
FREDA – bedömningsmetoder 
i arbetet mot våld i nära relationer



Syftet med bedömningsmetoderna

- stödja socialtjänstens att identifiera våldsutsatthet

- stödja val av insatser

- att stödja utredningen av risk för fortsatt utsatthet



FREDA – bedömningsmetoder

• FREDA-kortfrågor. Stöd till att identifiera (våga 

fråga) våld.  

• FREDA-beskrivning. Stöd i kartläggning av 

pågående eller tidigare våld/utsatthet.  

• FREDA-farlighet. Stöd att bedöma risk för fortsatt  

utsatthet.

• Instrumenten är könsneutrala



FREDA-kortfrågor

Innehåller 5 frågor om:

• Erfarenhet av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld (senaste 

året respektive tidigare i livet)

• Rädsla för förövaren 

• Nuvarande kontakt med förövaren

Samt:

• Frågor om huruvida barn varit närvarande vid 

våldssituationen

• Frågor om specifik utsatthet om den tillfrågade har 

funktionsnedsättning



FREDA-beskrivning
• Baserat på sju internationella vetenskapligt prövade instrument

• Beskriver karaktären på våldet (fysiskt, sexuellt och psykiskt)

• Ger underlag för att bedöma behovet av insats och behov av ytterligare 

riskbedömning

• 30 frågor om fysiskt våld och 45 frågor om psykisk utsatthet och hot. 

• Besvaras enligt en 3-gradig skala (aldrig/ngn gång/upprepade gånger).

• Frågar om förövaren har utsatt barn och husdjur

• Frågar om upplevd fara för sin fysiska och psykiska hälsa och rädsla för 

förövaren



FREDA-farlighetsbedömning
• Baserat på ett internationellt riskbedömningsinstrument 

(Danger Assessment)

• 20 frågor

• Bygger på information från den utsatte (ej beroende av att gå in 

register etc.)

• Resulterar i en farlighetsnivå med rekommendationer för 

säkerhetsplanering

• FREDA-farlighet ska ses som en del av en helhetsbedömning 

av risk. Resultatet från FREDA-farlighet ska relateras till annan 

relevant information och kvinnans egen uppfattning om risk



Prövning av bedömningsmetoderna

• 20 verksamheter (i 5 regioner) deltog 

• Socialarbetare skötte urvalet av personer 

• Cirka 50 kvinnor besvarade (de ursprungliga) 

kortfrågorna 

• Cirka 200 kvinnor besvarade FREDA beskrivning 

och FREDA farlighet 



Sammantaget om prövningarna av FREDA

• FREDA-kortfrågor är reviderade och har inte prövats i 

nuvarande form 

• FREDA-beskrivning har god vetenskaplig kvalitet och 

synliggör olika grader av och olika slags våld

• FREDA-farlighet har god vetenskaplig kvalitet enligt 

internationella studier och korrelerar på ett logiskt sätt 

med FREDA beskrivningarna vilket indikerar god validitet i 

ett svenskt sammanhang



Några ord från praktiker...

• FREDA beskrivning kan utgöra en ögonöppnare 

kring våldssituationen för den utsatte och för 

personalen

• Frågorna om sexuellt våld är mycket färre och 

mindre detaljerade varför?

• FREDA farlighet är lätt att använda

• Metoderna kan vara svåra att använda med tolk



Vad kan vi säga om FREDA idag

• FREDA förfaller användbart i socialtjänstens 

arbetet mot våld i nära relationer

• FREDA verkar accepteras av brukare/klient

• Vi vet inte än hur väl manualen stöder ett gott 

användande av FREDA 

• Socialstyrelsen kommer att följa de verksamheter 

som börjar använda FREDA för att utveckla 

manualen



Stöd och utbildning kring FREDA

• Det krävs idag ingen formell utbildning för att 

börja använda FREDA 

• Manualen beskriver införandet av FREDA som ett 

förändringsarbete som behöver chefsstöd, tid och 

resurser i likhet med annat förändringsarbete

• Verksamheter som gör en överenskommelse om 

återkoppling till Socialstyrelsen kan pröva att 

använda FREDA


