
Råd för användning 
FREDA-beskrivning är främst tänkt som ett underlag för samtal om det våld 
som förekommit och bedömningen av behov av hjälp och skydd. Det kan 
användas både för att beskriva det våld som förekommit innan den utsatte 
fått insatser och för att undersöka våldssituationen efter insats. I första hand 
ska professionell och klient gå igenom FREDA-beskrivning tillsammans.  

Om klienten ber att få fylla i instrumentet själv är det upp till den profess-
ionella att bedöma om och var detta är lämpligt. Det är generellt sett inte 
lämpligt att skicka hem instrumentet med klienter som har en pågående kon-
takt med förövaren. Oavsett hur frågorna fylls i är återkopplingen till den 
våldsutsatta viktig.  

FREDA-beskrivning är tänkt att användas i verksamheter där man redan 
har fastställt att en person har utsatts för våld och där personalen har vålds-
kompetens och är förberedd på att möta och hantera våldsproblematik. I 
samband med FREDA-beskrivning är det viktigt att berätta om de rutiner och 
möjligheter som verksamheten har för att ge stöd och skydd till våldsutsatta. 

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

Beskrivningen väcker starka känslor 
Såväl prövningen som uppföljningen av FREDA-beskrivning visar att inter-
vjun ofta fungerar som en ”ögonöppnare” för kvinnorna såväl som för de 
professionella. Att gå igenom omfattningen av våldshandlingar ger en tydlig 
bild av våldsutsattheten. Att beskriva en svår situation kan medföra starka 
minnesbilder och känslor som behöver få uttryckas direkt efter att frågorna 
besvarats. Det är därför viktigt att det finns gott om tid för samtalet och att 
uppföljande samtal planeras i direkt anslutning till intervjun. Om det finns 
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behov av att dela upp genomgången av våldet med FREDA-beskrivning på 
flera tillfällen finns det inga hinder att göra det. 

Förbered exempel på olika slags våld  
De våldshandlingar som finns med i FREDA-beskrivning är inte formellt 
definierade. Under samtalet med den våldsutsatta kan man behöva exemplifi-
era vad som kan menas med de olika slags våld. Personalen i den verksamhet 
som använder FREDA-beskrivning kan tillsammans gå igenom vad som kan 
vara relevanta exempel på olika våldshandlingar. Erfarenheter från prövning-
arna tyder på att frågor om sexuellt våld är särskilt svåra att ställa. Det gör 
det extra viktigt att personalen som ska arbeta med FREDA-beskrivning har 
förberett sig på vilka exempel som kan illustrera vad som avses med sexuellt 
våld. Detsamma gäller materiellt och ekonomiskt våld. Om den profession-
ella får indikationer på att ett visst slags våld är särskilt relevant för en klient 
behöver bilden kanske fördjupas.  



Kompetens om våld nödvändig 
God kompetens kring våld och våldutsatthet behövs för användningen av 
FREDA-beskrivning. Detta betonas av verksamma som prövat att använda 
FREDA-beskrivning i reguljär praktik. Av särskild vikt för FREDA-
beskrivning är förståelse för den process som det innebär att söka hjälp och 
eventuellt påbörja en uppbrottsprocess från situationen som våldsutsatt. I 
forskning om kvinnors uppbrott från våldsutsatthet förefaller möjligheten att 
kunna se sin utsatthet, och konsekvenserna för en själv och för eventuella 
barn, variera vid olika tidpunkter. Betydelsen av ”timing” verkar vara stor i 
arbetet med våldsutsatta. Om en professionell försöker övertyga en person 
om dennes våldsutsatthet vid ”fel” tidpunkt kan det i vissa fall stärka bandet 
till våldsutövaren [10, 16]. Det är alltså av vikt att bedöma om och när en 
våldsutsatt person och stödet till denne skulle kunna främjas av att gå igenom 
våldets karaktär och omfattning med FREDA-beskrivning.  

Man kan tänka sig att den professionella i ett tidigt skede berättar att man 
har tillgång till FREDA-beskrivning och att klienten genom denna metod kan 
få möjlighet att beskriva sin utsatthet i detalj för sig själv och den profession-
ella. Man kan nämna att detta är en omvälvande upplevelse för många som 
vid rätt tidpunkt kan ge kraft till en eventuell uppbrottsprocess och att den 
våldsutsatta själv får avgöra om och när tiden är rätt för att beskriva utsatt-
hetens karaktär.  

När man ställer frågorna om barnen i FREDA-beskrivning är det viktigt 
att vara särskilt förberedd och använda det egna omdömet. Det beror på att 
frågorna har ändrats respektive förts in efter att prövningen av instrumenten 
i FREDA genomfördes.
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