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Gärningsmannaprofilering 

Ett fungerade verktyg eller påhittat filmglamour? 
 

Sammanfattning 
 

Gärningsmannaprofilering (GMP) är en metod av gärningsmannens 
fysiska och/eller beteendemässiga egenskaper och används till att 
minska antal misstänkta i en utredning. Men finns det vetenskapligt 
bevis för att GMP fungerar? För att svara på frågan har vi gjort en 
forskningsöversikt genom att studera utvärderingar gjorda om GMP. 
Det finns två inriktningar inom GMP, den induktiva inriktningen drar 
slutsatser med statistik från redan lösta fall medan den deduktiva 
inriktningen fokuserar på beteendemönster hos den särskilda 
gärningsmannen. Resultatet visade att utbildning och erfarenhet är att 
föredra dock inte avgörande för en effektivare GMP. Resultatet visade 
även att det inte finns stort vetenskapligt stöd för att GMP faktiskt 
fungerar som ett trovärdigt verktyg inom polisväsendet, istället 
efterfrågas mer empirisk forskning kring ämnet. 
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Criminal Profiling 

Is it an effective tool or imaginary movie glamour? 
 

Abstract 
 

Criminal profiling (CP) is a methodology of the offender’s physical 
and/or behavioral characteristics, which are used to reduce the number 
of suspects in the investigation. But is there any scientific evidence 
that CP is legitimate? Research literature and scientific articles on CP 
evaluations are used to answer that question. There are two 
approaches within the CP, the inductive approach draws conclusions 
by using data from already solved cases, while the deductive approach 
is focused on the behavioral pattern of the specific offender. To obtain 
a more efficient CP, the resultants illustrate that education and 
experiment is to prefer, but not necessary. Also, the results 
demonstrate that there is no significant scientific evidence that CP 
actually works as an efficient tool within the police, instead the 
research is demanding more study on the subject.   

 
Keywords: criminal profiling, psychological profiling, offender 
profiling, geographic profiling, behavior profiling. 
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Introduktion 

Polisbaserade filmer och tv-serier är väldigt populära och många verkar fascineras av hur 

poliser i till exempel CSI, Bones och Criminal Minds, med hjälp av en grupp experter sätter 

sig in i gärningsmannens tankar och beteenden. Dessa otroligt duktiga poliser gör en så kallad 

gärningsmannaprofilering och självklart får de alltid fast gärningsmannen precis i rätt 

ögonblick samtidigt som de räddar offren och själva blir hjältar. Men fungerar verkligen detta 

i verkligheten? Finns det något vetenskapligt stöd för att gärningsmannaprofilering fungerar? 

Denna uppsats ska svara på denna fråga genom att göra en forskningsöversikt på området.  

Gärningsmannaprofilering (GMP) är en slutsats av gärningsmannens fysiska och/eller 

beteendemässiga egenskaper (Turvey, 2005). De fysiska bevisen kan finnas på brottsplatsen, 

såsom gärningsmannens hår eller sperma. Med hjälp av de fysiska bevisen kan slutsatser om 

kön, hårfärg och ibland även gärningsmannens härkomst dras. De beteendemässiga bevisen är 

till exempel hur brottsplatsen ser ut eller val av offer (Turvey, 2005).  

Historisk tillbakablick  

Förr var GMP associerat med rättspatologi och psykiatri eftersom man ville beskriva 

människans personlighet (Granhag & Christianson, 2008). En av de första publikationerna 

inom GMP kom omkring år 1486 och hette The Malleus Maleficarum, på svenska 

Häxhammaren (Turvey 2005). Denna skrift ansågs vara en professionell handbok som skulle 

hjälpa häxjägare att identifiera, åtala och bestraffa häxor under den spanska inkvisitionen. 

Handboken innehöll flera profiler som skulle hjälpa till att pekar ut kvinnor som på något sätt 

orsakat skada eller spridit olycka över samhällen, män eller barn. Handboken listade vilka 

egenskaper häxor hade och med hjälp av dessa kunde man senare även åtala och bränna upp 

kvinnorna som passade in på profilen (Turvey, 2005).  

Förr undersöktes det också om hur de anatomiska och neurofysiologiska egenskaperna 

korrelerade med den kriminella utvecklingen hos en person. Under 1500-talet jämfördes 



5 
GÄRNINGSMANNAPROFILERING 
 

 

människan med olika djurarter. Beroende på människors likheter med djur grupperades de in i 

olika grupper och utifrån dessa likheter ansågs det att människor hade samma karaktäristiska 

egenskaper som djuren ifråga (Granhag & Christianson, 2008). 

År 1876 ansåg kriminologen Cesare Lombroso att brottslighet orsakas av att vissa 

individer är biologiskt förutbestämda till att begå brott. Han menade på att utseendet hos en 

människa, till exempel storleken på huvudet eller näsan, kunde visa om denne var kriminell 

eller inte (Williams & McShane, 1993 i Sarnecki, 2009).  

GMP i nutid, försöker ge specifik information om en viss typ av gärningsman. GMP ger en 

skiss av beteendemönster, tendenser och försöker förklara hur en persons sätt att tänka styr 

beteendet. Syftet med GMP är att ta fram specifik information om en okänd gärningsman, 

dock ingen specifik identitet på personen (Granhag & Christianson, 2008). 

GMP har utformats över tid och även tillvägagångssättet har kommit att förändras. En tidig 

metod var att använda en sakkunnig, till exempel en psykolog eller rättsläkare, som utifrån 

sina erfarenheter kunde bistå polisen med information. En senare metod omfattade olika 

yrkeskategorier såsom poliser, kriminologer, psykiatrer, rättsmedicinare, antropologer med 

flera. Det är just denna metod med olika yrkeskategorier som har utvecklats och analyseras 

och då framför allt av amerikanska Federal Bureau of Investigation (FBI) (Granhag & 

Christianson, 2008). FBI gjorde sina analyser genom att intervjua dömda gärningsmän, 

gärningsmännens familjer och vänner för att utveckla förhandlingstekniken vid 

gisslansituationer samt utbilda poliser (Granhag & Christianson, 2008).  

GMP innebär att, genom att studera brottsplatsen, försöka dra slutsatser på de mest troliga 

demografiska, sociala och beteendemässiga egenskaperna angående gärningsmannen och på 

så sätt leda utredningen framåt i rätt riktning mot (en kategori av) den misstänkta personen 

(Turvey, 2005). Att bygga en profil omfattar tre steg. Först samlar polisen in data från 

brottsplatsen (fotografier, rapporter) och sedan skickas data till profilerare som granskar 
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informationen. Utifrån den informationen drar profileraren förutsägelser om gärningsmannens 

egenskaper och rapporterar till utredaren (Snook, Cullen, Bennell, Taylor & Gendreau, 2008). 

GMP används ofta i grövre fall såsom seriemord, sexuella övergrepp och mordbränder 

(Devery, 2010). Det finns två inriktningar inom gärningsmannaprofilering, den ena kallas för 

induktiv och den andra för deduktiv inriktning (Granhag & Christianson, 2008). Dessa 

kommer att förklaras djupgående längre fram. 

Grundläggande inom GMP  

Beteende speglar personlighet och enskilda brott kan länkas till seriebrott, detta är två 

grundläggande antagande som GMP baseras på (Granhag & Christianson, 2008). Det första 

antagandet som är beteende speglar personlighet, anser att kärnan i GMP ligger i att 

rekonstruera och analyser brottsplatsen för att på så sätt få fram gärningsmannens 

personlighetsmässiga, beteendemässiga och demografiska egenskaper. Tanken om 

beteendekonsistens är att enskilda brott kan länkas till serier brott, vilket också är det andra 

antagandet (Granhag & Christianson, 2008).  

Begrepp som ofta används inom profileringsarbete är modus operandi, rituellt beteende 

och signaturbeteende. Modus operandi (MO) är gärningsmannens tillvägagångssätt samt de 

handlingar och konsekvenser som är nödvändiga för att begå brottet. MO syftar till att uppnå 

framgång i brottet, skydda sin identitet och underlätta för flykt (Granhag & Christianson, 

2008). Det rituella beteende representerar ett beteende som inte är nödvändigt för själva 

brottet men som gärningsmannen ändå utför eftersom denne behöver något ytterligare 

tillfredställelse. I sexualbrott kan det rituella beteendet öka den psykosexuella upphetsningen 

(Granhag & Christianson, 2008). Signatur är en unik kombination av beteenden. 

Signaturbeteende kan endast uppstå när gärningsmannen har begått två eller flera brott och 

signaturen måste vara unikt, alltså att ingen annan har gjort något likande. MO är funktionellt 
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signifikant men psykologiskt irrelevant för brottet medan signaturen är psykologiskt 

signifikant men funktionellt irrelevant (Granhag & Christianson, 2008).  

Är erfarenhet av profilering viktigt för att göra en bra GMP? 

I den tidigare forskningen finns det delade meningar om vem som kan arbeta med GMP 

(Rossmo, 2000; Snook, Gendreau, Goggin, & Cullen, 2007). Vissa påstår att om en individ 

har arbetat inom GMP på något sätt, antigen som polis eller psykolog, kan den personen kalla 

sig för profilerare. Andra påstår att bara individer som har väsentlig utbildning ska ses som 

profilerare (Snook, Gendreau, Goggin, & Cullen, 2007).  

Induktiv och deduktiv inriktning 

För att få fram en GMP finns det två olika sätt att gå till väga. Ena inriktningen kallas för 

induktiv och den andra för deduktiv profilering.  

Induktiv inriktning. Den induktiva inriktningen drar slutsatser med hjälp av statistik från 

liknande och redan lösta fall (Granhag & Christianson, 2008). Inom induktiv profilering 

utvecklas hypoteser baserade på erfarenhetsmässiga och statistiskt etablerade data (Turvey, 

2005). Den grundläggande utgångspunkten är att analysera data från redan uppklarade fall för 

att på så sätt få fram förutsägelser om den okända gärningsmannen (Granhag & Christianson, 

2008).  

Det finns två olika typer av induktivt tänkande inom GMP (Turvey, 2005). Första typen är 

induktiv generalisering som innebär att man argumenterar från specifika händelser till det 

allmänna. Observationer görs på enskilda händelser eller personer och utifrån dessa 

observationer dras en slutsats som säger att liknande händelser i framtiden kommer att dela 

liknande egenskaper (Turvey, 2005). Den andra typen av induktiv inriktning kallas för 

statistisk argumentation. Denna inriktning kan vara övertygande eftersom man använder ”sunt 

förnuft” (Turvey, 2005). Induktiv profilering är bäst förstått som ett genomsnitt, eftersom det 

är en uppsättning av gärningsmannens egenskaper som är motiverade av erfarenhetsmässiga 
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eller statistiska studier. Induktiva GMP är utformade för att vara generaliserade, vilket innebär 

att man drar slutsatser som baserade på det mest troliga statistiska utfall (Turvey, 2005).  

Fördelarna med den induktiva inriktningen är att den innehåller enkla metoder och verktyg 

som kan användas även av den som inte innehar en utbildning av brottsutredningar. Denna 

inriktning sparar mycket tid då profilerare snabbt kan lära sig metoden (Turvey, 2005). 

Nackdelen med den induktiva inriktningen är att den slutliga profilen blir en generalisering 

över en population eller grupp men inte för den enskilda individen (Turvey, 2005). Den 

största kritiken som induktiv GMP får är just att den är för okvalificerad och ospecifik och 

därför, enligt kritikerna, är den deduktiva inriktningen mer exakt. Den induktiva inriktningen 

är ospecifik eftersom den är generaliserade och med hjälp av procentenheter talar om vad den 

troliga slutsatsen blir. Slutsatsen är alltså inte hundraprocentig (Turvey, 2005). 

Geografisk profilering. Geografisk profilering är en del av den induktiva inriktningen. 

Fördelen med statistisk inriktning är att den kan hantera stor mängd data och detta är 

hjälpsamt i fall som innehåller en nästan ohanterlig informationsbelastning, så kallad 

”information overload” (Rossmo, 2000). Syftet med att arbeta med geografisk profilering är 

att minska informationsbelastningen. När man skapar en GMP försöker man finna de 

sannolika karaktärsdragen hos gärningsmannen medan den geografiska profileringen försöker 

finna vart gärningsmannens sannolika bas finns. Målsättningen är att kunna uttala sig om 

gärningsmannens bostad, arbetsplats, partner och familj (Rossmo, 2000). Inom den 

geografiska profileringen är utgångspunkten att det finns en relation mellan platsen där 

gärningsmannen bor och där denne begår brott. Utgångspunkten har kommit fram från två 

teoretiska ramverk. Första ramverket, som beskriver hur offret blir tillgänglig för 

gärningsmannen, kallas för rutinaktivitetsteorin (Cohen & Felson 1979). Teorin beskriver att 

det är gärningsmannens vardagliga liv som får denne att komma i kontakt med sina offer. 

Teorin behandlar hur och var möjligheterna till att begå brott uppstår och förutsäger att 
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gärningsmannen begår brott i anslutning till de platser den vistats på, alltså nära arbetsplatsen, 

bostaden och liknande (Cohen & Felson 1979). Det andra ramverket kallas för rational 

choice-teorin (Clark & Cornish, 1985 i Newburn, 2007). Denna teori behandlar hur beslut om 

brottet fattas. Gärningsmannen gör en sammanvägning av ansträngningar, belöning och risken 

för att blir ertappad (Clark & Cornish 1985 i Newburn, 2007). Utifrån dessa teoretiska 

ramverk förväntar man sig att gärningsmannen väljer ut brottsplatsen utifrån psykologiska 

faktorer såsom mentala kartor och rationella val. Dessa teoretiska ramverk kan alltså ge 

information om ett systematiskt samband mellan gärningsmannens bas och de platser där 

brotten sker (Granhag & Christianson, 2008).  

Deduktiv inriktning. Den deduktiva inriktningen fokuserar enbart på det enskilda fallet 

och arbetar för att få fram ett beteendemönster hos den särskilda gärningsmannen (Turvey, 

2005). Inriktningen är baserad på teorier som ser till det särskilda brottets omständigheter. 

Den här processen, med hjälp av de fysiska bevisen, som till exempel val av brottsplats och 

viktimologi, visar gärningsmannens egenskaper. Därefter, ju längre polisen kommer i sitt 

utredningsarbete blir bevisningen och GMP mer och mer specifik och förhoppningsvis kunna 

peka ut den skyldige gärningsmannen (Turvey, 2005).  

Denna inriktning innehåller tre steg (Granhag & Christianson, 2008). Första steget är 

forensisk analys som fastställer beteendet mellan offret och gärningsmannen. Det här 

beteendet får man fram genom rekonstruktion, till exempel blodfläcksmönster eller 

vittnesutsagor. Andra steget är brottsofferanalys, eller viktimologi, som studerar offrets 

karaktäristiska drag. En riskanalys görs, det vill säga man studerar offrets livsstil för att kunna 

avgöra tidpunkten för brottet samt få fram hur stor risk både offret och gärningsmannen tog. 

Det är viktigt att känna till vilken risk gärningsmannen tog, till exempel attackerade denne 

under dagtid då det är lättare att upptäckas eller var det på en tom gatan nattid, eftersom detta 

ger information om gärningsmannens personlighet. Genom att känna till offrets egenskaper 
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kan nämligen information om gärningsmannens MO, rituellt beteende och signaturbeteende 

komma fram. För att få fram en beteendemässig analys läggs lika mycket tid på att analysera 

varje offer som att analysera gärningsmannen. Det sista steget är analys av brottsbeteende 

som bland annat inkluderar gärningsmannens metod att närma sig, attackera och kontrollera 

offret, material som används och försiktighetsåtgärder. Här ingår också en analys av 

brottsplatsen (Granhag & Christianson, 2008). Grundtanken inom den deduktiva inriktningen 

är att det inte finns några gärningsmän som är exakt likadana. Inte bara kriminella personer 

utan varje enskild person har en unik uppsättning av erfarenheter och känslomässiga behov. 

Brottsplatser speglar gärningsmannens karaktär eftersom denne väljer ut platsen efter eget 

tycke samt för att kunna tillfredställa dennes psykologiska och känslomässiga behov (Turvey, 

2005).  

Inom den deduktiva inriktningen faller även begreppet psykologisk profilering in. 

Psykologisk profilering är den rättsmedicinska tekniken som används för att analysera och 

utreda gärningsmannens beteende, motiv och bakgrund till det brottsliga beteende. Profilen 

bygger upp en beskrivande mall av den troliga gärningsmannen från den information som har 

samlats in från utredningen (Wilson, Lincon, & Kocsis, 1997). Profilen är applicerbar på 

seriebrott och visar att ju längre tid gärningsmannen upprepar sitt kriminella beteende desto 

större blir hans frukan för att bli ertappad. Utredningen analyserar gärningsmannens vanor 

och ritualer för att dennes omgivning skall känna igenom honom (Kocsis, 2002). 

Den deduktiva inriktningen är ett tidskrävande arbete som erfordrar erfarenhet och 

kunskap inom utredningsarbetet. Kritikerna menar på att det är en svår process som kräver 

särskild kompetens från utredarna (Granhag & Christianson, 2008). Profilerare inom den 

deduktiva inriktningen måste vara kritiska, ha en entusiasm för detaljer, viljan att ifrågasätta 

alla antagande och vara väl insatta inom den kriminaltekniska vetenskapen. Negativt är även 

att bias kan uppstå. Med bias menas att profileraren endast samlar in information och bevis 
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som passar in på dennes egna GMP. Den här typen av bias kallas för representativitetsregeln 

(Granhag & Christianson, 2008) och innebär att utredaren endast analyserar information som 

passar in på dennes profil medan information som säger emot förkastas. Den slutliga GMP 

blir alltså partisk (Turvey 2005).  

Positivt med den deduktiva inriktningen är att den ser varje fall som ett enskilt fall. Inom 

den deduktiva anser man att inga kriminella är exakt lika utan har egna erfarenheter, impulser 

och motiv, precis som vilken människa som helst (Turvey, 2005). 

Skillnader mellan induktiv och deduktiv inriktning 

En skillnad mellan den induktiva och deduktiva inriktningen är att den deduktiva inte 

förespråkar att använda statistik från redan lösta fall som grund för slutsats eller motiv. 

Istället, som det också nämnt ovan, bör varje individ ses som unik i utveckling av handlingar, 

motiv och beteende.  Om ny information tillkommer i en utredning skall den analyseras och 

bedömas på nytt då gärningsmannens beteende utvecklas över tid (Granhag & Christianson, 

2008). Ytterligare en skillnad mellan inriktningarna är att den deduktiva inriktningen kräver 

mer av utredaren och kan inte användas lika enkelt som den induktiva. Inom det deduktiva 

arbetet måste helheten mellan den forensiska bevisningen, offrets beteende och det kriminella 

beteendet behärskas eftersom det kritiska tänkandet är avgörande (Turvey 2005).   

Metoder/modeller inom GMP 

Genom åren har olika metoder/strategier vuxit fram inom GMP och deras tillförlitlighet har 

testats, vilket kommer att beskrivas i resultatdelen. Nedan kommer GMP metoder att 

beskrivas. 

Induktiv GMP. Metoder inom den induktiva inriktningen baseras på geografisk GMP 

eftersom det länge har varit känt att det finns viktiga samband mellan geografi och 

brottslighet. Idag finns det olika system och metoder att tillgå när man arbetar med geografisk 

profilering. Dessa metoder är Rigel (Rossmo, 2000), CrimeStat och Dragnet (O’Leary, 2009).  
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Rigel & CrimeStat. Rigel är en matematisk algoritm, alltså en metod som löser 

matematiska problem. Metoden användas till att analysera platser där seriebrott har skett och 

med hjälp av platserna klarlägga det mest sannolika området där förövaren bor (O’leary 

2009). CrimeStat är ett statistiskt dataprogram som tillåter användare att analysera 

brottsplatsen.  Även CrimeStat klarlägger det mest sannolika området där förövaren bor 

(O’Leary, 2009).  

Dragnet. Dragnet är ett geografiskt prioritetssystem, där termen prioritet är en viktig del i 

sammanhanget (Canter, 2011). Slutresultatet av Dragnet är ett program med en karta där 

systemet prioriterar ett område som sannolikt är gärningsmannens bas. Det är dock viktigt att 

notera att Draget inte kommer att peka ut gärningsmannens specifika plats. Programmet i sig 

använder endast placeringar av brottsplatser. Därför kan det hända att parker och sjöar 

kommer att ingå i prioriteringskartan som tas fram även om chanserna för att gärningsmannen 

är placerad där är minimal. Därför är det viktigt att lokala utredare bidrar med sin värdefulla 

inblick eftersom Dragnet fungerar som ett stödjande verktyg (Canter, 2011). Dragnet går 

igenom olika steg, till exempel att användaren matar in brottsplatserna i systemet vilket 

resulterar i en ”brottskarta”. Brottsplatserna får en form av svarta punkter på brottskarta vilket 

gör det lättare att analysera (Canter, 2011).  

Deduktiv GMP. Metoder inom den deduktiva inriktningen baseras mera på erfarenhet än 

statistik och kräver därför mera av de personer som jobbar med metoderna. 

WGCTA-metoden. Påstående har gjorts att kritiskt tänkande är en nödvändig färdighet för 

att bygga en riktig och effektiv GMP (Facione, 1995). Kritiskt tänkande definieras som 

mångsidiga sammansättningar som bygger på logiska resonemang (Wattson och Glaser 2006). 

Mer specifikt består kritiskt tänkande av 1) förmågan av att definiera ett problem, 2) välja 

information som är relevant till att hitta lösningen på problemet, och 3) skicklighet till att 

definiera problemet samt välja relevant information (Bennell, Corey, Taylor, & Ecker, 2008). 
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Metoden Wattson och Glaser Critical Thinking Appraisal (WGCTA), består av blanketter 

som används för att bedöma graden av kritiskt tänkande bland individer. Metoden används för 

att empirisk undersöka förhållandet mellan kritiskt tänkande och exaktheten inom profilering 

(Bennell, Corey, Taylor, & Ecker, 2008).  

Toulmins filosofi av argument. Inom Association of chief police officers working group i 

USA (ACPO, 2000) har det uppstått en oro om hur rådgivningen från olika GMP experter 

fungerar. ACPO anser att det är viktigt att experterna använder samma rapportsystem när de 

presenterar sina GMP, och framför allt kunna framhäva att deras profiler baseras på 

sakargument som kan stödja eller motbevisa vissa påståenden om gärningsmannen. Dock har 

inga förslag framkommit om hur en gärningsmannaprofileringsrapport skall utformas. Alison 

(Alison, Smith, Eastman, & Rainbow, 2003) har därför kommit med ett förslag om att 

Toulmins filosofi av argument är en modell som kan användas som en utvärderingsprocess. 

Toulmin konstruerade en modell som kallas för praktiska argument. Syftet med denna modell 

är att fokusera på rättfärdigande argument som kan säkerställas och stå emot kritik (Alison et 

al., 2003).  

Kocsis modell. Kocsis (2002) modell baseras på psykologisk profilering. Psykologiska 

profilen samlar in information från utredningar av seriebrott och med hjälp av detta görs en 

profil av den troliga gärningsmannen. Psykologisk profilering har använts av 

brottsbekämpande organ i snart tre decennier, ändå saknas det fortfarande empirisk forskning 

som undersöker tekniken. Modellen utvecklades främst för seriepyromaner som systematiskt 

kan förknippas med andra egenskaper hos en gärningsman (Kocsis, 2002). Modellen 

identifierar fyra olika beteendemönster (Kocsis, 2007). Första mönstret beskriver hur 

gärningsmannen har hamnat i en konflikt med offret, som kallas för instrumentell 

personlighet. Andra mönstret uppger att gärningsmannen saknar syfte för sitt brott, vilket 

kallas för instrumentellt objekt. Det tredje mönstret beskriver gärningsmannen histrioniska 
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personlighetsdrag, vilket innebär att gärningsmannen gärna vill stå i centrum, och detta kallas 

för uttrycksull personlighet . Fjärde och sista mönstret utmärks av flera brott där 

gärningsmannen vill uppnå en form av känslomässig lättnad och detta kalla för uttrycksfullt 

objekt (Kocsis, 2007).  

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna forskningsöversikt är att få svar på frågan huruvida GMP fungerar. 

Forskningsöversikten har följande frågeställning: Vad finns det för vetenskapligt stöd för att 

olika inriktningar och metoder av GMP fungerar?  

 

Metod 

Litteratursökning 

Vi använde oss av forskningslitteratur och vetenskapliga artiklar som är hämtade ur olika 

relevanta forskningsdatabaser.  

Under de senaste åren har behovet av forskningsöversikt ökat eftersom antalet 

forskningsrapporter har ökat (Backman, 1998). Det behövs översikter för att belysa vilka 

områden som behöver mer forskning eller vilken forskning som redan existerar inom vissa 

områden (Backman, 1998). Det finns två olika sett att göra en forskningsöversikt. Det ena 

kallas för kombinatorisk översikt, vilket beskriver och summerar den hittills dokumenterade 

data. Den andra kallas för komparativ översikt, vilket jämföra likheter eller skillnader mellan 

olika forskningsstudier (Backman, 1998). Denna forskningsöversikt är mera lik en 

kombinatorisks översikt eftersom vi har letat efter specifika fakta och inte jämfört material 

med varandra. 

Vi startade med att göra en databassökning där vi valde att söka inom databaserna 

PsychINFO och National Criminal Justice (NCJRS) med sökord: criminal profiling, 
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psychological profiling, offender profiling, geographic profiling, behavior profiling. Dessa 

databaser har valts ut eftersom sökningar i ytterligare databaser visade för få träffar av 

relevans. Sökningarna genomfördes vid två tillfällen. Första gången i oktober 2011 

begränsade vi vår sökning mellan 2000-2011, refereegranskade artiklar, engelska och fick 

fram sammanlagt 86 artiklar. Vid andra tillfället, november 2011, bestämde vi oss att göra 

yttligare en sökning och valde att söka mellan 1990-2011, refereegranskade artiklar, engelska, 

vilket resulterade i sammanlagt 280 artiklar (se tabell1). Vid sökningstillfällena skrevs 

sökorden in under rubriken subjekt.  

Tabell 1    
Använda databaser, antal träffar och använda artiklar 
Databas Abstract träffar Läs artikel Använd artikel 
PsychINFO 165 31 5 
NCJRS1 115 15 2 
Totalt 280 46 7 
Not. 1. National Criminology Justice (NCJRS)  
 

Inkluderings- och exkluderingskriterier 

Inkluderingskriterier för urvalet av artiklar var att det skulle vara relevant för vår studie 

genom att beskriva GMP och dess metoder. Ytterligare inkluderingskriterier var att studierna 

hade testas olika GMP metoder och presenterade någon form av resultat. 

Exkluderingskriterier var att inte ta med artiklar vars innehåll endast fokuserade på kritik mot 

annan författare istället för att ge resultat.   

Resultat 

Resultatdelen bygger på studier som har testat olika metoder inom GMP. Detta kommer att 

presenteras styckvis för en tydligare överblick.   

Erfarenhet inom GMP 

För att svara på frågan om erfarenhet är viktigt inom GMP har det gjorts en meta-analyser 

som just jämför profilerare med och utan erfarenhet (Snook et al., 2007). Resultatet av dessa 
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analyser visade att gruppen med erfarna profilerare inte var mer kompetenta än gruppen med 

oerfarna profilerare. Det kom inte fram någon skillnad när det gäller kognitiva processer, 

fysiska attribut, eller sociala vanor och historia hos gärningsmannen. Dock var de erfarna 

profilerarna bättre på att förutsäga gärningsmannens fysiska egenskaper (Snook et al., 2007). 

Rigel, CrimeStat & O’leary  

Det finns ingen forskning som har testat dessa tre matematiska metoder enligt de studier vi 

har tagit del av. 

Dragnet 

Tidigare har det förespråkas att geografiska profileringssystem kräver en treårig utbildning 

inom utredningskunskaper (Rossmo, 2000). Därför utfördes ett test för att se om påståendet är 

sant. Dragnet systemet användes för att göra studien (Snook, Canter, & Benell, 2002). Testet 

innehöll två grupper med 21st studenter vardera och ingen av dessa studenter hade någon 

erfarenhet inom GMP. Testet var uppdelat i två faser. I första fasen fick båda grupperna tio 

kartor där vardera karta hade fem brottsplatser. Utifrån dessa punkter fick de i uppdrag att 

med ett X, markera vart gärningsmannen troligen hade sin bas. Deltagarna fick också 

möjligheten att visa vilket tillvägagångssätt de använt för att komma fram till resultatet 

(Snook et al., 2002). I fas två fick kontrollgruppen göra om exakt samma test utan någon 

feedback. Experimentgruppen fick samma uppgift. Dock fick de information om att 

majoriteten av gärningsmännen begår brott i anslutning till sina hem samt att majoriteten av 

deras hem kan lokalisas genom att dra en cirkel (diametern) mellan de brott som har längsta 

distansen mellan sig. Resultat angåenden kontrollgruppen blev att det inte finns någon 

signifikant skillnad mellan fas ett och fas två (Snook et al., 2002). Men i experimentgruppen 

fanns det en signifikant skillnad mellan faserna eftersom gruppen fick ta del av viktig 

information innan de genomförde fas två. Samma information som deltagarna fick ta del av 

skrevs också in i Dragnet systemet. Resultatet visade att det fanns en signifikant skillnad 
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mellan experimentgruppen och datasystemet Dragnet (Snook et al., 2002). Test visade att 

utbildning inte alls var nödvändigt för att få ett lyckat resultat. Ändå är utbildning är att 

föredra eftersom testets resultat visade att profilerare som fick information bidrog till att 

Dragnet systemet blev mycket mer effektivt. Personer med mer information kan komma fram 

till korrekta försägelser relativt snabbt. Kritik mot testet var att effektiviteten minskade 

eftersom det kunde peka ut flera platser som gärningsmannens sannolika bas (Snook et al., 

2002). 

WGCTA  

För att mäta kritiskt tänkande och hur viktigt det är inom GMP utfördes en studie (Benell et 

al., 2008) där deltagare fick ta del av en falsk profileringsuppgift samt av WGCTA blanketter. 

Dessa blanketter används för att bedöma graden av kritiskt tänkande hos profilerarna (Bennell 

et al., 2008). Studiens syfte är att testa om huruvida kritiskt tänkande är relevant för en korrekt 

GMP. Studien omfattade 36st studenter, varav 19 läste psykologi, 14 läste kriminologi och 

resterande läste andra ämnen. Ingen av studenterna hade kunskaper inom GMP och testet 

gjordes i två faser. I första fasen fick deltagarna en portfölj med blankett innehållande 

information från brottsplatsen, såsom intervjuer med vittnen, brottsplatsfoton, formulär med 

mera. Efter att ha tagit del av informationen skulle deltagarna komplettera en profil genom att 

svara på formulärfrågorna om vem den troliga gärningsmannen kan vara(Bennell et al., 2008). 

I den andra fasen fick deltagarna ta del av WGCTA blanketter för att testa nivån av deras 

kritiska tänkande. Nivån av kritiskt tänkande hos deltagarna låg på intervallerna mellan 

73,39% (lägsta) till 82,22% (högsta), vilket innebär att deltagarna hade ett högt kritiskt 

tänkande (Bennell et al., 2008). Detta är den första studie inom området kritiskt tänkande och 

uppgifterna är påhittade varav författarna påpekar att framtida studier bör reflektera riktiga 

fall med riktiga uppgifter. Då kan man nämligen testa om det föreligger något signifikant 

samband mellan förmågan av kritiskt tänkande och exaktheten i profileringen (Bennell et al., 
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2008). Testet visar alltså att majoriteten av deltagarna hade högt kritiskt tänkande dock fanns 

det inget signifikant samband mellan förmågan av kritiskt tänkande och exaktheten i 

profileringen. Alltså visar studien att kritiskt tänkande inte är nödvändigt för en korrekt GMP 

(Bennell et al., 2008).  

Toulmins Filosofi av argument 

För att testa om Toulmins modell kan användas som ett verktyg inom GMP, gjordes en studie 

för att kartlägga huruvida gärningsmannens egenskaper i gärningsmannarapporter baseras på 

sakargument. Eftersom Toulmins (1958) filosofi av argument har påvisat vara ett bra sätt att 

bryta ner argument till sina beståndsdelar, har studien undersökt i vilken utsträckning 

profilerare omfattar empiriska grunder, stöd för att stödja eller motbevisa olika påståenden om 

gärningsmannen (Toulmins 1958). Modell har testats genom att använda 21st 

gärningsmannarapporter som representerade ett urval av olika "profileringsstilar", varav en 

del var riktiga fall såsom mord- eller våldtäcksutredningar GMP (Allisons et al., 2003).  För 

att gå igenom dessa rapporter bad man åtta profilerare gå igenom materialet. Av dessa åtta 

tackade dock två stycken nej och två andra svarade inte i tid. Resterande fyra profilerare gick 

igenom materialet för att se hur profilerare argumenterar och formulerar sig när de presenterar 

en GMP. De 21st gärningsmannarapporterna gav 3090 uttalanden (gärningsmannens 

egenskaper och brottsdetaljer) och dessa uttalanden undersöktes av profilerarna. 28 % beskrev 

gärningsmannens egenskaper och 72 % beskrev brottsdetaljer. Därefter valde profilerarna att 

endast fokusera på de 28 % (880 uttalande) angående gärningsmannens egenskaper. Av dessa 

var 82 % (719 uttalanden) ogrundade eftersom de enligt Toulmins modell var omotiverade 

argument. Knappt 15,5% (138 uttalanden) hade skäl för sina påståenden, 1,2 % (11 

uttalanden) hade ologiska underlag för sina grunder och endast 1,4 % (12 uttalanden) hade 

starka argument för sina påståenden enligt Toulmins modell. Resultatet visade att det finns 
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behov av en noggrann, systematisk utvärdering av gärningsmannaprofileringsrapporter och att 

Toulmins struktur är en användbar modell för att utvärdera en GMP (Allisons et al., 2003). 

Kocsis modell 

För att utvärdera informationen i profileringsrapporter gjordes en studie som bestod av fem 

profilerare, 34st poliser, 29st psykologer, 27st högskolestuderande samt 19st självutnämnda 

synska (Kocsis 2003). Grupperna fick en portfölj med information om redan riktiga lösta fall. 

Informationen omfattade fotografier på brottsoffer och brottsplatsen, skriftlig förklaring på 

hur brottsplatsen såg ut, obduktionsrapport, entomolograpport om vilka insikter som fanns i 

och omkring kroppen, med mera. Gruppernas uppgift var att lämna in en skriftlig profil som 

skulle tala om vem den troliga gärningsmannen var (Kocsis, 2003). Varje GMP betygsattes 

sedan i fyra olika steg. Första steget var totala antalet korrekta fysiska egenskaper hos 

gärningsmannen där de möjliga värdena låg mellan 0 och 8.  Andra steget var totala antalet 

korrekta icke-fysiska egenskaper hos gärningsmannen, där de möjliga värdena låg mellan 0 

och 17. Tredje steget var den totala aspekten av brottet och/eller gärningsmannens beteende, 

där värdena låg mellan 0 och 15. Fjärde steget var att jämför hur mycket information 

grupperna hade skrivit (Kocsis 2003) genom att räkna antal ord i den skriftliga GMP (se 

Tabell 2). 

Tabell 2 
Jämförelse mellan gruppernas GMP resultat. 

 Profilerare Psykologer Poliser Synska Studenter 

 (n=5) (n=29) (n=34) (n=19) (n=27) 
Totala antal ord i GMP 193 102,24 53,32 105,16 75,11 
Totala antalet fysiska egenskaper 4 3,03 3,68 4,47 3,44 
Totala antalet icke fysiska 
egenskaper 7,6 2,21 2,09 2,47 0,96 
Brottsplatsen/gärningsmannens 
beteende 5,2 3,31 1,76 2,16 1,85 
Not. n= antal deltagare i studien. 
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Tabell 2 exemplifierar resultatet från studie. Resultatet visade inga signifikanta skillnader 

mellan gruppernas profileringsrapporter när det gällde de fysiska egenskaperna hos 

gärningsmannen. Dock hade profilerarna överträffat alla de andra grupper när det gällde 

gärningsmannens icke-fysiska uppgifter. De professionella profilerarna hade skrivit mer 

information om gärningsmannens icke-fysiska attribut såsom psykiska och känslomässiga 

egenskaper, mer information om brottsplatsen samt beskrivit gärningsmannens beteende före, 

under och efter brottet. Studien visar även att guppen med psykologer hade skrivit en liknande 

rapport medan polisgruppen inte var till stor hjälp. Studiens slutsats är att profilerare och 

psykologer skriver de mest effektiva gärningsmannarapporter. 

 

Diskussion 

Enligt resultaten ovan är slutsatsen att det inte finns någon metod inom GMP, varken inom 

den induktiva eller deduktiva inriktningen, som är färdigutvecklad. Alla metoder har för- och 

nackdelar. Inom den induktiva inriktningen är den största bristen att alla metoder inte har 

testats. Som ovannämnt hittade vi inga resultat på Rigel och CrimeStat. Det innebär att man 

inte kan veta om den induktiva metoden fungerar eller om resultaten hittills har varit en 

lyckochansning. Geografisk profilering, som är en del av den induktiva metoden, innehåller 

också stora brister eftersom den pekar ut flera olika platser som gärningsmannens bas, som till 

exempel Dragnet systemet har påvisat. Fördel med inriktningen är samspelet mellan de 

professionella profilerarna och de olika metoderna, alltså att man använder både profilerarens 

erfarenhet och teknikens utveckling.  

Inom den deduktiva inriktningen har fler tester gjorts, till exempel WGCTA, Toulmins 

filosofi av argument och Kocsis modell. Testerna visar att profileraren måste samla in 

relevant information, vara kritisk och framföra sakliga argument som kan stå emot kritik. 
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Testerna visar även att det inte krävs en utbildning för att kunna jobba med GMP, dock är det 

att föredrar eftersom erfarenhet kan bidra till effektivare resultat.  

Sammanfattningsvis berättar inte litteraturen om GMP fungerar eller inte, utan visar istället att 

det finns anledning att ha ett kritiskt förhållande samt det måste bedrivas mer forskning inom 

ämnet (Granhag & Christianson, 2008).  

Denna forskningsöversikt har bidragit med att sammanställa studier som gjorts inom GMP. 

Forskningsöversikten visar att behovet av flera studier är stort då det finns flera metoder som 

inte har testats eller som behöver studeras djupare. GMP inte är ett pålitligt verktyg utan att 

det krävs mer forskning och tydligare metoder och begrepp för att det ska fungera korrekt. De 

metoder som finns idag har för många brister för att kunna urskilja hur avgörande de faktiskt 

är för en utredning. Bristen på forskning inom GMP har gjort att det inte har utvecklas till en 

egen yrkesprofession och därför finns det en oklarhet om vad profilering faktiskt är, hur det 

ska användas och vem som är kvalificerad för jobbet (Granhag & Christianson, 2008). 

Förklaringarna till resultaten kan vara att människor är för komplicerade för att ”arkiveras” 

in i fack. Med ”arkiveras” menar vi att bara för att en individ begår ett brott på ett visst sätt 

innebär det inte att alla gärningsmän begår brottet på samma sätt.  Det är på grund av detta 

som statistik kan vara missledande när det kommer till individers handlande.  

Förvånande fakta var att utbildning och erfarenhet inte var ett måste för att kunna skapa en 

korrekt GMP. Det visade sig att utbildning och erfarenhet kan vara en förstärkning då man 

som profilerare jobbade snabbare men resultatet i sig blev detsamma som för den utan 

erfarenhet. Systemen som användes inom geografisk profilering till exempel, krävde bara en 

grundutbildning i hur själva datasystemet fungerade för att få fram en korrekt GMP. Detta var 

förvånande eftersom media, och då framför allt filmer, har målat upp en bild av att profilerare 

är äldre personer med lång erfarenhet inom polisväsendet.  
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En styrka med att utföra en forskningsöversikt är att den redogör för samlad veteskaplig 

kunskap (Backman, 1998). Svagheter med metoden är att sökorden begränsar urvalet. Vi 

sökte inte i alla databaser som finns på Örebro Universitet, utan bara i PsycINFO och NCJRS, 

därav kan vi ha missat en del av relevant litteratur. Dessutom var många artiklar desamma i de 

båda databaserna samt att vissa artiklar inte fanns att läsa i full text. Ytterligare svaghet var att 

vi hittade två olika tillvägagångssätt som används inom GMP, Rigel och CrimeStat metod, 

dock fanns det ingen forskning som testat pålitligheten hos dessa metoder. Detta är en 

bekräftelse som visar att det inte finns tillräckligt erfarenhetsbaserade forskning som stödjer 

GMP.  

Den största styrkan med vår forskningsöversikt är att den visar vilka svagheter som finns 

inom GMP. Att välja ut en metod/modell inom GMP är väldigt svårt då ingen metod/modell 

har visat att de fungerat till hundra procent utan istället upplevs de som röriga och opålitliga. 

Till och med forskningen säger emot varandra. Ett exempel är uttalandet om utbildning och 

erfarenhet hos profilerare. Vissa påstår, (Rossmo 2000), att utbildning krävs för en korrekt 

GMP medan annan forskningen (Snook et al., 2007) påvisar att oavsett utbildning eller 

erfarenhet blir resultatet detsamma. Ytterligare metoder/modeller är Toulmins filosofi av 

argument och WGCTA (blanketter) angående kritiskt tänkande, som upplevs vara väldigt 

komplicerade och svåra att förstå. Alltså har både de induktiva och deduktiva inriktningarna 

erhållit mycket kritik. Det skulle vara intressant att se om GMP metoderna blir mer trovärdiga 

och tydligare utifall man kombinerar den induktiva med den deduktiva inriktningen. Dock har 

vi inte kommit över en enda forskning där man kombinerar dessa två inriktningar. Istället för 

att samarbeta känns det som att inriktningarna hålls isär genom att försöka komma på egna 

lösningar på GMP.  

Slutsatsen med denna översikt är att det behövs mer forskning inom ämnet innan GMP kan 

ses som en fullständig vetenskap. Den metod inom GMP som anses ha mest stöd i dagens 
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forskning är den geografiska profileringen. Detta visar även vårt resultat utifrån Dragnet 

systemet. Vår uppfattning är att teknikens utveckling resulterar i att forskningen lägger vikt i 

att utveckla de dataprogram som finns inom GMP. Det är dock viktigt att påpeka är att GMP 

inte är ett trovärdigt verktyg inom polisväsendet eftersom det fortfarande kräver empirisk 

forskning och tydligare metoder. Så enligt våra resultat och de få studier inom ämnet visar 

detta på att GMP inte är en sådan exakt vetenskap som det kan ges sken av i filmernas värld.  
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