
Välkomna!



FREDA

Standardiserade 
bedömningsmetoder för 

socialtjänstens arbete 
mot våld i nära relationer  
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Övning



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 



Olika typer av våld

Fysiskt
Psykiskt

Sexuellt

Latent
Ekonomiskt
Materiellt

Försummelse

Digitalt Våld

kränkningar
kontroll
förföljelse
hot

knuffar, fasthållande
slag

sparkar
överlagt våld

tafsa
”tjatsex”
våldtäkt



Filmen om Agneta

Från Aftonbladets granskning ”Dödade Kvinnor”
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Vad gick fel?

• Läkaren 

• Polisen 

• Socialtjänsten

- Hur borde myndigheterna agerat?



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  



Vad är standardiserade 
bedömningsmetoder?

• Ett komplement till det övriga 
bedömningsarbetet!

• Ett formulär med fastställda frågor som bygger 
på forskning och beprövad erfarenhet  + en 
manual som beskriver hur 
bedömningsmetoden ska användas 

• Vetenskapligt prövat gällande bland annat 
validitet och reliabilitet



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 

Om standardiserade bedömningsmetoder, Socialstyrelsen 2012; Manual för FREDA



Paus



Politiska bakgrunden till FREDA

• Socialtjänstlagen (SoL) skärps 2007, ökat 
ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn

• Regeringen har gett Socialstyrelsen i 
uppdrag att ta fram bedömningsmetoder

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



SOSFS 2014:4
Föreskrifter och allmänna råd

Våld i nära relationer



Hur fungerar då FREDA i praktiken?
Socialstyrelsens prövning

Svårigheter att använda FREDA

När klienten: 

• har en kognitiv funktionsnedsättning

• behöver tolk 

• mår psykiskt dåligt

• känner sig starkt stressad över besöket 

och  

• när personalen känner sig tidspressad 



Vad innebär det att använda FREDA?

• Synliggör våldet och möjliggör för den utsatta personen 
att berätta

• Gör våldet onormalt och bryter normaliserings-
processen. Fungerar som en ”ögonöppnare” 
(normaliserad).

• Ger en heltäckande bild. Inte enbart fysiskt våld, utan 
även psykiskt och sexuellt våld.

• Tydlighet kring ansvar, skuld och våldsmönster

• Ger ett professionellt bemötande och trygghet för 
handläggare



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 då vi misstänker våld?

– Vem som ger praktiskt krisstöd? 

– Vem som verkställer behov av skydd? 

– Vem som ger samtalsstöd/samtalsterapi?

– Samverkan med andra



Inför implementeringen

• Utarbeta en implementeringsplan

• Tydliga och konkreta mål. Vad är vårt mål med att börja använda FREDA? 

• Tidsplan (förberedelse, genomförande, uppföljning)

• Hur ska vi se till att metoden blir en del av verksamheten på lång sikt?

• Vilka resurser krävs t.ex. ifråga om personal, utbildning, tid för övning? 

• Bör våra arbetsrutiner förändras? 

• Vad har tidigare förändringsförsök gett oss för erfarenhet? Hur ser 
implementeringen ut t.ex. vad gäller våld och hot mot personal?

Om evidensbaserad praktik, Socialstyrelsen, 2012



Chefens roll



Ställ frågan!

Viktigt att känna sig bekväm vid frågor om våld!

Hitta formuleringar som passar dig/er 
organisation!

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

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



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 vågar ta kontakt med 
andra för hjälp och stöd

Våldsutsatta kvinnor. Ett utbildningsmaterial för socialtjänstens personal, Socialstyrelsen, 2009; Att fråga om 
våldsutsatthet som en del av anamnesen, Nationellt centrum för kvinnofrid, 2010; Våld. Handbok om socialnämndens 
ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat; Socialstyrelsen, 2011; Skylla sig själv, Socialstyrelsen, 2011



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 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



Frågor eller funderingar



Ställa FREDA kortfrågor 
rutinmässigt eller inte?

• Hur skulle det fungera i ditt arbete?

• Vilka enheter ska ställa kortfrågor 
rutinmässigt, tycker ni?



FREDA-kortfrågor pictogram



Lunch!



FREDA – beskrivning
Våldets karaktär och omfattning

• Baserat på sju internationella vetenskapligt prövade 
instrument

• Används vid kännedom om att våld 
förekommer/förekommit

• Stöd i bedömning av hjälpbehov

• Underlag för FREDA-farlighetsbedömning

• Underlag för samtal

• Intervjuform

• Den professionella ska ha kompetens om våldsfrågor



Innehåll FREDA-beskrivning

• Frågar om vem som utövar våld och tidsperiod 

• Frågor om psykisk utsatthet och hot

• Frågor om fysiskt/sexuellt våld

• Frågor om upplevd fara för sin psykiska hälsa och fara för 
sitt liv samt om rädsla för våldsutövaren och om 
nuvarande kontakt med våldsutövaren

• Frågor om barn har bevittnat/utsatts för våld samt om 
barnens reaktioner och slutligen om husdjur blivit utsatta 
för våld



Psykiskt våld

Frågor som rör förekomst av:  

Kränkningar 

Kontroll

Förföljelse

Hot 



Psykiskt våld

Ställ utforskande frågor kring våldsutövarens 
mående och beteende (riskfaktorer):

T.ex. psykiskt mående/diagnos, missbruk, 
kriminalitet och historik kring detta, normer, 
socialt nätverk 



Fysiskt och sexuellt Våld

Frågor som rör förekomst av:  

• Knuffar, fasthållningar, skakningar

• Slag och sparkar mot ansikte och kropp

• Fastbindning, brännskador och knivhugg

• Sexuellt våld 

• Behov av omplåstring och sjukvård





FREDA-beskrivning

• Att tänka på inför FREDA-beskrivning

• Att utföra FREDA-beskrivning

- Rollspel



Instruktioner grupparbete FREDA-beskrivning

• Gruppindelning två och två

• Gör en FREDA-beskrivning. Utgå från fallbeskrivningen 
”Katarina” (och komplettera med egen fantasi). 

• Öva genom att rollspela, en har rollen som 
socialsekreterare och en har rollen som våldsutsatt 
person! Skifta roller efter halva tiden!

• Fråga om ni undrar över något!

Ta med er:

- FREDA-beskrivning

- Fallbeskrivningen



Grupparbete

FREDA-beskrivning



Fika!



Uppföljning FREDA-beskrivning

Hur upplevde du att utföra FREDA-
beskrivning (grupparbetet)?

• Synpunkter och frågor om FREDA-beskrivning

• Hur var det att ställa frågorna?

• Vad upplevdes svårt?

• Vad upplevdes lätt?



Tack för idag!



Välkomna!



Dagens upplägg

• DAG 2 – Introduktion FREDA-
Farlighetsbedömning
Säkerhetsplanering
Sammanfattande bedömning

Grupparbete Farlighetsbedömning,   
Säkerhetsplanering, 
Sammanfattande bedömning



Frågor från förra gången?



Uppföljning FREDA-beskrivning

Kom ihåg!☺:

• Psykiskt och sexuellt våld kan även innefatta det våld 
som sker på nätet- digitalt våld

• Det kan även förekomma ekonomiskt våld och 
materiellt våld. Finns inte många frågor om detta i 
FREDA-beskrivning. Det finns inte heller många 
frågor om sexuellt våld. Ställ fler frågor kring detta 
våld om det behövs! Det finns även män, hen och 
den som utsätts för sexuellt våld.

• Det latenta våldet följer med övrigt våld!



Filmen om Susanne
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Fakta kring Susannes situation

• Ingen ser helheten

• Samverkan saknas – information förs inte 
vidare

• Varningssignaler missas

• Susanne får inte information

• Susanne saknar stöd

• Situationen tas inte på allvar



Exempel på andra hot- och 
riskbedömningsinstrument

SARA                                   

PATRIARK

SAM

IRISK – BARN (projekt)



FREDA-farlighetsbedömning

• Baserat på ett internationellt beprövat 
riskbedömningsinstrument ”Danger Assessment” 
(USA/Kanada)

• Frågor för att ge en bild av risk för ökat eller dödligt våld

• Ligger till grund för säkerhetsplaneringen med den 
våldsutsatta

• En del av en helhetsbedömning av risk. Ska kompletteras med 
annan information och med den våldsutsatta personens egen 
uppfattning om risk.



FREDA-farlighetsbedömning

• Bedömningen är en färskvara. Nya omständigheter – ny 
bedömning! Viktigt för säkerheten.

• Kan vara flera personer som utsätter, gör då olika 
bedömningar!

• Viktigt att förklara varför FREDA-farlighetsbedömning görs

• Berätta hur FREDA-farlighetsbedömning kommer att gå till

• Berätta om de rutiner och möjligheter som finns i form av 
stöd och skydd 



Innehåll FREDA-farlighetsbedömning
• 20 frågor (19 frågor om risk- och sårbarhetsfaktorer och en fråga om den 

våldsutsatta personen har haft tankar kring att ta sitt liv)

• FREDA-farlighetsbedömning skiljer sig från FREDA-kortfrågor och 
beskrivning genom att frågorna också handlar om andra livsförhållanden 
än endast våld (ex. relationen, arbetssituationen, missbruk, svartsjuka)

• Frågorna fångar de faktorer som i forskning visat sig vara relaterade till 
ökad risk för dödligt våld

• Ja och nej-svar. Antalet ja-svar adderas och räknas ihop. Vissa ja-svar ger 
fler poäng än andra.

• En farlighetsnivå räknas ut genom poängberäkning, utifrån farlighetsnivå 
ges rekommendationer för säkerhetsplanering. 

• Frågorna ska ställas som de är, får inte ändras! Men samtal kan ske utöver 
frågorna. 



Fyra farlighetsnivåer

Utifrån poängberäkningen finns fyra farlighetsnivåer. 
Varje nivå är kopplad till rekommendationer för 
säkerhetsplanering.

Nivå 1 (mindre än 8 poäng):  Risken för ökad farlighet är varierande

Nivå 2 (8-13 poäng): Ökad farlighet råder

Nivå 3 (14-17 poäng): Allvarlig fara råder

Nivå 4 (18 poäng eller mer):  Mycket allvarlig fara råder



Att göra en FREDA-
farlighetsbedömning

• Att tänka på när man gör FREDA-
farlighetsbedömningen

• Ställa frågorna– rollspel



Paus!



Grupparbete
Farlighetsbedömningen

• Gruppindelning två och två

• Öva på farlighetsbedömning genom att rollspela! 

En har rollen som handläggare och en har rollen som  
våldsutsatt person. Skifta roller efter halva tiden!

• Läs igenom Fallbeskrivningen ”Katarina” igen. Utgå från 
fallbeskrivningen.



Uppföljning FREDA-farlighetsbedömning

Hur upplevde ni att utföra FREDA-
farlighetsbedömning?

• Hur var det att ställa frågorna?

• Vad upplevdes svårt?

• Vad upplevdes lätt?



Säkerhetsplanering



Punkter kring säkerhetsplanering
att ta upp med den våldsutsatta personen a) 

• Vikten av att vara mentalt förberedd på att våld kan uppstå (prata kring 
detta)

• Tänk igenom barnens säkerhet!

• Säkerhet i bostaden (kodlås, säkerhetskedja, titthål)

• Se över ev. trädgård (buskage, ytterbelysning)

• Se över flyktvägar ur bostaden

• Skaffa säkrare rum (t.ex. byt regelbundet plats för köksknivar)

• Ha klart en säker plats att ta tillflykt till

• Ha viktiga papper och mediciner lätt åtkomliga

• Ha pengar och bankkort lättillgängligt

• Om möjligt, ha en väska packad med saker om man hastigt behöver lämna 
hemmet (om möjligt extra mobiltel. med viktiga tel.nr.)

• Ha mobilen (inte smartphone) laddad + extra laddare

• Ha bensin i bilen och extra nycklar



Punkter kring säkerhetsplanering
att ta upp med den våldsutsatta personen b)

• Bryt rutiner (färdvägar till och från arbetet, affär osv.)

• Om förföljd, ta dig till plats där personer finns, ex. bemannad 
bensinmack

• Ring 112 (sociala jouren) vid fara

• Ha gjort upp säkraste sättet att kontakta socialtjänsten 
(familjefrid)

• Ring person som är bestämt kan hjälpa vid akut situation

• Ha ev. kodord för att signalera fara till vänner/socialtjänsten

• Förvara telefonnummer under fingerat namn 

• Kunna viktiga telefonnummer utantill

• Vid flytt, skaffa skyddad adress (sekretessmarkering, skyddad 
folkbokföring)



Säkerhetsplanering  
Erfarenheter från praktiker



Nivå 1: Risken för ökad farlighet är varierande 

• Genomföra rutinmässig 
säkerhetsplanering och uppföljning

• Informera om att risknivån plötsligt 
kan öka

• Prata med personen om att lita på 
sin intuition gällande ökad fara

• Informera om varningssignaler för 
ökad risk 

• Påpeka vikten av att vara vaksam 
inför att nya omständigheter för 
ökad farlighet kan uppstå



Nivå 2: Ökad farlighet råder 

• Nödvändigt med noggrann 
säkerhetsplanering och täta 
uppföljningar

• Betona att bedömningen visar 
på ökande farlighet

• Påpeka vikten av att vara 
vaksam inför att nya 
omständigheter med ökad 
farlighet kan uppstå

• Informera om möjligheter att 
få skyddat boende



Nivå 3: Allvarlig fara råder

• Informera om att 
bedömningen visar att allvarlig 
fara föreligger

• Driv kraftfullt på så att 
kontinuerlig 
säkerhetsplanering utförs och 
följs upp

• Samverka med andra så att 
säkerheten för personen 
beaktas (ex. med polis)

• Informera om möjligheter och 
betydelsen av att få skyddat 
boende



Nivå 4: Mycket allvarlig fara råder

• Koncentrera arbetet på att få 
våldsutövaren under kontroll 
genom rättsliga åtgärder 

• Genomför kontinuerlig och 
utökad kartläggning av 
farlighetsläge och 
säkerhetsplanering.

• Informera om möjligheter och 
den ökade betydelsen av 
skyddat boende.

• Om den våldsutsatta personen 
redan bor på skyddat boende, 
arbeta för att det fortsätter



Lunch!



Grupparbete Säkerhetsplanering

• Öva på att göra en säkerhetsplanering tillsammans två och 
två utifrån fallet ”Katarina”. Utgå från att Katarina inte är 
redo att flytta till skyddat boende.

• Utgå från rekommendationerna för den nivå som 
farlighetsbedömningen hamnade på i förra grupparbetet. 

• Använd er av säkerhetspunkterna a) och b) då ni diskuterar 
kring en säkerhetsplanering för ”Katarina”.

• Använd mallen ”Säkerhetsplanering Katarina”.



Uppföljning Säkerhetsplanering

• Vad tog ni upp för punkter?

• Hur tänkte ni kring barnen?

• Hur upplevde ni att göra en 
säkerhetsplanering?



Den sammanfattande riskbedömningen

• Slutligen gör en sammanfattning av hela bedömningen om risk för hot och 
våld.

• Information som framkommit genom samtal, Beskrivningen, 
Farlighetsbedömningen, riskfaktorer, sårbarhetsfaktorer etc.

• Den sammanfattande riskbedömningen ingå som en del av en utredning 
eller enskilt dokument

• Riskbedömningen gås igenom tillsammans med den det berör

• Kan användas till exempelvis:

➢ som stöd för rätt insats

➢ underlag vid ansökan om sekretessmarkering

➢ vid rättegång

➢ som underlag för bearbetning



Bedömningen Riskfaktorer

Väg in riskfaktorer i bedömningen

• Riskfaktorer hos den som utövar våld:

- Separationsproblematik hos gärningsmannen
- Kontrollbehov 
- Svartsjuka 
- Tidigare utsatt offret för partnervåld
- Drog/alkoholmissbruk 
- Arbetslöshet 
- Psykisk ohälsa, personlighetsstörning 
- Kriminalitet
- Använt vapen m.fl.



Bedömningen Sårbarhetsfaktorer

Väg in sårbarhetsfaktorer i bedömningen

• Exempel på sårbarhetsfaktorer hos den 
våldsutsatta personen:

- Gravid

- Barn med annan partner

- Normaliserad

- Uttalat att man vill separera/begärt skilsmässa



Bedömningen Sårbarhetsfaktorer

Sårbarhetsfaktorer hos den våldsutsatta 
personen, från SARA och PATRIARK:

• Extrem rädsla för gärningspersonen som gör den våldsutsatta 
irrationell

• Inkonsekvent beteende eller attityd gentemot 
gärningspersonen 

• Personliga problem (psykisk ohälsa, missbruk)

• Dålig tillgång till social och professionell hjälp (isolerad etc.)

• Farlig livssituation 



Grupparbete
Sammanfattande bedömning

• Arbeta två och två

• Skriv stödord till en Sammanfattande 
riskbedömning

• Utgå från fallbeskrivningen ”Katarina” och 
tillgänglig information

• Använd mallen ”FREDA sammanfattande 

riskbedömning”



Paus!



Uppföljning Sammanfattande 
riskbedömningen

• Frågor?

• Hur upplevde ni att göra övningen?



Hur går ni vidare?

- Vad blir det första steget för att börja   
arbeta med FREDA?

- Har ni identifierat nya  
saker/prioriteringar?



Avslutning

• Inför nästa träff

• Utvärderingen☺!

• Intyg



Tack för idag!
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