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FREDA-farlighetsbedömning 

Råd för användning 
FREDA-farlighetsbedömning görs i samtal med den våldsutsatta. Det är 
viktigt att riskbedömningen görs i den inledande kontakten för att kunna 
bedöma behovet av akuta insatser. Det är inte ovanligt att den som utsatts för 
våld på grund av rädsla eller skamkänslor väntar med att söka hjälp och 
situationen kan därför vara akut redan vid den första kontakt med den utsatta. 
I Socialstyrelsens dödsfallsutredningar 2016-2017 framkom att fyra kvinnor 
vänt sig till socialtjänsten för att söka hjälp att komma ifrån en våldsam 
partner. För alla fyra hade våldet trappats upp på senare tid och kvinnorna 
hade bestämt sig för att bryta upp. I tre av dessa fyra fall gjorde 
socialtjänsten inte någon riskbedömning, vilket sannolikt bidrog till att 
riskerna i kvinnornas situation inte uppmärksammades. Inom tre månader 
hade de tre kvinnorna kvinnor dödats av sin partner. 

Berätta om möjliga åtgärder 
I samband med intervjun är det viktigt att beskriva vilka möjligheter verk-
samheten har att ge stöd och skydd i samband med fortsatt utsatthet. Det är 
en fråga för den professionella att avgöra om det i det specifika fallet är bäst 
att ta upp detta innan riskbedömningen eller efter att intervjun genomförts. 

Varsamhet i tolkningen 
Det finns flera skäl att vara varsam i tolkningen av resultatet från FREDA-
farlighetsbedömning. Den våldsutsattas egen uppskattning av risk är i ge-
nomsnitt lika god som standardiserade instruments förmåga att förutsäga risk 
[11]. Detta gäller dock generellt sett och det kan alltså finnas personer som 
underskattar eller minimerar sin risk. Om den våldsutsatta själv upplever låg 
risk för ökat våld medan FREDA-farlighetsbedömning ger höga poäng kan 
denna skillnad vara utgångspunkt för en diskussion om skyddsbehov. Den 
professionella kan berätta att faktorer som i forskning visat sig vara kopplade 
till eskalerat våld tyder på att risken kan vara större än kvinnan själv 
upplever den. 

Barn en känslig fråga 
Om den våldsutsatta har barn kan det finnas en rädsla att erkänna den risk 
man upplever eftersom den också berör barnet och kan väcka rädsla för att 
barnet ska bli omhändertaget. Forskning visar att rädslan för att det egna 
barnet eller barnen ska bli omhändertagna kan ha inflytande över våldsutsat-
tas hjälpsökande på olika sätt. Rädslan att förlora vårdnaden kan medföra att 
den utsatta minimerar risken för vidare utsatthet. När den våldsutsatta uppfat-
tar att professionella anser att barnen behöver ökat skydd, även till priset av 
ett eventuellt omhändertagande, tycks detta ibland kunna ge den våldsutsatta 



motivation att bryta upp från situationen [16]. När man som professionell 
ska återkoppla resultatet från FREDA-farlighetsbedömning och vill 
diskutera eventuella konsekvenser för barnet/barnen är det viktigt att ta 
hänsyn till att prat om barnen kan påverka den utsatta olika beroende på var 
i uppbrottsprocessen denne befinner sig.  

Om barn kan ha utsatts för eller bevittnat våld eller andra övergrepp av en 
närstående ska nämnden inleda en utredning om barnets behov av stöd och 
hjälp (jfr 6 kap.1 § SOSFS 2014:4). 

Psykiatriska problem en ytterligare riskfaktor 
Forskning om svenska fall av dödligt våld i nära relation har visat att dessa 
förövare i högre utsträckning än hela gruppen våldsutövare i nära relation, 
har psykiatriska diagnoser (t ex psykoser, depression). Detta avviker från 
det mönster av personlighetsstörning och psykopati som i allmänhet 
förknippas med våldsutövare i nära relation. Det är därför relevant att fråga 
den utsatta om förövaren har psykiatriska problem [21]. 
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Rekommendationer för säkerhetsplanering 

Risken för ökad farlighet är varierande 
Genomför rutinmässig säkerhetsplanering och uppföljning. 
Informera om att risknivån plötsligt kan öka. 
Understöd personen att lita på sina intuitiva känslor om ökad fara.  
Informera om tillämpliga varningssignaler för ökad risk.  
Understryk vikten av vaksamhet inför att nya omständigheter för ökad farlig-
het kan tillkomma.  

Ökad farlighet råder 
Noggrann säkerhetsplanering och förtätad uppföljning är nödvändig.  
Understryk att resultatet av denna bedömning visar på ökande farlighet. 
Understryk vikten av vaksamhet inför att nya omständigheter för ökad farlig-
het kan tillkomma. 
Informera om möjligheter att få skyddat boende. 

Allvarlig fara råder  
Informera personen om att resultatet av denna bedömning visar att allvarlig 
fara för föreligger. 
Driv med kraft och tydlighet på så att kontinuerlig säkerhetsplanering utförs 
och följs upp.  
Kommunicera om möjligt med andra aktörer, så att personens säkerhet beak-
tas.  
Informera om möjligheter och vikten av att få skyddat boende. 

Mycket allvarlig fara råder 
Koncentrera ansträngningarna på att få förövaren under kontroll av tillgäng-
liga rättsliga åtgärder. 
Genomför kontinuerlig och utökad kartläggning av farlighetsläge och säker-
hetsplanering. 
Informera om möjligheter och den ökade vikten av skyddat boende.  
Om personen redan använder skyddat boende, gör insatser så att det vid-
makthålls. 
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