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Steg 1: Beskrivning av fallet och dess kontext
Sammanställ relevant bakgrundsinformation

Information



Beskrivning av fallet och dess kontext

Vem eller vilka hotar och vem eller vilka är hotade?

Hur ser familjestrukturen ut?

Finns det tidigare hedersrelaterade problem i familjen?

Beskriv det aktuella fallet



Steg 2: Riskfaktorer
Bedöm och beskriv riskfaktorers förekomst och relevans

Del I: Historia av hedersrelaterat våld

T1. Attityd eller uppfattning som stöder eller ursäktar hedersrelaterat våld

T2. Hot eller planer på att utöva hedersrelaterat våld

T3. Fysiskt våld eller försök därtill

T4. Upptrappning

T5. Våldets varaktighet och intensitet

Övriga överväganden

Förekomst

Relevans

N D J

L M H

Förekomst

Relevans

N D J

L M H

Förekomst

Relevans

N D J

L M H

Förekomst

Relevans

N D J

L M H

Förekomst

Relevans

N D J

L M H

Förekomst

Relevans

N D J

L M H
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Del II: Psykosociala problem hos gärningsmannen

P1. Bristfällig kulturell integration

Kodning

Förekomst

Relevans

N D J

L M H

P2. Upplevda allvarliga normöverträdelser

P3. Problem i familjen

P4. Psykiska problem eller missbruksproblem

P5. Antisocial attityd och beteende

Övriga överväganden

Förekomst

Relevans

N D J

L M H

Förekomst

Relevans

N D J

L M H

Förekomst

Relevans

N D J

L M H

Förekomst

Relevans

N D J

L M H

Förekomst

Relevans

N D J

L M H



Del III: Sårbarhetsfaktorer hos offret

S1. Inkonsekvent Beteende eller attityd

Kodning

Förekomst

Relevans

N D J

L M H

S2. Extrem rädsla

S3. Dålig tillgång till social eller professionell hjälp

S4. Livsfarlig situation

S5. Psykiska problem och/eller missbruksproblem

Övriga överväganden

Förekomst

Relevans

N D J

L M H

Förekomst

Relevans

N D J

L M H

Förekomst

Relevans

N D J

L M H

Förekomst

Relevans

N D J

L M H

Förekomst

Relevans

N D J

L M H



Riskformulering

Utveckla en riskformulering genom att identifiera relevanta risk- och sårbarhetsfaktorer och vilken roll dessa har, samt analysera hos 
den eller de presumtiva gärningspersonerna:

 1. Motivatorer (faktorer som ökar den upplevda belöningen eller tillfredställelsen av HRV)
 2. Spärrsänkare (faktorer som minskar den upplevda kostnaden eller negativa konsekvenser av HRV)
 3. Destabilisatorer (faktorer som stör och försämrar förmågan att fatta rationella beslut beträffande HRV)
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Steg 3: Riskscenarier
Vilka är de mest sannolika scenarierna vid ett framtida hedersrelaterat våld?

Scenario #1 Scenario #2 Scenario #3

Typ av våld

- Vilken slags hedersrelaterat våld kan G 
sannolikt utöva?
- Vem eller vilka kan sannolikt bli offer?
- Vilket är det sannolika motivet?

Svårighetsgrad

- Vilken psykisk skada kan O komma att 
åsamkas?
- Vilken fysisk skada kan O komma att 
åsamkas?
- Kan ett sannolikt hedersrelaterat våld 
innebära livsfara för O?

Tidsaspekten

-Hur snart kommer ett eventuellt 
hedersrelaterat våld att ske?
- Finns det några varningssignaler som ty-
der på att denna risk är hög eller ökande?

Frekvens/varaktighet

- Hur ofta kommer sannolikt ett framtida 
hedersrelaterat våld att inträffa - en gång, 
flera gånger, frekvent?
- Ar risken kronisk eller akut ( dvs tidsbe-
gränsad)?

Sannolikhet

- Hur frekvent eller vanligt är denna typ av 
hedersrelaterat våld generellt?
- Utifrån G:s bakgrund, hur sannolikt är 
det att hedersrelaterat våld kommer att 
begås?
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Steg 4: Riskhantering
Rekommendation av strategier för riskhantering

Scenario #1 Scenario #2 Scenario #3

Tillsyn

- Vilken är det bästa sättet att upptäcka ev 
förändring avseende risken?
- Vilka händelser eller omständigheter bör 
medföra en omvärdering av risken?

Behandling

- Vilken behandling eller rehabilitering är 
mest lämplig ur risksynpunkt?
- Vilka brister i G:s psykosociala an-
passning bör bli föremål för åtgärder?

Övervakning

- Vilken övervakning eller restriktioner kan 
användas för att hantera risker från G (ex 
via kontaktförbud)?

Brottsofferskydd

- Vilka åtgärder kan vidtas för att öka O:s 
säkerhet? 
- Kan O:s säkerhetstänkande och 
beteende förbättras?

Övriga överväganden

- Vilka övriga händelser eller omstän-
digheter kan öka eller minska risken?
- Finns något ytterligare att göra för att 
hantera risken?
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Steg 5: Slutsatser
Sammanfattande riskbedömning

Kodning Kommentar

Fallets prioritet

- Hur omfattande åtgärder krävs för att 
förhindra hedersrelaterat våld?
- Är tillgänglig info oklar eller bristfällig?

Risk för allvarligt/dödligt våld

-  Hur stor är risken för allvarligt/dödligt 
hedersrelaterat våld?
- Är tillgänglig info oklar eller bristfällig?

Risk närmaste tiden

- Är risken för hedersrelaterat våld akut?
- Bör åtgärder vidtas omedelbart?

Sannolika offer

-Vem eller vilka är sannolikt primära offer 
för ett hedersrelaterat våld?
- Riskerar någon att bli ett sekundärt 
offer?

Andra risker

- Finns de skäl att bedöma och hantera 
andra våldsrisker (t.ex. självmord, annat 
våld)?
- Bör åtgärder vidtas omedelbart?

Ny bedömning

-  Bör fallet bli föremål för ny bedömning 
och i så fall när?
- Vilka omständigheter bör innebära en 
ny bedömning?

Låg

Medel

Hög/akut

Låg

Medel

Hög/akut

Låg

Medel

Hög/akut

Specificera:

Specificera:

Datum för ny bedömning
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