A12

Lördag 4 juli 2020

NYHETER
POLISARBETE

Ny forskning kan få fast fler mördare
■ Över 14 000 misstänkta och dömda

mördare i Sverige har närgranskats. Ny
forskning kan hjälpa polisen att stoppa
mördare i tid, eller i alla fall bättre profilera okända gärningsmän. Personer som
ofta går under radarn.
placerats i en av tre kategorier. För Ardavan Khoshnood är det framförallt kategorin de kallar för CC, eller ”Conviction Class” som
sticker ut.
– Det som är utmärkande
för CC-klassen är att den
består av individer som
nästan inte alls begått brott
sedan tidigare. Det här är
personer som mer eller
mindre går under radarn
på något sätt och som därför är väldigt svåra att hitta,
säger Ardavan Khoshnood.

Studien tar en närmare
titt på det dödliga våldet
i Sverige mellan åren 2000
och 2015 och fokuserar på
förövarna. Samtliga, både
dömda och misstänkta, har

”CC-klassen” utgör en dryg
tredjedel av de totalt 14 466
personerna som inkluderats i studien.
Enligt Ardavan Khoshnood är det inte bara svårt

Ardavan Khoshnood, docent
i akutsjukvård och kriminolog.

att hitta gemensamma
nämnare i gruppen, de
uppfyller inte heller den
typiska gärningsmannaprofilen för brott med dödlig utgång.
– Man brukar säga att
personer som begår mord
inte bara vaknar upp en
dag och mördar någon. Det
här är människor som vanligtvis har gjort sig skyldiga
till andra typer av brott tidigare, främst våldsbrott.
Men här ser vi plötsligt en
grupp som är ganska stor
som inte uppfyller profilen
på det sätt som vi är vana
vid, säger han.
Forskargruppen försökte
hitta liknande studier från
andra länder, men de lyckades bara finna en – från
USA. En studie som dessutom gjorde exakt samma
fynd.
– Det här kan vara en internationell problematik
och det gör ju att vi behöver
fundera på hur vi kan hitta
de här personerna innan de
begår brotten.

”De flesta gärningsmannaprofiler utgår, alldeles korrekt, utifrån statistik. Men då riskerar man att missa personer som
exempelvis Peter Mangs eller den så kallade Hagamannen”,
säger Ardavan Khoshnood, medförfattare till en ny studie.

Kan era fynd betyda något för den polisiära verksamheten?
– Den här kan förklara
varför vissa gärningsmannaprofiler blir felaktiga. De
flesta gärningsmannaprofiler utgår, alldeles korrekt,
utifrån statistik. Men då

riskerar man att missa personer som exempelvis Peter
Mangs eller den så kallade
Hagamannen, säger Ardavan Khoshnood.
TEXT: NIKLAS
LINDBERG
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Enligt en färsk studie från
forskare vid Lunds universitet, publicerad i International Journal of Law and
Psychiatry, är en oväntat stor del av dömda och
misstänkta mördare tidigare kriminellt obelastade
vad gäller grov brottslighet.
– Jag tror att den här
studien kan få polismyndigheten att tänka lite annorlunda, säger Ardavan
Khoshnood, docent i akutsjukvård, kriminolog och
medförfattare till studien.

”Jag tror att
den här studien
kan få polismyndigheten
att tänka lite
annorlunda.”
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