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Seriemördare är rovdjur som fascinerar samhället på grund av deras 

farlighet. Forskning fokuserar främst på seriemördaren och offret blir 

obemärkt. Studier om mordoffrets karakteristika är få och befintlig 

forskning har fokuserat på få variabler om offret. Syftet med studien 

var att ta reda på om seriemördare begår mord på offer som uppvisar 

liknande egenskaper och visa hur variationen ser ut hos olika typer av 

seriemördare. Utifrån seriemördare från kända listor genomfördes en 

deskriptiv analys av offrens egenskaper. Resultatet visade att det 

typiska offret för män var en obekant, vit, vuxen kvinna som befann sig 

inom hans bekvämlighetszon. För kvinnor var det typiska offret en 

bekant, vit, vuxen man som befann sig inom hennes bekvämlighetszon. 

Majoriteten av seriemördare dödar inte utifrån bestämda 

offerkategorier utan varierar istället, vilket korresponderar med vad 

tidigare studier på området har kommit fram till kring offrets 

egenskaper. Att förstå hur mordoffret väljs ut ökar förståelsen om 

seriemördaren.  

 

 

I samhället är det mycket populärt att se på kriminalserier och läsa deckare. Seriemördare 

är grundpelare för populära kriminalserier, såsom Criminal Minds och CSI, vilka visar 

upp en viss viktimologi (läran om brottsoffret) för varje gärningsperson. Medier och 

kriminalfiktionen stärker allmänhetens rädsla för seriemördare eftersom de ökar 

mystifieringen och monstrifieringen. Det ges sällan någon förklaring till varför 

gärningspersonen begår brotten (Christianson, 2010). Bilden av seriemördare målas 

felaktigt upp utifrån den ofta citerade, men begränsade, forskningen av Behavoiral 

Science Unit of the Federal Bureau of Investigation (FBI) på 1980–1990-talet (Canter & 

Youngs, 2009). Skådespelare erhåller ett manus som upprepar förvirrade och 

felinformerade åsikter, och som konsekvens får publiken ett felaktigt intryck av vad som 

är sant och inte sant om offret. Seriemördare påstås endast ha en typ av offergrupp, 

exempelvis endast samma etnicitet, att ett sexuellt motiv oftast är involverat, att offret är 

av ett visst kön eller att en seriemördare är organiserad eller desorganiserad. Detta har 

dock visat sig vara felaktigt (Canter & Youngs, 2009). Denna så kallade Hollywood-

effekten myntades Canter och Youngs (2003, refererat i Canter, Alison, Alison & 

Wentink, 2004) och menar att vagt formulerade, ofta instabila, teorier och modeller 

presenteras i medier. Genom att sådana teorier och modeller presenteras ges extra 

trovärdighet i mediasändningar och samhället blir påverkat. Det innebär att även 

rättsväsendet och andra lekgrupper blir beredda att acceptera dem. Intresset för 

kriminalserier och deckare är stort och det verkar inte minska. Det är viktigt att kunna 

påvisa att allt som visas på TV, kan läsa i böcker eller tidningar inte alltid är sanning. 

Varje seriemördare kommer inte från en homogen grupp av individer (Christianson, 

2010). Det finns inga typiska seriemördare som kommer från en viss bakgrund, har 

specifika egenskaper eller personlighet, eller handlingsmönster. Seriemördare ska ses 

som en individ från en heterogen grupp (Christianson, 2010).  
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Brottsoffret är centralt för alla forskare inom disciplinen viktimologi, men offret är inte 

ensamt under begreppet. Vittnen och offrets närstående har breddats in i den politiska 

begreppskonstruktionen (Heber, 2014). Historiskt sett har offret gått från en maktposition 

med krav om rätt till kompensation, upprättelse och/eller hämnd, till ett offer som behöver 

stöd och hjälp (se exempelvis Cronberg Lindstedt, 2011). Brottsoffret har framträtt mer i 

den svenska kriminalpolitiska diskursen och det råder, till skillnad från USA, konsensus 

kring hen i Sverige (Tham, 2011). Begreppet brottsoffer kräver en definition eftersom 

fenomenet skiljer sig mellan olika tidsepoker såväl som mellan olika samhällen. Eftersom 

föreliggande studie kommer att beröra seriemördares (döda) offer kommer studien inte 

att inkludera den politiska begreppskonstruktionen som inkluderar vittnen och 

närstående, utan endast den dödade individen.  

 

Majoriteten av forskning beträffande seriemördare berör just seriemördaren. Ett flertal 

studier fokuserar på seriemördarens beteendemönster som ofta berör om det är en 

organiserad eller desorganiserad seriemördare (se exempelvis Canter et al., 2004), 

seriemördarens karakteristika (se exempelvis Harbort & Mokros, 2001; Salfati, James & 

Ferguson, 2008) samt hur seriemördarens offertyp (ett objekt, ett redskap eller en person) 

ser ut (se exempelvis Horning, Salfati & Labuschagne, 2015). Få studier fokuserar på 

seriemördares offers karakteristika. Disciplinen viktimologi är en ständigt pågående 

process som hela tiden ändras och det empiriska materialet är vagt. Trots sina 

begränsningar strävar viktimologin åt att vara en vetenskap genom att bedriva en kritisk 

och obunden forskning med vetskap om makt och fördelningsfrågor (Heber, Tiby 

&Wikman, 2012). Genom att få fram en översikt om hur det ser ut i verkligheten kan 

stereotyper och Hollywood-effekten dämpas. Att förstå hur seriemördare väljer sina offer 

skapar en förståelse för hen och hens beteende. För att förstå seriemördare måste offer 

lyftas fram mer i forskningen, liksom de har gjort i svensk kriminalpolitik (Tham, 2011). 

 

Fox och Levin (1998) genomförde en litteraturstudie avseende serie- och massmördare 

och fokuserade på offerprofilen. Enligt tillgängliga data tenderade offer till seriemördare 

att vara vita kvinnor och väldigt unga eller väldigt gamla. Män och minoritetsgrupper var 

mer troliga att dödas av någon typ av vinning för mördaren eller att mördaren hade en 

sexuell lust till homosexuella män eller svarta. Vidare visade demografin att seriemördare 

valde offer från mer sårbara grupper, såsom prostituerade, liftare, barn, drogbrukare etc., 

i större utsträckning. Sårbara grupper kan inte lika lätt försvara sig på grund av fysisk 

svaghet eller funktionshinder. Fox och Levin menade att prostituerade löper större risk 

på grund av att de saknar starka band till det lokala samhället och att de befinner sig i 

områden där potentiella vittnen saknar förtroende för polisen, vilka i sin tur inte vill träda 

fram som vittnen. Dessa orsaker kan till viss mån förklara varför en del mord förblir 

olösta. Vidare menade Fox och Levin att det även är svårt att upptäcka och lösa 

sjukhusmord där mördaren är en så kallad dödsängel. En dödsängel utnyttjar patientens 

svaghet och sängliggande genom att kväva eller förgifta dem.  

 

På senare tid har Salfati, Labuschagne, Horning, Sorochinski och De Wet (2015b) utgått 

från fall från Sydafrika eftersom de ansåg att det fanns gott om litteratur om seriemord 

från ett västerländskt perspektiv, men brist på studier som jämför seriemord runtom i 

världen. De genomförde en studie för att ge en demografisk överblick av seriemördare 

och offren i Sydafrika, och jämförde dessa med empiriskt material från andra länder. 

Resultatet som helhet visade att sydafrikanska seriemördare inte skiljde sig 
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anmärkningsvärt från seriemördare i andra länder när det gällde deras handlingar på 

brottsplatsen och val av offer. Majoriteten av offer i Sydafrika, liksom även i andra länder, 

bestod av kvinnor, men det fanns inte någon särskild preferens hos seriemördaren för 

något specifikt kön. Medelåldern för offren var cirka 31 år. Det fanns dock en skillnad 

mellan länderna beträffande offrens etnicitet. I Sydafrika var de övergripande offren 

svarta medan de i andra länder var vita. Det fanns ingen relation mellan seriemördare och 

offer i majoriteten av fallen i varken Sydafrika eller USA.  

 

Salfati, Horning, Sorochinski och Labuschagne (2015a) undersökte huruvida 

seriemördare är konsekventa genomgående i deras serier beträffande deras val av offer. 

Analysen såg till bland annat offrens egenskaper. Data bestod av Sydafrikanska fall som 

innehöll bland annat erkännanden, vittnesmål, fotografier och uttalanden från offrets 

familj. Resultatet visade att majoriteten av offren var kvinnor och medelåldern för offren 

var cirka 31 år med svart etnicitet. De variabler som inkluderades var manliga offer, par, 

levande offer samt sårbara offer. Mer än hälften av seriemördarna var konsekventa i sina 

val av offer under de första två attackerna, men när det blev fler än tre offer/attacker var 

de markant inte lika konsekventa. Likaså beträffande offrets sårbarhet, till en början 

tycktes seriemördaren välja sårbara individer, men efter ett par attacker antogs det att 

seriemördaren blev mer vågad och tog sig an större utmaningar, och offermönstret blev 

mindre viktigt.  

 

Vidare genomförde Pakkanen, Zappalà, Bosco, Berti och Santtila (2015) en studie där det 

ena syftet var att se om det är möjlig att predicera om ett mord är en del av en serie eller 

ett on-off-brott baserat på brottsbeteende och offrets egenskaper. I studien ingick separata 

fall av seriemord och svårlösta mord, och majoriteten av offren var kvinnor i båda 

grupperna och medelåldern för offren var cirka 49 år. De variabler som ingick i studien 

var kön, prostituerad och i förhållande. Resultatet visade att majoriteten av offren för 

seriemord inte kände mördaren, medan en tredjedel av on-off-offer inte kände sin 

mördare. Offren som var äldre dödades oftare i hemmet, medan de yngre oftare var 

prostituerade och återfanns livlösa utomhus. Pakkanen et al. (2015) menade att det är 

möjligt att predicera om ett mord ingår i en serie eller är en del av mördarens on-off-brott 

baserat på egenskaper hos offret samt mördarens beteende och tillvägagångssätt.  

 

Christianson (2010) har beskrivit seriemördare utifrån bland annat intervjuer för att skapa 

en djupare förståelse för dem som individer. Det är mer ovanligt att kvinnor är 

seriemördare, och de kvinnor som är seriemördare skiljer sig från manliga beträffande 

motiv och metod. Kvinnor håller sig främst inom den zon de känner sig bekväma inom 

(exempelvis nära hemmet eller arbetet) och är geografiskt stabila, deras motiv är oftast 

materiella och det finns en relation till offret, till skillnad från män som mestadels dödar 

okända. Ett flertal kvinnliga seriemördare utnyttjar det faktum att de inte ses som 

individer som nyttjar våld av den orsaken att undvika att bli upptäckt eller för att de inte 

ska fällas för brotten. Kvinnan ses som icke-aggressiv och att de begår mord på barn eller 

män främst på grund av hämnd eller av ekonomiska skäl (Christianson, 2010). Det kan 

tänkas finnas ett stort mörkertal för kvinnor som begår dödligt våld, exempelvis inom 

sjukvården. Kvinnor som dödar av sexuella motiv gör främst det i sällskap av män. 

Kvinnorna ses ofta som offer, men så är inte alltid fallet. Det finns fall där kvinnan har 

varit fullt delaktig i morden (exempelvis mördarparen Douglas Clark och Carol Bundy 

samt Judy Neeley och Alvin Neeley) (Christianson, 2010).  
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En forskare som har intresserat sig för seriemördares kön och förståelse är Gurian (2017). 

Gurian gick igenom ett urval av fall på ensamma män, ensamma kvinnor samt par för att 

belysa statistiska skillnader och likheter i brottsligt beteende hos seriemördare inom dessa 

grupper. Analysen inkluderade specifika beteenden, såsom tidsram, val av offer och 

metod, såväl som att mördaren har blivit fälld och fått straff. Resultatet visade att män 

dödar flest individer och oftast kvinnor, men beträffande antal offer per fall låg partners 

på ett högre antal än män. Geografiska mobiliteten (geografisk rörlighet) skiljde sig starkt 

mellan seriemördare. I USA var män och partners mer benägna att röra sig runt omkring, 

medan kvinnor föredrog sin bekvämlighetszon. En commuter är en mördare som dödar 

utanför sin bekvämlighetszon, medan en marauder är en mördare som dödar innanför sin 

bekvämlighetszon (Gurian, 2017). Gurian (2017) visade att offren valdes utifrån kön, 

ålder och relation till varandra, men antalet och mobiliteten var negativa indikatorer, 

enligt logistisk regression. Gurian menade att genom att förstå dessa faktorer skapas mer 

ökad förståelse för seriemördarna och deras brott.  

 

Det råder inte konsensus i omvärlden kring vem som kan betraktas som seriemördare. 

Under de senaste 30 åren har det funnits multipla definitioner av seriemördare inom 

rättsväsendet, kliniker, akademiker och forskare. Det finns flera gemensamma teman 

inom dessa, men de skiljer sig åt mellan hur kriterierna ser ut beträffande antal offer (FBI, 

2018), vilka kan sträcka sig från noll till två eller fler, eller till tre eller fler (Gurian, 2017). 

Föreliggande studie kommer att anta Canter och Youngs’ (2009) definition av 

seriemördare om att en seriemördare är en individ som har dödat minst två individer vid 

skilda tillfällen.  

 

Syftet med föreliggande studie är att ta reda på om seriemördare begår mord på offer som 

uppvisar liknande egenskaper och visa hur variationen ser ut hos olika seriemördare. För 

att uppnå syftet ska följande fråga besvaras: väljer seriemördare sina offer utifrån en 

bestämd kategori eller varierar dem? Vidare kommer studien även att se om offergruppen 

skiljer sig mellan typ av seriemördare: (1) ensamma män som seriemördare; (2) ensamma 

kvinnor som seriemördare; samt (3) partners som seriemördare. Slutligen kommer studien 

att presentera en översikt av svenska seriemördares offergrupp. 

 

 

Metod 

 

Urval 

I föreliggande studie ingick ett urval av 105 seriemördarfall (130 gärningspersoner) med 

603 offer (m = 5,74 per fall, m = 4,64 offer per gärningsperson) från olika länder. 

Seriemördare valdes slumpmässigt ut från elektroniska listor på Internet (n = 100) samt 

svenska seriemördare från boken I huvudet på en seriemördare av Christianson (2010) (n 

= 61). Till skillnad från FBI och Brottsförebyggande rådet (i Sverige), som endast besitter 

statistik över mord, finns det tillgång till listor över seriemördare på populära webbsidor 

(Gurian, 2017). I föreliggande studie användes den kända encyklopedin Wikipedia, 

vilken har ett öppet och fritt innehåll (Wikipedia, 2018), för att få tillgång till listor över 

seriemördare i olika länder samt utifrån antal offer. Det är troligt att det finns 

                                                      
1 En av dessa sex individer fanns även med bland de 100 seriemördarna. 
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seriemördare som inte fanns med på listorna som framkom, men en författare menar att 

“we can never know for sure the actual number of serial killers, but given their notoriety 

the chances of society not being alerted to them are few” (Hickey, 2013, s. 42, refererat i 

Gurian, 2017). Av de 131 seriemördarna ingick 74 ensamma män, tolv ensamma kvinnor, 

14 partners (n = nio manliga grupper med totalt 23 gärningspersoner, en kvinnlig grupp 

med två kvinnor samt fyra grupper av blandat kön med tio män och fyra kvinnor) som 

seriemördare samt endast svenska (manliga) seriemördare (n = 6). Trots att listorna är 

offentliga och lättillgängliga kom namnen på seriemördarna inte att presenteras i 

föreliggande studie. Detta för hänsyn till gärningspersoner och deras anhöriga samt offer 

och deras anhöriga. Eftersom den svenska listan endast innehöll elva namn är risken dock 

stor att namnen kommer att kunna identifieras trots försök till anonymitet.  

 

Ett av kriterierna för att ingå i urvalet var att morden hade begåtts efter 1960-talet2 fram 

till 2017 eftersom det antogs finnas bättre och mer tillgänglig dokumentation kring 

mordoffren från denna tid. Det andra kriteriet för urvalet var att seriemördaren hade begått 

mellan 2–15 mord. Föreliggande studie var tidsbegränsad och därför begränsades antalet 

mordoffer per seriemördare samt att det antogs finnas bättre tillgång till information och 

eventuella bilder. Det sista kriterier för urvalet var att seriemördaren hade identifierats 

som gärningsperson för mordet (dom är i sig inte relevant för föreliggande studie och 

diskuterades inte). Beträffande partners berörde det både män och kvinnor samt, liksom 

Gurian (2017), att gruppen bestod av minst två gärningspersoner. De svenska 

seriemördarna skiljde sig i kriterier på grund av att Sverige inte har haft många 

seriemördare. Kriterierna för svenska seriemördare var att hen hade identifierats som 

gärningsperson samt att morden inte hade begåtts tidigare än 1900-talet. Det fanns ingen 

maxgräns på offer och även seriemördare från tidigare än 1960-talet inkluderades för att 

underlätta tillgången till information. Listan innehöll elva seriemördare, men fem av 

dessa inkluderades inte i föreliggande studie på grund av att de inte uppfyllde kriterierna 

samt att ett namn inte längre identifieras som seriemördare efter att boken utgavs.  

 

Material 

Materialet som låg till grund för föreliggande studie kom från, förutom elektroniska listor 

från Wikipedia, två böcker om seriemördare. Den ena var 2017 Serial Killers: True Crime 

Anthology av Vronsky, Parker, Newton, Perrini och Slate (2916), där en grupp av 

bästsäljande författare samlas varje år för att skriva ihop mörka, sanna berättelser om 

olika seriemördare. Denna version var den fjärde i serien och berättelserna i boken är ”a 

constant reminder that murderous monsters lurk everywhere, even today” (Vronsky et al., 

2016, s. 7). Den andra boken var The Encyclopedia of Serial Killers av Newton (2006) 

och är en omfattande referens till seriemord som erbjuder fallstudier från ett stort antal 

seriemördare runt om i världen. Boken inkluderar även artiklar som diskuterar psykologin 

kring seriemord, tekniker för brottsbekämpning som används för att få tag på 

seriemördare samt kända olösta fall. Lista över svenska seriemördare kom från boken I 

huvudet på en seriemördare av Christianson (2010) eftersom Wikipedia endast innehar 

en lista med fyra seriemördare där endast två uppfyller föreliggande studies kriterier.  

 

Databearbetning 

                                                      
2 Två seriemördare var verksamma redan på slutet av 1950-talet, men fortsatte in på 1970-talet och 

inkluderades trots kriteriet.  
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För att analysera materialet gjordes en deskriptiv analys eftersom föreliggande studie ville 

se till essentiella karakteristika hos mordoffer och den deskriptiva analysen fungerar 

genom att organisera och sammanfatta data (Smith & Davis, 2013). Syftet med studien 

har inte varit någonting annat än att belysa vilka egenskaper offren besitter. Den data som 

erhölls befann sig på nominalskala vid kodning. Varje seriemördares offers karakteristika 

kodades in under respektive variabel i statistikprogrammet SPSS. Sex variabler om 

offrets karakteristiker ingick i föreliggande studie. Den första om offrets kön som man 

eller kvinna. Den andra variabeln berörde vilken ålder som offret hade vid mordet, över 

eller under 18 år. De offer som var under 18 år klassades i föreliggande studie som barn. 

Den tredje variabeln var offrets etnicitet som vit, svart, asiat, latin eller mellanöstern. Den 

fjärde variabeln berörde offrets sexualitet såsom homo-, bi- eller heterosexuell. Den femte 

variabeln avsåg offrets och seriemördarens relation till varandra sedan tidigare som 

bekanta eller inte. Den sista variabeln berörde geografisk mobilitet – om 

gärningspersonen var en så kallad commuter eller marauder. Efter kodning 

sammanställdes resultatet i frekvenstabell för att få fram de olika värdena i den 

deskriptiva analysen.  

 

Efter att all data över offer hade kodats in, kodades data utifrån om gärningspersonen har 

varit konsekvent i sitt val av offer. Under varje kategori (kön, ålder, etnicitet, sexualitet, 

relation och geografisk mobilitet) kodades varje seriemördare till ja, nej eller okänd om 

hen har varit konsekvent. De seriemördare som hade varierat inom kategorin samt minst 

ett offer som inte definierats, kodades som nej på grund av att gärningspersonen inte varit 

konsekvent. När alla kategorier slogs samman och någon kategori var odefinierad samt 

en annan var icke-konsekvent, kodades denne seriemördare som icke-konsekvent 

eftersom hen inte varit konsekvent inom alla kategorier. På grund av brist på information 

kring variabeln sexualitet noterades inte denna som relevant för om seriemördare är 

konsekventa i val av offer.  

 

Procedur 

Utifrån de elektroniska listorna på Wikipedia skapades en ny databas genom att namnen 

på de seriemördare som uppfyllde de tre kriterierna om tiden för morden, antal offer samt 

identifierade, enligt listan på Wikipedia, skrevs ned på lappar. Lapparna placerades i en 

skål och blandades runt, och 100 lappar drogs upp. När namn som inte uppfyllde kraven 

drogs upp exkluderades hen och ett nytt namn drogs ur skålen. Namnen skrevs sedan in i 

en ny lista där offrens egenskaper noterades för att sedan matas in i SPSS. Utifrån denna 

lista skapades även tre separata listor där den ena bestod av manliga seriemördare, en 

annan av kvinnliga seriemördare och en med partners som seriemördare. En sista lista 

skapades sedan separat från övriga listor utifrån de seriemördare som har varit verksamma 

i Sverige för att kunna skapa en överblick om hur offerkarakteristika ser ut i Sverige. 

Karakteristika matades in i SPSS på samma vis som tidigare listor och frekvenstabeller 

togs fram för varje lista. Utifrån varje lista med data i SPSS kodades varje seriemördare 

på nytt in i varsina nya matriser under ovanstående variabler för att se om hen har varit 

konsekvent i sitt val av offer inom varje kategori (variabler). Därefter togs 

frekvenstabeller fram.  

 

 

 

 



 7 

Resultat 

 

100 seriemordfall 

Den deskriptiva analysen visade att av de 578 (m = 5,78) offer som ingick i föreliggande 

studie var majoriteten kvinnor (se tabell 1 för fördelning). I de flesta fallen var offren över 

18 år (se tabell 1 på nästa sida) och var runt 20-årsåldern eller över 60 år, exempelvis 

patienter på äldreboenden och sjukhus. I flera fall där äldre individer blivit offer för 

seriemördare var bakgrunden till mordet rån, medan många av offren i 20-årsåldern hade 

stött på en gärningsperson som haft en sexuell drift. Etniciteten hos offren varierade, men 

vita var dominerande (se tabell 1 på nästa sida). Sexualiteten hos offren framgick sällan 

och kunde inte identifieras, men de som hade identifierats var heterosexuella och 

homosexuella (se tabell 1 på nästa sida), vilka exempelvis hade kontaktats inne på 

gayklubbar och de hade sällskap hem till offret eller seriemördaren. Relationen mellan 

offer och seriemördare visade att seriemördare främst väljer okända offer (se tabell 1 på 

nästa sida), exempelvis prostituerade eller liftare. Däremot kunde relationen i flera av 

morden inte identifieras, bland annat genom att seriemördaren valde att ta sitt eget liv 

istället för att låta sig gripas av polis. I de mord där offer och seriemördare var bekanta 

var offret ofta barn till seriemördaren eller en partner till hen. Den geografiska mobiliteten 

visade att majoriteten av morden har begåtts inom seriemördarens bekvämlighetszon 

(marauders), endast vid två mord kunde geografisk mobilitet inte fastställas.  

 

Seriemördare var huvudsakligen konsekventa i val av offer i kategorierna etnicitet, 

relation och geografisk mobilitet (se tabell 2). Sammanlagt var det endast 11,00 procent 

av seriemördarna som hade bestämda offerkategorier och 53,00 procent varierade mellan 

kategorier, medan övriga 10,00 procent av seriemördarna inte gick att definiera.  

 

         Ensamma manliga seriemördare 

Manliga seriemördare dödade 439 offer (m = 5,93) och de var mer benägna att döda 

kvinnor och mindre benägna att döda män, och i de flesta morden var offren över 18 år 

(se tabell 1 på nästa sida). Mäns offer bestod främst av vita offer, därefter svarta, latinsk, 

mellanöstern och asiat (se tabell 1 på nästa sida för fördelning). Sexualiteten hos offren 

framgick endast hos 19 offer och de var homosexuella. Relationen mellan den manliga 

seriemördaren och offret var främst okänd, men det fanns bekantskap mellan flera av 

offren och manliga seriemördare. I mord där det inte fanns någon bekantskap bestod offret 

främst av prostituerade, liftare eller kvinnor som gick hem ensamma. Relationen mellan 

seriemördare och offer förblev oidentifierad i ett flertal av morden av olika skäl (se tabell 

1). Den geografiska mobiliteten visade att många mord hade begåtts av marauders och ett 

mindre antal av commuters. Vid två mord har den geografiska mobiliteten inte definierats. 

 

Män var huvudsakligen konsekventa i val av offer, förutom i kategorin kön och ålder (se 

tabell 2). Sammanlagt var det endast ett fåtal av manliga seriemördare som hade bestämda 

offerkategorier och en majoritet varierade mellan kategorier. 
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Tabell 1. Antal procent3 av enskilda offers karakteristika inom de 100 totala 

seriemördarna, ensamma män som seriemördare, ensamma kvinnor som seriemördare 

samt partners som seriemördare. 

 

Offerkarakteristika      100 seriemordfall      Ensamma män     Ensamma kvinnor     Partners 

 

Kön 

Man                     28,90       25,70             57,70                              27,60 

Kvinna                     68,30        71,80                    42,30                          66,70 

Okänt                       2,80         2,50                       -           5,70 

Ålder 

Barn                     27,00       26,00                    28,80                         31,00 

Vuxen                     68,30       68,60                    71,20                         65,60 

Okänt                       4,70         5,50                 -           3,40 

Etnicitet 

Vit                     49,70       48,50             63,50                          47,10 

Svart                     13,50       15,30               1,90                           11,50 

Latin                     13,00       12,10             32,70                          5,70 

Asiatisk                     5,00         2,10                 -                            23,00 

Mellanöstern             4,00         5,70                 -         - 

Okänd                     14,50       16,40               1,90                           12,60 

Sexualitet 

Hetero                       1,20          -             13,50          - 

Bi    -          -                 -         - 

Homo                       3,30        4,30                 -        -  

Okänd                     95,50      95,70             86,50  100,00 

Relation 

Känd                     17,50       11,00             63,50    20,70 

Okänd                     73,40       77,70             36,50    73,60 

Ej definierad             9,20       10,90                 -      5,70 

Geografisk mobilitet 

Marauders                86,30       82,70           100,00      96,60 

Commuters              13,40        16,90                 -       3,40 

Okänd                       0,30         0,40                 -         - 

______________________________________________________________________ 

 

         Ensamma kvinnliga seriemördare 

Kvinnliga seriemördare dödade 52 offer (m = 4,33) och de var mer benägna att döda män 

än kvinnor, och i de flesta morden var offren över 18 år (se tabell 1). Kvinnors offer 

bestod främst av vita offer, därefter latinska och svarta. Etniciteten förblev okänd hos en 

mindre andel av offren (se tabell 1). Sexualiteten hos offren framgick endast hos sju offer 

som var heterosexuella. Relationen mellan den kvinnliga seriemördaren och offret var 

främst känd. I mord där offer och seriemördare var bekanta med varandra var offret oftast 

barn och partner till gärningspersonen. Den geografiska mobiliteten visade att kvinnor 

endast var marauders (se tabell 1 för fördelning). 

 

                                                      
3 Avrundningar gjorda av statistikprogrammet SPSS 
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Kvinnor var huvudsakligen konsekventa i val av offer, förutom i kategorin kön (se tabell 

2). Sammanlagt var det endast ett fåtal av kvinnliga seriemördare som valde offer från 

bestämda offerkategorier och en majoritet av kvinnor varierade mellan kategorier. 

 

Tabell 2. Antal procent4 av seriemördare inom de 100 totala seriemördarna, ensamma 

män som seriemördare, ensamma kvinnor som seriemördare samt partners som 

seriemördare som var konsekventa eller varierade i sina val av offer. 

 

Offerkarakteristika      100 seriemordfall      Ensamma män     Ensamma kvinnor     Partners 

 

Kön 

Konsekv.              62,00      64,90             58,30                              50,00 

Varierade              36,00       33,80                     41,70                          42,90 

Okänt                    2,00        1,40                        -           7,10 

Ålder 

Konsekv.              50,00      48,60                    83,30                         28,60 

Varierade              45,00      44,60                    16,70                         71,40 

Okänt                     5,00        6,80                 -             - 

Etnicitet 

Konsekv.               70,00      67,60             75,00                          78,60 

Varierade               16,00      16,20             16,70                           14,30 

Okänt                   14,00      16,20               8,30                           7,10 

Sexualitet 

Konsekv.                 4,00        4,10               8,30          - 

Varierade                 2,00        2,70                 -        -  

Okänd                    94,00      93,20             91,70  100,00 

Relation 

Konsekv.                74,00       68,90             91,70    85,70 

Varierade                17,00       20,30               8,30      7,10 

Okänt                      8,00         9,50                 -      7,10 

Geografisk mobilitet 

Konsekv.                94,00       91,90           100,00    100,00 

Varierade                 4,00          5,40                 -         - 

Okänd                      2,00         2,70                 -         - 

Total konsekvens             11,00       14,86             33,00    21,43 

______________________________________________________________________ 

 

Partners som seriemördare 

Seriemördare som var verksamma i grupp dödade 87 offer (m = 6,21) och de var mer 

benägna att döda kvinnor än män, och de flesta mordoffren var över 18 år (se tabell 1). 

Partners offer bestod främst av vita offer, därefter asiatiska, svarta och latinska. 

Relationen mellan seriemördarpartners och offer var främst okänd. Offer som inte hade 

någon bekantskap med seriemördaren bestod ofta av prostituerade, liftare eller kvinnor 

som gick hem ensamma. Sexualiteten framgick inte hos något mordoffer. Den 

geografiska mobiliteten visade att partners mestadels var marauders (se tabell 1 för 

fördelning).  

                                                      
4 Avrundningar gjorda av statistikprogrammet SPSS 



 10 

 

Partners var huvudsakligen konsekventa i val av offer, förutom i kategorin kön och ålder 

(se tabell 2). Sammanlagt var det endast ett fåtal av partners som hade bestämda 

offerkategorier och en majoritet av partners varierade mellan kategorier.  

 

Svenska seriemördare 

I Sverige har 25 individer (m = 4,17) blivit offer för seriemördare, varav elva av offren 

var kvinnor och tre var män. Övriga elva individers kön hade inte specificerats. Endast 

fyra offer var under 18 år och bland de övriga 21 offren var 11 av dessa äldre patienter på 

ett sjukhus. Offren var vita, men sexualitet hade inte definierats i något av morden. Vidare 

visade analysen att det inte var någon stor skillnad i relation till offren då tolv av offren 

har någon känd relation och övriga 13 mordoffer hade inte någon bekantskap med sin 

gärningsperson. Svenska seriemördare var mestadels verksamma inom sin 

bekvämlighetszon och nio personer dödades av commuters.   

 

Fyra av de svenska seriemördarna höll sig huvudsakligen inom samma kategori när det 

gällde att döda offer av samma kön (kvinnor) och ålder, en seriemördare dödade både 

män och kvinnor samt barn och vuxna. En seriemördare hade dödat offer vars kön och 

ålder inte har definierats. Fem seriemördare var även konsekventa i sin relation till sina 

offer, där endast en gärningsperson varierade i sitt val av offer. Alla de svenska 

seriemördarna höll sig konsekventa i geografisk mobilitet. Sammanlagt var det ingen 

svensk seriemördare som hade bestämda offerkategorier.   

 

 

Diskussion 

 

Syftet med föreliggande studie var att ta reda på om seriemördare begår mord på offer 

som uppvisar liknande egenskaper och visa hur variationen ser ut hos olika seriemördare. 

För att uppnå syftet skulle följande fråga besvaras: väljer seriemördare sina offer utifrån 

en bestämd kategori eller varierar dem? Vidare kom studien även att se om offergruppen 

skiljer sig mellan typ av seriemördare: (1) ensamma män som seriemördare; (2) ensamma 

kvinnor som seriemördare; samt (3) partners som seriemördare. Slutligen beskrev studien 

en översikt av svenska seriemördares offergrupp. 

 

De föreliggande resultaten är till viss del i likhet med synen om mordoffret i 

seriemordlitteraturen då det framgick att det typiska offret var en vit, vuxen kvinna som 

inte hade någon bekantskap med seriemördaren och befann sig inom hens 

bekvämlighetszon. Dock valde de flesta seriemördarna inte offer från samma kategori: 

kön, ålder, etnicitet, sexualitet, relation och geografisk mobilitet. Resultatet strider därför 

mot synen om mordoffret i seriemordlitteraturen eftersom över två tredjedelar av 

seriemördarna i föreliggande studie varierade i kategorierna. De kategorier som varierade 

till störst del var ålder och kön. Åldern på offren varierade hos ensamma manliga 

seriemördare och partners, medan kön var kategorin som främst varierade hos ensamma 

kvinnliga seriemördare. De enskilda offren hade oftast inte någon bekantskap med 

seriemördaren och hen begick oftast morden inom sin bekvämlighetszon. Ensamma män 

och partners mordoffer uppvisade liknande egenskaper, likaså även svenska 

seriemördare. Ensamma kvinnliga mordoffer var huvudsakligen vita, vuxna män som de 

hade någon bekantskap med. Till skillnad från ensamma män, partners och svenska 
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seriemördare som var både commuters och marauders, var ensamma kvinnor endast 

marauders.  

 

Att seriemördare väljer vita kvinnor som är väldigt unga eller väldigt gamla var något 

som Fox och Levin (1998) uppmärksammande. De uppmärksammade även att män och 

minoritetsgrupper mer troligt dödades för någon typ av vinning, exempelvis ekonomiska 

skäl. Resultatet i föreliggande studie överensstämmer bra med vad tidigare forskning om 

offrets karakteristika har kommit fram till. Relationen mellan offer och seriemördare var 

mestadels okänd, förutom för ensamma kvinnor, och likaså har tidigare studier visat (Fox 

& Levin, 1998; Gurian, 2017; Pakkanen et al., 2015; Salfati et al., 2015a; Salfati et al., 

2015b). Unga offer var i de flesta morden i föreliggande studie okända för seriemördaren 

och många var mer lättillgängliga på grund av att de gick ensamma till och från platser 

samt att ett flertal var prostituerade, drogbrukare eller liftare. Dessa offer har på så vis 

blivit mer utsatta för seriemördare, exempelvis prostituerade eftersom ofta följer med 

okända män (främst män). Många äldre offer hade blivit rånade i sina hem, få (om ens 

några) återfanns utomhus, i samband med mordet. Det överensstämmer med studien av 

Pakkanen et al. (2015) som visade att äldre offer oftare dödas i hemmet. Att äldre offer 

blev utsatta kan bero på, som Fox och Levin (1998) menar, att de inte haft lika lätt för att 

försvara sig på grund av fysisk svaghet eller funktionshinder. Föreliggande studies äldre 

offer var i flera fall patienter på sjukhus och äldreboenden. Patienter som har legat på 

sjukhus kan antas ha haft förtroende till personalen på avdelningen och att dödsängeln 

utnyttjat offrens svaghet och sängliggande (Fox & Levin, 1998). Även Salfati et al., 

(2015a) menade att en seriemördare väljer mer sårbara offer, men att de blir mer vågade 

efter att de har begått ett par attacker. Offermönstret blir då mindre viktigt och det kan 

tänkas att offer inte längre väljs från samma kategori utan istället varierar. Dock kan 

föreliggande studie inte stödja eller förneka det då studien inte att har sett till enskilda 

seriemördare över tid, utan endast enskilda offer och inomgruppsvariation. Föreliggande 

studie kan bekräfta att offermönstret inte är viktigt eftersom mer än två tredjedelar av 

seriemördarna inte var konsekventa i val av offer, men om det beror på antal attacker går 

inte att uttala. Vidare forskning bör jämföra varje seriemördare med deras offer med andra 

seriemördare och deras offer för att visa skillnaden hos gärningspersonen. 

 

Det skiljer sig inte stort mellan karakteristika hos offret för någon typ av seriemördare i 

föreliggande studie, endast att kvinnor dödat offer som de har någon bekantskap med och 

män. Etniciteten hos offren var oftast vit, dock kan detta bero på att urvalet bestod av fler 

seriemördare från länder där etniciteten är vit. Detta är även någon som Salfati et al. 

(2015b) uppmärksammade i sin studie eftersom majoriteten av offren i Sydafrika var 

svarta och i USA var majoriteten vita. Studien av Salfati et al. visade däremot att 

seriemördare inte hade någon preferens för något specifikt kön, vilket det fanns i 

föreliggande studie där kvinnor mesta dels var offer. Liksom Salfati et al. (2015b) 

undersökte om sydafrikanska seriemördare skiljde sig från andra delar i världen, visade 

föreliggande studie att svenska seriemördare inte skiljer sig från seriemördare från andra 

delar av världen. Gurian (2017) visade att ensamma män, ensamma kvinnor och partners 

väljer sina offer utifrån deras kön. Medan ensamma manliga seriemördare från Gurian’s 

studie huvudsakligen dödade kvinnor, dödade ensamma kvinnliga seriemördare och 

partners offer av båda könen. Resultatet från föreliggande studie skiljer sig från Gurian’s 

då kvinnor främst riktade in sig på manliga offer och män och partners riktade in sig på 

kvinnliga offer samt att offrets kön inte har större betydelse för seriemördaren.  
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Ett flertal seriemördare i föreliggande studie visade sig hålla sig inom kategorin 

geografiskt stabila när det gäller val av brottsplats och varifrån de tar sina offer. 

Gärningspersonen har mycket ingående kunskap om hur den tilltänkta brottsplatsen ser 

ut genom att hen i förväg har rekognoserat i platsen. De vill känna en trygghet i området, 

ha referenspunkter, för att undvika risken att förirra sig. Seriemördare är även väldigt 

rörliga och kör gärna bil när de söker sina offer. Det sker ofta utifrån vanor och vilket 

yrke hen har (Christianson, 2010). Gurian (2017) menar att män är mer benägna att röra 

sig runt omkring än vad kvinnor är och Christianson (2010) menar att forskning visar att 

gärningspersoner överlag begår brott de är vana vid, och på de sätt de är vana vid och har 

lärt in. Föreliggande studies resultat var i linje med detta då majoriteten av 

gärningspersonerna var marauders, speciellt kvinnor som endast var marauders, samt att 

seriemördarna var mestadels konsekventa i geografisk mobilitet. Studien visade även att 

kvinnor som är seriemördare skiljer sig från män som är seriemördare i och med att de 

främst begår mord på män som de är bekanta med, och oftast finns det ett motiv, vilket 

Christianson (2010) påpekade. Kvinnors tillvägagångssätt stämmer även överens med 

vad Christianson menade om att kvinnor ses som icke-aggressiva. I fall där kvinnliga 

seriemördare hade mördat sina barn gjorde hon det bland annat genom att kväva barnet, 

exempelvis genom att lägga sig över barnet. I flera fall sågs inte morden som mord utan 

skrevs av som plötslig spädbarnsdöd. Det var inte förrän flera barn dog som sjukvården 

och polis fattade misstankar. Christianson (2010) menade att det finns ett flertal kvinnor 

som utnyttjar att de inte ses som individer som utnyttjar våld och när sexuella motiv är 

inblandade begås morden huvudsakligen i sällskap av män. Detta var ett vanligt 

förekommande i föreliggande studie då partners var en man och en kvinna. Mannen 

utförde våldtäkter på offren innan de dödas, medan kvinnan hjälpte till att tillfångata 

offren. Det fanns ett fall där kvinnans syster blev offer för parets sexuella fantasier på 

initiativ av kvinnan. Det inleddes med att kvinnan lurade i sin syster droger och när 

systern hade tuppat av tog de ner henne i källaren där mannen förgrep sig på henne medan 

kvinnan tittade på och därefter dödade henne. Efter mordet gav sig paret av vidare och 

fortsatte mörda.  

 

Tidigare studier har inte sett till sexualiteten hos offret som en enskild variabel. I 

föreliggande studier utgjorde homosexualitet en minoritet. Däremot menade Fox och 

Levin (1998) att minoritetsgrupper som homosexuella mördas därför att mördaren har en 

sexuell lust till gruppen. Detta stämde väl överens med den minoriteten av homosexuella 

i föreliggande studie eftersom seriemördare hade lockat till sig homosexuella män på 

gayklubbar och hade tagit sällskap med offret och bland annat bundet fast offret som en 

sexlek till en början, för att sedan döda offret. I övrigt kan det antas att offrets sexualitet 

inte har någon betydelse för gärningspersonen då det oftast inte fanns någon information 

om sexualiteten.  

 

Pakkanen et al. (2015) menade att det är möjligt att predicera om ett mord ingår i en serie 

baserat på offrets egenskaper och gärningspersonens beteende och tillvägagångssätt. I 

föreliggande studien framgick det att det typiska offret är en vit, vuxen kvinna som är 

okänd för seriemördaren och befinner sig inom hens bekvämlighetszon. Detta gällde för 

de flesta fallen och om en seriemördare väljer offer utifrån dessa egenskaper bör de flesta 

morden som begås tros tillhöra en seriemördare som är en commuter, vilket dock inte är 

troligt. Föreliggande studies resultat avviker från studien av Pakkanen et al. (2015) om 
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att predicera om ett mord ingår i en serie eftersom över två tredjedelar av seriemördarna 

inte är konsekventa i val av offer och offrens egenskaper varierar inom serien, dock har 

inte seriemördarens beteende och tillvägagångssätt inkluderats. Vidare studier bör 

undersöka detta mer ingående utifrån fler än de tre variabler som ingick i Pakkanen et al. 

(2015), förslagsvis de variabler som ingick i föreliggande studie samt variabler kring 

gärningspersonen.  

 

Begränsningar  

Ett flertal faktorer kan ha haft betydelse för det uppkomna resultatet. En faktor är att listan 

som låg till grund för urvalet mestadels innehöll amerikanska namn. Det kan antas finnas 

ett stort mörkertal av både offer och seriemördare men, som tidigare nämnt, “we can never 

know for sure the actual number of serial killers, but given their notoriety the chances of 

society not being alerted to them are few” (Hickey, 2013, s. 42, refererat i Gurian, 2017). 

I urvalet ingick främst amerikaner och stort antal länder och seriemördare saknades. Detta 

kan ha påverkat generaliseringen eftersom resultatet kanske inte blev representativt för 

andra länder än i västvärlden (där etniciteten är vit). För att öka validiteten kan 

exempelvis seriemördare från flera länder läggas till genom att ta ett par stycken 

seriemördare från varje land. Detta för att få en större spridning i variablerna och ett mer 

generaliserbart resultat. Annat problem med listan var att den innehöll namn som endast 

antas vara seriemördare. I flera fall hade gärningspersonen varken identifierats eller 

dömts för de mord som påstods. Förutom brister med listorna fanns även svårigheter att 

få fram information om varje seriemördare eftersom det inte fanns 

förundersökningsprotokoll eller annat material från utredningar. Detta kan ha gjort att 

vissa offer och viss information har gått förlorad vilka hade kunnat vara av relevans för 

resultatet. 

 

Användandet av deskriptiv analys fungerar endast på de gärningspersoner som är kända, 

men den är användbar för att utforska hur det ser ut trots att det inte går att beskriva hur 

det skiljer sig åt mellan gärningspersonerna (Gurian, 2017). Gurian (2017) hävdar att 

bristen på konsensus kring definitionen av seriemördare argumenteras ha gett mer 

begränsad forskning på området och fortsatt användning av deskriptiv statistik fungerar 

som hämmande för förståelsen av gärningspersonerna och deras brott samt att 

trovärdigheten för forskning på området blir begränsat. Gurian påpekade dock att de flesta 

fynden om seriemördares mönster består av deskriptiv forskning och att det finns få 

forskare som använder sig av högre nivåer av statistik för att fastställa statistisk 

signifikans. Föreliggande studie höll sig dock på lägre deskriptiv nivå, men bör inte ses 

som mindre viktig eftersom den kan bidra till utvecklingen av förståelse av offrets 

karakteristika för en seriemördare. Fördelen med att göra deskriptiv analys är att den kan 

bidra till utvecklingen av mer exakta klassificeringsrubriker när det gäller mordoffret 

(Gurian, 2017). En annan fördel var att materialet låg väldigt nära rådata och inga 

tolkningar har gjorts (Smith & Davis, 2013). Nackdelen kan dock vara att förståelsen för 

seriemördare och deras brott blir hämmade samt att trovärdigheten för forskningen på 

området kan bli begränsat (Gurian 2017).  

 

En ytterligare faktor som kan ha påverkat resultatet är dikotomiseringen av variabler. 

Detta kan ha lett till att information har gått förlorad eller att variabeln inte har varit fullt 

representativ, exempelvis variabeln ålder som delades upp i barn och vuxen. Vidare 

forskning bör bredda variablerna. En mer representativ variabel för åldern hade kunnat 
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delas upp i barn, tonåring, ung vuxen, medelålders samt pensionär. Vidare problem med 

variablerna var den om sexualitet. Offrets sexualitet benämndes sällan och att offren var 

gifta betyder inte att offret var heterosexuellt eftersom en individ kan vara gift med både 

en man eller en kvinna samt att individer som är gifta med en individ av motsatt kön inte 

måste vara heterosexuell. Vidare forskning på seriemördares offer bör lägga till fler 

variabler i hos offret, exempelvis yrke och hårfärg. Andra variabler som bör tilläggas är 

motivet till morden då flera av mordens motiv i föreliggande studie var sexuellt.  

 

Ett intressant tillägg till föreliggande studies variabler vore seriemördarnas karakteristika 

(exempelvis kön, ålder, etnicitet, etc.) och undersöka om det finns en koppling mellan 

offrens egenskaper och seriemördarnas. Ett annat förslag till vidare forskning är att 

jämföra seriemordoffer med offer för seriemördare som har något psykiskt besvär. Istället 

för att göra liksom Culhane, Walker och Hildebrand (2017), vilka undersökte relationen 

mellan självrapporterad psykopatologi och kriminellt tänkande hos seriemördare bör 

framtida forskning undersöka de seriemördare som har en psykiatrisk bedömning om 

psykopatologi. Resultatet kanske skulle visa annorlunda än Culhane, Walker och 

Hildebrands.  

 

Slutsats 

Det typiska offret för en seriemördare är en vit, vuxen kvinna som är okänd för 

seriemördaren och befinner sig inom hen bekvämlighetszon. Ensamma kvinnliga 

seriemördare skiljer sig från ensamma manliga seriemördare och partners genom att 

kvinnors typiska offer är en vit, vuxen man som är känd för kvinnan och han befinner sig 

inom hennes bekvämlighetszon. Kvinnor är endast marauders, medan män och partners 

är både marauders och commuters. Svenska seriemördares val av offer tycks inte skilja 

sig inte från andra delar av världen. Seriemördare väljer inte sina offer utifrån någon 

bestämd kategori, utan kategorierna varierar främst inom kategorierna ålder och kön.  
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