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Strukturerad bedömning 
 

Feelsecure erbjuder strukturerad bedömning av riskbeteenden. De instrument vi använder är 

evidensbaserade HCR-20:V3 och checklistan TRAP-18.  

 

HCR-20:V3 (Historical Clinical Risk Management, Version 3, Professional guidelines for evaluating 

risk for violence, Douglas, Hart, Webster&Belfrage, 2013) är ett strukturerat instrument för bedömning 

av risker för framtida våld. Instrumentet bygger på en strikt vetenskaplig grund och är lätt att arbeta 

med i kliniskt arbete. Syftet med instrumentet är särskilt att förbättra beslutsunderlaget för olika 

yrkeskategorier som arbetar med potentiellt farliga personer inom olika delar av (rätts)psykiatri och 

kriminalvård, men också att minimera mer eller mindre godtyckliga riskbedömningar. Instrumentet 

utvecklades under 1993-1995 av en grupp forskare vid Simon Fraser University i British Columbia för 

att människor som arbetar inom kriminalvård och psykiatri skulle få ett överskådligt, validerat och 

välfungerande instrument för bedömning av potentiellt farliga personer.  

 

TRAP-18 (Terrorist Radicalization Assesment Protocol, Meloy, 2015) är en bedömningsmall eller 

checklista vid hot om terrorbrott från enskilda individer (exempelvis hot om skolmassaker med politisk 

eller ideologisk agenda). TRAP-18 är utarbetad av J Reid Meloy, en av världens ledande forskare på 

området, och översatt till svenska av professor Henrik Belfrage. TRAP-18 kartlägger ett antal 

riskbeteenden och personliga kännetecken som i en genomgång av den professionella litteraturen 

inom området visat ha en hög grad av samstämmighet mellan personer som ensamma utfört, eller 

planerat att utföra, terrorhandlingar. TRAP-18 är inte tänkt att predicera, dvs förutsäga, 

terrorhandlingar. Syftet med TRAP- 18 är att den skall fungera som en checklista och 

sammanställning över viktiga riskfaktorer för att underlätta för en bedömare att få överblick och 

kunskap om vad som tidigare visat sig vara viktigt i fall av individuella terrorhandlingar. Bedömaren 

försäkrar sig därmed att införskaffa ett så kunskapsbaserat underlag som möjligt vid sin bedömning av 

det föreliggande fallet. TRAP-18 består av följande riskbeteenden och personliga kännetecken: 

 

Riskbeteenden (8) 

 Förberedelse (planering, kartläggning, infoinhämtning)  

 Fixering 

 Identifiering 

 Test av egen förmåga  

 Ökad aktivitet 

 Viss kommunikation/information till omgivningen (läckage) 

 Direkt och explicit kommunikation 

 Enda möjliga utväg, våld det enda alternativet 

 

Personliga kännetecken (10) 

 Moralisk upprördhet 

 Knuten till en ideologi 

 Misslyckat försök att samarbeta med den  

ideologiska gruppen 

 Beroende av den virtuella världen 

 Misslyckat att uppnå önskad karriär 

 Förändrat tänkesätt och humör 

 Vill du veta mer? 

Kontakta oss! 

info@feelsecure.se eller 070 483 80 43 
 


