Underlag för bedömning av risker vid stalking
SAM:SV
Stalking Assessment and Management (SAM) Screening Version
P. R. Kropp & S. D. Hart

Namn mt:

Personnr mt:

K-nummer:

__________________________

__________________________

________________________

Ifylld av (texta):
__________________________

Datum:
__________________________

Informationskällor:

 Intervju med den misstänkte/gärningsmannen
 Intervju med offret/offren
 Övrigt_________________________________

________________________

Bedömningsprocedur:
J = Riskfaktorn föreligger;
D = Riskfaktorn föreligger möjligen eller delvis;
N = Riskfaktorn föreligger ej;
-- = Otillräcklig information

Typ av stalking (Bedöm mönster och karakteristika i förföljelsen)

Aktuell
situation

1. Gärningsmannen meddelar sig, sprider och/eller samlar information om offret
¾
¾
¾

Meddelar sig på avstånd till offret via telefon, e-mail, fax, brev eller liknande
Sprider illvilliga rykten och förtal
Gör diverse efterforskningar

2. Gärningsmannen söker närhet eller har tagit direktkontakt med offret
¾
¾

Iakttar, följer på avstånd, avlyssnar, fotograferar, gör intrång, stjäl offrets tillhörigheter, besöker offrets arbetsplats, etc.
Närkontakt i form av tilltal, beröring, förföljelse

3. Gärningsmannen hotar, skrämmer, och/eller brukar våld mot offret
¾
¾
¾

¾

Beteendet är uppenbart ämnat att skrämma offret, ex vis vandalism, aggressivt tilltal, indirekta hot, djurplågeri
Öppna och trovärdiga hot, antingen verbala eller uppvisande av olika slags vapen
Har orsakat fysisk skada på offret, med eller utan vapen
Även sexuella övergrepp räknas hit

4. Gärningsmannens stalking är ihållande och/eller eskalerande
¾
¾
¾

Gärningsmannen lägger ned stor kraft och tid på sin stalking
Detta oavsett konsekvenser och vidtagna åtgärder
Gärningsmannens beteende har trappats upp i frekvens och/eller svårighetsgrad

5. Överträdelse av besöksförbud eller liknande
¾

Gärningsmannen har i sin stalking överträtt besöksförbud eller andra restriktioner
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Bakgrund

Riskfaktorer hos gärningsmannen (Bedöm psykosocial funktionsnivå)

Aktuell
situation

Bakgrund

Aktuell
situation

Bakgrund

6. Aggressivitet
¾
¾
¾
¾

Gärningsmannen uppvisar en stor ilska gentemot offret
Det finns en olöst konflikt med offret
Det finns olösta relationsproblem med offret
Gärningsmannen ger uttryck för aggressiva tankar, fantasier eller planer riktade mot offret

7. Attityd som stöder eller ursäktar stalking
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Gärningsmannen tar inte ansvar för, eller förnekar helt, sin stalking
Minimerar eller förnekar sitt beteende
Minimerar eller förnekar offrets rädsla
Skyller ifrån sig (är själv offret, etc)
Äganderättsbehov
Extremt självupptagen och egocentrisk

8. Besatthet
¾
¾
¾
¾
¾

Gärningsmannen ägnar stor tid åt tankar på offret
Talar ständigt om offret
För dagbok, journal, eller anteckningar om offret
Gärningsmannens resonemang eller uppfattningar är ologiska och konstiga
Tolkar händelser och situationer felaktigt

9. Problemfylld tillvaro
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Gärningsmannen har en livssituation karakteriserad av svårigheter och problem
Problem i relationer, problem på arbetsmarknaden, ekonomiska problem, juridiska problem
Fysisk sjukdom
Social isolering
Missbruk av alkohol, droger eller läkemedel
Deprimerad och ångestladdad , självmordstankar

10. Annan allvarlig kriminalitet
¾
¾

Personen är dömd eller skäligen misstänkt för annan, våldsrelaterad eller icke våldsrelaterad, kriminalitet
Hot om våld, mindre allvarligt våld, och/eller mindre allvarlig kriminalitet bedöms som “D”

Sårbarhetsfaktorer hos offret (Bedöm psykosocial funktionsnivå)
11. Inkonsekvent beteende eller attityd gentemot gärningsmannen
¾
¾
¾
¾
¾

Offrets uppträdande eller attityd mot gärningsmannen är så inkonsekvent att det kan äventyra hennes säkerhet,
exempelvis genom att återta anmälan.
Håller ingen ”rak linje” i sitt beteende eller sänder ”dubbla budskap”
Kontaktar själv gärningsmannen indirekt eller direkt
Anser att gärningsmannens beteende till viss del är rättfärdigat
Normaliserar eller minimerar gärningsmannens beteende

12. Extrem rädsla för gärningsmannen
¾
¾
¾

Offret är så rädd för gärningsmannen att det kan äventyra hennes säkerhet
Traumatiserad
Skräckslagen

13. Dålig tillgång till social och professionell hjälp
¾
¾
¾
¾
¾

Offret saknar möjlighet, förmåga eller motivation att söka hjälp
Okunnig om lagar, rättigheter och hjälporganisationer
Dålig tillgång till professionell hjälp
Låg grad av kontakt med familj och vänner
Dålig social kompetens

14. Svår och/eller farlig livssituation
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Offret har en livssituation karakteriserad av svårigheter och problem
Problem på arbetsmarknaden/ekonomiska problem
Juridiska problem/vårdnadstvist
Fysisk sjukdom
Dåligt fysiskt skydd på arbetsplatsen eller i hemmet
Dålig tillgång till larmmöjligheter

15. Personliga problem
¾
¾
¾
¾

Psykiska problem
Missbruk av alkohol, droger eller läkemedel
Deprimerad och bräcklig
Självmordstankar

Övriga överväganden
¾
¾
¾

Riskbedömning om ingen skyddsåtgärd vidtas:
Ringa in: Låg (L), Medel (M), Hög (H)

Risk för fortsatt stalking?

L

M

H

Risk för våld?

L

M

H

Risk för dödligt våld?

L

M

H

Förslag till skyddsåtgärder
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