
4d Att fråga om våld 
1: Ska iRisk användas parallellt med exv. Freda? 
Ja, så är det tänkt. Oftast är FREDA gjort innan iRiSk-initieras, i samband med den akuta risk- och 
farlighetsbedömningen. Men sen kan det ändå under iRiSk intervju bli aktuellt att göra en ny 
bedömning, då det kan framkomma nya uppgifter eller situationen har förändrats. I de fall en 
bedömning med FREDA inte gjorts, så görs en sådan under iRiSk intervjun, de kompletterar ju 
varandra då iRiSk tar upp andra områden och har ett tydligt fokus på barnet och barnets utsatthet. 
 

Fråga 2: Hur gör ni med anmälan till socialtjänsten om ni får utslag för våld? får 
personerna veta det innan dom svarar? kan man vägra att svara?  
Vi informerar alltid i början av alla nybesök att vi har anmälningsskyldighet till socialtjänsten och om 
det framkommer något i besöket som föranleder oro så kommer mottagningen att göra det. Vi säger 
detta tillsammans med övrig information gällande mottagningen.  
 

Fråga 5: Ni säger att om det kommer fram från barnet i enskilt samtal om våld 
från föräldrar, att ni tar det direkt med föräldrar ...jag som jobbar med 
familjebehandling är att barns berättelse om våld eller sexuella berättelser inte 
ska tas med vårdnadshavare utan att det ska skickas in orosanmälan till soc och 
de gör en utredning utan att föräldrar ska kunna påverka sina barn. Vad har ni 
för rutin där? 
Vi har en tydlig rutin gällande när vi inte informera vårdnadshavare om våld och det är just om 
vårdnadshavare är den som utsätter barnet för våld. Då gör vi en anmälan till socialtjänsten, så får 
socialtjänsten utreda eventuellt skyddsbehov. 
 

Fråga 6: Vad gör ni om ni upptäcker våldsutsatthet? Anmälan om oro för barn till 
socialtjänsten? 
Ja, vi anmäler till socialtjänsten. 
 
Fråga 12, 14 och 15 framfördes och besvarades på seminariet.  
 

Fråga 13: Vilken ålder passar lyles för? 
LYLES finns i två versioner; LYLES-P för yngre barn upp till lågstadieåldern, som skyddande föräldrar 
fyller, LYLES-Y som barnen fyller i själva. LYLES-Y är ursprungligen framtagen för barn från 13 år, men 
kan användas från mellanstadiet eftersom den testats i och har svenska normvärden för 
mellanstadiet, högstadiet respektive gymnasiet.   
 

Fråga 16: Hur fungerar det att ställa frågor om våld till två föräldrar om/när det 
är pågående våld inom relationen? 
Om vi innan besök vet att det förekommit våld i familjen mellan föräldrar och båda är 
vårdnadshavare, kallas de på olika tider. Vi kan även under pågående besök dela på besöket i tre 
delar, barnet träffa en behandlare, de vuxna får en stund var med en behandlare. 
När frågeformulär används bör de fyllas i enskilt och följdfrågor bör ställas med varje förälder för sig.  
 



Fråga 17: Att prata om våld ör oftast förknippat med mycket tabu och inom 
socialtjänsten är det ofta svårt att komma vidare i samtal både med barnet och 
de vuxna. Ofta kommer man inte vidare i samtalen. Finns konkreta tips hur man 
skall komma vidare ut ur detta? 
Krisstöd både till barnet och de vuxna, direkt och parallellt med utredning verkar vara bra sätt att 
komma framåt. Behandlande personal som går in och ger stöd till alla att hantera den situation de 
hamnat i och ger generell information om våld och om utredningsprocessen. Målet är att göra det 
lättare att behålla fokus på barnet och på att våld inte är bra och måste förebyggas, och att dämpa 
de farhågor för tvångsåtgärder och åtal som lätt tar över tankandet både hos barn och föräldrar.   
 
 
Fråga 2, 3, 4, 6 och 15.  Om det blir utfall på våld och oro uppstår ska det anmälas till socialtjänsten 
enligt VGR:s särskilda anmälningsblankett. Innan frågorna lämnas ut informeras alltid om 
anmälningsplikten. VKV ska utvärdera svarsformulären vid kommande utvärdering. Det vi redan kan 
se ärt att det  blir utfall på frågorna. Oftast handlar svaren om upplevt våld under uppväxt och våld i 
tidigare relationer. En hel del utfall om våld i skolan och även mellan syskon kan vi också se. 
 
Fråga 5. Om det framkommer misstanke om våld mot barn informeras inte föräldrar, anmälan görs 
direkt till socialtjänsten och vi rekommenderar även att göra anmälan till polis. 
 
Fråga 7. Vi tänker att våldsutövande förälder kan ges möjlighet att berätta om sitt våldsutövande ( 
har hänt) och att det givetvis kan vara så att en förälder utövar våld mot den andra föräldern. Att 
svara på frågor om våld (FOV) är frivilligt, föräldrarna ombeds svara tillsammans med behandlare var 
för sig i behandlingsrum ( barnet svarar alltid enskilt med behandlare och svaren följs upp direkt 
)  alternativt svara i olika delar i väntrummet. Föräldrarnas frågeformulären samlas in av behandlare 
och följs upp efter besöket. Vi utgår från att föräldrar där våld förekommer har strategier för hur de 
förhåller sig till ev frågor om våld. Se även fråga 16. 
 
Fråga 8, 11, 14. Frågematerialet till barn/ungdomar är lösenordsskyddat för verksamheterna tills 
materialet är utvärderat. Efter utvärdering   ( hösten 19/vintern 20)  kommer materialet finnas på vår 
hemsida. Till de yngre barnen blir det mer en dialog mellan barn och behandlare med  instruktioner 
till behandlare och bilder i en liten bok att utgå ifrån. 
 
Fråga 16. Föräldrar får svara enskilt på frågor om våld, svaren följs upp av behandlare efter besöket, 
om det blir utfall på våld tar behandlaren kontakt med vederbörande, oftast per telefon, för 
följdfrågor nästa dag. Nytt enskilt besök kan erbjudas alternativt hänvisning till 
krismottagning/samtalsmottagning.  
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