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Sammanfattning 
 

I Sverige började den förste utbildade utredaren, Jonas Hildeby att arbeta med 

geografisk profilering i Södertörns polismästardistrikt under våren 2004. Under 

hösten 2005 utbildas nio nya utredare i Stockholm. Syftet med detta arbete är att 

undersöka den satsning som gjorts inom svensk polis gällande geografisk 

profilering. Vi avser att genom intervjuer och informationsinhämtning bilda oss en 

uppfattning om vad som legat till grund för denna satsning och hur den motiverats.  

 

Geografisk profilering och datasystemet Rigel utvecklades under 80-talet av den 

kanadensiske polisen Kim Rossmo. Grundtanken bakom geografisk profilering 

och Rigel är att människan är lat dvs. hon väljer det alternativ som innebär minsta 

ansträngning och rör sig enligt ett invant mönster samt att hon gör rationella val. 

Detta används i analysen av hur en gärningsman verkar och väljer brottsplatser. De 

teorier som ligger till grund för geografisk profilering är framförallt 

rutinaktivitetsteorin, tillfällighetsstrukturer, rational choice theory, environmental 

theory och mönsterteorin. 

  

Det framkommer i intervjuerna med beslutsfattarna att beslutsunderlaget i flera fall 

varit tunt samt att det underlag som funnits kommit nästintill uteslutande från Jonas 

Hildeby. Detta anser vi vara anmärkningsvärt med anledning av hans särställning 

som den ende geografiske analytikern i Sverige. Någon kritisk granskning tycks inte 

ha gjorts av metoden. Rikspolisstyrelsen har inte utrett möjligheterna att använda 

geografisk profilering inom svensk polis vilket däremot gjordes innan 

gärningsmannaprofilering infördes.    

Intervjuerna med utredarna visade på att de inte tyckte sig ha fått någon avgörande 

hjälp av profileringen. Dock är alla positiva till att använda sig av geografisk 

profilering igen i sitt arbete. Vår slutsats är att beslutsunderlaget för att låta utbilda 

analytikerna varit bristfälligt. Vi har inte kunnat påvisa att metoden haft ett positivt 

utfall i de fyra fall vi fått tillgång till. Det arbete som utförts i andra länder pekar 

dock på att metoden kan vara till stor nytta i utredningsarbete. Geografisk 

profilering är fortfarande väldigt nytt i Sverige men genom forskning och fortsatt 
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tillämpning av metoden tror vi att den kan bli ett bra komplement till andra 

utredningsåtgärder. De nio nya analytikerna kan på så sätt bli en tillgång för svensk 

polis i framtiden.  
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1 Inledning 
 

Människan är lat. När vi går och handlar väljer vi en affär som ligger nära, när 

vi går till jobbet, eller skolan tar vi oftast samma väg. Även gärningsmännen är i 

sin vardag lata, och begår därför brott enligt samma förutsättningar. Detta är 

grunden i geografisk profilering, ett relativt nytt utredningsverktyg för polisen 

och ett komplement till andra utredningsåtgärder för att kunna minska området 

där gärningsmannen ska eftersökas. 

 Metoden är baserad på olika teorier som utgår från antagandet att människan 

lever efter invanda rutiner och att hon av naturen är lat. Enligt teorierna sker 

brott inte slumpartat, utan de följer ett visst mönster. När gärningsmän begår 

brott lämnar de spår av sina inre föreställningar och detta kan man utläsa mycket 

av.  

Metoder som dessa och liknande, exempelvis gärningsmannaprofilering är 

nästintill mytomspunna. Tv-serier, böcker och filmer bidrar till att öka 

nyfikenheten bland allmänheten men bidrar också till en viss skepticism, i 

synnerhet inom poliskåren. 

I Sverige började den förste utbildade utredaren, Jonas Hildeby att arbeta med 

geografisk profilering i Södertörns polismästardistrikt under våren 2004. Under 

hösten 2005 utbildas nio nya utredare i Stockholm. De utbildas under två 

veckor och kan därefter kalla sig geografiska analytiker. Runt om i världen 

finns 12 stycken geografiska profilerare som jobbar med detta på heltid, deras 

utbildning är på ett år. De arbetar även med grövre brottslighet än den 

geografiske analytikern. 

Eftersom sådana här metoder för många upplevs som något flummiga och 

svårgreppbara vill vi med detta arbete klargöra vad geografisk profilering 

innebär samt vad som ligger till grund för den satsning på utbildning som 

svenska polismyndigheter har gjort på detta till stora delar outforskade område.  
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1.1 Bakgrund 
 

Vi kommer här att presentera en tillbakablick inom beteendevetenskaplig 
kriminologi, för att sedan beskriva utvecklingen inom geografisk profilering. 
 

 I samband med att seriemordsfrekvensen ökade i USA i slutet av 60-talet 

började FBI att utveckla psykologiska beskrivningar av gärningsmännen utifrån 

sin rika erfarenhet av mördare. Dessa kunskaper kunde användas i 

eftersökningen av gärningsmannen vid nya dåd. 

Under 70-talet utvecklade de två FBI-agenterna R.Ressler och R.Hazelwood  

( RPS Rapport, Gärningsmannaprofilering 1994 )metoden att beskriva 

gärningsmannens karakteristika med utgångspunkt från brottplatsdata. FBI 

skapade senare en beteendevetenskaplig enhet och under dess ledning utfördes 

under 80-talet systematiska intervjuer och utvärderingar av seriemördare. Med 

hjälp av ett omfattande frågeformulär intervjuade man 36 seriemördare. Vidare 

samlade man in ett omfattande register och journalmaterial. Syftet var att 

kartlägga förövarnas bakgrund och att närmare förstå deras motiv och 

tillvägagångssätt ( Jackson & Bekerian, 1997). Denna studie var väsentligen av 

teoretisk art, dvs. man rörde sig inte med något psykologiskt referenssystem för 

att beskriva mördarna. Detta var ett medvetet val för att inte blanda ihop polisiär 

och psykologisk terminologi. Studien ledde fram till en ny typologi rörande 

brottsplatser. Denna består av tre kategorier, i Sverige har dessa kommit att 

benämnas:  

- Organiserad brottsplats 

- Kaotisk brottsplats 

- Blandad brottsplats 

Typologin visade sig ha ett stort praktiskt värde eftersom de olika typerna skiljer 

sig avsevärt åt gällande bakgrund, vanor och uppträdande hos respektive 

gärningsman. Således kunde man med utgångspunkt från en bestämning av ett 

brott som organiserat, kaotiskt eller blandat förutsäga vissa spaningsrelevanta 

egenskaper hos gärningsmannen. ( RPS Rapport, Gärningsmannaprofilering 

1994 ).  
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Att ta fram en gärningsmannaprofil innebär att man försöker identifiera och 

karaktärsbestämma gärningsmannens psykologiska och sociologiska 

egenskaper. Genom denna kunskap förses brottsutredningen med ytterligare 

underlag för beslut om inriktningen av spanings- och utredningsarbete. Det har 

inom gärningsmannaprofilering även gjorts en viss geografisk analys av 

gärningsmannen. Geografisk profilering har dock utvecklats till en egen metod. 

Båda metoderna utgår ifrån forskning kring människans beteende och bidrar till 

att begränsa spaningsområdet. 

 

Geografisk profilering som det ser ut idag utvecklades av kanadensiske polisen 

Kim Rossmo. Rossmo ansåg att all kriminell aktivitet som utspelade sig inte var 

helt slumpartad. Det fanns en geografisk logik bakom brottsplatserna. Rossmo 

upptäckte dessa idéer när han studerade för Patricia och Paul Brantingham på 

Simon Fraser universitetet i Kanada (Canadian Geographic,sept/okt 1996). Paret 

som anses vara pionjärer inom geografisk kriminologi, fokuserar sin forskning 

mer på geografin vid ett brott än motivationen, alltså mer på frågeställningen 

”vart” än ”varför”.  

I mitten av 70-talet var paret en del av en grupp med geografer, kriminologer, 

och stadsplanerare som jobbade med utgångspunkten om att vad som är känt om 

”vanliga” människors geografiska beteende också kan tillämpas på kriminellas 

beteende. Sättet vi lever på, vilken väg vi kör till arbetet, vilken affär vi handlar 

mjölk i eller vilken vän vi besöker förhåller sig till vart vi bor. På samma sätt 

förhåller sig gärningsmän till deras brottsplatser. 

 Rossmo skapade med detta som utgångspunkt och med stöd i bl.a. 

Brantinghams forskning en datoriserad metod för att länka brott till geografin.  

 

Den första gången geografisk profilering användes var 1990. I en artikel i New 

Scientist som publicerades 20030426 berättar Kim Rossmo att han 

uppskattningsvis medverkat i 150 brottsserier som i sin tur innehåller ca 3000-

4000 brottsplatser. Omkring en tredjedel av brotten är olösta. Rossmo menar 

dock att en bidragande orsak till detta kan vara den dignitet brotten har. De brott 

han medverkar till att lösa är ofta tunga, svåra fall som kan ha flera år på nacken 
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eller är fall där utredningen en längre tid stått stilla. Rossmo vidhåller att 

geografisk profilering är som mest framgångsrikt i kombination med andra 

utredningsverktyg. Han nämner en serie i England, ”Operation Lynx” som var 

en serie av ouppklarade våldtäkter. Polisen hade DNA och fingeravtryck. 

Rossmo gjorde en profil, och utifrån den kunde man koncentrera sig på två 

områden i Leeds. Så småningom ledde detta fram till att man kunde matcha 

fingeravtrycket på en boende i detta område med ett brottsregister.  Sedan kunde 

man med hjälp av DNA och ett erkännande fastställa gärningsmannen. Allt 

sammantaget, den geografiska profileringen, gärningsmannaprofilering, DNA, 

och slutligen ett erkännande ledde till en fällande dom. Så tillsammans med 

andra verktyg anser Rossmo att geografisk profilering spelar en betydande roll 

för utredningsarbetet.  

I en annan artikel från September/Oktober 1996 i Canadian Geograpic 

förtydligar Rossmo att geografisk profilering endast fungerar i två tredjedelar av 

fallen och att det ibland kan vara svårt att länka samman brott. Detta beror på 

hur tydligt ”Modus operandi” (tillvägagångssätt) gärningsmannen har. Rossmo 

föredrar att arbeta med fall som har åtminstone fem till sex brottsplatser vilket i 

sin tur medför att en gärningsman ofta grips innan han hinner utföra ännu fler 

brott. Därmed blir en geografisk profilering aldrig aktuell. 

 

 

Både gärningsmannaprofilering och geografisk profilering är verktyg för att 

minska ner ett spaningsområde. Geografisk profilering analyserar vart 

gärningsmannens utgångspunkt är i förhållande till brotten medan 

gärningsmannaprofilering analyserar vilken typ av människa som har begått 

brottet. Materialen de använder sig av i sin analys skiljer sig åt.  

Geografiska profilerare använder sig t.ex. av vägval, miljö och tidpunkt medan 

gärningsmannaprofilerare använder sig av t.ex. brottplatsundersökning, 

vittnesförhör, tillvägagångssätt och obduktionsprotoll. Ytterligare en väsentlig 

skillnad är att gärningsmannaprofilerare fokuserar på brottsplatsen medan 

geografiska profilerare är mer intresserade av vägen till och från brottsplatsen, 

omgivningen i närheten och vilka transportmöjligheter som finns i anslutning till 

platsen. 
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Inom ramen för rikspolisstyrelsens satsning på att utveckla kriminalpolisens 

arbete beslöt styrelsen 1993 att utreda möjligheten att använda metoden 

gärningsmannaprofilering i Sverige. I dag finns en särskild ”GMP-grupp” och 

metoden används som hjälpmedel vid spaning efter okända gärningsmän främst 

vid grova seriebrott men den kan också användas vid utredning av enskilda brott 

(RPS Rapport, Gärningsmannaprofilering 1994 ). 

Geografisk profilering har ännu inte fått samma erkännande. Enligt Eva von 

Vogelsang på rikskriminalen har ingen utredning liknande den som gjordes 

angående gärningsmannaprofilering gjorts när det gäller geografisk profilering.  

I Sverige finns en specialutbildad utredare, Jonas Hildeby. Han har jobbat med 

geografisk profilering sedan våren 2004. Hildeby har sedan dess utrett 37 fall, 

bl.a. taxirån, pyromani, våldtäkter och sexuella ofredanden.  Under hösten 2005 

har nio nya analytiker utbildats. 

Utbildningen ser enligt Hildeby ut på följande sätt. 
 

Vecka 1: 

Forskning och grundläggande teorier runt Geographic Profiling. 

Teori varvas med praktiska övningar, mot slutet av veckan även övningar i 

länkanalys. 

En dag ägnas åt föreläsningar med en Geographic Profiler som redovisar 

ärenden han jobbat med och de olika tekniker han använt. 

Veckan avslutas med en skrivning. 

 

Vecka 2: 

Inledningsvis presenteras mjukvaran och det kartprogram man jobbar i. 

Under veckan gör man analyser av 10-20 ärenden, dessa analyseras fortlöpande 

i gemensamma föredragningar. 

Sista dagen ägnas helt åt en slutexamen där alla ges ett ärende som skall 

analyseras och som man sedan skall skriva en rapport på där man redovisar sina 

slutsatser och kommer med förslag på hur utredarna skall gå vidare med 

utredningen. 
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Utbildningen kostar: 

Vecka 1: 600 Euro 

Vecka 2: 1200 Euro 

 

Varje deltagare får kostnadsfritt testa mjukvaran i sex månader, därefter kostar 

det cirka 70 000 kr att köpa loss den. 

I Hildebys distrikt har de valt att leasa den kvartalsvis, efter 10 kvartal är 

mjukvaran betald och man betalar för support, cirka 10 000 kr/år. 

 

Jessica Hillergård, student vid Stockholms universitet har under 2005 skrivit ett 

manus till en c-uppsats, som ännu inte godkänts om geografisk profilering. Hon 

analyserar fem stycken seriebrott där det begåtts någon form av sexualbrott. Hon 

har i sitt arbete använt sig av det kanadensiska analyssystemet Rigel för att se 

om det går att använda sig av det systemet och hur utfallet stämmer med 

verkligheten. Hon har i dessa fall fått en positiv överensstämmelse och hamnat 

inom en acceptabel sannolikhetsgrad. Enligt hennes studie hamnar samtliga fall 

på sådana värden att metoden är att anse som tillförlitlig. Hillergård menar dock 

att det finns vissa problem med metoden. Analytikern eller utredaren måste ha 

goda geografiska kunskaper och måste dessutom kunna bestämma vilka brott 

som inte bör analyseras geografiskt. Vidare skriver hon att för att kunna göra en 

analys i Rigel krävs således en stor kunskap om gärningsmannens rörelser i tid 

och rum samt övriga beteenden. Jessica Hillergårds rekommenderar i sitt manus 

att fler analytiker bör utbildas. Hon anser dessutom att mer forskning bör utföras 

och då av forskare med kunskap om hur polisväsendet arbetar. Hillergård tar 

även upp att det informationsflöde som kommer till polisens 

kommunikationscentraler måste bli lättare sökbart och arbetet för den personal 

som skriver minnesanteckningar måste underlättas. 
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1.2 Syfte 
 

Vi vill med arbetet belysa den satsning som polisen gör inom geografisk 

profilering och undersöka vad som ligger till grund för detta och hur motiverad 

denna satsning är. 

 

1.3  Frågeställningar 
 

- Är utbildningen av nio nya poliser i geografisk profilering motiverad utifrån 

tillgänglig forskning och de resultat som metoden visat på fem utvalda fall i 

Sverige? 

 

- Utbildningen bekostas av myndigheterna, hur har de motiverat den 

satsningen? 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Vi avgränsar oss till den svenska satsningen men kommer att göra en historisk 

återblick inom geografisk profilering för att få en bild av dess utveckling. Vi 

kommer att titta på fem svenska fall för att se utfallet av tillämpningen av 

geografisk profilering. Vi kommer inte att intervjua de nio personer som 

utbildats inom geografisk profilering utan endast deras chefer. 
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1.5 Tillvägagångssätt 
 

Vi kommer att träffa Jonas Hildeby för att inhämta bakgrundsinformation samt 

få en inblick i hur arbetet med geografisk profilering bedrivs i Sverige. Vi 

kommer att kontakta de myndigheter som låtit utbilda egna utredare. Detta 

kommer att ske genom telefonintervjuer med berörda beslutsfattare. Målet med 

intervjuerna är att få en insikt om vad som ligger till grund för beslutet att låta 

utbilda personal inom geografisk profilering.  

Vi kommer dessutom att per telefon intervjua fem utredare som i sitt arbete 

använt sig av geografiska profiler gjorda av Jonas Hildeby.  

Den information som ligger till grund för våra val av intervjuobjekt har vi fått av 

Jonas Hildeby. Vi kommer även att samla information genom att läsa aktuell 

forskning, litteratur samt söka material om metoden på Internet. 

 

2 Teori 
 

Grundtanken bakom geografisk profilering och det kanadensiska 

analysprogrammet Rigel är att människan är lat dvs. hon väljer det alternativ 

som innebär minsta ansträngning och rör sig enligt ett invant mönster samt att 

hon gör rationella val. Detta används i analysen av hur en gärningsman verkar 

och väljer brottsplatser. De teorier som ligger till grund för geografisk 

profilering är framförallt rutinaktivitetsteorin, tillfällighetsstrukturer, rational 

choice theory, environmental theory och mönsterteori. Nedan följer en kort 

presentation av dessa, därefter specificeras vad geografisk profilering innebär. 

 

Rutinaktivitetsteorin  

Bygger på följande tre faktorer: 

- Motiverad gärningsman 

-  Lämpligt objekt 

– Avsaknad av kapabla väktare 
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Om dessa tre faktorer sammanfaller är det sannolikt att brott begås. Enligt denna 

teori anses brottslig aktivitet vara intimt förknippad med vardagslivets rutiner 

(arbete, skola, transporter, fritidsaktiviteter, inköp osv.) Enligt detta sätt att se på 

brottsligheten är det vårt dagliga liv som skapar förutsättningar för den 

brottslighet som finns i vårt samhälle. (Sarnecki, 2003) 

 

Rational choice theory  

 

Teorin utgår ifrån att en gärningsman begår brott efter att han utsatts för 

frestelse och därefter fattat beslut på rationella grunder. Skaparna av teorin 

påpekar att gärningsmannen påverkas av andra omständigheter, såsom sociala 

faktorer, men anser att det avgörande för om och hur brott begås är rationella val 

som individen gör vid varje brottstillfälle. ( Sarnecki, 2003). 

 Detta kan användas i kombination med ”Least effort/Nearness” principerna för 

att få information om gärningsmannens ”anchor point”. (Se ordlista, nästa sida) 

 

 

Mönsterteorin  

 

Teorin bygger på att alla människor rör sig efter liknande mönster dag efter dag. 

Vi rör oss inom ett aktivitetsområde som innefattar de platser vi dagligen 

besöker t.ex. arbete, fritidsaktiviteter och hem. Inom dessa områden skapas ett 

flöde av möten mellan människor t.ex. gärningsman och offer. 

Teorin har tagits fram för att påvisa att motivet inte behöver vara den 

huvudsakliga drivkraften bakom brottet, det måste finnas tillfälle att begå dem 

också. Mönsterteorin bygger på en modell av hur människan lever och fungerar 

i samhället samt frågeställningen när och var brott sker och inte varför 

( Hillergård, 2005). 

 

Vi kommer nu att närmare presentera geografisk profilering som metod och vad 

det innebär. För att göra arbetet mer lättläst och förståeligt har vi sammanställt 

en ordlista med vanliga begrepp. 
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Activity space: Det område där brotten, aktiviteterna sker. 

Anchor point: Platsen man avser finna med geografisk profilering. 

Gärningsmannens utgångspunkt ex. bostad, arbete, skola. 

Awareness space: Medvetandeyta, dvs. det område som man ”känner till”  

genom sin ”activity space”.  

                  Buffert zone: Område i direkt anslutning till anchor point, där väldigt få brott 

begås pga hög upptäcktsrisk. 

Comfort zone: Det geografiska område som människan använder dagligen och 
känner mycket väl.  
Distance decay function: beskriver sannolikheten för gärningsmannen att begå 

brott, den är låg inom buffert zone, är som högst inom comfort zone och minskar 

med avståndet.  

Hunting area: Det område som analytikern skapar för att leta gärningsmannens 

anchor point. Avser även det område som gärningsmannen söker sina offer i. 

Hunting ground/Fishing hole: De plaster där gärningsmannen letar sina offer. 

Least effort principle: Innebär att människan strävar efter minsta ansträngning 

och uppoffring i sina dagliga val.  

Nearness principle: Innebär att människan väljer det närmsta objektet om hon 

har flera likvärdiga att välja mellan. 

 

 

En av de mest centrala utgångsfrågorna när man gör en geografisk profilering är 

varför ett brott inträffade på en viss plats vid en viss tidpunkt. Genom att göra en 

analys av platsen och brottet kan man lära sig mycket om en tänkbar 

gärningsman. Om brottet till exempel sker sent på natten på en plats som inte 

fungerar som en genomfartsled är sannolikheten hög för att det rör sig om en 

gärningsman med lokal anknytning, speciellt om brottet ter sig ha skett spontant. 

Om brottet istället sker i närheten av en plats som frekventeras av många 

människor vid en viss tidpunkt, kan gärningsmannen ha använt denna plats som 

ett så kallat ”fishing hole”, han har fiskat efter offer där.  
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Alla människor har ett geografiskt område i sina liv som man kan beskriva som 

deras ”Comfort zone” (bekvämlighetszon). Detta är ett område som man rör sig i 

dagligen och känner väl. Utöver denna yta skapar alla människor en ”Awareness 

space” (medvetandeyta). Denna yta skapas genom att man i sitt liv genomför 

olika aktiviteter i sin ”Activity space” (aktivitetsyta). De rörelser man gör i 

samband med detta gör att man blir medveten om specifik geografi, man får en 

mental karta. 

 ”Vanliga” människor är lata när de ska åka och handla, tanka bilen, gå ut med 

soporna kort sagt är människor lata i deras vardag. Denna idé kan man även 

tillämpa på gärningsmän när man ska utreda hur de begått sina brott. Man kan 

alltså utgå från att gärningsmannen väljer det objektet som innebär minsta 

möjliga arbete (Least effort). Detta går ofta hand i hand med närhetsprincipen 

(Nearness principle) som innebär att gärningsmannen väljer det närmsta 

objektet om han har flera likvärdiga att välja på. Det kan dock finnas situationer 

när närhet inte innebär minsta möjliga arbete. 

Forskarna Brantingham/Brantingham har beskrivit ”Least effort-/ 

Nearnessprincipen ”med hjälp av något som kallas ”Distance decay function”. 

(Se bild nedan) Enligt denna är sannolikheten låg för att gärningsmannen ska 

begå brott i sin omedelbara närhet dvs. inom sin ”Buffert zone”. Viljan att begå 

brott styrs av gärningsmannens uppfattning om risken att åka fast. Utifrån denna 

teori är sannolikheten låg att gärningsmannen ska begå brott inom sin ”Buffert 

zone”, hög inom ”Comfort zone” och med ökad distans minskar sannolikheten 

åter. En gärningsman som åker långt har ofta en speciell drivkraft för detta, t.ex. 

ett objekt som kan ge god utdelning. (Hildeby, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Hildeby, 2004 ) 
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Inom geografisk profilering utgår man även ifrån att gärningsmännen har olika 

profiler, olika sätt att ”jaga” sina offer och objekt. Hur gärningsmannen jagar 

bestäms av: 

- Gärningsmannens egna aktiviteter  

- Platser där lämpliga offer/objekt finns 

- Hur omgivningen ser ut 

- Situationen vid brottet 

 

Vid brott mot person består jaktprocessen av två delar, sökandet av ett lämpligt 

offer och attacken av offret. Sökandet delas upp i fyra typologier: 

 

Hunter: Gärningsmannen ger sig ut på jakt specifikt för att söka efter ett offer, 

hans bas i sitt sökande är hans ”anchor point”. Detta är den vanligaste 

typologin. 

 

Poacher: Gärningsmannen reser till en annan plats för att hitta sina offer eller 

utgår inte ifrån en ”anchor point”. Denna typologi kan vara svår att särskilja 

från ”huntern”. Viktigt är att man tittar noga på brottslingens förtrogenheten 

kontra brottsplatserna och dess geografi. 

 

Troller: Gärningsmannen överfaller sina offer när tillfälle ges. Denna typologi 

är spontanstyrd och personen är mentalt förberedd att begå brott när tillfälle ges.  

 

Trapper: Gärningsmannen kommer i kontakt med sina offer genom annonser, 

Internet, sitt arbete eller på annat sätt där han kan kontrollera dem. Personer 

inom denna typologi har ett yrke eller en position ( t.ex. läkare, barnvakt eller 

lärare) som gör att offren kommer till dem och sålunda kan kontrolleras. 

  

Sedan gärningsmannen funnit sitt offer återstår att attackera denne. Sättet att 

attackera delas in i tre typer: 

Ambusher: Gärningsmannen attackerar offret sedan denne lockats till en lokal 

som gärningsmannen kontrollerar. 
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Raptor: Gärningsmannen går till omedelbar attack vid första kontakten. Detta är 

det vanligaste sättet och sker oftast inom gärningsmannens aktivitetsområde. 

 

Stalker: Gärningsmannen hittar sitt offer och följer sedan efter denne.               

 

När man tar fram en geografisk profil bör man alltid börja med att skapa en 

tabell över brotten där man kan jämföra brotten på ett överskådligt sätt. Genom 

att spalta upp uppgifter om datum, plats, veckodag tid och intervall i brottsserien 

kan man utskilja mönster som annars kan vara svåra att se. Vilka dagar som 

brotten begås kan visa på om gärningsmannen arbetar eller inte. Ett längre 

uppehåll i serien kan användas för att söka uppgifter om intressanta 

gärningsmän som varit bortresta, suttit i fängelse för andra brott eller liknande. 

På detta sätt länkar man ihop brotten, man gör en länkanalys. (Hildeby 2004). 

 

När brotten har länkats ihop läggs de olika brottsplatserna in i datasystemet 

Rigel. Utgångspunkten i Rigel är en modell kallad CGT (Criminal Geographic 

Targeting) som skapades av Kim Rossmo. CGT är en sannolikhetsvariabel som 

bygger på studier av 13 kanadensiska seriemördare och som används för att 

finna gärningsmannens ”anchor point”.  ( Hillergård, 2004). 

För att mjukvaran ska kunna ta fram ett användbart mönster krävs ett visst 

geografiskt avstånd mellan brottsplatserna. Det krävs även en tidsrymd på sex 

timmar eller mer mellan brotten, detta för att gärningsmannen ska hinna tillbaka 

till sin utgångspunkt mellan brotten. 

För att få fram en ”achor point” använder sig Rigel av en matematisk formel 

som utgår från de geografiska koordinaterna på brottsplatserna. Utifrån denna 

gör programmet en kalkyl som visas i form av kartor där olika färger markerar 

sannolikhetsgraden var gärningsmannen har sin ”anchor point”. På detta sätt 

kan utredaren se vilken gärningsman som bör prioriteras eller inom vilket 

område gärningsmannen kan bo. Detta kan föranleda exempelvis dörrknackning 

och spaning. Rigel används i Kanada, USA, Storbritannien, Holland och i 

Sverige. Rigel kan även sortera ut information från andra datasystem som t.ex. 

ViCLAS och använda den som underlag i profilen. 
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ViCLAS är en databas där information om grova våldsbrott kan samlas. 

Systemet lägger tyngdpunkten på gärningsmannens beteende: sexuellt, fysiskt 

och verbalt.  Det handlar om att tänka i länkande former, att fundera över om 

gärningsmannen begått brott tidigare och/eller om han kommer att begå nya 

brott. Det är alltså möjligt att med sökfunktionen i ViCLAS länka brott till 

varandra genom uppgifter om gärningsmannens beteende. Det finns idag en 

ViCLASkoordinator på varje myndighet. Dennes uppgift är att kontrollera 

frågeformuläret på 168 frågor som utredaren har besvarat. Frågorna är 

uppdelade i sektioner som b.l.a behandlar offret, gärningsmannen, platsen och 

brottet. Det skickas sedan till den nationella ViCLAS enheten som för in det i 

systemet. ( Kramer, 2005) 

3 Resultat 
 

 Vi kommer här att presentera vad som framkommit i de intervjuer vi genomfört.  

 

Vi har av Jonas Hildeby fått ta del av fem profiler som han gjort på ”skarpa” fall. 

Fallen valdes ut av Hildeby och presenterades på en cd-romskiva. Cd-skivan 

presenterar kort dessa fall och de åtgärder som Hildeby föreslagit utifrån den 

geografiska analysen. Vi har inte läst förundersökningsprotokoll. Vi har tagit 

kontakt med de ansvariga utredarna i dessa fall för att få veta deras syn på vilken 

hjälp geografisk profilering kan medföra. Vår avsikt var att komma i kontakt med 

samtliga fem utredare men vi har dock bara lyckats komma i kontakt med fyra. 

Intervjuerna är gjorda per telefon under oktober och november månad 2005 och 

återges i en sammanfattad version. 

 

Ola Strömberg Skellefteåpolisen. Serie, villainbrott. 

Strömberg hade varit på utbildning med Jonas Hildeby och kände därför till 

metoden. Han valde att ta kontakt för att de hade kört fast i utredningen och 

saknade spaningsuppslag. Analysen lades till grund för vidare utredning. Dels 

delgavs media delar av analysen och dels riktades spaningarna in på de områden 

som utpekades. Ingen misstänkt har ännu gripits. Detta tror Strömberg beror på att 

gärningsmännen är från en annan ort vilket även analysen pekar på. Strömberg 

säger att om han hade haft resurser skulle han ha följt fler av råden från analysen 
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men så var inte fallet. Strömberg hade inga direkta förväntningar på metoden men 

tycker att det visade sig vara en god hjälp att få in utredningen på rätt spår. 

 

Börje Karlsson, Eskilstunapolisen. Serie av bränder. 

Karlsson hade hört talas om geografisk profilering och kände till att det kunde 

användas som ett kompletterande utredningsverktyg för polisen. Han anser att det 

är viktigt att vara informerad om nya tekniker för att hålla sig i framkant. 

Utredningen berörde ett tjugotal bränder med osäkert samband. Materialet 

skickades till Hildeby utan att ett samband var fastställt. Karlsson anser därför att 

analysen inte låg till grund för att fallet kunde lösas. Fallet löstes med hjälp av 

övrigt polisarbete. Karlsson anser dock att metoden är ett bra hjälpmedel om man 

har ett stort antal sammanlänkade brott. Analysen innebar ingen kostnad för 

Eskilstunapolisen. 

 

Eva Lundberg, PA, Närpolisen Falun, Serie av bränder 

Lundberg tror att det var Hildeby som på eget initiativ gjorde analysen eftersom 

han har släkt på orten. Analysen de fick var enligt Holmgren inte till någon större 

hjälp då de redan fått en analys av den egna KUT:en som gav ungefär samma svar. 

Hon tycker dock att det var imponerande att Hildeby kunde få fram dessa svar 

enbart med hjälp av det begränsade material han hade att tillgå. 

 

Lars Lundin, Inspektör, Södertörn. Serie av butiksrån. 

Lundin jobbar på samma polisdistrikt som Jonas Hildeby sålunda känner Lundin 

delvis till geografisk profilering, och har använt sig av det i ett antal fall.  När 

Lundin blev inkopplad i utredningen av denna brottsserie var den geografiska 

analysen redan gjord av spaningsenheten. Serien löstes dock ej av analysen. 

Utredarna kunde istället fastställa en misstänkts identitet genom att 

sammankoppla ett visst mobiltelefonnummer som använts vid de aktuella 

brottstillfällena med en misstänkt. Vid en senare granskning av profilen så 

visade det sig att gärningsmannen bodde inom det utpekade området. Lundin 

tycker inte att profilering har underlättat hans utredningsarbete genom att föra 

den framåt. Däremot har de profiler som gjorts haft god överensstämmelse och 

därigenom bekräftat och förankrat de ingripanden som gjorts. Lundin tycker 

idén bakom geografisk profilering är jättebra. Han påpekar dock att det kan vara 
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svårt att använda sig av de råd som ges i analysen pga. att de ofta är väldigt 

resurskrävande.   

 

Följande text är en sammanfattning av de telefonintervjuer som vi gjort under 

oktober och november 2005 med de chefer som låtit utbilda personal inom 

geografisk profilering. Syftet med intervjuerna är att vi ska bilda oss en 

uppfattning om vad som legat till grund för deras beslut .  

 

Bo Wickström, kriminalkommissarie och chef för ViCLAS enheten vid 

rikskriminalpolisen, hörde talas om geografisk profilering för många år sedan 

när han gick en analysutbildning i Kanada. Wickström såg flera exempel på 

goda resultat av metoden i Kanada och även i England och tog med metoden 

som en nyhet i sitt ViCLAS utbildningspaket. Jonas Hildeby, ViCLAS-

koordinator vid Södertörnspolisen, visade intresse för den nya metoden och fick 

stipendium för att utbilda sig i Kanada och sedan i USA. Wickström anser att 

man med hjälp av metoden kan effektivisera utredningsarbetet genom att minska 

sökområdet. Vidare tycker han att rikspolisstyrelsen bör undersöka möjligheten 

för ett nationellt användande av geografisk profilering som ett 

utredningsverktyg. Han anser att svensk polis har svårt att ta till sig ny teknik, 

men tror dock att metoden inom några år kommer att vara införlivad i svensk 

utredningsverksamhet. Wickström har ingen uppgift om kostnaden för 

utbildningen och hänvisar till Jonas Hildeby. 
 

  

Paul Johansson, kriminalkommissarie och chef för GMP-gruppen kände till 

geografisk profilering genom sitt arbete med gärningsmannaprofilering. När 

erbjudandet om utbildning i Sverige gavs blev kostnaden lägre och Johansson ansåg 

det som en självklarhet att låta utbilda personal för att höja kompetensen. Den 

specifika kostnaden känner han inte till. Han tror att de kommer att få god hjälp av 

metoden vid utredning av seriebrottslighet som t.ex. inbrott och våldtäkter genom 

att begränsa sökområdet. Johansson anser att grunden i geografisk profilering till 

viss del redan tillämpas inom gärningsmannaprofilering. Han säger dock att de inte 
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använt sig av den nya analyskompetensen utan väntar på en brottsserie där metoden 

lämpar sig. 

 

Ditte Berglund, chef för kriminalunderrättelsetjänsten i Söderorts 

polismästardistrikt i Stockholms län, anser att kompetensen som geografisk 

profilering innebär ska finnas på kriminalunderrättelsetjänsten, eftersom 

metoden, tillsammans med andra metoder, utgör ett brett analysmaterial som är 

vitalt för kriminalunderrättelsetjänstens verksamhet. Innan hon fattade beslutet 

att låta utbilda personal hade hon en god insikt i hur geografisk analysering 

fungerar, eftersom de tagit hjälp av Jonas Hildeby vid tidigare utredningar. Hon 

anser att de haft hjälp av analyserna och att det vid våldsbrott och villainbrott 

begränsar sökområdet. 

 

Catarina Skoglund vid Skånepolisen visste väldigt lite om metoden sedan 

tidigare när hon fick en förfrågan av sin personal om att få genomgå 

utbildningen inom geografisk profilering. Hon blev informerad av sina 

underordnade att geografisk profilering är besläktat med 

gärningsmannaprofilering men att det istället riktar in sig på området 

gärningsmannens utgår ifrån. Skoglund anser att det är en metod i framkant av 

utvecklingen inom brottsutredning. Hon tror att det kommer att bidra till bättre 

resultatuppföljning och bättre underlag för kärnverksamheten. Hon tycker att 

utbildningen och programvaran var ganska dyra i jämförelse med andra 

utbildningar. 

 

Mats Norling vid utredningsenheten i Stockholm City visste ganska mycket om 

ämnet eftersom att han varit på en föreläsning med Jonas Hildeby. Han har även 

haft hjälp av Hildeby vid tidigare utredningar. Resultatet har varit skiftande 

beroende på hur mycket uppgifter de kunnat ge Hildeby och hur många 

brottstillfällen det rört sig om. Vid enstaka brott har det inte varit till någon hjälp 

medan när det funnits 5-6 brott har det varit till stor hjälp. Norling tycker att det 

är lite av en chansning att utbilda personal inom ett så pass nytt område men anser 

att eftersom de använt metoden tidigare har de belägg för att det fungerar under 
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rätt omständigheter. Deras geografiske analytiker kommer att ta emot 

utredningar från Stockholm city polismästardistrikt.  
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4 Diskussion 

Under intervjuerna med de chefer som låtit utbilda personal inom geografisk 

profilering framkom att beslutsunderlaget var något varierat. Vi anser att i vissa 

fall har beslutet inte förankrats i tillgänglig forskning utan uteslutande kommit 

från Jonas Hildeby direkt eller indirekt. Detta tycker vi är anmärkningsvärt med 

anledning av hans särställning som den ende geografiske analytikern i Sverige. 

Någon kritisk granskning av metoden tycks alltså inte ha gjorts. Vi har dessutom 

kunnat konstatera att rikspolisstyrelsen inte har gjort någon utredning om 

användandet av metoden som däremot gjordes i samband med införandet av 

gärningsmannaprofilering. Vi har med relativ lätthet kunnat finna information 

om metoden och därmed anser vi att en sådan informationsinhämtning kan 

krävas av de intervjuade beslutsfattarna. Det ska dock tilläggas att Wickström 

och Johansson genom sina arbeten har en god insikt i metoden.  

Wickströms uttalande om misstron mot nya metoder och ny teknik inom svensk 

polis anser vi vara underbyggt bl.a. framförs samma åsikt av Kim Rossmo som 

även han stött på motstånd under sitt arbete med att få metoden etablerad i 

Kanada.  

Polisen är till stor del en konservativ myndighet och det kanske inte är så 

konstigt när man hela tiden bevakas och varje misstag kan få enorma 

konsekvenser. Så visst är en viss skepticism berättigad men man måste också 

vara öppen för nya tekniker och nya metoder anser vi. Som exempel kan nämnas 

förhandling och den vikt som lagts på det kommunikativa förhållningssättet 

inom polisen på senare år. Det faktum att Hildeby trots detta genom sitt 

engagemang lyckats få sådant gensvar på sitt arbete tyder på att man inom 

polisen ändå har en nyfikenhet för geografisk profilering.  

 

De intervjuer vi gjort med utredare som använt metoden i Sverige pekar på en 

viss begränsning i resultatutdelningen. Ingen anser sig ha fått någon information 

som de inte redan hade eller kunde ta reda på genom annat utredningsarbete. 

Dessutom är det svårt för utredarna att tillämpa analyserna med tanke på 

resurserna som krävs. Om detta beror på typen av fall eller metoden i sig är svårt 

att säga med tanke på de ringa antal fall vi haft tillgång till. Eftersom vi inte 
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heller tagit del av förundersökningar är det svårt att bilda sig en fullständig 

uppfattning om förutsättningarna i de fall vi granskat. Analyserna har dock en 

viss tillförlitlighet då det i flera fall i efterhand visat sig att det område som 

analysen ringat in överensstämt med det område gärningsmannen utgått ifrån 

(anchor point). Geografisk profilering har alltså fungerat mer som ett 

”kontrollverktyg” än ett utredningsverktyg. Detta har vi funnit stöd för i både 

Hildebys, Hillergårds, Rossmos och vårt eget arbete.  

 

Utredarna ska inte arbeta uteslutande med geografisk analys utan kommer att 

använda sin nya kompetens i utredningar där metoden lämpar sig. Det anser vi 

vara ett klokt val då vi under arbetets gång insett att geografisk analys är en 

metod som fungerar bäst när den används tillsammans med andra metoder, t.ex. 

gärningsmannaprofilering. Det är viktigt när man försöker utvärdera en ny 

metod att man ser den tillsammans med andra och inte som en enskild lösning.  

      

En förutsättning för att kunna analysera seriebrott är att länkningen av brott blir 

korrekt. För detta krävs ett fungerande register, söksystem. Ett bra hjälpmedel 

för en geografisk analys är ViCLAS som vi behandlat tidigare i arbetet. 

Hillergård tar i sin uppsats upp det informationsflöde som kommer till polisens 

kommunikationscentraler, hur det måste bli lättare sökbart och att arbetet för 

den personal som skriver minnesanteckningar måste underlättas. Förslag har 

enligt Hillegård kommit på att ordningspoliserna redan i bilen ska kunna göra 

enklare anteckningar på en fast dataenhet i radiobilarna. Detta tycker vi verkar 

vara en bra idé som kan bidra till att utveckla söksystemen och på så sätt även 

förbättra förutsättningarna för att göra en tillförlitlig geografisk analys. 

 

Geografisk Profilering är ännu outforskat och det finns lite litteratur inom 

området. Vi har inte hittat någon svensk litteratur som behandlar metoden. All 

svensk info som vi använt kommer ifrån Jonas Hildeby. Detta har bidragit till ett 

visst problem för vår objektiva tolkning av metoden. Dessutom anser vi att vi 

haft alldeles för kort tid på oss för att dra några generella slutsatser om metoden.  

Vi har endast analyserat fem fall, för att göra en mer djupgående analys krävs 

det troligtvis en genomgång av alla de skarpa fall Hildeby hittills analyserat. 
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Dessutom krävs, som nämnts tidigare tillgång till förundersökningsmaterial för 

att kunna skapa sig en bättre förståelse om de förutsättningar som ligger till 

grund för analysen. 

Vi valde att presentera de personer vi intervjuat med fullständiga namn och 

titlar, vi är medvetna om att detta kan ha påverkat svaren. Samtliga har givits 

möjlighet att läsa igenom vår sammanfattning av intervjuerna och komma med 

ytterligare synpunkter.  

 

Det arbete som hittills utförts av Rossmo och andra profilerare tyder på att 

metoden kan vara till stor hjälp vid uppklarandet av brott. Vi anser dock att det 

är svårt att dra paralleller direkt till USA, Kanada och andra länder då vi inte har 

samma kulturer, således kan gärningsmännens beteendemönster skilja sig åt i de 

olika länderna. Därmed anser vi att mer forskning bör ske utifrån svenska 

förhållanden.  

 

Sammantaget blir vår slutsats att beslutsunderlaget för att låta utbilda 

analytikerna varit bristfälligt. Vi har inte kunnat påvisa att metoden haft ett 

positivt utfall i de fyra fall vi fått tillgång till. Det arbete som utförts i andra 

länder pekar dock på att metoden kan vara till stor nytta i utredningsarbetet. 

Geografisk profilering är fortfarande väldigt nytt i Sverige men genom 

forskning och fortsatt tillämpning av metoden tror vi att den kan bli ett bra 

komplement till andra utredningsåtgärder. De nio nya analytikerna kan på så sätt 

bli en tillgång för svensk polis i framtiden. 

Avslutningsvis vill vi hänvisa till frontpersonen Kim Rossmo i en artikel i New 

Scientist från 2003; 

”Police forces are conservative institutions- but we do need progress, we do 

need innovation” 
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