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 Abstract 
 
Det mediala intresset för gärningsmannaprofiler har ökat enormt efter bland 

annat mordet på Anna Lindh, dubbelmordet i Linköping och inte minst under 

jakten på Hagamannen i Umeå. Rikskriminalens gärningsmannaprofilgrupp 

bildades i början av 1990-talet. I dag består den av en kriminaltekniker, en 

rättsläkare, en rättspsykiatriker och fyra poliser med lång erfarenhet av sex- 

och våldsbrottsutredningar. För ett par år sedan utförde gruppen sex 

gärningsmannaprofiler på mördare. Nu har siffran mer än fördubblats. 

Begreppet gärningsmannaprofil har under de senaste åren blivit allt mer 

uppmärksammat. Då detta ämne inte berörts i någon större omfattning under 

grundutbildningen på polisutbildningen så har vi fördjupa våra kunskaper om 

det genom att läsa den litteratur vi kommit över. Vi har med vår uppsats 

undersökt hur samarbetet mellan gärningsmannaprofilgruppen och den berörda 

polismyndigheten fungerat samt tittat på vad gärningsmannaprofilgruppen 

kunnat bidra med under en utredning av ett grövre brott. Vi har intervjuat 

utredare från två polismyndigheter och en person från 

gärningsmannaprofilgruppen. Vi kan konstatera att samarbetet mellan de 

berörda personerna har fungerat mycket bra och att gärningsmannaprofilen kan 

fungera som ett hjälpmedel under en pågående brottsutredning.  
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1  Inledning 

Avvikande personer antas begå brott på ett sätt som stämmer överens med 

deras personlighet och drift. Genom att studera hur ett brott har begåtts kan 

man dra slutsatser om gärningsmannen som utförde det. 

Framtagandet av en gärningsmannaprofil innebär, mycket förenklat, att man 

försöker identifiera och karaktärsbestämma gärningsmannens psykologiska 

och sociologiska egenskaper. Metoden beskrivs som ”konsten” att utifrån 

data från brottsplatsen och andra iakttagelser om brottet beskriva den ännu 

okända gärningsmannen. Den kan även beskrivas som ett fjärde stödben för 

en utredning där de övriga tre benen utgörs av det traditionella polisiära, det 

kriminaltekniska och det rättsmedicinska arbetet. Profilen används sedan 

som ett hjälpmedel i den pågående utredningen. 

Rikskriminalens gärningsmannaprofilgrupp bildades i början av 1990-talet. I 

dag består den av sju personer: en kriminaltekniker, en rättsläkare, en 

rättspsykiatriker och fyra poliser med lång erfarenhet av sex- och 

våldsbrottsutredningar. Gruppen kallas bara in på begäran, oftast gäller det 

grova våldsbrott. Gruppen är inte operativ det vill säga att dom inte gör egna 

brottsplatsundersökningar utan använder sig av det material som finns att 

tillgå.  
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1.1  Bakgrund 

Begreppet gärningsmannaprofil har under de senaste åren blivit allt mer 

uppmärksammat. Det mediala intresset har ökat enormt efter bland annat 

mordet på Anna Lindh, dubbelmordet i Linköping och inte minst under 

jakten på Hagamannen i Umeå. 

 Då detta ämne inte berörs i någon större omfattning under 

grundutbildningen så vill vi fördjupa våra kunskaper om det och förmedla 

det vidare. Ämnet känns mycket hett och det har fångat vårat intresse. Vi vill 

med vår uppsats ge läsaren en inblick i arbetet med att ta fram en 

gärningsmannaprofil och undersöka hur samarbetet fungerar mellan 

gärningsmannaprofilgruppen och den berörda polismyndigheten samt se vad 

gärningsmannaprofilgruppen bidrar med under en utredning av ett grövre 

brott. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med vårt fördjupningsarbete är att undersöka hur samarbetet mellan 

gärningsmannaprofilgruppen och den berörda polismyndigheten fungerar 

samt se vad gruppen kan bidra med under den pågående brottsutredningen. 
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1.3  Frågeställningar 

Hur ser samarbetet mellan gärningsmannaprofilgruppen och den berörda 

polismyndigheten ut under en pågående brottsutredning? 

Vad kan gärningsmannaprofilgruppen bidra med under en utredning av ett 

grövre brott? 

 

1.4  Avgränsningar 

Vi har tittat på hur gärningsmannaprofilering historiskt sett har utvecklas i 

USA och Sverige. Anledningen till att vi har tittat på utvecklingen i USA är 

att gärningsmannaprofilering till stor del har sin grund där.  

Vidare har vi valt att titta på två mindre polismyndigheter i Sverige, där man 

har haft samarbete med gärningsmannaprofilgruppen.  

 

1.5 Tillvägagångssätt 

Vi har läst litteratur, rapporter och en uppsats kring ämnet för att få en 

inblick i gärningsmannaprofilgruppens arbete.  Vi har varit i kontakt med 

Rikskriminalens gärningsmannaprofilgrupp samt intervjuat utredare på två 

mindre polismyndigheterna för att undersöka hur dom upplevt att samarbetet 

har fungerat under en brottsutredning. 
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2 Historik   

I en rapport om gärningsmannaprofilering (RPS, 1994) kan man läsa att 

polisen i USA i slutet av 1960-talet började systematiskt använda sig av 

gärningsmannaprofiler. Två FBI-agenter började göra profiler med 

utgångspunkt från sina stora erfarenheter av mordutredningar. Den stigande 

frekvensen av seriemord var en av deras stora drivkrafter. Sedan började fler 

FBI-agenter under 1970-talet att engagera sig i arbetet, främst Robert Ressler 

som intervjuade dömda mördare och Roy Hazelwood som arbetade med 

sexualbrott. 

 I början av 1980-talet genomförde FBI en omfattande studie av 36 

seriemördare. Syftet var att kartlägga förövarnas bakgrund och att närmare 

kunna förstå deras motiv och tillvägagångssätt. FBI: s framgång med 

gärningsmannaprofilering beror troligen på deras långa erfarenhet och att 

deras studie visade sig hålla i den polisiära verkligheten. Under 1980-talet 

utbildade FBI många egna profilerare och man utbildade även profilerare åt 

andra länder. 

Ur en artikel i Polistidningen (Polisförbundet, 2004) framgår det att 

rikskriminalens gärningsmannaprofilgrupp bildades 1994. Den består i dag 

av en kriminaltekniker, en rättsläkare, en rättspsykiatriker och fyra poliser 

med lång erfarenhet av sex- och våldsbrottsutredningar.  

Givetvis hade polisen under en lång tid innan gruppen bildades, tagit hjälp 

av bland annat allmän- och rättspsykiatrer samt rättsläkare i ett stort antal 

fall. Dessa har tillfrågats om detaljer i olika utredningar som rört 

beteendemässiga aspekter på offer och gärningsmän.  

Vidare kan man läsa ur RPS rapport att bland annat pedagogikprofessorn 

Arne Trankell gjorde en lyckad insats i några ärenden redan i början av 

1960-talet. Under vintern 1992 bistod två psykiatriker polismyndigheten i 

Stockholm, för att med beteendevetenskaplig kompetens hjälpa till att ta 
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fram en profil av den så kallade Lasermannen. Denna profil användes sedan 

för att rikta spaningsinsatser mot bland annat en person som blivit aktuell 

under utredningen. Denne person lagfördes senare för brotten.   

3 Teori 

Enligt RPS (1994) är tanken med en gärningsmannaprofil att en förövare av 

ett brott ska kunna beskrivas med avseende på social och individuella 

egenskaper. För att på så sätt minska antalet misstänkta personer i 

utredningen och att ge den utredande personalen en mental bild av 

gärningsmannen.  

Metoden beskrivs som ”konsten” att utifrån data från brottsplatsen och andra 

iakttagelser om brottet beskriva den ännu okända gärningsmannen. Det är 

dessa fakta som utgör grunden till profileringsarbetet och inte spekulationer 

och intuitionen. Metoden kan även beskrivas som ett fjärde stödben för en 

utredning där de övriga tre benen utgörs av det traditionella polisiära, det 

kriminaltekniska och det rättsmedicinska arbetet. Den har i första hand 

utvecklats för att användas vid sexualmord men har senare anpassats för att 

kunna tillämpas på andra till synes motivlösa brott såsom våldtäkt och 

pyromani, men även på olika typer av mord utan uppenbara sexuella inslag. 

Vad är då en gärningsmannaprofil? Den är en beskrivning av ett flertal 

variabler, vilka utmärker en person som utfört ett visst brott. Variablerna i 

sig bör vara spaningsrelevanta men även variabler som endast kan studeras 

efter att en person misstänks eller gripits bör även inkluderas. Varje variabel 

för sig kan sannolikt inte betyda mycket i eftersökningen av en gärningsman, 

om det inte är en sällsynt egenskap. I stället bör sannolikt den samlade bilden 

av alla variabler och helhetsbilden vara mer avgörande. 

Om profilen ska vara användbar krävs höga samband mellan olika variabler 

som beskriver gärningen och egenskaperna hos gärningsmannen.  Det 

innebär att det sätt brottet har utförts på är ett personligt, att det 
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överensstämmer med gärningsmannens personlighet och att personligheten i 

övrigt avviker från allmänheten i stort. Vidare bör, som det påpekades ovan i 

texten att profilegenskaperna bör vara spaningsbara, det vill säga möjliga att 

observera eller att ta fram via registerslagningar.  

Exempel på hur olika variabler används kan vara att ett spår från ett däck 

som bara används på vissa bilmärken, kan leda till antagandet att 

gärningsmannen lever under goda ekonomiska omständigheter, varav i sin 

tur ofta följer goda bostadsförhållanden med mera. Ett annat exempel är att 

ett rituellt och minutiöst uträttat mördande utgår från en stark tvångsmässig 

karaktär som i sin tur ha till följd att livet i övrigt ofta levs pedantiskt och 

metodiskt, vilket kommer till uttryck i arbetet och i det sociala livet i övrigt. 

I dessa två exempel är sambandet mellan variabeln som beskriver gärningens 

bakgrund varierande stort. I det ena fallet hundraprocentigt eftersom ett visst 

bilmärke har använts och det andra fallet mindre eftersom störningen 

visserligen har varit en förutsättning för genomförandet av gärningen men 

det kunde ha utförts av någon med en annan störning. 

3.1 Induktiv gärningsmannaprofilering 

Enligt Turvey (2002) kan arbetet med att ta fram en gärningsmannaprofil 

liknas med en forskningsprocess som kan ske på två sätt; induktivt eller 

deduktivt. 

Induktiv gärningsmannaprofilering innefattar såväl generaliseringar som 

statistiska referenser. Utifrån fakta från enstaka händelser eller individer drar 

man slutsatser som blir representativa för alla andra händelser av samma 

karaktär, man generaliserar. Med statistiska referenser vill man referera till 

statistiska sammanställningar och använda dessa som en tillförlitlig 

kunskapskälla under det induktiva arbetet. Detta arbetssätt kan tyvärr i 

många fall bli vilseledande, därför bör den induktiva profilen ses som ganska 

allmän och vardaglig eller som ett genomsnitt.  
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Den främsta fördelen med metoden är dess enkelhet. Det krävs varken 

kunskap i forensiskt arbete eller utbildning för analyser av kriminellt 

beteende eller kriminella utredningar. Detta gör att metoden inte behöver bli 

kostsam eller tidskrävande och den ställer inte höga krav på utövaren. 

3.2 Deduktiv gärningsmannaprofilering 

Vidare skriver Turvey (2002) att det deduktiva arbetssättet har sin 

utgångspunkt i antagandet att inga gärningsmän eller människor är helt lika. 

Ett annat antagande är att om en utgångspunkt är sann så bör slutsatsen vara 

korrekt. Det vill säga att beviskällor som till exempel hår, blod eller sperma 

som hittas på brottsplatsen kan säkerställa gärningsmannens identitet. Detta 

innebär i praktiken att man arbetar utifrån det material som hittats och 

framkommit under initialskedet av en brottsutredning. En deduktiv 

gärningsmannaprofil bygger således på en analys av beteenden, 

undersökningar av offret och brottsplatsen. 

 Syftet med att genomföra en brottsofferanalys är att få en så bra uppfattning 

som möjligt av vem personen var, hur denne levde och hur dess omgivning 

såg ut. Detta kan i bästa fall ge kunskap om gärningsmannens motiv och val 

av offer samt ge en uppfattning om vilken grad av risk som gärningsmannen 

var beredd att ta för att kunna begå brottet.  
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3.3 Canter´s offermodell 

Lönner, Sobolewski och Wisén (2002) förklarar en modell som tagits fram 

av David Canter. Modellen beskriver vilken roll gärningsmannen ger offret 

under ett brott. Den har testats i en studie gjorda på våldtäktsmän, pedofiler 

och seriemördare. Man fann att beteenden som antogs tillhöra de tänkta 

temana samanföll med dessa.   

Han beskriver de tre rollerna på följande sätt: 

• Gärningsmannen ser offret som ett objekt att utnyttja och kontrollera genom 

våld och hot. Det är mindre sannolikt att offrets reaktion påverkar 

händelseförloppet. Här finner man i stor utsträckning sexuella handlingar 

samt överdrivet våld och stympning. 

• Gärningsmannen ser offret som ett medel för att uttrycka emotionella 

tillstånd som ilska och frustation. Övervåld förekommer men det spelar stor 

roll vilken typ av person offret är då man bör finna ett ”samspel” mellan 

gärningsmannen och offret. Ofta hålls offret frihetsberövad och vid liv en 

längre tid. 

• Gärningsmannen ser offret som en egen person och han försöker skapa 

någon form av förhållande till offret. Övervåld är ovanligt och de sexuella 

handlingarna är mer normala. Våldet riktas ofta mot speciella kroppsdelar, 

framförallt mot ansiktet.  
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  4 Resultat 

Vi har intervjuat representanter från gärningsmannaprofilgruppen och två 

mindre polismyndigheter för att få veta hur samarbetet mellan dom fungerat. 

Vi har valt att inte namnge dessa personer för att få så objektiva svar som 

möjligt. 

4.1 Intervju med gärningsmannaprofilgruppen 

Här följer en sammanfattning av intervjun med berörd person på 

gärningsmannaprofilgruppen.  

Han berättar att från början hände det att någon polischef anlitade dom utan 

att förankra det med utredarna på myndigheten, då kunde gruppen märka ett 

slags ointresse. Troligen kände sig utredarna överkörda. Detta händer inte 

längre då det nu är utredarna som kontaktar gruppen och vill ha hjälp vilket 

gör att samarbetet mellan dem fungerar alldeles utmärkt. Vidare berättar han 

att ibland finns det ärenden som gruppen känner att dom skulle vilja titta på 

innan dom har blivit inkopplade. Under denna tid försöker dom att inte 

påverka den aktuella myndigheten att be om hjälp. Oftast dröjer det inte 

länge förrän dom blir kontaktade för att hjälpa till med knepiga ärenden. 

Gruppen har märkt att myndigheter som har haft samarbetet med dom ofta 

återkommer för ett fortsatt samarbete.  

Arbetet med att ta fram en gärningsmannaprofil förutsätter en bra dialog och 

en bra dynamik mellan alla inblandade. Det händer aldrig att någon sitter 

ensam med detta arbete. Än en gång poängterar vår informant hur viktigt det 

är med en dialog med utredarna. Är dom bara måttligt intresserade ger det 

ofta inte så mycket. 

GMP-gruppen har en känsla av att om man sitter som 

utredare/spaningsledare är det skönt om det kommer någon grupp utifrån 

som tittar på ärendet, så man inte missar nåt. Man skulle nog kunna ta en 
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grupp på den egna myndigheten men gruppen ska ju inte vara påverkad av 

kafferumssnack eller dykligt. En annan fördel med att ta hjälp av GMP-

gruppen är att den besitter kompetens i alla områden, det är nog en väldig 

trygghet för utredarna. I slutändan kommer gruppen oftast fram till samma 

sak som utredarna. Personen vi intervjuat säger att: 

”Det vi håller på med har inneburit att man på de olika myndigheterna har 

blivit medveten om att det finns olika typer av gärningsmän och att det finns 

en beteende del som man ska ta hänsyn till. Det viktiga är att man får hjälp i 

sitt tänkande, att man lär sig förstå vilken typ av människa man jagar. Det 

är det som vi försöker förmedla.” 

     4.2 Intervju med berörd person på polismyndighet ett  

Här följer en sammanfattning av intervjun med berörd person på en av 

polismyndigheterna vi besökte.  

Detta är första gången som myndigheten har ett samarbete med 

gärningsmannaprofilgruppen. 

Han berättar att han hade ganska stora förväntningar på GMP-gruppen och 

trodde att dom skulle komma med något nytt varpå han blev lite besviken då 

myndigheten inte har haft någon större hjälp av ”profilen” eftersom den var 

mycket bred. Det han blev lite besviken på var att han hade förväntat sig en 

aha-upplevelse när gruppens analys var färdig men dom kom inte med nytt 

utan det var i stort samma som dom själva hade fått fram. Han menar på att 

om dom får fast någon för detta brott så kommer denne att passa in i 

”profilen”. Känslan han fick då han läste ”profilen” var att han hade kunnat 

göra samma analys själv. Med detta sagt så berättar han vidare att profilen 

inte har styrt utredningen åt något håll eftersom den är så pass bred.  

Samtidigt så har han förståelse att den blir så pass bred eftersom det endast 

rör sig om ett brott, ett tillfälle där det inte finns någon röd tråd. Beteendet 
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från gärningsmannen/männen är både rationellt och irrationellt vilket gör det 

till ett svårt brott. Han menar att han förstår att det är lättare att få en smalare 

”profil” om det är upprepade brott och samma gärningsman.  

På fråga om hur han har upplevt samarbetet med GMP-gruppen så har han 

bara gott att säga. Han tycker att dom är väldigt ödmjuka och lyssnar på vad 

dom lokala utredarna har att komma med. Det föreligger absolut ingen 

konkurrens mellan myndigheten och GMP-gruppen. Det är ingen som 

försöker ta åt sig äran! Han kan skulle vid ett liknade fall återigen ta hjälp av 

gruppen. 

4.2 Intervju med berörd person på polismyndighet två 

Här följer en sammanfattning av intervjun med berörd person på den andra 

polismyndigheten som vi besökte. 

Han börjar med att berätta att vad han vet så har myndigheten använt sig av 

GMP-gruppen vid två tillfällen sedan –00. Det är första gången som han 

själv har varit i kontakt med GMP-gruppen. 

När det kom på tal att koppla in GMP-gruppen så kände han att det var klart 

att man skulle ta hjälp av dom, samtidigt som han var en aning skeptisk och 

hade inte några större förhoppningar. Dom tillför kanske inte så mycket i 

utredningen men dom öppnar dörrar för nya infallsvinklar. Han säger ”Man 

ska inte vara någon bakåtsträvare” utan han anser att man ska använda dom 

verktyg som finns till sitt förfogande.  

Vidare så berättar han att profilen inte styrde utredning åt något speciellt håll 

i början, dess betydelse under resten av utredning är svårt att bedöma. Viss 

inverkan på utredningen har den säkert haft. Man kan välja att jobba efter 

den men han anser att den inte får styra utredningen utan man måste kritiskt 

granska allt. Det är farligt att fastna på ett spår utan man måste vidga vyerna. 
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Om samarbetet har han bara gott att säga. Har inte varit några problem, dom 

har inte trampat på någras tår utan hållit sig i bakgrunden och hjälp till med 

det dom kan. Vidare så berättar han att GMP-gruppen gjorde klart från första 

början att deras arbete absolut inte var någon sanning utan skulle ses som 

hjälp i utredningen. Han vill beskriva dom som väldigt ödmjuka och 

hjälpsamma. 

 

 

4.4 Kritisk granskning av resultatet 

Resultatet på vår undersökning är baserat på endast tre intervjuer. Med ett 

sådant litet underlag är det svårt att dra några säkra slutsatser. Av praktiska 

skäl valde vi att intervjua två mindre polismyndigheter, tyvärr så hade dom 

inte haft hjälp av gärningsmannaprofilgruppen vid så många tillfällen. Det 

finns inte mycket skrivet om gärningsmannaprofilering i Sverige vilket har 

gjort det svårt att hitta bakgrundsmaterial.  
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5 Diskussion 

Enligt RPS (1994) är tanken med en gärningsmannaprofil att en förövare av 

ett brott ska kunna beskrivas med avseende på social och individuella 

egenskaper, för att på så sätt ge den utredande personalen en mental bild av 

gärningsmannen. Profilen används sedan som ett hjälpmedel i den pågående 

utredningen. Profilen ska ses som just ett hjälpmedel i den pågående 

utredningen och inte som någon sanning.  

En anställd vid gärningsmannaprofilgruppen har sagt följande: 

 ”Det vi håller på med har inneburit att man på de olika myndigheterna har 

blivit medveten om att det finns olika typer av gärningsmän och att det finns 

en beteende del som man ska ta hänsyn till. Det viktiga är att man får hjälp i 

sitt tänkande, att man lär sig förstå vilken typ av människa man jagar. Det 

är det som vi försöker förmedla.” 

Turvey (2002) skriver bland annat att i arbetet med att ta fram en 

gärningsmannaprofil arbetar man utifrån det material som hittats och 

framkommit under initialskedet av en brottsutredning. Detta ställer höga 

krav på samarbetet mellan gärningsmannaprofilgruppen och 

polismyndigheten så att arbetet kan leda utredningen framåt. Detta betonar 

personen vi intervjuat från gärningsmannaprofilgruppen. Det måste finnas en 

bra dialog och dynamik mellan alla inblandade. En av polismännen vi talat 

med säger att det föreligger absolut ingen konkurrens mellan myndigheten 

och gärningsmannaprofilgruppen. Det är ingen som försöker ta åt sig äran. 

 Under våra intervjuer kom det fram att i många analyser kommer 

gärningsmannaprofilgruppen fram till samma sak som utredarna på 

polismyndigheten. Detta hade utredaren vid den aktuella polismyndigheten 

inte riktigt förväntat sig. Han hade bland annat trott att profilen skulle vara 

mycket smalare. Med en bred profil är antalet misstänkta fortfarande väldigt 

högt. Vilket ibland har lett till en viss besvikelse hos utredaren då han hade 
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väntat sig en aha-upplevelse. Samtidigt har han insett hur svårt arbetet med 

att ta fram en gärningsmannaprofil kan vara. Profilen ska som bekant inte ses 

som någon sanning utan som ett hjälpmedel. 

   5.1 Slutsatser 

I arbetet med att ta fram en gärningsmannaprofil, som kan vara ett 

hjälpmedel under en pågående brottsutredning, krävs det att alla inblandade 

har ett gott samarbete med varandra. Det måste finnas en dialog och 

dynamik mellan gärningsmannaprofilgruppen och den berörda 

polismyndigheten som begärt hjälp, för att arbetet med att ta fram en profil 

ska leda någonstans. Den stora fördelen med detta arbetssätt är att det blir 

många ögon som tittar på det material som samlats in under utredningen. 

Olika kompetenser samlas och tillsammans kan dom komma fram till ett 

sannolikt händelseförlopp av brottet och på så sätt få en uppfattning om vem 

gärningsmannen är.  

Gärningsmannaprofilgruppen blir allt oftare anlitad av polismyndigheterna 

för att göra analyser och profiler. I flera fall är det av en polismyndighet som 

tidigare har haft samarbete med gruppen.  

Vi kan konstatera att samarbetet mellan gärningsmannaprofilgruppen och de 

polismyndigheter vi varit i kontakt med har fungerat mycket bra. 

Polismyndigheterna skulle vid liknade händelser återigen ta hjälp av 

gruppens kunskaper. För att på så sätt ha ett till verktyg som kan användas 

för att lösa brotten.  

 

 

 

 



Rapportnummer 282, Gärningsmannaprofilering 
Robert Kassberg, Jens Öhmark 

 15 

2006-04-20 

 Referenser 

 

Lönner, P., Sobolewski, P., & Wisén, N. (2002) Profiling – Psykologiska 
aspekter på Gärningsmanna Profilering. Uppsala: Uppsala universitet.  

 
 

Polistidningen (2004): Nr 8. Polisförbundet. Stockholm 
 
 

Rikspolisstyrelsen (1994) Gärningsmannaprofilering. Rapport 1994:6. 
Stockholm: RPS. FK-tryckeriet. 

 
 

Turvey, Brent E (2002) Criminal Profiling: An introduction to behavioral 
evidence analysis. Academic press. 

 
 
 
 
 


