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Sammanfattning 
Ett grövre brott begås. Ett krävande arbete sätts igång, ett arbete där de inblandade hela tiden 

kämpar mot klockan. Olika fakta och information samlas in och bearbetas. Det gäller att 

reducera antalet misstänkta för att till slut kunna ringa in den rätte gärningsmannen. Vi har 

fördjupat oss i hur brottsanalys och gärningsmannaprofilering används som ett komplement i 

utredningar av grövre brott. Vi har studerat ett specifikt fall från verkligheten där vi har 

jämfört gärningsmannaprofilen som utformades av gärningsmannaprofilgruppen på 

rikskriminalen med den senare dömde gärningsmannen. Syftet med en gärningsmannaprofil är 

inte att hitta en specifik person utan att kunna sluta sig till att leta bland en viss grupp av 

människor, hitta en speciell typ av personlighet. När vi har jämfört profilen med den riktige 

gärningsmannen anser vi att det syftet är uppnått.  
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1  Inledning 

1.1  Bakgrund 

Ett bestialiskt mord begås. Gärningsmannen lyckas fly från platsen och när 

brottet upptäcks är gärningsmannen för polisen okänd. Polisen ställer sig 

frågan: vem har begått det här brottet? Ett krävande arbete sätts igång, ett arbete 

där tiden är en stor fiende. Olika fakta och information samlas in och bearbetas, 

allt i från tekniska spår och gärningsmannens tillvägagångssätt till 

förhörsuppgifter. Tidigare erfarenheter och kunskap hos dem som arbetar med 

fallet blir också viktiga redskap i sökandet efter den skyldige. Det gäller att 

reducera antalet misstänkta för att till slut snäva in sig och hitta den riktige 

gärningsmannen.  

I vårt fördjupningsarbete har vi valt att gå in djupare på hur arbetet med att 

ringa in en okänd gärningsman går till genom brottsanalys och 

gärningsmannaprofilering. Vi har utgått ifrån hur gärningsmannaprofilgruppen 

(GMP- gruppen) arbetar med metoden. 

I Sverige finns det lite forskning om gärningsmannaprofilering. Det är ett 

relativt nytt redskap för den svenska polisen. Den första svenska 

gärningsmannaprofilen utformades 1992 då den aktuella gärningsmannen kom 

att kallas Lasermannen. Under polisutbildningen i Umeå har vi inte kommit i 

kontakt med ämnet heller. Vi har däremot sett mycket i amerikanska och 

brittiska filmer där gärningsmannaprofilerare många gånger framställs som 

heroiska ensamvargar som fungerar både som polis, psykolog, rättsmedicinare 

och tekniker samtidigt. Det är därför intressant att se hur metoden faktiskt 

används i Sverige. 

Ytterligare en sak som har väckt många tankar kring och intresse för ämnet är 

den nu aktuella jakten på den så kallade Hagamannen i Umeå, som efter en 

serie överfall och våldtäkter för 6 år sedan nu har kommit tillbaka och satt 

skräck i staden igen. Den mediala uppmärksamheten har varit stor och det har 
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spekulerats mycket om vem han är, hans uppväxt, nuvarande sociala situation, 

var han bor och varför han är så våldsam. 

1.2 Syfte 

Genom detta arbete vill vi skapa oss förståelse för och få kunskap om hur 

brottsanalys och gärningsmannaprofilering används som ett redskap i 

utredningsprocesser vid svårare brott. Vi kommer att fördjupa oss i ämnet med 

avseende på innebörd, teoretiska användningsmetoder samt åskådliggöra och 

koppla befintlig teori till ett fall från verkligheten. Detta för att få en jämförelse 

mellan teorin och den praktiska verkligheten och för att visa hur de olika 

ingångsvärdena i utredningsarbetet och brottsanalysen spelar in för att en 

gärningsmannaprofil så småningom ska kunna utformas. I fallstudien har 

gärningsmannen för de aktuella brotten har gripits och blivit dömd, därför vill 

vi också jämföra hur väl profilen stämde. 

1.3  Frågeställningar 

 Vad innebär brottsanalys och gärningsmannaprofilering? 

 Vad är GMP- gruppen, vilka ingår och hur arbetar de? 

 Hur omsätts befintlig teori till praktisk verklighet?  

 Utifrån ett specifikt fall: Hur väl stämde gärningsmannaprofilen överens 

med den person som senare kom att dömas för brottet? 

1.4  Avgränsningar 

Vi har fokuserat på den svenska användningen av gärningsmannaprofilering då 

vi tycker att det är mer relevant och intressant i dagsläget. 

Vi har undersökt ett fall från verkligheten. Avsikten har varit att titta närmare 

på hur metoden har använts och hur pass gärningsmannaprofilen stämde 

överens i just det specifika fallet. Vi har kortat ned utlåtandet i rapporten. Vi har 

tagit med de uppgifter i utlåtandet som har relevans för våra frågeställningar. 
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Vissa delar har vi också sammanfattat med egna ord, dock inte så att den 

ursprungliga betydelsen har ändrats. Med hänsyn till offren och anhöriga har vi 

uteslutit vissa uppgifter som kan vara kränkande exempelvis närmare 

beskrivningar av offrets personlighet och detaljerade beskrivningar av intima 

skador  

1.5 Tillvägagångssätt 

För att bli insatta i ämnet och skriva teorin har vi använt oss av litteratur, 

tidsskrifter och Internet. Genom e-post och telefonkontakt med 

gärningsmannaprofilgruppen vid rikskriminalens analysrotel har vi tagit del av 

information som exempelvis gruppens utlåtanden i några fall från verkligheten. 
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2  Gärningsmannaprofilering 

2.1 Definitioner 

Brottsanalys är en systematisk analys av all tillgänglig information om en 

brottsplats och offret för brottet samt iakttagelser av gärningsmannen med syfte 

att beteendemässigt rekonstruera brottet, dess förspel och efterspel med avsikt 

att kunna klassificera brottet, att klarlägga dess motiv och att kunna beskriva en 

gärningsmannaprofil. 

Gärningsmannaprofil är ett polisiärt spaningsinstrument bestående av en 

demografisk∗, social och beteendemässig beskrivning av mest sannolika 

gärningsman/män till ett brott, i så många relevanta hänseenden som möjligt 

(Åsgård, 1995, kap 4). 

                                                
∗ ålder, kön, ras, civilstånd, socioekonomisk status (Demitz-Helin, 1995, sid 20) 
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2.2 Syfte med gärningsmannaprofilering 

Syftet med gärningsmannaprofilering är att definiera och karaktärsbestämma 

gärningsmannens psykologiska och sociologiska egenskaper. Profilen är tänkt 

att peka ut viss typ av gärningsman och på så sätt minska kretsen av misstänkta.  

Det är en kompletterande metod som genom ny kunskap kan tillföra ytterligare 

underlag till en brottsutredning så att det polisiära spaningsarbetet kan riktas åt 

rätt håll. Genom att materialet förutsättningslöst granskas utifrån av 

gärningsmannaprofilgruppen (se kap 3.1), kan det motverka en eventuell 

låsning i en utredning och kan visa på andra vägar som utredningen kan följa 

(RPS, 1994, s 37). 

Den övergripande kvalitén på brottsutredningar kan höjas genom att polisen får 

upp ögonen för nya aspekter på brott och brottsplatser exempelvis om hur bevis 

som hat, ilska, fruktan, kärlek eller irrationalitet samlas in från brottsplatsen? 

(Demitz-Helin,1995, s 12). 

2.3 Historik 

I slutet av 60-talet inleddes den systematiska användningen av 

gärningsmannaprofilering då FBI började göra profiler med utgångspunkt från 

sin erfarenhet av mördare.  

Under 80-talet genomfördes intervjuer med 36 seriemördare med syfte att 

kartlägga förövarnas bakgrund och att närmare förstå deras motiv och 

tillvägagångssätt. Studien ledde fram till att en brottsplats antingen kan vara av 

typen organiserad, kaotisk eller blandad. En gärningsmans bakgrund, vanor och 

uppträdande kan sättas i direkt samband med en viss typ av brottsplats. Vissa 

egenskaper hos gärningsmannen som har relevans för spaningsarbetet kan 

således förutsägas (RPS, 1994, s 17). 
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Svensk polis har sedan 60-talet vänt sig till psykologer och rättspsykiatriker för 

att få deras synpunkter på olika typer av utredningar.  

Sedan slutet av 1980-talet har säkerhetspolisen arbetat med beskrivningar av 

gärningsmän i hot och utpressningsärenden. I det arbetet används tekniker som 

är snarlika de som används i dag när brottsanalys och gärningsmannaprofiler 

utformas. Arbetet ledde till större intresse och närmare undersökning av 

gärningsmannaprofilering och ett samarbete inleddes med FBI i slutet av 1991.  

1991 utförde lasermannen sina fem första brott och Sveriges första 

gärningsmannaprofil utformades (RPS, 1994, s 19). Profilen visade sig vara 

framgångsrik då den riktade spaningsinsatserna mot en person som blev aktuell 

i utredningen. Denne person har senare lagförts för brottet (Ibid, s 20). 

Vintern 1992 tillsattes en projektgrupp med uppdrag att utreda värdet av att 

introducera profilmetoden i svenskt polisväsende – RPS rapport 1994:6. En 

nationell brottsanalysgrupp konstituerades 1995. Gruppen kom att kallas 

gärningsmannaprofilgruppen. 

2.4 GMP- gruppen 

Vintern 1992 tillsatte Rikspolisstyrelsen och Stockholms polisdistrikt en 

projektgrupp med uppdrag att utreda värdet av att introducera metoden 

gärningsmannaprofilering i svenskt polisväsende. 1995 grundades en nationell 

brottsanalysgrupp; gärningsmannaprofilgruppen, GMP – guppen (Åsgård, 

1995, kap 4).  

 

Gruppen består av en kriminaltekniker, en rättsläkare, en rättspsykiatriker och 

fyra poliser med erfarenhet från sex- och våldsbrottsutredningar. Gruppen 

kallas enbart in på begäran av de lokala polismyndigheterna i landet och oftast 

gäller det grova våldsbrott, vanligen mord. Ett upprättande av profiler är inte 

gruppens huvudsakliga uppgift. När det gäller mordutredningar har GMP- 

gruppen varit inblandade i 13-15 mord de senaste åren. 2003 utförde de ett 30 

tal ärendeanalyser som inte resulterade i några specifika profiler. 
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Gärningsmannaprofilgruppen utgår från fakta. Det kan finnas okända fakta som 

förändrar bilden och en sannolikhetsbedömning är aldrig mer än just sannolik. 

De utredande poliserna kommer ofta långt med sin egen erfarenhet och egna 

beprövade metoder. Inte sällan bekräftar gärningsmannaprofilen bara det som 

utredarna redan har kommit fram till. Problemen uppstår när brottsmotivet inte 

går att tolka, det är då GMP- gruppen är tänkt att göra en insats (Grahn, 2004, 

december, s.27-31). 

2.5 Förutsättningar 

En given förutsättning för att utforma en gärningsmannaprofil är att 

gärningsmannen är okänd. Dessutom bör brottet vara så grovt att det motiverar 

särskilda polisiära efterforskningsåtgärder. Det bör också ha något inslag av 

psykopatologi såsom tvångsmässighet, grova psykiska störningar och/eller 

sexuella drivkrafter i motivdelen. I praktiken kommer det därför att röra mord, 

sexualmord, våldtäkter och mordbränder (Åsgård, 1995, kap 4).  

För att kunna begränsa antalet potentiella gärningsmän till en mindre grupp 

måste det finnas ett samband mellan egenskaper hos gärningsmannen och 

egenskaper hos brottet: 

- vid ett visst brott ser gärningsmännens egenskaper ut på ett speciellt sätt 

som särskiljer dem från andra eller  

- att olika egenskaper hos själva brottet har ett högt samband med olika 

spaningsrelevanta egenskaper hos gärningsmannen. 
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2.6 Viktiga ingångsvärden 

Många olika faktorer och ingångsvärden är viktiga för att man så småningom 

ska kunna ta fram en gärningsmannaprofil. I det första stadiet av processen 

samlas bakgrundmaterial och teknisk bevisning in. 

2.6.1 Spår 

Kan delas upp i: 

– konkreta spår från brotts- eller fyndplatsen som exempelvis fibrer, 

besudlingar eller vapen. 

– beteendespår som innebär att försöka sluta sig till vilka val gärningsmannen 

gjort under brottsförloppet exempelvis att gärningsmannen tar med sig föremål 

från brottsplatsen eller att det våld som utövats är grövre än vad som krävdes 

för att döda. (RPS, 1994, s 28) 

2.6.2 Brotts- och fyndplats 

Spåren från brotts- eller fyndplatsen ger tillsammans med obduktionsprotokollet 

ofta en klar bild av gärningsmannens och offrets handlande. Syftet med brotts- 

och fyndplatsundersökningen är att klargöra följande: 

1. Är detta ett brott? Om svaret är ja: 

2. Hur har det genomförts? Hur har gärningsmannen agerat på platsen? 

3. Finns spår som kan anvisa vem som är gärningsman? 

4. Finns spår som kan binda en gärningsman till brottet? 

På en brottsplats kan det vara svårt att avgöra om viss information är viktigare 

än annan. Det kan finnas omständigheter som rör allt ifrån spår till 

händelseförloppet före, under och efter brottet som till en början inte logiskt 

kan förklaras men som kan vara av stor vikt då de sätts in i rätt sammanhang.  
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2.6.3 Offer 

I analysarbetet är det viktigt att förstå varför offer och gärningsman träffades 

just vid en speciell tidpunkt och just på den plats där brottet kom att utföras. Det 

görs en ordentlig kartläggning av offret och utifrån den bedöms offrets risk att 

bli utsatt för brott. Karläggningen innehåller faktorer såsom hans eller hennes 

egenskaper, vanor, sätt att uppträda och förehavanden vid brottstillfället och 

tiden innan dess, ålder, fysik, utseende, fritidsintressen, ekonomi och klädsel då 

brottet begicks samt relationer till andra människor och familjeförhållanden 

(Ibid, s 30). 

2.6.4 Rättsmedicinsk och kriminalteknisk undersökning 

En av de viktigaste uppgifterna med den rättsmedicinska och kriminaltekniska 

undersökningen är att ge en bild av gärningsmannen samt hur gärningsman och 

offer har agerat vid brottet. Den kriminaltekniska bearbetningen av fynden från 

brottsplatsen och av offret bidrar tillsammans med obduktionsfynden till en 

ökad kunskap om händelseförloppet. Hur själva angreppet har gått till och vilka 

skador offret har, kan säga något om gärningsmannens motiv och känslor. 

Skadorna kan också visa på övervåld, om vapen/tillhygge har använts och om 

agerandet från gärningsmannens sida före och efter offrets död. Det är av 

mycket stor vikt att iakttagelser från brottsplatsen sätts i relation till den 

rättsmedicinska undersökningen. 

2.6.5 Övriga uppgifter 

Ytterligare information som är nödvändig är en beskrivning av områdets sociala 

struktur; exempelvis om det till mestadels bor studenter eller pensionärer i 

området och om skillnader i dags- och kvällsliv finns. Vid brott utomhus ska 

väder, siktförhållanden och gärningsmannens möjligheter att iaktta och bli 

iakttagen undersökas.  

Händelser på och i anslutning till platsen, person- och fordonsrörelser bör noga 

kontrolleras genom innehåll i anmälningar och händelserapporter. Det är av vikt 
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att höra vad folk känner till och har iakttagit samt vad de själva har gjort sig 

under den aktuella tiden. 

Program som sänts i TV och radio kan vara en faktor som utlöst agerandet hos 

gärningsmannen. En genomgång av leasing- och hyrbilar bör göras, liksom en 

kontroll om kända våldsverkare har permission eller är frigivna.   

Värdefulla uppgifter kan erhållas från andra brottsutredningar där brottet är 

inom samma kategori eller har samma yttringar. Det är också viktigt att 

noggrant fastställa vilka iakttagelser som den eller de som upptäckte brottet 

gjorde och vilka åtgärder som vidtogs på brotts- eller fyndplatsen innan 

rättsläkare och brottsplatsundersökare kommit dit. 

Det finns säkerligen även andra värden av vikt så ovanstående beskrivna 

ingångsvärden ska ses som ett antal exempel (Ibid, s 31-32).  

2.7 Mordet på Helen Nilsson 

2.7.1 Sammanfattning 

Måndagen den 20 mars 1989 vid 21.30 kom det in en anmälan från Helens 

mamma i Hörby till polisen i Eslöv att hennes 10-åriga dotter Helene saknades 

och att hon inte kommit hem i rätt tid efter dagens lek.  

Söndagen den 26 mars anträffades Helene Nilsson död invid ett stenröse i Bröd 

mellan Tollarp och Träne i Kristiansstads kommun. Kroppen saknade kläder 

och var förpackad i svarta plastsäckar. Helene hade utsatts för strypning och 

omfattande trubbigt våld mot huvudet. Hon hade dessutom utsatts för våldtäkt.  

GMP- gruppen har vid analysarbetet, som påbörjades 1998, haft tillgång till 

hela utredningsmaterialet, fotografier från fyndplatsen, tekniska och 

rättsmedicinska protokoll samt fotografier från obduktionen. Dessutom har en 

mordfallsanalys framställd vid polisen i Malmö ställts till gruppens förfogande. 

Denna analys har uteslutande studerats av en person i gruppen, detta för att 

andra medverkande inte skulle påverkas av materialet. 
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2.7.2 Undersökning av fyndplatsen 

Fyndplatsen som bland annat används som avstjälpningsplats ligger invid ett 

större stenröse mellan Träne i norr och Tollarp i söder. Stenröset ligger i ett 

glest lövskogsparti och platsen där kroppen låg syntes inte från landsvägen. 

Inga ytterligare ansträngningar har gjorts för att ytterligare dölja kroppen, den 

låg inslagen i tre gråsvarta plastsäckar mot den bakre delen av stenröset. 

Förutom inslagningen i plastsäckarna har inget gjorts för att ytterligare dölja 

kroppen. Byggavfall låg lätt tillgängligt runt kroppen och hade på några få 

sekunder kunnat placeras över den för att förstärka maskeringen. 

Den som deponerat kroppen kan inte ha förväntat sig den skulle få ligga 

oupptäckt någon längre tid. Agerandet antyder att gärningsmannen inte planerar 

mer än i ett par steg och snabbt vill göra sig fri från situationen  

2.7.3 Undersökning av kroppen 

Plastsäckarna avlägsnades från kroppen och Helen Nilsson identifierades. Hon 

var helt naken förutom ett armbandsur. Skador i skalpen syntes samt spår efter 

strypning. Vid senare laboratorieundersökningar av plastsäckarna och tapen 

anträffades hår av hund och katt jämte olika textfibrer. 

2.7.4 Kriminaltekniska fynd 

Plastsäckarna är tre till antalet och har rivits av från samma rulle. Utredningen 

har klarlagt att säckarna inte har svensk sopsäcksstandard och kan vara 

tillverkade utomlands. Ett antal anträffade hundhår har undersökts. Fibrer 

påträffades som kan komma från pläd, bilinredning, heltäckningsmatta möbler 

eller liknande. 

2.7.5 Rättsmedicinska undersökningen 

Skadebilden domineras av grovt våld mot huvudet i form av ett tjugotal slag 

mot hjässan. Slagen har träffat med anmärkningsvärt stor precision inom ett 

begränsat område vilket bl.a. visar att kroppen varit orörlig. I övrigt finns 

tydliga spår efter strypning 
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Överlevnadstiden efter våldtäkten kan med viss osäkerhet grovt uppskattas till 

omkring 2-4 dygn. Strypningen och skallskadorna tillsammans eller var för sig 

förklarar dödsfallet.  

2.7.6 Försvinnandet 

Till följd av påsklovet som inleddes måndagen den 20 mars 1989 befann sig en 

hel del barn och ungdomar ute. Biltrafiken var under denna tid tämligen tät t ex 

med inköpsbesök i butiker och personer som återvände efter dagens arbete. 

Helen lämnade sitt hem för att träffa två kompisar vid Lågprisaffären kl. 19.00. 

Kompisarna var framme vid affären strax innan kl. 19.00. De var både inne i 

affären samt stod utanför och väntade på Helen. Efter ett tag då hon inte dök 

upp lämnade kompisarna affären för att senare återvända en andra och tredje 

gång. När hon inte syntes till gick de slutligen hem till Helens mamma. 

Flera personer har observerat Helen att hon lämnat sitt hem den aktuella kvällen 

och en person har uppfattat att Helen letade efter sina två vänner. 

Man kan tänka sig i huvudsak två metoder att fånga in ett barn som Helen: Att 

på ett bedrägligt sätt lura in henne i ett fordon eller att övermanna henne med 

snabbt överfallsvåld. Omständigheterna i detta fall gör att vilken som helst av 

metoderna har det kravet att omhändertagandet måste ske mycket snabbt.  

Gärningsmannen har visat prov på impulsivitet och att han var beredd att ta 

stora risker då mycket folk rörde sig ute vid butiken och det närliggande 

villaområdet. Det här var alltså inte platsen som man kan anta att en som noga, i 

förväg planerat att bemäktiga sig ett barn, skulle ha valt.  

2.7.7 Våldtäkt 

Om gärningsmannen i det inledande angreppet mot Helen visat prov på 

impulsivitet och risktagande är det rimligt att han fortsatt med detta beteende. 

Därför förutsätts att han ganska omgående fört sitt offer till den plats där han 

våldtog henne.  
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2.7.8 Förvarstagande 

Efter våldtäkten har gärningsmannen inte gjort det mest vanliga - att släppa 

offret och hoppas på att hon inte kommer att kunna beskriva honom. Han har 

inte heller valt den andra, rationella, lösningen att genast döda henne och 

gömma kroppen på ett sådant sätt att den inte utan svårighet kan hittas. 

Gärningsmannen valde istället att på något sätt spärra in Helen under en tid av 

flera dygn innan hon slutligen dödades. Härigenom visade mannen sin 

obeslutsamhet. Av någon anledning kunde han inte avsluta det han inlett 

omedelbart. 

Mest sannolikt är orsaken till den långa förvaringen att söka hos mannen själv. 

Hans impulsiva handlande omfattade aldrig planer på hur han skulle göra sig av 

med flickan efter våldtäkten. I agerandet syns en brist på empatisk förmåga och 

kanske också en förmåga att mentalt avskärma sig från tankarna på flickans 

situation. 

2.7.9 Dödandet 

Helen dödades genom en kombination av strypning och våld mot huvudet. Det 

är vanligt när obeslutsamma gärningsmän försöker döda någon genom 

strypning att sammanpressningen inte sker under tillräckligt lång tid så att 

offren, när greppet släpps, ger rosslande ljud ifrån sig. I sådana situationer är 

det ganska vanligt att förövaren i ursinnig desperation övergår till annat våld för 

att avsluta processen. Nitton slag med något som kan vara ett metallrör, mot 

huvudet på ett barn, är uppenbarligen ett avsevärt överskott och tyder inte på att 

mannen varit rationell vid utförandet. Agerandet antyder ett slags energisk 

desperation som syftar till att snabbt döda offret. 

2.7.10 Förpackning 

Förpackningen av Helens kropp har skett i anslutning till eller kort efter 

dödandet. 
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Det sätt på vilket förpackningen genomförts uppvisar inte samma impulsiva, 

kaotiska drag som de övriga momenten och antyder möjligen någon slags vana 

vid manuellt arbete. 

2.7.11 Riskanalys – Offret 

Helen var en skolflicka som levde i ett tämligen lugnt samhälle. Hon var 

omvittnat försiktig och utsatte sig inte för onödiga risker.  

Genom sitt sätt att vara och genom miljön var Helen ett lågriskoffer. 

2.7.12 Riskanalys – Gärningsmannen 

Platsen och sättet på vilket Helen bortfördes visar på gärningsmannens höga 

benägenhet att ta risker. När Helen dödats transporterades hon till den plats där 

hon anträffades. Transporten medförde flera klassiska riskmoment - lastning av 

kroppen, poliskontroll under själva transporten, urlastning av kroppen. Under 

dessa senare moment visar gärningsmannen ett större lugn. Förpackningen och 

urlastningen av kroppen tycks ha utförts utan någon större hast 

(Rikskriminalpolisen, 1998). 
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2.8 Så tas en profil fram 

2.8.1 Preliminär bedömning 

Utifrån informationen från ingångsvärdena sker en preliminär bedömning då 

typ av brott bestäms. Det avgörs om brottet är en isolerad företeelse eller om 

det kan ingå i en serie. Ur det tidigare insamlade materialet försöker man också 

utläsa vilket motiv gärningsmannen hade till brottet.  

Vidare bedöms offrets risk att bli utsatt för brott samt den möjlighet 

gärningsmannen hade att genomföra brottet utan att omedelbart bli upptäckt 

med andra ord den risk gärningsmannen tog då han/hon begick brottet. Låg risk 

för offret innebär hög risk för gärningsmannen. Utifrån riskbedömningen är det 

möjligt att göra olika antaganden om den stress gärningsmannen arbetar under, 

om den spänning han söker i brottet, om hans känslomässiga mognad och om 

den uppfattning och om risken att åka fast (Demitz-Helin, 1995, s 19). 

Graden av en potentiell eskalering av våld fastställs samt olika tidsramar för 

brottets genomförande. Viktiga frågor att besvara är hur lång tid det tog för 

gärningsmannen att döda offret, utföra andra handlingar med kroppen och att 

göra sig av med den. Om gärningsmannen tillbringar mycket tid med sitt offer 

är det viktigt att han har valt en för honom bekant plats som är dold mot insyn. 

Tidpunkt på dygnet och veckodag när brottet begicks är intressant då det kan 

säga något om gärningsmannens sysselsättning och familjeförhållanden (Ibid, s 

20) 

Det måste utredas om fyndplatsen är densamma som brottsplatsen. Platsen där 

offret hittades, där de brottsliga handlingarna begicks och där offret dog kan 

vara tre helt olika platser. Relevanta frågor är om något transportmedel använts 

och om gärningsmannen är hemmastadd i området? (Ibid, s 44). 

2.8.2 Första analys 

I en första analys görs en detaljerad rekonstruktion av brottet som innefattar att 

man fastställer om brottet är av organiserad eller kaotisk typ. Organiserade 
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förövare är vanligen personlighetsstörda med social kompetens medan de 

kaotiska är mer svårt personlighetsstörda eller psykotiska (RPS, 1994, s 17-18). 

För att försöka leda polisen i fel riktning kan gärningsmannen använda ett 

villospårsbeteende, exempelvis försöka göra om brottsplatsen för ett mord så att 

det ser ut som ett självmord. Villospårsbeteende har stor betydelse i 

bedömningen av om ett brott är organiserat eller kaotiskt. Den kaotiska 

förövaren har inte tid eller förmåga att försöka vilseleda polisen. 

Viktiga frågor som ger kunskap om gärningsmannens motiv och personlighet är 

om han har haft ett överskottsbeteende eller underskottsbeteende. Ett 

överskottsbeteende innebär att gärningsmannen i sitt handlande har gjort något 

han inte behövt göra. Det är ett ritualistiskt och signaturskapande beteende som 

sker då gärningsmannen har dödat offret. Exempel på detta är överdriven 

användning av våld, överdrivna försök att dölja kroppen eller att 

gärningsmannen stannat onödigt länge på brottsplatsen. 

Ett underskottsbeteende innebär att gärningsmannen underlåtit att göra något 

som han kanske borde ha gjort exempelvis kan det gälla försöken att förstöra 

spår och andra ledtrådar (Åsgård, 1995, kap 4). 

2.8.3 Gärningsmannaprofil 

Med hjälp av analysen utarbetas en gärningsmannaprofil. Profilen inriktas på 

uppgifter som gärningsmannens ålder, kön, civilstånd, utbildning, yrke, 

uppväxtförhållanden, bostadsort och tidigare brottslighet. Vidare görs en 

beskrivning av fysiska och psykiska egenskaper, vanor, missbruk etc. Profilen 

består också av en beskrivning av gärningsmannens beteende och aktiviteter 

före och efter brottet. 

2.8.4 Anpassning 

Man kontrollerar att gärningsmannaprofilen stämmer överens med 

ingångsvärdena, den preliminära bedömningen och analysen. Eventuell ny 

information läggs till. Profilen anpassas och förtydligas varefter den kan delges 

utredningen (RPS, 1994, s 16).  
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2.9  Gärningsmannaprofil utifrån mordet på Helen Nilsson 

Vid utvecklandet av en gärningsmannaprofil används utgångspunkten att 

gärningsmannens agerande när han utfört brottet speglar hans personlighet 

(liksom för övrigt allt annat han företar sig). Särskild vikt läggs vid om brottet 

kan karaktäriseras som kaotiskt eller organiserat.  

I detta fall har de brottsliga handlingarna en tidsutdräkt på flera dygn. 

Gärningsmannen har haft tid till besinning, eftertanke och planering. Han kan 

ha försatt sig i skiftande sinnestillstånd genom att till exempel använda alkohol 

eller mediciner. Yttre förhållanden som till exempel polisens aktiviteter kan ha 

påverkat agerandet. Det skulle kunna förklara att brottet inledningsvis ger 

tydliga tecken på att ha genomförts av en kaotisk, impulsiv gärningsman medan 

avslutningen uppvisar ett mer organiserat beteende.   

Lokalt opererande 

I resonemanget runt situationen då Helene omhändertogs och bortfördes anges 

att gärningsmannen sannolikt befunnit sig vid lågprisaffären i ett vardagligt 

ärende viket anvisar att han normalt uppehöll sig i Hörbytrakten. Förvaringen 

av Helene har skett inomhus på ett ställe som rimligen inte kan ha funnits på 

allt ör stort avstånd från den plats där hon omhändertogs. Förvaringsplatsen har 

varit uppvärmd och är rimligen en bostad. I huset har det hållit hund och katt. 

Gärningsmannen bör alltså ha bott i eller på annat sätt varit knuten till Hörby 

eller dess närhet. Mannen bör vidare ha känt till förhållanden vid 

anträffningsplatsen utanför Tollarp vilket anger att han haft någon anknytning 

till denna plats.  

Ålder 

Gärningsmannen har under brottshandlingarna visat prov på impulsivitet, 

handfallenhet och bristandeplanläggning vilket antyder låg livserfarenhet och 

därmed att han är relativt ung. Slutsatsen är dock inte självklar då människor 

med den aktuell personlighetstypen sannolikt inte följer normal mognadstakt.  
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Valet av en tioårig flicka som våldtäktsoffer skulle kunna markera ett pedofilt 

beteende varvid vissa slutsatser o pedofilens ålder kan dras. I detta fall är 

troligen flickans ålder inte särskilt viktig i sig för gärningsmannen som inte 

heller i övrigt uppvisat något typiskt pedofilt beteende. Att åldersgruppera 

gärningsmannen utifrån hans val av offer blir alltså vanskligt i detta fall. 

Gärningsmannen har använts sig av bil och det är därför sannolikt att han haft 

körkort. Han har särskilt vid paketeringen av offret visat prov på viss manuell 

skicklighet som antyder någon slags erfarenhet vid sådant arbete.  

Sociala förhållanden 

Den impulsivitet och bristande planering som syns i de brottsliga handlingarna 

bör även genomsyra mannens hela liv. Det är rimligt att han endast genomgått 

grundläggande skolor, möjligen med kortare, praktisk yrkesutbildning. Han 

skulle idag antagligen inte tas ut till militärtjänstgöring. Under 80-talet och 

tiden där före kan khan möjligen ha gjort in värnpliktstjänst i någon enklare 

befattning. Impulsiviteten och tendensen att snabbt ”tappa sugen” innebär 

sannolikt att mannen ofta byter jobb och är en av dem som tidigast drabbats av 

uppsägningar. Han bör ha haft flera arbetslöshetsperioder varvade med kortare 

anställningar av enklare, troligen manuell karaktär. Dessa förhållanden innebär 

att mannens ekonomiska förmåga bör ha varit begränsad medförande att han 

valt ett billigt boende eventuellt hos någon förälder eller i hyrd bostad.  Mycket 

talar för att mannen tidigare begått brott och att även dessa präglats av 

impulsivitet (misshandel, snatterier, biltillgrepp, sexuella ofredanden) och 

bristande planering (lämnat spår, blivit avslöjad, misslyckats).  

Utveckling 

Det som beskrivits ovan som en tänkbar profil på Helens mördare gäller 

självfallet de förhållanden som rådde då brottet begicks. Under de nästan tio år 

som gått sedan dess har personen rimligtvis utvecklats. De grundläggande 

personlighetsdragen och visa andra förutsättningar bör emellertid fortfarande 

vara för handen. 
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Den låga utbildningsnivån kvarstår sannolikt vilket leder till att problemen i 

yrkeslivet fortfarande är aktuella. Möjligen kan den alltmer hårdnande 

arbetsmarknaden ha bidragit till ännu större yrkesmässig utslagning. 

Relationsproblematiken kvarstår sannolikt. Det är rimligt att tänka sig flera 

brutna relationer med kvinnor under åren. 

Driften att ge sig på unga offer kan fortfarande finnas kvar. Mannen kan ha 

gjort sig skyldig till sexuellt relaterade brott även i fortsättningen. Övriga 

kriminella aktiviteter bör likna dem som skissats ovan. 

Möjligheten finns att mannen tagit sitt liv efter brottet.  

Det är också möjligt de reaktioner brottshandlingarna framkallade i 

Hörbytrakten medfört att mannen flyttat därifrån. Detta bör i så fall ha skett 

under sommaren – hösten 1989. Om mannen flyttat är det mest sannolikt att han 

sökt sig till de sydligaste länen i landet (Rikskriminalpolisen, 1998).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapportnummer 281, Gärningsmannaprofilering 
Carolina Bergman, Hanna Engström, Maria Lundberg 

 20 

2006-04-23 

3 Den dömde gärningsmannen 

”Den 23 juni 2004 greps 52-årige Ulf Olsson som misstänkt för mordet på 

Helen Nilsson. Han häktades den 26 juni på sannolika skäl misstänkt för 

människorov, grov våldtäkt och mord. Lunds tingsrätt stödde sig på ett DNA-

prov som Olsson lämnat frivilligt vid ett tidigare förhör. Det visar att hans DNA 

stämmer överens med det DNA som har utvunnits ur sperma som hittats på den 

döda flickan. I december 2004 döms Ulf Olsson mot sitt nekande för grov 

våldtäkt, människorov och mord på Helén Nilsson.” (SVT,  2004). 

”Det fastslogs att Ulf Olsson lider av en allvarlig psykisk störning och att han 

även gjorde det när brotten begicks. Trots det valde tingsrätten att döma honom 

till livstids fängelse.” (SVT, 2005).  

Nedan följer ett antal utdrag från olika tidningsartiklar som visar på Ulf 

Olssons bakgrund, leverne och personliga egenskaper: 

 

”Våren 1989 – vid tiden för morden på Helén – bor Ulf Olsson i en 

västkuststuga i Bokeslund utanför Höör, mitt i Skåne.”  

 
(Barkman, Tobias, 2004)  

”Han lever ett till synes ganska ensamt liv. Han är 37 år då, 1989. Han jobbar 

sedan ett par år tillbaka som verktygsmakare på Bilsom i Höör där man bl a 

tillverkar hörselkåpor och annan skyddsutrustning. Ulf är en god medarbetare, 

när han är nykter. Han är energisk, noggrann och hans tid störs inte av pladder 

och prat. 
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Han betraktas bland arbetskamraterna som lite udda. En som inte syns så 

mycket. 

– Att umgås för mycket med Ulf skulle göra att man själv betraktades som 

konstig, har en av arbetskamraterna sagt.” 

”Ulf Olssons stuga ligger i ett skogsområde med många hus. Han köpte huset 

och flyttade dit 1987 men skrev sig på en adress inne i Höör. 

Runt det insynsskyddade huset växer lövskog och planterade granar. Under 

tiden i Höör ägde Ulf Olssons en mörk Volvo kombi. När den stod på 

grusvägen nedanför huset visste grannarna att han var hemma.” 

”Ulf föddes i Höör men flyttade till Hörby redan som fyraåring. Det var där han 

växte upp och han kände väl till orten. Han gick i skolan i Hörby och tyckte det 

var en jobbig tid. Ulf tyckte inte om skolan. Han tyckte att allt och alla var emot 

honom. 

– Han var liten till växten och klen, säger en lärare. Han ställde ofta till 

problem. 

Ulf Olsson berättar själv i en personutredning att han mobbades och det satte 

spår i hela hans väsen.” 

”Klasskamraterna uppfattade honom som en udda person. Han lekte mest för 

sig själv. När de andra blev stora nog att sitta i grupp och hänga vid torget lekte 

Ulf fortfarande cowboy med yngre kamrater. 

Ulfs syskon säger att alla barnen i familjen hade en vedervärdig uppväxt. 

– För att förstå hur Ulf blivit så grym måste man förstå hur grymt han hade det, 

säger en bror.”                                                                                                                                      

”Ulfs betyg var medelmåttiga utom i teckning där han var riktigt duktig. Han 

slutade skolan och började jobba som springpojke på Svenssons Järn i Hörby 

där han jobbade ett år. Han rymde flera gånger och bodde i veckor utomhus, 

drev bara omkring. Ulf var förvirrad. Han lades in på psyket i Lund där han 

behandlades i två månader. Efter behandlingen mådde han bättre. Han tog jobb, 

först på ett slakteri, sedan på en verktygsfirma. Men Ulf Olsson ville komma 
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bort. Han mönstrade på en båt och gick till sjöss. Efter något år kom han hem 

och han gick då direkt till psyket. Men där ville man inte ha honom. De ringde 

till mamman som kom och hämtade honom. 

Om resorna på sjön har han berättat att han dödat en man i Asien. Ingen vet 

idag om det är fantasi eller verklighet.” 

”Under 1980-talet var Ulf Olsson gift två gånger. Båda äktenskapen, med yngre 

kvinnor, slutade med uppslitande skilsmässor. Året efter mordet på Helén sålde 

Ulf Olsson stugan i Höör och flyttade till Vimmerby med en kvinna som 

väntade hans barn. Men förhållandet kantades av trassligheter, huset de bodde i 

började brinna. Sambon, eller Ulf, orsakade branden i trossbotten på vinden. 

Det slutade med att kvinnan försvann med barnet. För Ulf Olsson började en 

vårdnadstvist som pågår än i dag. Samtidigt flyttade han runt i olika lägenheter 

och jobbade lite här och där. Han deltog i sociala projekt. Det sägs att han 

knivhotade personalen utan att bli anmäld.” 

”Under åren i Vimmerby blev Ulf känd som ′mannen med hunden.′ Många 

visste vem han var. Få kände honom. Ingen visste något om hans fasansfulla 

bakgrund. Han misstänktes för en rad mordbränder i Vimmerby under 1994. 

Men han kunde inte bindas till någon av dem. Han dömdes i stället för att ha 

placerat ut skruvar på gatorna som orsakat punktering på massor av bilar” 

(Lindelöw, Per & Palmborg, Lars, 2004). 

”En före detta  fru och en före detta sambo har vittnat om Ulf Olssons 

förhållande till djur. Vid ett tillfälle hade han slaktat katten i badrummet och 

dödat sin hund genom att knäcka nacken på den. Frun vittnade också hur hon 

hölls fången i lägenheten” (SR, 2004). 

”Arbetskamraterna vittnar om en man som var en skicklig i sitt yrke, men som 

hade stora alkoholproblem och en nedsättande kvinnosyn. Han hade hög 

frånvaro, och satt ibland helt innesluten i sig själv. Han kommenterade ofta 

kvinnorna på arbetsplatsen nedlåtande och perverst. Han ska också ha uttryckt 

sexuell längtan efter minderåriga”(SR, 2004). 
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”På socialförvaltningen i Vimmerby kände man väl till Ulf Olsson. 

I samtalen med socialsekreterarna berättade Ulf Olsson hur han ville göra barn 

riktigt illa för att någon skulle få känna hur illa han mått, hur illa han haft det. 

Han sa också att han varit rysk spion, dödat djur och anlagt bränder i 

Jönköping.”  

 

”Samstämmiga uppgifter beskriver Ulf Olsson som aggressiv, hotfull. Med en 

förvrängd syn på kvinnor, som han anser bara ′dög att knulla med, de är subbor 

och horor, inget att lita på′. Som present till sin socialsekreterare lämnar han en 

teckning på en kvinna som stympats strax nedanför underlivet. Med blod som 

droppar. – Han sa något i stil med att så här ska kvinnor ha det ...” 

 

”En socialsekreterare säger: 

- Jag har aldrig stött på en så udda människa som Ulf under den tid jag har 

arbetat med människor. Om Ulf varit fullt frisk hade han varit en utmärkt chef 

eller stridspilot, med tanke på hans känslokyla. Han kopplade bort sina känslor 

och koncentrerade sig på uppdraget” (Thunborg, Karin, 2004). 
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4 Diskussion och slutsatser 

Utifrån en jämförelse av GMP- gruppens utlåtande/gärningsmannaprofil och 

information om den dömde gärningsmannen kan vi dra slutsatsen att ett flertal 

faktorer och förhållanden stämt överens. 

Gärningsmannen opererade lokalt och var knuten till Hörby. Han hade en 

mycket besvärlig uppväxt, svårigheter i skolan och problem i samvaron med 

klasskompisar och lärare. Problemen fortsatte i yrkeslivet med kortare 

anställningar, misskötsamhet, alkoholproblem och arbetskamrater som 

uppfattade honom som udda. Relationsproblematiken involverade också 

kvinnor med flera trassliga och brutna relationer. Han uttalade en pervers och 

nedsättande kvinnosyn. Han uttryckte också en längtan och en vilja att ge sig på 

unga offer.  

Syftet med en gärningsmannaprofil är inte att hitta en specifik person utan att 

kunna sluta sig till att leta bland en viss grupp av människor, hitta en speciell 

typ av personlighet. När vi har jämfört profilen med den riktige 

gärningsmannen anser vi att det syftet är uppnått.  

Vi vill understryka att gärningsmannaprofilering inte är någon absolut sanning 

som ensamt löser ett brott men det är vår fulla övertygelse att det är ett 

värdefullt verktyg som kan fungera som ett komplement till det ”traditionella” 

polisiära spanings- och utredningsarbetet.  
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