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Serial killing represents murdering different persons in time, from days to weeks or months between
them. But why does this criminal behavior occurs? What determines us to differ ourselves from the
majority and to end up breaking the social and moral rules? Understanding the criminal motivation is,
perhaps, the biggest help in profiling. Therefore we can define motivation as being a process which
activates, directs and maintain the human behavior. As for the serial killer, his motivation is so well
and deep rooted in his mind, that the victim must be part of a certain group, or be included in a large
category of people, such as women and children, and nonetheless to be in the wrong place at the
wrong time. Depending on the motivation that determines the murderers to kill again and again, these
serial killers can be classified in: visionaries, missionaries, power-seekers and last but not least –
the hedonists. Sex is one of the main hedonists' reasons and the fantasy plays an important role in
their violent actions. The sexual pleasure degree depends on how much the victim was tortured and
mutilated. They often use weapons which have direct contact with the victim such as a knife. Another
reason for killing people by this type of criminals is the adrenaline they get from the victims' fear and
terror.
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Crima în serie reprezintă uciderea de victime diferite în timp, de la zile la săptămâni sau luni, între
ele. Dar de ce apare comportamentul criminal? Ce ne determină să ne diferenţiem de majoritate şi
să recurgem la încălcarea normelor sociale şi morale? Înțelegerea motivației criminale este, poate,
de cel mai mare ajutor în profiling. Astfel că putem defini motivația ca fiind un proces care activează,
direcționează şi menține comportamentul uman. Pentru asasinul în serie, ”motivul” se află atât de
bine şi adânc înrădăcinat în psihicul său, încât victima trebuie să aparţină unui anumit gen, să poată
fi inclusă într-o categorie largă de persoane, cum ar fi de exemplu femeile şi copiii şi să se afle în
locul nepotrivit la momentul nepotrivit. În funcție de motivația ce îi determină să comită crime în șir,
acești asasini pot fi clasificați în: vizionari, misionari, căutătorii de putere și ultimii dar nu cei din urmă
– hedoniștii. Sexul este unul din motivele principale ale hedoniștilor, iar fantezia joacă un rol important
în actele lor de violenţă. Gradul de plăcere sexuală depinde de cât de mult a fost torturată şi mutilată
victima. De multe ori folosesc arme care au contact direct cu victima cum ar fi un cuţit. Un alt motiv
pentru a ucide la acest tip de criminali este adrenalina pe care o au atunci când induc teroare şi
spaimă victimelor
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