
Välkomna!



FREDA

Standardiserade 
bedömningsmetoder för 

socialtjänstens arbete 
mot våld i nära relationer  



Utbildningens upplägg

• Våld i nära relationer

• Vad är FREDA bedömningsinstrument

• Var ligger ansvaret för FREDA i organisationen

• Bemötande

• Särskild sårbarhet

• Vikten av att fråga om våld

• FREDA-kortfrågor

• Kortfrågor på rutin?

• Hur går ni vidare?



Varför behöver vi uppmärksamma
våld i nära relationer?





Övning



Vad är FREDA?

• Ett standardiserat bedömningsinstrument för hot och våld

• Används som ett komplement till övrig bedömning av hot och 
våld

• Används i kontakten med vuxna våldsutsatta personer

• Inte utformat att användas för våldsutsatta barn

• Inte utformat att användas vid hedersrelaterat hot och våld 
(använd PATRIARK)

• Könsneutralt utformat



Vad består FREDA av?

• FREDA består av tre delar:

FREDA-kortfrågor → Identifiera

FREDA-beskrivning → Art och omfattning

FREDA-farlighetsbedömning → Bedöma fara

• Alla tre delar utgår från att den våldsutsatta personen själv ska 
besvara frågorna

• Sker i intervjuform



Varför har ett standardiserat 
bedömningsinstrument/ FREDA 

arbetats fram?

• Forskning visar – en osäkerhet i arbetet kring våld

• Krav på att arbeta mer med evidensbaserade metoder

• Minskar risken för godtyckliga och stereotypa bedömningar eftersom 
samma frågor ställs till alla

• Ökar förutsättningarna för en likvärdig bedömning av den enskildes 
behov

• Bedömningen kan presenteras på ett tydligt och lättbegripligt sätt för 
den våldsutsatta personen - det ger insyn och delaktighet

• Kan användas för uppföljning enskilt, i grupper och se förändring 
över tid



Var i organisationen ska ansvaret 
för FREDA ligga?

• Vilken/vilka verksamheter ska använda FREDA-
kortfrågor? (Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd, 
Mottaget, LSS, Äldreomsorgen…)

• Vilken/vilka verksamheter ska använda FREDA-
beskrivning och farlighetsbedömning? 
(verksamheter där man har kompetens om 
våldsfrågor/arbetar med våldsproblematik)

• En och samma göra FREDA-bedömning, utredning 
och förslag om beslut, eller uppdelat?



Organisering –frågor att ställa sig 

Finns rutiner för:

– Överlämning?

– Vem och hur frågor ställs vid misstanke om våld?

– Vem som ger praktiskt krisstöd? 

– Vem som verkställer behov av skydd? 

– Vem som ger samtalsstöd/samtalsterapi?

– Samverkan med andra



Chefens roll



Varför fråga?
Ett sätt att upptäcka våldet

• Statistik 

• Våldsutsatthet påverkar hälsan

• Tecken på våld kan vara diffusa och otydliga

• Det kontrollerande våldet har en tendens att trappas upp

• Det kan lägga grund för att personen tar kontakt med andra 
för hjälp och stöd

• Vi har ett uppdrag inom socialtjänsten att arbeta kring 
frågan om våld i nära relationer



5 kap § 11 
Socialtjänstlagen 

SOSFS 2014:4 
Föreskrifter och 

allmänna råd 
Våld i nära relationer



Paus!



Film 
Blott mig du älskar



Definition av våld

Våld är varje handling riktad mot någon 
annan person som genom denna handling 

skadar, smärtar eller kränker, får denna 
person att göra något mot sin vilja eller att 

avstå från att göra det den vill.

Per Isdal, Meningen med våld 



Våld riktat mot 
funktionsnedsättning

Olika typer av våld

Sexuellt

LatentEkonomiskt
Materiellt

Försummelse

Digitalt Våld

Fysiskt Psykiskt



Normaliseringsprocessen

• Tre faser:

1. Kontroll, kritik och krav börjar. 
2. Våldet trappas upp. Gränserna flyttas fram och 

suddas ut – stegvis förändring – anpassning.
3. Våldet är en stor del av vardagen och 

förhållandet – gör allt för att vara till lags.

Våldets normaliseringsprocess, Eva Lundgren, ROKS, 2004

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOyI4ISRnMgCFUfwcgod8rsOZQ&url=http://www.polismuseet.se/Utstallningar/Webbutstallningar/Hem-ljuva-hem/Men-varfor-gar-hon-inte-bara/&bvm=bv.103627116,d.bGQ&psig=AFQjCNFgFEy3KNyI49etsQED_VTQkVWMOw&ust=1443612272576821


Det traumatiska bandet till förövaren

Emotionellt band
• Rädsla
• Kärlek
• Medlidande
• Hat
• Skuld
• Hopp

Sammansatt band
• Vilja att förstå
• Internalisering
• Beroende

Varför går hon?, Carin Holmberg & Viveca Enander, Studentlitteratur, 2004
Hur går hon?, Carin Holmberg & Viveca Enander, Studentlitteratur, 2011

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG2Z_pmrnOAhWoJJoKHW5bC_AQjRwIBw&url=http://misshandel.ifokus.se/discussions/554a0e05ce12c4505e00106a-det-traumatiska-bandet&psig=AFQjCNHzTYS4lEAOzg4tPeZK_uL2a_CL9g&ust=1470999459086474


Minipaus



Intersektionalitet
Olika maktordningar samverkar:

Funktionsförmåga

Genus

Etnicitet

Klass

Sexualitet

Ålder

• Människors komplexa livssituationer
• Fokus på samhällets ansvar
• Hänger ihop med våra normer



Särskilt sårbara grupper

• Den särskilda sårbarheten 

• Skymmer sikten för våldet

• Olika grupper utsedda

• Personer med HBTQ-tillhörighet kan också anses 
vara en utsatt grupp

• Våld i samkönade relationer

• Fördelen med att lyfta särskilda gruppers 
utsatthet 



Bemötande

• Vad tyckte ni om bemötandet i filmen -
polisens respektive vårdpersonalens? 

• Ge exempel på hur du 
själv har gjort för att få till 
stånd ett bra bemötande i 
möten med klienter?



Bemötande
Våldsutsatta kvinnors egna önskemål kring bemötande:

• Enskilda samtal!

• Icke dömande/icke skuldbeläggande attityd 

• Stöttande attityd och en chans till att bli förstådda 

• Empati, respekt 

• Gott icke-verbalt bemötande 

• Information kring stöd, rådgivning och att bli hänvisad vidare 

• Att ta tillvara kvinnornas självständighet 

• Att personalen undviker stereotypisering

• Kunskap om våld i nära relationer hos personalen

• Bra med frågor på rutin och fråga flera gånger 

Bacchus et al. 2002; Battaglia et al. 2003; Bradbury-Jones, Duncan, Kroll, Moy & Taylor 2011; Chang, Decker, Moracco, Martin, Petersen & Fraiser 2004; 
Chang et al. 2005; Dienermann et al. 2005; Lutenbacher et al. 2003: Peckover 2003; Reisenhofer & Seibold 2012; Spangaro et al. 2010; 
https://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/halso-och-sjukvardens-ansvar/bemotande-och-behandling/)



Lunch!



Film
Låt oss tala

https://www.aftonbladet.se/a/mR0931?refpartner=link_copy_app_share



Ställ frågan!

Det viktigaste är att faktiskt fråga! 

Viktigt att känna sig bekväm vid frågor om våld

Hitta formuleringar som passar dig/er organisation!

Använd FREDA-kortfrågor direkt eller efter att du 
använt dig av din ”egen” fråga först!

Exempel: ”Finns det någon i din omgivning som du är 
rädd för eller känner dig kränkt eller kontrollerad av?”



Att tänka på inför att fråga om våld

• Prata enskilt med personen!

• Ett gott bemötande

• Ge tid

• Lyssna aktivt

• Språkets betydelse

• En fråga om våldsutsatthet kan starta en process –
viktigt att informera om stöd och hänvisa vidare

• När du frågar om våldsutsatthet – tala om att det är 
frivilligt att svara på frågorna

Malmö stad, Ann-Helen Westerdahl, 2017; http://nck.uu.se/; 
Att ställa fråga om våld som en del av anamnesen, NCK-Rapport 2010:04;
http://nck.uu.se/

http://nck.uu.se/


Att tänka på inför att fråga om våld forts

• Ha beredskap att ta emot svaret – känna till och 
använda rutiner och handlingsplaner

• Informera om vilken hjälp och stöd som finns

• Använda professionell tolk vid behov – telefontolk

• Dokumentera tecken på våld, även om personen inte 
vill gå vidare med anmälan nu

• Samverka vid behov

• Anmälningsplikt för barn som bevittnar/utsätts för 
våld

• Fråga igen om det behövs!
Malmö stad, Ann-Helen Westerdahl, 2017; http://nck.uu.se/; 
Att ställa fråga om våld som en del av anamnesen, NCK-Rapport 
2010:04; http://nck.uu.se/

http://nck.uu.se/


Film – Att fråga om våld

• Sex filmer som ger exempel på hur frågor om våld kan 
ställas i olika delar av socialtjänst samt vård- och omsorg

• I tre av filmerna används FREDA kortfrågor



FREDA-kortfrågor
Att identifiera våldsutsatthet

• Ett stöd i att ta upp frågan om våld

• Kan vara bra att inleda med att berätta 
om socialtjänstens ansvar att identifiera 
och ge stöd åt våldsutsatta personer

• Används främst som intervjuunderlag. 
Bäst i direkt möte, inte i telefon



Innehåll FREDA-kortfrågor

Innehåller:

Fem frågor om erfarenhet av fysiskt, psykiskt och 
sexuellt våld samt frågor utifrån om den våldsutsatta 
personen har behov av hjälpmedel eller annat stöd 
med anledning av funktionsnedsättning, ålderdom

Frågor om när våldet inträffat (under senaste året 
eller tidigare i livet), om rädsla för våldsutövaren och 
om nuvarande kontakt med våldsutövaren

Frågor om barn bevittnat våld och om barn själva 
utsatts för våld  



Bikupa



Instruktioner bikupa

Reflektera tillsammans efteråt: 

➢ Var hänvisar ni vidare, när och hur?

➢ Hur gör ni i er organisation utifrån era rutiner? Om ni inte 
har rutiner/inte har kännedom om vilka rutiner som finns, 
agera på det sätt ni anser bäst. 

Arbeta två och två, först är en handläggare och den andre 
besökare och efter halva tiden byter ni roller. Ni ska i den 
här övningen få jakande svar om att våld existerar.

När ni gått igenom frågeformuläret och fått jakande svar, 
ska ni fortsätta med att hänvisa vidare.



Paus!



Uppföljning bikupa

• Hur var det att ställa frågorna?

• Hur gick ni vidare?

• Finns/har ni kännedom om rutiner på er 
arbetsplats?

• När informerar ni om skyldighet att anmäla 
om barn i fara?

• Hur ser ni på er roll? Att ställa frågor, men 
inte vara den som fortsätter i ärendet?



Film 

FREDA kortfrågor – Försörjningsstöd



FREDA-kortfrågor pictogram



Ställa FREDA kortfrågor 
rutinmässigt eller inte?

• Hur skulle det fungera i ditt arbete?

• Vilka enheter ska ställa kortfrågor rutinmässigt, 
tycker ni?



Hur går ni vidare?

• Skriv ner punkter som ni ska börja med 
när ni kommer tillbaka till er verksamhet!

• Delge i storgrupp hur ni går vidare - ge 
tips till varandra

• Använd detta nätverk vid behov – ni får 
varandras e-mailadresser vid utskick av 
pp-bilderna



Tack för idag!



Socialstyrelsens allmänna råd
om ekonomiskt bistånd (SOSFS 2013:1)

Av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2013:1) 
om ekonomiskt bistånd framgår det när våld 
eller andra övergrepp av eller mot närstående 
särskilt bör beaktas i bedömningen av den 
enskildes rätt till ekonomiskt bistånd 



Socialstyrelsens allmänna råd
om ekonomiskt bistånd (SOSFS 2013:1)

Med anledning av våld 
• Kan det finnas skäl att beräkna kostnaderna enligt 
riksnormen till en högre nivå

• Kan det finnas skäl att bevilja bistånd för byte till 
dyrare bostad

• Kan det finnas skäl att bevilja ekonomiskt bistånd till 
behövlig hemutrustning vid bosättning

• Behöver inte innehav av bil (lätt realiserbar tillgång) 
vara ett hinder för ekonomiskt bistånd om den 
enskilde måste ha bil



Socialstyrelsens allmänna råd
om ekonomiskt bistånd (SOSFS 2013:1)

Med anledning av våld
• Bör socialnämnden kunna göra undantag från 

principen om gemensamma tillgångar

• Bör socialnämnden vid behovsbedömning överväga 
att bortse från föräldrarnas underhållsskyldighet om 
ett barn eller en skolungdom, som har fyllt 18 men 
inte 21 år, på egen hand ansöker om ekonomiskt 
bistånd



Personaktens struktur och innehåll
(SOSFS 2014:5)

Allmänna råd

• Om det finns misstanke om att det förekommer våld 

eller andra övergrepp i en familj som har en 

gemensam personakt hos nämnden, bör akten delas 

så att uppgifter om var och en i familjen 

dokumenteras i skilda akter.

SOSFS 2014:5, 4 kap 3§



Läsa vidare
• VÅLD - Handbok om socialtjänstens och hälso- och 

sjukvårdens arbete med våld i nära relationer (2015) 

• Föreskrifter och Allmänna råd - Våld i nära relationer, SOSFS 

2014:4

• Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd, SOSFS 

2013:1

• Ekonomiskt bistånd – Handbok för socialtjänsten, 2013

• Att vilja se, vilja veta och att våga fråga (2014)

• Att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen (2010)

• Magasinet Att arbeta mot våld, temat #upptäckvåldet 
https://nck.uu.se/digitalAssets/762/c_762004-l_3-k_18-0509-nck-att-arbeta-mot-vald-nr2-tillgangliganpassad.pdf

http://kvinnofrid.nu/PDF/Referenslitteratur/anmala_oro.pdf
http://kvinnofrid.nu/PDF/Referenslitteratur/Foreskrifter_och_allmann_rad.pdf
http://kvinnofrid.nu/PDF/Referenslitteratur/Vilja_se.pdf
http://kvinnofrid.nu/PDF/Referenslitteratur/Anamnesen.pdf
http://kvinnofrid.nu/PDF/Referenslitteratur/Dokumentation_SoS_2015.pdf


Läsa vidare

• Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten 2015)

• Vägledning om skyldigheten att anmäla när barn far illa (2014)

• Anmäla oro för barn (2014)

• När män utsätts för våld i en nära relation (2013)

• Dubbelt utsatt: film och bok

• Det finns stunder, Amphi production

• Normaliseringsprocessen, Eva Lundgren, 2004

http://kvinnofrid.nu/PDF/Referenslitteratur/Dokumentation_SoS_2015.pdf
http://kvinnofrid.nu/PDF/Referenslitteratur/infoblad-vagledning-anmalningsskyldighet.pdf
http://kvinnofrid.nu/PDF/Referenslitteratur/anmala_oro.pdf
http://kvinnofrid.nu/PDF/Referenslitteratur/GTF5.pdf


Läsa vidare

Socialstyrelsens utbildningsmaterial, särskilt 
sårbara grupper: 

➢Blånader och silverhår, Socialstyrelsen, 2014

➢Ensam och utsatt, Socialstyrelsen, 2014

➢Skylla sig själv, Socialstyrelsen, 2011

➢Sällan sedda, Socialstyrelsen, 2011

➢Vänd dem inte ryggen, Socialstyrelsen, 2014



Filmer – Att fråga om våld

Utvecklade av NCK och Länsstyrelserna med stöd av 
Socialstyrelsen och Jämställdhetsmyndigheten 

Daglig verksamhet, intellektuell funktionsnedsättning

Äldreomsorgen, handläggare

Hemtjänsten

Försörjningsstöd, nybesök

Missbruksenheten

Boendestöd

https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/utbildning-moter-valdsutsatta/utbildningsmaterial-om-vald/filmer-om-att-fraga-om-vald-i-socialtjansten/film-daglig-verksamhet-bella/
https://vimeo.com/306171913
https://vimeo.com/306870995
https://vimeo.com/306171578
https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/utbildning-moter-valdsutsatta/utbildningsmaterial-om-vald/filmer-om-att-fraga-om-vald-i-socialtjansten/film-missbruksenheten-anna/
https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/utbildning-moter-valdsutsatta/utbildningsmaterial-om-vald/filmer-om-att-fraga-om-vald-i-socialtjansten/film-boendestod-fatima/


Övrigt

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK):

➢ Webbstöd för kommuner

➢ Kvinnofridslinjen

➢ Webbkurs om våld (i samverkan med länsstyrelserna och 
Socialstyrelsen)

Socialstyrelsen:

➢ Webbkurs om våld mot äldre m.fl.

➢ Webbkurs Att synliggöra normer i socialtjänsten - med ett 
hbtq-perspektiv

➢ Socialstyrelsens pågående våldsuppdrag 
(https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/socialstyrelsens-
pagaende-valdsuppdrag-2018.pdf)

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/socialstyrelsens-pagaende-valdsuppdrag-2018.pdf


Filmen om Agneta

Från Aftonbladets granskning ”Dödade Kvinnor”
http://story.aftonbladet.se/dodadekvinnor#section-3

http://story.aftonbladet.se/dodadekvinnor#section-3


Vad gick fel?

• Läkaren 

• Polisen 

• Socialtjänsten

- Hur borde myndigheterna agerat?


