De som svarat 

på enkäten är mellan 20-60 år och har jobbat inom socialt arbete mellan 0-15 år och inom 

socialtjänsten har majoriteten med totalt 16 st respondenter jobbat 0-5år. Majoriteten av 

respondenterna är utbildade socionomer och resterande har en likvärdig utbildning.  

Studien skickades ut till samtliga kommuner inom Stockholms län men även i en sluten 

facebookgrupp för enbart socionomer i hela Sverige. På grund av detta fick jag tre svar som kommer 
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från okänd kommun i Sverige. Det är även 6 respondenter som inte har velat svara på vilken kommun 

de jobbar för. Den information som jag fick ut av respondenterna som svarade på enkäten är bland 

annat respondenternas ålder och de flesta som svarat på enkäten är mellan 31-50 år gamla. Enligt 

enkäten är det nio respondenter som svarat att de är mellan 31-40 år och 7 respondenter som är mellan 

41-50 år. Ingen av de som svarade var över 61 års ålder. Fem respondenter var mellan 20-30 år och 

sex respondenter var mellan 51-60 år.  

Den andra frågan jag ställde till respondenterna är i vilken kommun de är yrkesverksamma i. Totalt 

antal svar uppgick till 26 svar av 32 respondenter, som valt att svara för vilken kommun de jobbar för. 

Totalt var det sex respondenter som valde att inte svara på vilken kommun de jobbar för. Tre 

respondenter jobbar för en annan kommun utanför Stockholms län. Störst andel respondenter jobbade 

för Botkyrka kommun. Vidare jobbade respondenterna för Haninge, Huddinge, Nacka, Salem, 

Sollentuna, Stockholm, Södertälje, Tyresö och Värmdö kommun.  

På frågan om hur många år de har varit yrkesverksamma inom socialt arbete svarade samtliga 32 

respondenter och de jag kan se enligt resultaten att det endast är två personer som jobbat i mer än 21 + 

år. Sedan är det 10 respondenter som jobbat 0-5 år, 9 respondenter som jobbat 6-10 år och 7 

respondenter som jobbat mellan 11-15 år. Slutligen är det 4 respondenter som jobbar mellan 16-20 år. 

 Vidare frågar jag hur många år de varit yrkesverksamma inom socialtjänsten och samtliga 32 

respondenter svarar på frågan. Det jag kan se enligt resultaten att det är flest respondenter, på 16 

stycken, jobbat mellan 0-5 år. Vidare kan jag se att 7 respondenter jobbat mellan 11-15 år, 5 

respondenter mellan 6-10 år, 3 respondenter som jobbat mellan 16-20 år. Slutligen är det en 

respondent som jobbat mer än 21+ år inom socialtjänsten.  

Enkäten visar, när jag frågar efter respondenternas utbildning, att 24 av de 32 respondenterna är 

utbildade socionomer, fyra respondenter är beteendevetare, en respondent sär psykoterapeut och fem 

stycken som uppgett att de har en annan utbildning än de som nämns i enkäten. 

På frågan om respondenterna genomfört någon specificerad kurs just inom området våld i nära 

relation svarar 31 av 32 respondenter att de gått Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) webbkurs 

om våld. Vidare kan jag se att det är 27 av 32 respondenter som svarat att de gått kursen om FREDA- 

standardiserade bedömningsmetoder. 

Med hjälp av enkätfråga nr 7 ville jag undersöka om den yrkesverksamma socialarbetaren enbart 

jobbar med målgruppen våld i nära relation eller om respondenten har det som en del av sitt 

arbetsområde. 31 av de 32 respondenterna har svarat på frågan om hur många procent mellan 0-100 

dem jobbar med våld i nära relation. Den genomsnittliga procenten uppgår till 80 %.  

Samtliga 32 respondenter svarade att de använder sig av något verktyg vid bedömning av fortsatt 

våld. Störst antal, 29 respondenter, svarade att de använde sig av individuell bedömning för individen 

och ett bedömningsinstrument som verktyg. 2 respondenter använde sig enbart av individuell 



26 

 

bedömning och en respondent använde sig av enbart ett bedömningsinstrument.  Samtliga 32 

respondenter svarade på vad de anser behövs för att bedöma risken för fortsatt våld. 29 respondenter 

svarade att det som behövdes hos den yrkesverksamma var arbetslivserfarenhet, särskild kunskap 

inom våld i nära relation samt användandet av ett bedömningsinstrument. Tre respondenter svarade att 

det endast behövs arbetslivserfarenhet med särskild kunskap om våld i nära relationer. I enkäten frågar 

jag efter vilken eller vilka frågor som är mest relevanta att ställa till den hjälpsökande för att kunna 

bedöma risken för fortsatt våld. Samtliga 32 respondenter svarade på denna enkätfråga och det var två 

påståenden som flest respondenter ansåg viktiga.28 respondenter av 32 ansåg att frågan “när den 

senaste våld händelsen inträffade” samt “hur våldsutövare makt och kontroll benägenhet ser ut” hade 

störst betydelse att fråga den hjälpsökande.  

 Samtliga 32 respondenter svarade på frågan, varav 27 respondenter svarade att de använder 

FREDA som bedömningsmetod och fem svarade att de inte använder FREDA i sitt arbete. Samtliga 

32 respondenter svarade på frågan om FREDA är ett bra bedömningsinstrument för att bedöma risken 

för fortsatt våld. 11 respondenter svarade ja, och störst antal svarade delvis med 21 respondenter. I 

anslutning till frågan om FREDA frågar enkäten även om hur tillförlitlig respondentens egen 

bedömning av risk för fortsatt våld är. Samtliga 32 respondenter svarade, med ett genomsnittligt svar, 

att deras tillförlitlighet på deras egen bedömning om risken för fortsatt våld uppgick till 68 %.  

Studien kommer nedan redovisa några av de frågor som fanns med i enkäten som anses mest relevanta 

att ta del av.  
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Då studien ämnar undersöka vad som 

krävs för att göra en god riskbedömning 

för fortsatt våld vill jag inleda detta stycke 

med att framföra enkätens fråga nummer 9 

som frågar just detta. Här kan vi se att 

samtliga respondenter svarat på frågan och 

att majoriteten av respondenterna, hela 29 

stycken anser att det krävs 

arbetslivserfarenhet, särskild kunskap om 

våld och användandet av ett 

bedömningsinstrument. Här syns det att 

ingen av respondenterna tycker att man 

endast kan använda ett 

bedömningsinstrument för att få en 

riskbedömning med hög tillförlitlighet. 

Dock finns det några respondenter som 

anser att det inte behövs ett 

bedömningsinstrument för att göra en god 

riskbedömning, utan det ska räcka med den 

yrkesverksammes arbetslivserfarenhet 

samt särskild kunskap om våld i nära 

relation.  

Figur 1 
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För att få en bredare bild av vad för utbildning och kunskap som respondenterna har så kan vi se 

utifrån figur 2 vad enkäten får fram.  

 
Figur 2 

Figur 2 visar på att 24 stycken respondenter har socionomutbildning, fyra respondenter har 

beteendevetarutbildning, något som anses likvärdigt med socionomutbildning. Det är en respondent 

som svarat att den har en psykoterapeututbildning, vilket är en påbyggnadsutbildning på 

socionomutbildningen. 5 av dessa 31 respondenter har svarat att de har en annan utbildning än de fyra 

ovannämnda. Det kan vara intressant också att se att det är en respondent som valt att inte svara på 

frågan. 

Utifrån figur 1 kunde jag se vad respondenterna ansåg 

behövas för att genomföra en god riskbedömning, vilket 

syftade mycket på kunskap hos den yrkesverksamme. 

Utifrån figur 3 frågar jag vad av följande verktyg som de 

yrkesverksamma använder i sitt arbete med klienten. 

Nästan alla respondenter, 29 av 32, svarar att de 

använder sig av en individuell bedömning av klientens 

situation och bedömningsinstrument.  

 

 

 

 

Figur 3 
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 Hur hög tillförlitlighet den yrkesverksamma har 

till sin riskbedömning 0-100% 

 

Antal yrkesverksamma år inom 

socialt arbete 

0-50 % 51-75 % 76-100 % Total 

0-5 år 2 4 4 10 

6-15 år 1 8 7 16 

16 år och mer 1 3 2 6 

Total 4 15 13 32 

Figur 4                 

Utifrån figur 4 kan vi se hur många år de yrkesverksamma arbetat inom socialt arbete och hur hög 

tillförlitlighet respondenten anser sin egen riskbedömning har mellan 0-100%. 0% innebär ingen 

tillförlitlighet och 100% innebär full tillförlitlighet, där emellan handlar det om låg och hög 

tillförlitlighet. Denna korstabell visar att störst antal med högst procent på sin egen tillförlitlighet är de 

som jobbat mellan 6-15 år. Dessa åtta respondenter anser att deras tillförlitlighet på deras 

riskbedömning är 51-75%. Näst följande är det sju respondenter som har jobbar mellan 6-15 år som 

anser att deras tillförlitlighet på deras riskbedömning är mellan 76-100%. Det vi kan se är att de med 

lägre antal yrkesverksamma år är färre men anser sig ha snarlik tanke om hur hög tillförlitlighet de 

anser att deras riskbedömning har. Korstabellen visar att det inte är så många som jobbat mer än 16 år, 

totalt sex stycken. Det vi kan tolka utifrån denna korstabell är att det inte behöver vara så att bara för 

att man jobbat länge inom socialt arbete så innebär det att den yrkesverksamme har högre 

tillförlitlighet till sin egen riskbedömning.  
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Slutligen har jag valt att ta med följande korstabell för att se hur den yrkesverksammes ålder påverkar 

dennes uppfattning om sin egen tillförlitlighet i sin riskbedömning.  

 Hur hög tillförlitlighet den yrkesverksamma har till sin 

riskbedömning 0-100% 

 

Respondentens 

ålder 

0-50 % 51-75 % 76-100 % Totalt 

20-30 år 0 2 3 5 

41-50 år 2 9 5 16 

51 år eller mer 1 2 3 6 

Total 3 13 11 27 

Figur 5 

Denna korstabell visar att det inte är alla respondenter som svarat på frågan om hur gamla dem är. 

Totalt var det 32 respondenter och här kan vi se att det endast är 27 svar. Det som denna korstabell 

visar är att flest respondenter är mellan 41-50 år gamla och dessa respondenter anser att sin 

tillförlitlighet till sin riskbedömning är mellan 51-75%. Utifrån korstabellen kan vi konstatera att det är 

flest respondenter som svarat, med totalt 13 svar, att deras tillförlitlighet anses ligga mellan 51-75% 

och 11 respondenter som anser att deras tillförlitlighet ligger mellan 76-100%. Detta kan innebära att 

tillförlitligheten anses vara mer åt det högre hållet än åt det lägre hållet. Vilket kan tolkas som att 

majoriteten av respondenterna har en hög tilltro till sin riskbedömning. Det är tre respondenter som 

svarat att deras tillförlitlighet anses ligga mellan 0-50%. Ingen av dessa respondenter är mellan 20-30 

år. De respondenter som anser sig ha en tillförlitlighet som ligger mellan 76-100% är 41-50 år och det 

är 5 respondenter som ansett detta.  

 

Analys 

Nedanstående analys presenteras utifrån det resultat jag anser att studien redovisar. Jag kommer 

slutligen analysera enkätstudiens sista fråga, nummer 14. Då enkätens sista fråga var en öppen fråga 

kommer citat som jag anser mest relevanta att presenteras och analyseras.  

 

I en del av enkäten ville jag undersöka vad för kunskap och utbildning som respondenterna har. Jag 

ville även undersöka om respondenterna har genomfört någon specificerad kurs inom våld i nära 

relation. I avsnittet tidigare forskning nämner studien att Socialstyrelsen (2014) menar att viss 
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kompetens inom målgruppen våld i nära relation är en förutsättning för att besluta om när och hur 

frågor om våldserfarenheter skall ställas till individen. Nordlander (2006) skriver att en ökad 

användning av forskningsresultat i praktiskt socialt arbete skulle öka den yrkesverksammas 

medvetenhet. Nordlander (2006) har identifierat sju kunskapskällor som används hos den 

yrkesverksamma socialarbetaren för att ta beslut i sitt utredningsarbete. De sju kunskapskällorna var; 

teoretisk-, normativ-, instrumentell källhänvisning, hänvisning till policys, klientönskan, forskning och 

personlig erfarenhet (ibid.). Majoriteten, enligt Nordlander (2006), använder sig av normativa 

källhänsvisningar som motiv till sina beslut. Det innebär med andra ord att man använder sig av 

argument som anses som allmänt accepterade inom professionen, för att således undvika kritik för sina 

beslut inom det egna ledet då den yrkesverksamma oftast saknar vetenskapliga belägg för de allmänt 

accepterade värderingarna och besluten som tas. Ett exempel på detta kan vara “släktingar är de bästa 

fosterföräldrarna” (ibid.). Nordlander (2006) skriver att den yrkesverksammas val av exempelvis 

insats inte sker slumpvis utan att de använder sig av vissa insatser för att åstadkomma vissa resultat. 

Med andra ord verkar det som om valet av insatser styrdes av vana eller hävd vana snarare än med 

vetskap om de valda insatserna verkligen ledde till ett önskvärt mål eller inte. Vidare menar 

Nordlander ett dagens arbete inom socialt arbete delvis sker i blindo, att den yrkesverksamma mer 

arbetar på rutin och i liten omfattning utifrån medvetna val baserade på vetenskapligt producerad 

kunskap. Detta pekar konsekvent på den yrkesverksammas osäkerhet i arbetet och deras brist på 

kunskap om exempelvis insatsernas resultat (ibid.). Utifrån det som Nordlander skriver om hur de 

yrkesverksamma använder sina kunskaper i sitt arbete vill jag koppla detta till vad Lipsky skriver i sin 

teori om gräsrotsbyråkrater. Lipsky (2010) menar att den yrkesverksamme tar ställning till klientens 

förväntningar och önskemål. Detta kan syns utifrån figur 1 (s. 24) att de yrkesverksamme utgår från 

sin arbetslivserfarenhet, det vill säga deras möten med klienterna under tidens gång och gör därifrån 

delvis sin bedömning om risken för fortsatt våld. Samtidigt skriver Lipsky (2010) i sin teori att den 

yrkesverksamme behöver ha tillräckligt med evidens och bevis för insatsens effektivitet och att deras 

beslut som dom fattade var det bästa under de rådande omständigheterna. Detta kopplar jag till att 

respondenterna anser att det är viktigast enligt figur 1 (s. 24) att ha särskild kunskap om våld i nära 

relation. Respondenterna anser även att det är viktigast, när de gör sin bedömning om risken  fortsatt 

våld att använda sig av ett bedömningsinstrument. Enligt Lipskys teori så behöver den 

yrkesverksamme socialarbetaren förhålla sig till statens styrning och det står i socialstyrelsens 

föreskrifter att ett bedömningsinstrument ska användas i en bedömning. Detta anser jag är en god 

implementering i det sociala arbetets praktiska arbete och verkar ha en positiv påverkan på den 

yrkesverksammes arbetssätt för att nå en hög tillförlitlighet på sin bedömning.      

Jag vet att det i dagens läge går att jobba inom socialtjänsten trots att man inte har en 

socionomutbildning. Utifrån detta ville jag undersöka vad det finns för andra utbildningar hos dem 

som jobbar med våld i nära relation. Enkäten visar när jag frågar efter respondenternas utbildning att 



32 

 

24 av de 32 respondenterna är utbildade socionomer, fyra respondenter är beteendevetare, en 

respondent är psykoterapeut och fem stycken som uppgett att de har en annan utbildning än de som 

nämns i enkäten. 

På frågan om respondenterna genomfört någon specificerad kurs just inom området våld i nära 

relation svarar 31 av 32 respondenter att de gått Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) webbkurs 

om våld. Vidare kan jag se att det är 27 av 32 respondenter som svarat att de gått kursen om FREDA- 

standardiserade bedömningsmetoder. Landstinget har som uppgift att utbilda yrkesverksamma inom 

socialt arbete i FREDA-standardiserade bedömningsmetoder. Endast 4 respondenter har gått NCK 

högskolekurs i Mäns våld mot kvinnor på 7,5 högskolepoäng samt endast 5 respondenter som gått 

NCK Mäns våld mot kvinnor -tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma på 15 högskolepoäng. Av 

dessa 32 respondenter är det 3 som svarat att de inte gått någon av de nämnda kurserna.  

Med hjälp av enkäten ville jag undersöka om respondenterna använder sig av något verktyg eller 

metod när de bedömer risken för fortsatt våld. Som tidigare nämnt i delen tidigare forskning så kan det 

innebära betydande förändringar i arbetet med enskilda ärenden om man utgår från en metod skriver 

Socialstyrelsen (2014). Om man använder en metod på ett oreflekterat sätt kan det däremot innebära 

negativa konsekvenser för klienterna (ibid.).  

I enkäten frågas det om respondenterna använder FREDA- standardiserade bedömningsmetoder i 

sitt arbete med att bedöma risken för fortsatt våld. Som jag även nämner i delen tidigare forskning ska 

Socialstyrelsen (2014) utveckla och sprida kunskap om standardiserade bedömningsmetoder och 

evidensbaserade behandlingsmetoder. Utifrån detta har FREDA-bedömningsmetoder utvecklas. Denna 

metod kan användas inom socialtjänsten och andra verksamheters arbete med att identifiera våld och 

bedöma behovet av stöd och skydd i samband med en våldsutsatthet (ibid.). Samtliga 32 respondenter 

svarade på frågan, varav 27 respondenter svarade att de använder FREDA och fem svarade att de inte 

använder FREDA i sitt arbete. Samtliga 32 respondenter svarade på frågan om FREDA är ett bra 

bedömningsinstrument för att bedöma risken för fortsatt våld. 11 respondenter svarade ja, och störst 

antal svarade delvis med 21 respondenter. I anslutning till frågan om FREDA frågar enkäten även om 

hur tillförlitlig respondentens egen bedömning av risk för fortsatt våld är. Samtliga 32 respondenter 

svarade, med ett genomsnittligt svar, att deras tillförlitlighet på deras egen bedömning om risken för 

fortsatt våld uppgick till 68 %.  

I enkätens slutskede frågades respondenterna om de önskar att förändra något i det nuvarande 

arbetet med att bedöma risken för fortsatt våld. Samtliga 32 respondenter svarade på denna fråga och 

av dessa 32 respondenter var det 17 stycken som önskade en förändring och skrev en motivering till 

sitt ja-svar. 15 respondenter svarade att de inte önskade någon förändring. Motiveringarna till önskan 

om förändring har varit varierande beroende på respondent. Dessa motiveringar kommer jag att 

framföra i följande diskussionsdel. 
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Enkätens öppna fråga  

Under fråga nr 14, “Skulle du vilja ändra något i det befintliga arbetet med våldsutsatta där risk för 

fortsatt våld indikeras?”, hade respondenterna möjlighet att motivera sitt svar med egen text om de 

hade en önskan om förändring. Jag har valt ut några svar och vid ett svar var det flera respondenter 

som uttryckte följande “Finns mycket att ändra. Tycker att det borde finnas bättre riskbedömning...” 

(enkät, fråga 14, 2019). Jag kan också anse att det finns en hel del att förändra. Dels genom att höja 

den yrkesverksammes kunskaper och fortbildningsmöjligheter. Jag anser även att 

bedömningsinstrumentet bör omformuleras på ett vis där det inte gynnar våldsutövaren eller är positivt 

lagd. Exempelvis finns det en fråga i FREDA-farlighetsbedömning som lyder ”Har han någonsin 

tvingat dig till sex mot din vilja”. Enligt Hattery och Smith (2019) är ordet sex något som är positivt 

och säger att båda parter är med på det, att båda parter gett sitt samtycke. Varför har man då inte valt 

att skriva frågan på så sätt att det blir ett uttryck som är negativt lagt, då själva handlingen är negativ 

då handlingen ska tolkas vara mot sitt samtycke, med andra ord påtvingad.   

En annan respondent uttrycker även vikten av fortsatt våld ”....I det stora hela är risken för fortsatt 

våld en del av den stora frågan om våld överhuvudtaget.”. Utifrån denna kommentar anser jag att det 

är ytterst viktigt att den yrkesverksamme återigen har kunskap om våld och våldets mekanismer för att 

kunna förstå och tolka risken med fortsatt våld. Detta är något som tas upp i ekologiska systemteorin 

som studien ämnar utgå från. Den ekologiska  systemteorin tar upp hur våldet påverkar en individ från 

olika perspektiv med hjälp av fyra olika cirklar. Heise (1998) beskriver att de olika cirklarna har utgår 

från olika perspektiv såsom individualistiskt och socialpsykologiskt perspektiv på våld och på 

relationen, samhällsperspektiv som omfattar de två tidigare nämnda samt utifrån ett 

könsmaktsperspektiv med kulturella och strukturella förklaringar. Den ekologiska systemteorin menar 

enligt Meeuwisse och Swärd (2013) även att det är viktigt att kunna se våldet utifrån människans olika 

nivåer, såsom mikro-, meso-, exo- och makronivå. De olika nivåerna beskriver vad som försiggår hos 

individen i närmiljön, vardagsmiljön, samhällsförhållanden eller på nationell nivå när våld är 

inblandat. Det är också viktigt, enligt mig, att ha kunskapen om att det finns bedömningsinstrument 

som kan garantera att du har ställt de mest relevanta frågorna.  

Jag skulle även vilja höja upp ytterligare ett citat från en respondent som menar på att våld i nära 

relation bör vara ett samhälleligt problem,  “Att alla ser våldet som ett samhälleligt problem. Att alla 

berörda instanser samarbetar kring den familj som är våldsutsatt. Mera fokus på våldsutövaren med 

flera behandlingsmöjligheter. Att kommunerna inom Sverige samarbetar mera….”. Detta är även 

något som socialstyrelsen (2016) lyfter som ett komplext samhällsproblem som är utvidgad över hela 

landet och de våldsutsatta utgör ett stort antal människor som får sina mänskliga rättigheter kränkta 

upprepade gånger. Utifrån att en av respondenterna skriver såhär tyder på, enligt mig, att problemet är 

kännbart hos alla och att det finns folk som är villiga att utveckla resurserna i samhället, som är med 

på att det ska ske en förändring för denna målgrupp.  



34 

 

 

Diskussion  

I detta avsnitt kommer först en sammanfattande resultatdiskussion utifrån studiens frågeställningar och 

sedan gå vidare till att diskutera enkäten och dess begränsningar, brister samt svårigheter. Vidare 

kommer detta avsnitt att diskutera studiens metod för att sedan avslutas med de slutsatser jag anser 

mig kunnat dra utifrån studiens resultat. Jag ämnar diskutera de mest framträdande resultaten mot 

tidigare forskning. 

 

Resultatdiskussion 

Studiens frågeställningar har blivit besvarade och i korta drag har det framkommit, utifrån den första 

frågeställningen, att majoriteten av respondenterna är överens om vad som behövs för att genomföra 

en riskbedömning med hög validitet. Respondenterna anser att den yrkesverksamma bör utgå från en 

individuell bedömning och ett standardiserat bedömningsinstrument. Respondenterna anser 

sammanfattningsvis att en nödvändig grund för att genomföra en riskbedömning med hög validitet för 

fortsatt våld är arbetslivserfarenhet, särskild kunskap om våld i nära relation, individuell bedömning 

och användandet av ett standardiserat bedömningsinstrument.  

Utifrån den andra frågeställning framgår det att majoriteten av respondenterna använder sina 

tidigare kunskaper från arbetslivserfarenhet och om våld i nära relation och individuella bedömningar 

som verktyg samt ett bedömningsintrument. I denna studie frågas specifikt om FREDA-

bedömningsinstrument. Majoriteten av respondenterna anser att det krävs dessa tre faktorer för att 

kunna göra en god riskbedömning om fortsatt våld.  

I min tredje frågeställning ämnar jag att undersöka vad för bakomliggande kunskaper (utbildning) 

och arbetslivserfarenhet som finns hos den yrkesverksamma. Det resultat jag fick av enkäten var att 

majoriteten av respondenterna är socionomer eller har likvärdig utbildning. Enkäten visar även att 

majoriteten av de yrkesverksamma har gått relevanta fortbildningar i exempelvis våld i nära relation 

samt i bedömningsinstrumentet FREDA. Studien påvisar enligt tidigare forskning det som Nordlander 

(2006) skriver. För att få en bedömning med hög validitet finns det ett samband mellan 

arbetslivserfarenhet inklusive högre studier (Nordlander, 2006). Delvis krävs, enligt socialtjänstlagen 

(SFS 2001:453), tidigare kunskaper och arbetserfarenhet för att kunna se exempelvis tidigare tecken 

på våld samt för att kunna tolka det som klienten säger utifrån normaliseringsskildring som klienten 

berättar. Detta kräver även mer specifika utbildningar inom området våld i nära relation för att kunna 

göra dessa bedömningar. Jag anser att det krävs utbildning inom området våld generellt för att även få 

en större förståelse för våldsutövaren och vad våld gör med människor. Detta då det kan medföra ett 

bredare sätt att arbeta på för att få fram information om hur situationen ser ut, exempelvis om man fått 

utbildning i hur man frågar klienten om våld. Hur skulle arbetet se ut om det inte fanns specifik 

kunskap om våld hos den yrkesverksamme? Hur skulle bemötandet till klienten se ut om kunskapen 
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om våld inte fanns hos den yrkesverksamme? Generellt kan jag tänka mig att bemötandet skulle kunna 

förmedla osäkerhet hos klienten och minimalt med trygghet att den kan få den hjälp och det stöd den 

behöver. Att ta sig till socialtjänsten för att söka råd och stöd är ett stort steg som krävs mycket mod. 

Detta är något som studien beskriver i sin tidigare forskning utifrån det som socialstyrelsen (2014) 

skriver om, att det är särskilt viktigt att den yrkesverksamma har förståelse för den process som det 

innebär att söka hjälp och eventuellt påbörja en uppbrottsprocess från situationen som våldsutsatt.  

Hur tillförlitlig den yrkesverksamme anser att dennes riskbedömning om fortsatt våld är, är 

studiens fjärde och sista fråga. Det resultat jag fick var väldigt varierande svar. Majoriteten anser på en 

skala mellan 0-100% tillförlitlighet att deras bedömning låg mellan 50-80%. Av 32 respondenter var 

det två som svarade mellan 0-4%. Vad var det som gjorde att bara en av respondenterna svarade att 

deras bedömning ansågs som 100% tillförlitlighet? Kan det bero på att den respondenten har hög 

kunskap och lång arbetslivserfarenhet eller handlar det om respondentens tilltro till sig själv och dess 

kunskapsuppfattning? Kanske kan det ha att göra med att respondenten anser att FREDA-

bedömningsinstrumentet har hög tillförlitlighet, vilket gör att tillförlitligheten till sin egna totala 

bedömning blir total. Utifrån det som visas i figur X så är det totalt sju personer som jobbat mellan 6-

15 år inom socialt arbete som anser att sin bedömning har högst tillförlitlighet. Dessa sju respondenter 

svarar att de anser ha en tillförlitlighet på mellan 76-100% där 100% är total tillförlitlighet.  Kanske 

kan detta bli något att forska på i framtiden. Hur det kommer sig att de yrkesverksamme inte har, eller 

har 100% tillförlitlighet till sin egen bedömning av risken för fortsatt våld. 

 

Enkät 

I enkäten frågade jag om de använde sig av FREDA -standardiserade bedömningsinstrument som 

metod. Majoriteten svarar ja. Däremot framgår det att majoriteten av respondenterna anser att FREDA 

delvis är ett tillräckligt bra instrument. Det är dock svårt att göra en bedömning om respondenterna 

menar att FREDA är delvis ett tillräckligt bra instrument om man bara använder FREDA eller om 

respondenterna menar att självaste bedömningsinstrumentet är delvis ett bra instrument.  

 Om jag ser till enkätens brister så vill jag hänvisa exempelvis till fråga 7 som kan ha lett till ett 

tolkningsproblem. Det jag frågar efter kanske inte är det respondenten svarar. Jag undrar om de bara 

har våld i nära relation som målgrupp i sitt yrkesutövande, och om dem inte har de vill jag veta av hur 

stor procent av sitt arbete man jobbar med målgruppen. Tolkningen kan bli att man svarar om man 

jobbar deltid eller heltid generellt och det genererar i ett ickesvar på frågan. En annan brist jag finner 

är i själva valet av att göra en enkät. Generellt skall en enkät göras med stängda frågor med ett visst 

antal svarsalternativ eller ja/nej frågor. Utifrån detta missade jag möjligheten till att ställa en öppen 

fråga om vad respondenterna ser för brister med självaste FREDA-standardiserade bedömningsmetod. 

Denna fråga hade varit intressant att ställa för att kunna ta med i en eventuell fortsatt forskning om 

socialtjänstens arbete med målgruppen våld i nära relation. Något annat jag kom att tänka på var att 

jag inte frågade respondenterna i enkäten om de inhämtar SARA-bedömningar från polisen. 
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Möjligheten finns att använda denna bedömning som ytterligare ett verktyg som förhoppningsvis kan 

leda till en bedömning som har högre validitet till den aktuella situationen. Utifrån min förförståelse 

om den upplevda rädslan för sin våldsutövare så kan den te sig högre än den reella sanningen om hur 

pass benägen våldsutövaren är att utföra nytt eller fortsatt våld. Det kan då vara till nytta att få ta del 

av SARA-bedömningen som polisen gör i de fall där våldsutövaren blir polisanmäld. SARA-

bedömningen är utformad som FREDA men ställs till förövaren för att bedöma risken för fortsatt våld.   

 Om jag ska problematisera att studien hade få antal respondenter så anser jag att det medför en 

begränsnings i min studie där jag inte kan generalisera eller dra slutsatser som ska tala för en större 

population. Då antalet respondenter per kommun samt även utanför Stockholms län inte var jämt i 

antalet och varierade i antal beroende på kommun så kan jag inte dra några slutsatser huruvida arbetet 

med våld i nära relation skiljer sig i omfattning.  

 När jag tänker på svårigheter i studien så tänker jag bland annat på att det alltid finns svårigheter 

när det kommer till att införa standardiserade bedömningsmetoder, som exempelvis FREDA. Det kan 

exempelvis finnas konsekvenser för professionen, att sådana metoder exempelvis minskar 

socialarbetarens handlingsutrymme till att göra skräddarsydda lösningar för klienten och att dessa 

typer av dokumentationsprocesser som utgör en typ av kontroll av både socialarbetare och klienter kan 

riskera att skapa en ytlig kontakt mellan socialarbetaren och klienten. Min slutsats utifrån denna studie 

är att FREDA-farlighetsbedömning som består av ett poängsystem som sedan räknas ihop, kan leda till 

att det minskar det självständiga tänkandet hos handläggaren och att bedömningsverktygets slutsatser 

och resultat görs på bekostnad av ens egna överväganden från sin tidigare erfarenhet och kunskap.  

 

Metoddiskussion  

Syftet med studien var undersöka vad som behövs för att genomföra en god riskbedömning av fortsatt 

våld i nära relation utifrån en partnerrelation inom socialtjänsten. För att besvara syftet valde jag att 

genomföra en kvantitativ enkätstudie utifrån en induktiv ansats. Syftet hade även kunnat besvaras med 

en intervjustudie. Denna metod valdes bort på grund av uppfattningen om att det skulle vara svårt att 

få kontakt med yrkesverksamma socialsekreterare som jobbar med målgruppen samt att det skulle 

krävas ett allt för stort jobb för den tidsbegränsning som vi hade om vi hade fått många respondenter. 

Tiden som det hade tagit att ha intervju med alla respondenter samt allt arbete efter intervjun skulle ha 

tagit mycket längre tid än den tid vi hade. För att få svar på enkätstudiens frågor fick jag ta del av flera 

yrkesverksammas mailadresser som jag sedan använde för att skicka ut enkäten. Tillsammans med 

enkäten bifogades ett brev med information om enkäten samt  hur informationen kommer tas om hand. 

I informationsbrevet förklarades det att svaren är anonyma. Teoretiskt sätt hade vi kunnat få in mycket 

fler respondenter än de vi fick om alla dessa yrkesverksamma socialsekreterare hade svarat på 

enkäten. Då jag upptäckte under tidens gång att färre yrkesverksamma socialsekreterare än väntat hade 

svarat på enkäten valde jag att lägga ut enkäten och följebrevet på en facebook-sida för endast 

yrkesverksamma socialsekreterare i hela Sverige. Även här förklarade jag vilka studien riktade sig till 
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och genom detta öppnade jag även upp möjligheten till att fler respondenter kunde finnas genom att 

inte bara begränsa mig till Stockholms län. Även här blev det färre respondenter än förväntat. Vilket 

kan ses som en svaghet då validiteten på studien kunde ha höjts med ett större antal respondenter. Jag 

anser dock att med de respondenter jag fick in så ger det ändå en hög reliabilitet om vad som behövs 

för att genomföra en riskbedömning med hög validitet av fortsatt våld i nära inom socialtjänsten.  

 

Slutsatser  

Utifrån denna studie och dess resultat kommer jag redovisa de slutsatser jag kommit fram till i 

följande text. 

En mer evidensbaserad slutsats som visas i enkäten är att majoriteten av respondenterna som svarar på 

fråga 14 lägger stort fokus på att det behövs mer kunskap, “Kompetensutveckling. Mer kunskap ger 

säkrare benämningar.” (enkät, svarsmotivering, 2019).  

Utifrån den information som enkäten ger kan jag dra slutsatsen om att landstinget är på god väg att 

uppnå sitt mål med att utbilda och höja kunskapen inom våld i nära relation hos de yrkesverksamma. 

Detta genom att jag kan se att majoriteten av respondenterna svarat att de gått NCK webbkurs om våld 

i nära relation samt att de gått en utbildning om standardiserade bedömningsmetoder. Detta vill jag 

även koppla till det som Nordlander skriver om, att arbetslivserfarenhet och kunskap har ett samband 

med denna yrkesbedömning.  

Vidare vill jag koppla denna slutsats till frågeställningarnas sista och fjärde fråga. Om hur de 

yrkesverksamma ser på sin egen tillförlitlighet. Då studien fick ett resultat på att majoriteten av 

respondenterna anser att deras tillförlitlighet ligger mellan 50-80%, så tolkar jag detta som att 

slutsatsen blir att något behövs göras. Något behöver ske för att den yrkesverksamme ska anse sin 

egen tillförlitlighet vara närmare 100%. Detta skulle kunna ske genom, som tidigare nämnt, 

fortbildning samt vidareutbildning för kommande eller redan yrkesverksamma socialsekreterare samt 

längre arbetslivserfarenhet. Den slutsats som visas från enkätstudien är att de flesta socialarbetare, som 

jobbar med målgruppen våld i nära relation och gör bedömning om risk för fortsatt våld, inte har så 

många års erfarenhet i att jobba inom socialtjänsten. Detta kan tolkas som en negativ risk för 

bedömningsarbetet då det kan uppfattas som om handläggaren inte har tillräckligt med kunskap om 

hur socialtjänsten arbetar, vilka resurser och insatser som finns för klienten och vilket regelverk som 

socialtjänsten använder sig av. Det skulle även kunna tolkas som om handläggarna inte har tillräckligt 

med kunskap om vilka samarbetspartners de kan vända sig till, exempelvis polisen, för att inhämta 

SARA-bedömningar och vad socialtjänsten har för ansvar gällande målgruppen våld i nära relation. 

Däremot kan jag se att de flesta har lång arbetslivserfarenhet inom socialt arbete. Detta tolkas som 

positivt då arbetslivserfarenhet ansågs som ett viktigt verktyg när man bedömer risken för fortsatt 

våld. Att arbetslivserfarenhet är ett viktigt verktyg vill jag koppla till det som Trevithick (2008) menar. 

Trevithick (2008) menar att det finns en viss kunskap som inhämtas genom agerande och erfarenhet. 
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På vägen till att få veta om ett objekt får socialarbetaren veta hur om ett objekt genom att aktivt agera 

inom socialt arbete och därmed få erfarenhet, det vill säga arbetslivserfarenhet (Trevithick, 2008).  

Det jag avslutningsvis vill nämna, som jag anser mig dragit en slutsats av från enkätstudien är att 

majoriteten av respondenterna använder sig av ett bedömningsinstrument som metod och 27 av 32 

respondenter menar att det är FREDA-bedömningsinstrument som då används. Detta står även i 

socialstyrelsen (2014), att de yrkesverksamma ska använda FREDA-bedömningsinstrument i sitt 

arbete.  

 

Fortsatt forskning  

Jag har många idéer om vad en framtid forskning gällande detta ämne kunde innehålla. En tanke var 

att göra en större studie som innefattar fler respondenter per kommun vid bedömning av risken för 

fortsatt våld. Det vore intressant att inkludera flera handläggare och på så vis få en bredare bild och 

bättre reliabilitet och validitet på vad som behövs i arbetet med våld i nära relation, och vilka metoder 

och verktyg finns. Det skulle vara givande att jämföra varje kommun, det vill säga skillnader och 

likheter i bedömning av risken för fortsatt våld utifrån första kontakten till att en insats beviljas om 

behovet finns.  
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Bilaga 2 (svarsmotiveringar till fråga 14 i enkäten) 
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Fråga 14: Skulle du vilja ändra något i det befintliga arbetet med våldsutsatta där risk för fortsatt våld 

indikeras? Om ja, motivera. 

 

1 Ja, bättre instrument när man utsatt av kvinnor, bättre instrument för heder och för stalking 

beteende 

 

2 Ja, flera stödinsatser som man kan koppla på direkt, som kontaktperson och samhällsvägledare.  

 

3 Insatser på lång sikt, idag har bostadssituationen gjort att tiden på skyddat boende snarare 

handlar om vart man ska bo efter skyddat boende istället för att bearbeta det man varit med om. 

 

4 Finns mycket att ändra. Tycker att det borde finnas bättre riskbedömningen för socialtjänsten. 

Sedan blir boendefrågan ett stort problem och vårdnadsprocesser för att nämna exempel. 

 

5 Det här en klurig fråga. Ja och nej. Ja eftersom det är våldsutövaren och risk för fortsatt våld 

som är problemet, inte den våldsutsatta och risk för fortsatt våld. Nej eftersom vi lever i en rättsstat 

där risken för fortsatt våld inte är ett brott i sig. Hur jag än vrider och vänder på det landar jag i att 

det är den våldsutsattas ansvar att skydda sig från våldet, inte den våldsutövandes ansvar att inte 

utöva våld. Jag tycker inte att det är bra, eller eftersträvansvärt, men det är så vårt samhälle är 

konstruerat idag. Bara misstanken om att någon kan komma att utöva våld är inte tillräckligt ur 

polisiär eller juridisk synvinkel. Det är inte ens tillräckligt ur dessa synvinklar om våld de facto har 

skett. Samhället behöver erbjuda skydd från fortsatt våld. Men i det stora hela har vi ett enormt 

strukturellt problem där de som står för våldet inte behöver ta ansvar för det. I det stora hela är 

risken för fortsatt våld en del av den stora frågan om våld överhuvudtaget. 

 

6 Att alla ser våldet som ett samhälligt problem. Att alla berörda instanser samarbetar kring den 

familj som är våldsutsatt. Mera fokus på våldsutövaren med flera behandlingsmöjligheter. Att 

kommunerna inom Sverige samarbetar mera. Att flytta på våldsutövaren som har prövas i 

Danmark. 

 

7 Fler resurser att tillgå tex ett våldsteam. Att ta ett helhetsgrepp om familjen där våld förekommer. 

Mer riktade resurser till våldsutövaren. 
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8 Mer ekonomiska medel till kommuner för arbete med våld i nära relation  

 

9 Ja. bl.a. utbildningsenhetens kompetens och ramar i arbetet med barn som följer med förälder 

som placeras på skydd med anledning av risk för fortsatt våld. 

 

10 Jag tycker att det är viktigt att alla yrkesgrenar som möter personer som kan vara i en negativ 

relation där de kan utsättas för psykiskt eller fysiskt kränkande behandling får en VISS utbildning. 

För att uppmärksamma. Sen kan det fokuseras på de som verkligen är utsatta. Men att 

"uppmärksamma" är grunden för att komma åt de som far illa 

 

11 Kompetensutveckling. Mer kunskap ger säkrare benämningar.  

 

12 Önskvärt att relationsvåld och barnutredare arbetar tillsammans i team, så att den utsatta slipper 

gå på flera ställen och berätta samma saker (om det finns barn). 

 

13 Mer samarbete med polisen och andra relevanta myndigheter  

 

14 Mera aktivt arbete med våldsutövare .  

 

15 Bättre insatser, bättre ansvarsfördelning, bättre samverkan, bättre barnperspektiv. Det är allmänt 

skrämmande att ett så stort samhällsproblem i så stor utsträckning är beroende av 

frivilligorganisationer som verkar helt olika i hela landet. 

 

16 Samverkan  

 

17 Bättre samverkan inom socialtjänst och med andra aktörer ex andra myndigheter och 

kvinnojourer. 
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Ersta Sköndal Bräcke högskola 

Institutionen för socialvetenskap 

Socionomprogrammet 210 hp 

 

 

Hej!  

Vi är två kvinnor som går termin sex på socionomprogrammet på Ersta Sköndal Bräcke Högskola och 

genomför nu vår c-uppsats. Vår önskan är att du som jobbar inom socialtjänsten med målgruppen våld 

i nära relation vill hjälpa oss genom att svara på vår enkätundersökning.  

Enkätens syfte är att undersöka vad som utgör en bra riskbedömning för fortsatt våld i en 

partnerrelation. Med din hjälp önskar vi att få denna information utifrån hur du som arbetar på 

socialtjänsten bedömer risken för fortsatt våld i en partnerrelation samt vad för verktyg du använder. 

Vi är även intresserade av vad det finns för kunskap och erfarenhet hos dig som socialarbetare.  

Enkäten bör inte ta mer än 3 minuter att genomföra. Jag vill förtydliga att ditt deltagande i 

enkätundersökningen är frivillig och helt anonymt. Resultatet kommer analyseras på gruppnivå.  

Om du skulle vilja ta del av den färdiga uppsatsen får du gärna kontakta oss via mail så skickar vi 

uppsatsen till dig. När uppsatsen är godkänd av den examinerande läraren förstörs materialet och 

sedan kommer uppsatsen publiceras på Digitala Vetenskapliga Arkivet (diva, https://www.diva-

portal.org). 

 

 

För att svara på enkäten, klicka på följande länk: https://www.surveymonkey.com/r/8QFTG5B 

Tack på förhand önskar,  

Fanny Rodriguez & Morsal Foroughi  

fannyrodriiguez@hotmail.com 
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Bilaga 4 (FREDA-standardiserade bedömningsinstrument) 
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