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Abstract 

In January 2004 two members of the Pentecostal community Knutby Filadelfia in Uppsala 

municipality, Sweden, were shot by their fellow member Sara Svensson. With a qualitative 

hermeneutic case study as the principal method this essay takes on the task of not only 

investigating if and how Stockholm Syndrome can be used as a model for interpreting and 

understanding the violent incident in Knutby Filadelfia, but also to see if the unique 

characteristic of the Knutby incident can tell us something about Stockholm Syndrome as a 

model for understanding violence in religious movements. The material shows Stockholm 

Syndrome as having been present in Knutby because of among other things, a mileu, 

leadership and theology that supported the normalization of abuse and the enabling and 

maintaining of self punishment in the community. While Stockholm Syndrome still is a 

controversial theory this study shows that it can be used as a powerful tool in the 

understanding of violence in religious contexts. 
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Kapitel 1 - Inledning 

1.1 Introduktion 

Den 23:e augusti 1973 togs fyra personer som gisslan inne i Sveriges Kreditbanks lokaler vid 

Norrmalmstorg i Stockholm. Gärningsmannens mål var enkelt nog; att förhandla fram 

frisläppningen av sin vän och medfånge. Gisslandramat som utspelade sig under de 

nästkommande sex dagarna förändrade de inblandade och Sverige för all framtid. Även 

utanför Sveriges gränser kom Norrmalmstorgsdramat att skapa rubriker, då främst på grund 

av polisläkaren och psykologen Nils Bejerot. Bejerot myntade nämligen begreppet 

Stockholmssyndromet i en publicerad artikel i FIB/Kulturfront 19811 där han kortfattat men 

ändå utförligt beskrev den typ av händelse som Norrmalmstorgsdramat kom att representera. 

31 år senare, ca sju mil norr om Norrmalmstorg, begicks ett mord och ett mordförsök i en 

liten församling i Uppsala Kommun. Den lokala pastorns barnflicka greps och detaljerna 

bakom dåden började klarna. Händelsen skapade en mediestorm i Sverige, inte minst på grund 

av de spektakulära inslagen av religiös övertygelse som kombinerades med kärlek, passion 

och drama. 

Norrmalmstorgsdramat och skotten i Knutby har till synes väldigt lite gemensamt - den ena 

ett gisslandrama och den andra ett religiöst kärleksdrama - men kan det trots allt vara så att 

dessa två vitt skilda händelser delar mer än vad som först möter ögat? 

Den strukturerade och organisationsbaserade religionsutövningen är en väl beprövad och vida 

spridd praktik runt om i världen, inte minst inom den kristna traditionen. Från små ortodoxa 

församlingar i Japan och frikyrkliga församlingar i Sverige, till stora organisationer som den 

anglikanska kyrkan i England och den katolska Vatikanen, lever människor i en mångfald av 

olika typer av religiösa gemenskaper. Företeelsen verkar till synes oproblematisk och gör 

mycket gott för de sammhällen de uppkommer i genom t.ex. ideellt arbete. Men vid enstaka 

tillfällen så blir resultatet däremot helt annorlunda. Något går fel och människor hamnar i en 

situation som i värsta fall slutar i maktmissbruk och våld. Inte sällan brukar mediapådraget 

runt dessa händelser vara omfattande och intressera sig för spektakulära aspekter så som 

hjärntvätt2 och sex3 som centrala teman, där både orsak och verkan är av intern karaktär, d.v.s. 

distinkt avskilt från resten av omvärlden. Inom den nutida akademiska världen diskuterar man 

                                                 
1 Olsson, 2009:144. 
2 (u f), Jonestown drugs. 1979. 
3 Thunberg, 2004. 
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däremot i stark kontrast till media hur externa omständigheter, både historiska och samtida, i 

minst lika stor grad utgör en grund för denna typ av händelseförlopp. En av orsakerna bakom 

det stora allmänna intresset för händelser av denna karaktär ligger i det svåra uppdraget att 

först och främst förstå och sedan också kunna ge ett uttömmande och förklarande svar på 

varför de inträffar. 

Under mina studier i religionsvetenskap har jag noterat att en stor andel förklaringsmodeller 

kring fundamentalism och våld i religiösa rörelser bland annat fokuserar på medlemmarnas 

identifikation av sig själva som offer för socioekonomiska orättvisor av olika slag. Tomas 

Lindgren skriver t.ex. att "de religiösa grupper som är involverade i olika typer av religiöst 

våld lider i regel av någon form av ekonomisk frustration, förolämpningar eller 

förödmjukelser och dessa uttrycks vanligtvis i det sätt varpå våldshandlingarna utformas"4, 

men det bör noteras att få forskare menar att interna eller externa faktorer i sig är tillräckligt 

för att förklara våld i religiösa rörelser. 

Ett sätt att skapa förklaring och förståelse är genom användandet av hermeneutiska 

tolkningsmodeller. Ett objekt eller en händelse kan genom sin egen unika karaktär liknas vid 

eller till och med likställas med ett annat objekt eller händelse för att på så vis generera nya 

förklaringar och förståelser genom att ställa frågan "hur kan x förklara och få oss att förstå 

y?". Inte sällan är dessa likheter skymda av fasadens detaljer så till den grad att de inte längre 

framstår som självklarheter. Det är min uppfattning att just stockholmssyndromet som 

psykologisk förklaringsmodell och Knutbyincidenten är två objekt som tillsammans kan 

generera ny kunskap och ny förståelse bara vi tillåter dem interagera med varandra. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Denna uppsats har i syfte att om inte helt så i alla fall delvis förklara människors handlingar i 

våldsamma religiösa rörelser ur ett annat perspektiv, nämligen som personer under influens av 

det psykologiska fenomenet stockholmssyndromet; där upplevda socioekonomiska 

omständigheter förvisso från början kan leda dem till att söka gemenskap i en församling med 

liknande värderingar, men hur stockholmssyndromet sedan låser fast personerna i en 

destruktiv och nedåtgående spiral. Lite annorlunda formulerat avser uppsatsen att undersöka 

huruvida det finns en koppling mellan det psykologiska fenomen som kommit att kallas 

stockholmssyndromet och det som personerna i Knutby Filadelfia upplevde under sin tid som 

medlemmar i församlingen. 

                                                 
4 Lindgren, 2009:189. Se även Strozier, Terman & Jones, 2010:71f. 
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Vad den här uppsatsen är ute efter kan också beskrivas som Domain Expansion enligt Joel 

Bests definition. Best beskriver själv Domain Expansion som ”[The] redefining of a troubling 

condition to encompass a broader array of cases”5 där en teori eller ett begrepp öppnas upp 

likt ett paraply för att kunna förklara nya problem som från början saknade koppling till 

teorins ursprungliga syfte6. 

Uppsatsens frågeställning ser ut på följande sätt: 

• Kan stockholmssyndromet som förklaringsmodell hjälpa oss att förstå tragedien i 

Knutby, och i så fall hur? 

• Kan händelserna i Knutby lära oss något om stockholmssyndromet som 

förklaringsmodell, och i så fall vad? 

1.3 Metod 

I ett initialt skede kommer uppsatsen att beskriva och granska stockholmssyndromet som 

förklaringsmodell för att sedan tillämpa förklaringsmodellen på incidenten i Knutby. På grund 

av undersökningens speciella karaktär kommer en egen metodologi att behöva utformas då 

specifika metoder har visat sig vara allt för snäva och begränsande till den grad att de hämmar 

eller leder undersökningen i fel riktning. Studien förlitar sig på redan existerande material och 

tar avstamp i en fallstudie av kvalitativ hermeneutisk karaktär för att på lämpligt sätt kunna 

granska, bedöma och föra samman material från olika områden. 

Fallstudier kan många gånger sakna generella regler för metod då metoden i mångt och 

mycket bestäms utifrån forskarens frågeställning och problemformulering likväl som fallets 

unika karaktär. Ett arbete bör därför sträva efter att innehålla en metod som tar forskaren från 

a till b på ett logiskt sätt7. Hur denna transport ska ske är inte alltid självklart. Det är min tro, 

och förhoppning, att dispositionen i denna uppsats talar för sig själv när det kommer till att 

transportera läsaren från ett inledande syfte, genom ett teoretiskt ramverk, vidare applicerat på 

fallet i fråga, och slutligen utmynningen av resultatet i form av en analys och diskussion.  

Den kvalitativa forskningen ska enligt Alvehus ta sin utgångspunkt i tolkningen av ett 

material och betydelsen av det materialet i specifika kontexter8. Av den anledningen ligger 

hermeneutiken nära till hands då den tillhandahåller konkreta verktyg för att åstadkomma just 

                                                 
5 Best, 2013:332. 
6 Best, 2013:48 
7 Yin, 2009:26 
8 Alvehus, 2013:22f. 
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detta. Hermeneutiken handlar i mångt och mycket om att genom tolkning skapa förståelse för 

en text och har varit flitigt använd ända sedan antikens dagar. Emedan hermeneutiken förvisso 

återfinns i princip all humanistisk akademisk verksamhet så kommer den här undersökningen 

att mera tydligt betona och använda sig av hermeneutik som ett sätt att tvärvetenskapligt 

syntetisera befintlig kunskap. Det är däremot viktigt att förstå att den hermeneutik som vi idag 

pratar om inte bara syftar till att tolka texter i ordets rätta bemärkelse utan även kan användas 

för att skapa förståelse för alla typer av sociala och kulturella fenomen9. Ingvild Sælid Gilhus 

nämner sex stycken riktlinjer för hur den hermeneutiska forskaren ska gå tillväga och vilket 

förhållningssätt som bör tillämpas gentemot materialet. Först och främst bör materialet läsas 

långsamt, noggrant och ett flertal gånger. Läsarens förförståelse för materialet kommer att 

ändras med tanke på ny information som framkommer genom den senaste läsningen, vilket i 

sin tur gör att ytterligare läsningar genererar ny kunskap som ändrar läsarens förförståelse 

igen, och så vidare10. Den generella idéen är att en initial läsning av ett material genererar 

information medan följande läsningar sedan bildar förståelsen. För det andra bör materialet 

undersökas ur alla kontextuella vinklar som läsaren har kunskap om, och än mer viktigt blir 

att först och främst införskaffa sig tillräckligt med kunskap för att över huvud taget ha en 

möjlighet att förstå materialet i sin ursprungliga kontext11. För det tredje bör läsaren alltid 

sträva efter möjligheter till jämförelser med annat korsrelaterat material12. Den fjärde och 

femte riktlinjen uppmanar läsaren att vara vaksam på materialets samlade traditionshistoria. 

Har materialet ändrats under historien? Vem har i så fall ändrat vad, och varför13? Den sjätte 

och sista riktlinjen som läsaren bör göra i sin tolkning är att se materialet ur perspektiv som 

materialet hittills inte blivit granskad utifrån. Läsaren bör alltså försöka ställa frågor som inte 

blivit ställda till materialet förut. 

Då jag inte bara är ute efter att analysera incidenten i Knutby med hjälp av 

stockholmssyndromet utan även avser att testa stockholmssyndromet som förklaringsmodell 

utifrån Knutbyincidentens unika karaktär kommer hermeneutiken även här att spela en 

avgörande roll. I det diskursiva sökandet efter förståelse kommer den hermeneutiska cirkeln 

göra det möjligt för mig att låta materialet föra en ständig dialog mellan å ena sidan specifika 

händelser och beskrivningarna av erfarenheter, och det teoretiska psykologiska ramverket å 

andra sidan. 

                                                 
9 Stausberg & Engler, 2011: 276. 
10 Ibid. 
11 Stausberg & Engler, 2011:276f. 
12 Stausberg & Engler, 2011:278. 
13 Ibid. 



11 
 

1.4 Material och forskningsöversikt 

Materialinsamlingen sker i huvudsak genom användandet av sökord och termer i Umeå 

Universitetsbiblioteks databas både vad gäller stockholmssyndromet och Knutby. För en 

närmare beskrivning av utvald litteratur om stockholmssyndromet hänvisas läsaren till kapitel 

två. 

…i relation till Knutby 

En av anledningarna till att jag har valt att exemplifiera mina teoretiska studier med fallet 

Knutby är på grund av närheten till händelsen, både tidsmässigt och geografiskt. Det finns 

många liknande fall där sekter och församlingar blivit våldsamma; Peoples Temple 1978, 

Aum Shinrikyo 1994 och Order of the Solar Temple 1994-1997; men Knutby är det enda 

fallet som utspelat sig inom de tio närmsta åren och dessutom det enda nutida fallet som ägt 

rum här i Sverige. Jag känner även att det material som finns om Knutby behöver expanderas 

och betraktas ur andra synvinklar än vad som hittills har varit fallet. 

Då uppsatsen har för avsikt att fånga in Sara Svenssons och andra nyckelmedlemmars 

upplevelser av händelserna i Knutby visade det sig att en eller två skildringar av typen 

dramadokumentär inte skulle räcka. De enskilda böckerna är mycket lika varandra när det 

kommer till att beskriva övergripande historia och händelseförlopp, men på grund av 

författarnas egna ingångsvinklar och subjektivitet till ämnet innehåller böckerna egna små 

unika uppgifter, ibland motsägelsefulla sådana. Det är enligt mig när dessa egenheter får 

interagera med varandra som en djupare förståelse av Knutby kan träda fram; därför har den 

här uppsatsen i varierande grad använt sig av alla de vanligast förekommande böckerna i 

ämnet. 

Terese Cristiansson, f.d. kriminalreporter på Expressen, har skrivit boken Himmel och 

helvete: Mord i Knutby14. Christiansson skildrar Knytbydramat genom stilen 

dramadokumentär där hon låter förhörsmaterial och egen insamlad empiri blandas med 

hennes egna tankar, funderingar och frågor. Cristiansson själv skriver att syftet med boken är 

att presentera en omfattande bild av händelserna. 

På samma sätt som Cristiansson har Jan Nordling, dåvarande reporter åt TV4, i sin titel 

Knutby: Sanningen och nåden15 redovisat händelseförloppet som ledde fram till morden och 

rättegången. Nordling skriver själv inget tydligt syfte med boken men på baksidan framgår att 

                                                 
14 Cristiansson, 2004. 
15 Nordling, 2004. 
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fokus ligger på religionens och teologins roll i händelserna. Till skillnad från Cristiansson är 

Nordling försiktig med värderande utsagor och låter hellre materialet tala för sig själv. 

Göran Bergstrand, präst och legitimerad psykoterapeut, har i sin bok Inte bara Knutby: 

Drömmen om det fullkomliga16 undersökt de teologiska och psykologiska aspekter som kan ha 

legat till grund för den tragiska händelseutvecklingen i Knutby. I boken försöker Bergstrand 

förstå incidenten genom att knyta an och identifiera sig själv med de inblandade och sätta sig 

in i deras värld för att på så sätt kunna förklara varför de har agerat som de gjort. 

Förundersökningsprotokollen från Uppsala tingsrätt är en ovärderlig källa till församlingen 

och medlemmarnas värld under den utsatta tiden. Av extra betydelse för den här uppsatsen är 

de ca 800 sidorna med förhör, vissa av dem transkriberade, av lite drygt 50 personer. All den 

litteratur som jag använt, med undantag för Gunnarsons kandidatuppsats, stödjer sig direkt 

eller indirekt på förundersökningsprotokollen. 

När det kommer till vetenskaplig forskning om händelserna i Knutby är det däremot en aning 

sparsmakat. Jan Grimell har i sin masteruppsats17 undersökt Knutby genom sociologerna 

Bandura och Zimbardo. Grimell kommer fram till att den slutna religiösa miljön som 

skapades i Knutby omedvetet blev destruktiv i och med den nykarismatiska teologi som 

introducerades med Kim Wincent i mitten på 80-talet och fördes vidare av Åsa Waldau under 

90-talet. För Grimell är det inte den slutna miljön som är problemet då många 

samhällsinstitutioner anses slutna utan att för den skull vara problematiska. Istället var 

församlingens ledarskap och teologi den bidragande faktorn till att de säkerhetsmekanismer 

som normalt sett förhindrar slutna miljöer att spåra ur nedmonterades. 

Eva Lundgren har publicerat artikeln Knutby. Dödskulten på dödskullen18 i den norska 

tidsskriften Kirke of Kultur där hon belyser hur kollektivet Knutby Filadelfia, snarare än 

individen Helge Fossmo, genom sin världsbild och organisation bidrog till dödligt våld. Eva 

Lundgren säger egentligen samma saker i den här artikeln som hon gör i sin bok Knutby-

koden, en bok jag även har använt mig av. 

I kandidatuppsatsen Knutby - Två sidor av samma mynt.19 har Johanna Gunnarson genom ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv undersökt skillnaderna i medlemmars och avhoppares bild 

                                                 
16 Bergstrand, 2007. 
17 Grimell, 2012. 
18 Lundgren, 2007:219ff. 
19 Gunnarson, 2005. 
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av Knutby församling. Gunnarson gjorde i samband med studien fyra stycken intervjuer, två 

av dem med dåvarande medlemmar, och två av dem med personer som lämnat församlingen. 

Slutligen har Pär Danielsson utför en kritisk diskursanalys av medias framställning av 

Knutbyincidenten20. Genom att jämföra dagstidningarnas ordval gentemot kvällstidningarnas. 

I motsats till Danielssons antagande visar det sig att dagspress och kvällspress använder ett 

liknande språk i sin framställning av Knutby. Den absolut största skillnaden som 

tydliggjordes var hur kvällstablån i mycket högre grad belyste ämnet sex. 

1.5 Ytterligare avgränsningar och förtydliganden 

För ett arbete av denna karaktär finns det tyvärr inte resurser, tid eller möjlighet att utföra 

preciserade intervjuer med primärkällorna. Av den anledningen har jag därför valt att, med 

undantag för det transkriberade materialet i förundersökningsprotokollet och diverse bilder 

som inkluderats i en del böcker, förlita mig på de andrahandskällor som finns lättillgängligt i 

bibliotek och bokhandel. Det material som använts har valts ut på grund av sin relevans i 

förhållande till stockholmssyndromet och därför ska inte materialurvalet heller tolkas som ett 

värderande ställningstagande eller sanningsanspråk. 

Det bör nämnas att uppsatsen inte har för avsikt att dra alla medlemmar av religiösa rörelser, 

eller för den delen religiösa rörelser, över en kam. Det finns utan tvivel en stor mängd 

människor som är medlemmar i religiösa rörelser utan att för den skull vara medvetet eller 

omedvetet olyckliga i sina situationer, och som av den anledningen skulle vilja lämna 

rörelsen. När uppsatsen exemplifierar teoretiska fynd med fallet Knutby tjänar det endast som 

styrkande eller försvagande argument för förklaringsmodellen och ska därför inte förstås som 

psykologiska diagnoser av personerna i fråga. 

Inte heller är det den här uppsatsen uppgift att värdera olika utsagors sanningshalt för att få 

fram en objektiv sanning. Det material som används har valts ut på grund av sin relevans i 

förhållande till stockholmssyndromet och inget annat. 

Enligt Namnyak, Tufton, Szekely, Toal, Worboys och Sampsons (hädanefter Namnyak) 

systematiska litteraturrecension av stockholmssyndromets legitimitet som psykiatrisk 

diagnos21 finns det ingen gemensamt överenskommen skala eller lista över kriterier för att 

identifiera stockholmssyndromet; en slutsats jag själv också kommit fram till efter att ha läst 

                                                 
20 Danielsson, 2005. 
21 Namnyak, 2008:4ff. 
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de vanligast refererade publiceringarna. Av denna anledning har jag valt att inte låsa mig till 

en uppfattning om stockholmssyndromets karaktär och uppbyggnad utan istället låta 

fallstudien interagera med flera olika. Den huvudsakliga betoningen kommer dock att ligga på 

Grahams Stockholm Syndrom som förklaras mer ingående i kapitel två. För den här 

uppsatsens syfte är det heller inte av yttersta vikt att den samlade forskningen är överens när 

det kommer till stockholmssyndromets uppbyggnad då uppsatsen i första hand är ute efter att 

skapa förståelse för en specifik typ av händelse och endast i andra hand har i syfte att 

analysera syndromets interna karaktär för att om möjligt kunna revidera och förhoppningsvis 

förbättra den. Det faktum att vissa personer under vissa väldigt specifika förhållanden 

rapporterat en upplevelse som stämmer överens med nuvarande definitioner av 

stockholmssyndromet legitimerar därför en fortsatt diskussion kring ämnet. Personerna i fråga 

är primärkällor och av den anledningen kan också deras redogörelser av känslor, och 

upplevelser av händelserna, behandlas som empiriskt material. Att stockholmssyndromet 

saknar en generell acceptans som legitim psykologisk diagnos är därför oproblematiskt för 

denna undersökning då den medicinska expertisens åsikt om syndromets legitimitet är av föga 

relevans. 

G.D. Fusilier menar att begreppet stockholmssyndromet även går under andra namn som t.ex. 

Common Sense Syndrome, Survival Identification Syndrome och Transference22. Inom ramen 

för en kandidatuppsats finns varken nog med tid eller utrymme till att behandla alla dessa på 

ett rättvist och vetenskapligt sätt. Av den anledningen kommer inte Common Sense 

Syndrome, Survival Identification Syndrome och Transference att behandlas.  

Slutligen är det värt att notera det faktum att stockholmssyndromet i vissa fall på felaktig 

grund kallats för Helsingforssyndromet, eller Helsinki Syndrome. Det är en vida spridd 

missuppfattning som syns tydligast på internet men som även förkommer i film, tv och 

litteratur. I boken Fluke: Or, I Know Why the Winged Whale Sings porträtterar Christopher 

Moore på ett slående sätt missförståndet som fortfarande lever kvar. 

Nate wasn’t sure that he wasn’t experiencing the Helsinki syndrome, where you sympathized with 

your captors—or was that the Stockholm syndrome? Yeah, the Helsinki syndrome had something to 

do with hair loss. It was definitely the Stockholm syndrome.23 

                                                 
22 Fuselier, 1999:22. 
23 Moore, 2006:199. 
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“Are you all right, Nate?” Jane asked. “You don’t look so good.” 

“I think I have Stockholm syndrome.” 

“Don’t be silly,” said Tim. “You’ve got plenty of hair.”24 

Varifrån missuppfattningen härstammar från är oklart men det ligger nära till hands att anta 

att en simpel okunskap i geografi är den ursprungliga boven i dramat. 

1.6 Disposition 

Första kapitlet introducerar forskningsämnet som sådant och ger läsaren en förståelse för 

premisserna för vad som behandlas och inte behandlas i uppsatsen. 

Det andra kapitlet börjar med att i del 2.1 presentera Norrmalmstorgsdramat med avsikt ge 

den kontextuella kunskap som krävs för att förstå stockholmsbegreppets ursprung. 2.2 

fortsätter sedan med att i en forskningsöversikt redogöra för några olika perspektiv på det 

klassiska stockholmssyndromet. Kapitlet fortsätter sedan med att i 2.3 behandla 

stockholmssyndromet som en domänexpanderande teori med fokus på D.L.R. Grahams teori. 

Avslutningsvis behandlas i 2.4 olika problematiska aspekter kring stockholmssyndromet som 

påträffats under arbetets gång. 

Det tredje kapitlet är uppsatsens resultat- och analysdel och har för enkelhetens skull delats 

upp i fem separata delar där den första delen börjar med att behandla Knutby Filadelfias 

bakgrundshistoria. Därefter fortsätter kapitlet med att i 3.2 redogöra för och analysera Sara 

Svensson och hennes relation till församlingen fram till mordnatten i januari 2004. Den tredje 

delen av kapitlet behandlar och analyserar sedan relevant material relaterande Helge Fossmo 

och i 3.4 undersöks kortafattat vissa centrala teman som under den här tiden präglat 

församlingen. I kapitlets avslutande del ges sedan en bredare analys av resultatet. 

Kapitel fyra är uppsatsens sista kapitel där uppsatsen som helhet diskuteras i förhållande till 

frågeställning, teori och empiri. Kapitlet avslutas med att ge förslag på hur framtida forskning 

kring ämnet skulle kunna utformas.  

                                                 
24 Ibid. 
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Kapitel 2 - Stockholmssyndromet 

Eftersom stockholmssyndromet relaterar till en mängd olika teorier inom allmänpsykologin 

har det varit nödvändigt för mig att göra grova gallringar av materialet. 

2.1 Bakgrund 

Den 23:e augusti 1973 steg Jan-Erik Olsson in på Sveriges Riksbanks lokaler och avlossade 

en handfull skott upp i taket. "The party starts!" Down on the floor!"25. 

Olsson var en 32-årig intern vid fängelset i Norrköping. Några veckor innan dådet hade han 

beviljats permission för att få träffa sin sjuke mor, men inställde sig inte igen vid 

permissionens slut den 5:e augusti. Istället tillbringade han två veckor hos flickvännen till sin 

cellkamrat Clark Olofsson för att planera den spektakulära fritagningsauktionen.26 

Väl inne i banken hade Olsson tagit fyra banktjänstemän som gisslan; Kristin Enmark 22, 

Elisabeth Oldgren 20, Birgitta Lundblad 30 och Sven Säfström 2427; och barrikaderat sig inne 

i kontorets bankvalv efter att ha skottskadat en polis i handen. Redan samma dag släpptes 

Olofsson in i bankvalvet efter att polisen transporterat honom från anstalten i Kalmar. 

Stämningen inne i banken ska tydligen ha lättat något efter att Olofsson anlände28. Enmark 

själv rapporterade under ett telefonsamtal med Dagens Eko att hon inte kände sig rädd för 

varken Olofsson eller Olsson och beskrev det som att de hade det ”riktigt trevligt här”29. 

Då polisen några dagar senare lyckats låsa bankvalvets dörr försvann en del av Olssons 

övertag30 men förhandlingarna om gisslans frisläppning gick sämre och polisen beslutar sig 

för att man genom att borra hål i bankvalvets tak ska spruta in tårgas i hopp om att driva ut 

gisslantagarna och gisslan31. I borrningsprocessen skottskadades en polis i handen och 

ansiktet samtidigt som gisslan sattes i snaror runt halsen i avsikt att avskräcka polisen från att 

använda tårgas. Olsson beskriver detta som ett ”iscensättande” som både gisslantagaren och 

gisslan var med på32. 

Efter sex långa dagar får dramat sitt slut när polisen verkställer planen och påbörjar 

insprutningen av tårgas i bankvalvet. Olsson kapitulerar därefter relativt fort och lämnar över 

                                                 
25 Olsson, 2009:12 
26 Olsson, 2009:23, 27-31. 
27 Wilhelmsson, 2003. 
28 Olsson, 2009:18. Silventoinen, 2012. Se även Bejerot, 1986. 
29 Silventoinen, 2012. Se även Olsson, 2009:39f. 
30 Bejerot, 1986.  
31 Polismuseet. Norrmalmstorgsdramat. 
32 Olsson, 2009:146. 
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sina vapen genom de uppborrade hålen i taket33. Polisen kräver nu att Olsson och Olofsson 

ska vänta inne i bankvalvet tills gisslan har gått ut, men alla sex inne i bankvalvet vägrar gå 

med på detta34. Istället blir det så att Olsson och Olofsson går ut först. Precis innan de 

inblandade beger sig ut från bankvalvet skakar de hand med varandra och Olsson får till och 

med en puss på kinden av Enmark samtidigt som Lundblad ber honom att hålla kontakten35. 

Samtliga inblandade klarade sig utan skador men Olsson hävdar att han hade gisslan att tacka 

för det då polisen utanför gärna hade velat få gisslantagarna för sig själva en stund36. 

Den till synes egendomliga relation som under de sex dagarna växte fram mellan Olofsson, 

Olsson och de fyra personerna som tagits som gisslan är än idag ett vanligt återkommande 

tema inom populärkultur och media. 

2.2 Stockholmssyndromet som förklaringsmodell för kidnappnings- och 

gisslandrama 

Stockholmssyndromet grundades av kriminalpsykologer och trauma-experter i anslutning till 

den gisslansituation som jag redogör för här ovan. Därför känns det också logiskt att börja 

med deras syn på fenomenet. 

Nils Bejerot 

Bejerot själv summerar Stockholmsyndromet som ”En paradoxal intressegemenskap [som] 

växer fram mellan gärningsmännen och deras offer. Den kan utveckla sig från förståelse till 

sympati och även medföra att offren utvecklar en stark emotionell bundenhet till sina 

herrar…”37 

Bejerot ser förutsättningarnaför stockholmssyndromet ut enligt följande. I den 

barrikadsituation som uppstår erkänner gisslantagaren värdet av gisslan i två olika plan. För 

det första är gisslan valuta som gisslantagaren kan använda i en förhandlingssituation med 

yttre auktoritet, och för det andra är gisslan en medmänniska som gisslantagaren för tillfället 

måste leva tillsammans med under onormala levnadsförhållanden. Därför blir gisslan dels 

hotad att lyda, men också omhändertagen av gisslantagaren. Gisslan börjar se polisen som det 

största hotet mot deras egen överlevnad eftersom det är polisen som, genom att inte gå med på 

gisslantagarens krav, hindrar dem från att lämna barrikadsituationen. Dessutom utgör polisen 

                                                 
33 Rönnegård, 2013:100. 
34 Ibid. Se även Olsson, 2009:137. 
35 Olsson, 2009:138. 
36 Ibid. 
37 Olsson, 2009:145. 
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även ett reellt fysiskt hot då gisslan lätt kan stryka med i eldstrider som uppstår om polisen 

skulle få för sig att storma barrikaden. Gisslan och gisslantagare har nu ett gemensamt mål, att 

ta sig ut ur barrikaden med livet i behåll. Det faktum att det är gisslantagaren som har den 

direkta makten över gisslans liv gör att gisslan erkänner gisslantagaren som en auktoritet 

överordnad polisen.38 

Frank Ochberg 

Frank Ochberg är legitimerad psykolog och har blivit tilldelad en Lifetime Achievement 

Award av ISTSS, International Society for Traumatic Stress Studies, för hans arbete inom 

området Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) och trauma39. Ochberg delar likt Bejerot 

förståelsen av de interna faktorer som kategoriserar stockholmssyndromet även om Ochberg 

på ett mera omfattande sätt diskuterar de mekanismer som ligger till grund för syndromet. 

Sören Billing redovisar Frank Ochbergs syn på fenomenet i tidningsartikeln Four Decades of 

Stockholm Syndrome40 och enligt Billing beskriver Ochberg under Ariel Castros rättegång tre 

faser eller element som stockholmssyndromet tar sig uttryck i. I den första fasen uppkommer 

tillgivenhet och kärlek hos gisslan gentemot gisslantagaren; i den andra uppstår samma typ av 

känslor hos gisslantagaren gentemot gisslan, och slutligen i den tredje och sista fasen har båda 

parterna skapat ett förakt gentemot den yttre världen. 

Ochberg skriver själv i en artikel publicerad i L.A. Times41 att stockholmssyndromet är något 

som inleds med ett plötsligt och skrämmande tillfångatagande. På grund av kombinationen av 

chock och maktassymetri genomgår gisslan en regression till ett infantilt stadium där allting 

bestäms av gisslantagaren, den absoluta makten. När gisslantagaren utför handlingar som 

uppfattas som snälla fylls gisslan med känslor av oerhörd tacksamhet, så till den grad att 

tacksamheten byts ut mot en upplevelse av gisslantagaren som godhjärtad.  Det är i denna 

relation som både gisslan och gisslantagare knyter an med varandra. Ochberg ger ingen 

närmare förklaring till varför gisslantagare och gisslan föraktar omvärlden men antyder att en 

brist på tillit och en generell misstänksamhet gentemot auktoriteten är anledningen. Detta kan 

enligt mig bero på två olika saker. Dels räds gisslan den yttre auktoriteten på grund av att de 

vilken sekund som helst skulle kunna storma anläggningen och därmed riskera gisslans liv, 

men det är inte heller långsökt att argumentera för att gisslan vet att polisen är ytterst 

                                                 
38 Bejerot, 1981:13ff. 
39 International Society for Traumatic Stress Studies. 
40 Billing, 2013. 
41 Ochberg, 2005. 
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motvillig till att gå med på gisslantagarens krav42. För det andra kan gisslan omedvetet 

internalisera gisslantagarens perspektiv i den isolerade miljö som de båda befinner sig i, något 

jag kommer att diskutera mer ingående när jag senare i kapitlet behandlar Grahams Stockholm 

Syndrome. 

Nathalie de Fabrique 

Utöver de tre interna faktorer som Bejerot, Ochberg och andra psykologer sluter sig till43 

identifierar de Fabrique i en studie med hjälp av FBI:s databas HOBAS ytterligare en 

förutsättning som ökar sannolikheten för stockholmssyndromets uppkomst. Enligt de 

Fabrique uppvisar samtliga fyra undersökta händelser att gisslan och gisslantagaren under 

händelsens gång hade en nära och bibehållen kontakt med varandra44. de Fabrique expanderar 

alltså det klassiska stockholmssyndromet genom att istället för att enbart fokusera på de 

inblandade parternas attityder och känslosamband även inkludera en extern förutsättning. Det 

här är enligt mig ett måste för att på ett mer omfattande plan kunna förklara och förstå 

stockholmssyndromets uppkomst. 

Namnyak 

Namnyak identifierar, med hjälp av sin egen analys av kidnappningsfall rapporterade av 

media, fyra gemensamma nämnare för stockholmssyndromet45. Samtliga 

gisslan/kidnappningsoffer upplevde: 

• Direkta hot om fysiska, sexuella, och/eller emotionella övergrepp. 

• Isolering i små utrymmen och/eller inskränkt rörelsefrihet. 

• Ingen möjlighet att fly, trots att en eller flera möjligheter till flykt presenterade sig. 

• Sympati med förövaren efter sin fångenskap. 

Den här studien gör ett radikalt brott från Bejerots, Ochbergs och de Fabriques mera klassiska 

tolkning av stockholmssyndromets karaktär då Namnyak, med undantag för den sista punkten, 

identifierat externa kriterier. Punkt två sammanfaller med de Fabrique då man lätt kan tänka 

sig att isolering i små utrymmen och en begränsad rörelsefrihet också betyder att gisslantagare 

och gisslan mer eller mindre tvingas till att ha en bibehållen kontakt med varandra. Punkt tre 

är en helt ny aspekt som ingen av tidigare författare har berört i den litteratur jag granskat. 

Däremot är det möjligt att härleda sig till att outnyttjade flyktförsök, d.v.s. tillfällen då flykt 
                                                 
42 Fuselier, 1999:23. 
43 Se t.ex.Fuselier, 1999. 
44 de Fabrique, 2007:91ff. 
45 Namnyak, 2008:4ff. 
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hade varit möjlig men inte utnyttjades, ofta kan bero på rädsla över att bli bestraffad av 

gisslatagaren, eller till och med oavsiktligt skadad av auktoriteten på utsidan. Genom en sådan 

tolkning kan alltså punkt tre även den härledas till interna förutsättningarna som jag diskuterar 

i anslutning till Bejerot och Ochberg. 

Slutligen identifierar Namnyak att alla offer av stockholmssyndromet har uppvisat sympatier 

gentemot gisslantagaren efter deras fångenskap. 

En av nackdelarna med att diskutera stockholmssyndromet utifrån minsta gemensamma 

nämnare så som Namnyak gör, är att man lätt kan blanda ihop orsak och verkan. I Namnyaks 

sista kriterium om sympatier efter fångenskapen kan det mycket väl vara så att Namnyak 

begår precis det här misstaget. Bejerot skriver till exempel att "Denna intensiva och 

emotionella prägling blir lätt så stark att den består åratal efter dramats upplösning; i princip 

kan den bli bestående för livet"46. För Bejerot är alltså sympatier till gisslan efter 

fångenskapen en eventuell effekt av en särdeles kraftig emotionell koppling som kan skapas 

under ett gisslandrama. Men att gisslan måste uppvisa detta beteende för att 

stockholmssyndromet ska kunna bekräftas som närvarande är nog inte en premiss som varken 

Bejerot eller Ochberg skulle ställa sig bakom. 

2.3 Stockholmssyndromet som domänexpanderande förklaringsmodell 

Utöver det klassiska stockholmssyndromet som jag hittills redogjort för, där det uteslutande 

beskrivs i förhållandet till regelrätta gisslansituationer, kan stockholmssyndromet även 

fungera som förklaringsmodell på andra typer av händelser. Vi ska nu ta en närmare titt på en 

av dessa. Jag vill påpeka att det ursprungligen fanns en ambition att inkludera fler perspektiv 

av stockholmssyndromet som en domänexpanderande teori, men tids- och platsbrist har 

begränsat mig. Det finns förvisso flera ämnen där författare har tillämpat 

stockholmssyndromet47 i domänexpanderande ändamål men jag har valt ut Graham av en 

huvudsaklig och väldigt övertygande anledning. Hennes teori är nämligen ett typexempel på 

hur domänexpansion fungerar. Graham studerar flera olika typer av utsatta grupper i ett 

försök att syntetisera ett enhetligt stockholmssyndrom som kan appliceras på en mängd olika 

situationer. 

                                                 
46 Bejerot, 1981. 
47 Se t.ex. Huddleston-Mattai & Mattai, 1993. samt Jülich, 2008. 
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D.L.R. Graham - Mäns våld mot kvinnor 

I sin bok Loving to Survive har psykologen Dee L. R. Graham tagit stockholmssyndromet 

som utgångspunkt för att i första hand förklara misshandlade kvinnor i förhållande till deras 

partner, den som misshandlar. För Graham är stockholmssyndromet en instinktiv reaktion för 

att säkerställa överlevnad i en situation som uppfattas som livshotande. Redan här lämnar 

Graham det klassiska stockholmssyndromets trygghetszon. Istället för att syndromet är en 

copingmekanism anser hon att det är en överlevnadsstrategi. Vad Graham egentligen anser är 

skillnaden mellan en copingmekanism och en överlevnadsstrategi är däremot svårt att utläsa. 

Överlevnadsstrategin påträffas inte bara hos misshandlade kvinnor och personer tagna som 

gisslan utan återfinns även i kategorier så som fångar i koncentrationsläger, prostituerade och 

kultmedlemmar likväl som hos vissa djurarter48. Graham kringgår ett av de problem som 

tidigare forskare har brottats med då de har haft svårt att komma överens om vilka kriterier 

stockholmssyndromet har, samt vilka av dem som är nödvändiga och vilka som är tillräckliga. 

Istället för att ge sig in i debatten skriver Graham att syndromet inte är ett binärt fenomen som 

antingen är närvarande till hundra procent eller inte närvarande alls49. I kontrast till de 

experter som jag nämnt i anslutning till det klassiska stockholmssyndromet anser Graham att 

syndromets närvaro istället borde förstås som en glidande skala50. Det här är onekligen en 

intressant tanke som skulle behöva studeras mer ingående. Är det så att fler uppfyllda kriterier 

stärker stockholmssyndromets effekt i den miljö den verkar, eller är det helt enkelt så att fler 

uppfyllda kriterier enbart innebär att syndromet blir lättare att identifiera? Vidare frångår 

Graham det klassiska stockholmssyndromets struktur genom att inte studera syndromet från 

ett tredjepersonsperspektiv utan istället utgå i från offrets perspektiv. 

En detalj som är aningen förvånande i Grahams analys är att det inte verkar finns några tecken 

på att varken ålder eller kön är av betydelse i utvecklingen av syndromet och att vem som 

helst som finner sig i en gisslansituation kan utveckla stockholmssyndromet51. Istället 

identifierar Graham fyra stycken faktorer som föregår stockholmssyndromet. Faktor ett, två 

och fyra är vad Graham själv kallar perceptions, d.v.s. utöver offrets upplevelse av dem 

behöver de inte ha en förankring i världen utanför offrets medvetande52. 

                                                 
48 Graham, 1994:31. 
49 Ibid. 
50 Graham, 1994:42. 
51 Graham, 1994:20, 49. 
52 Graham, 1994:63. 
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Först och främst har offret en upplevelse av situationen som livshotande och det är viktigt att 

förstå att hotet kan vara riktat mot personens inre likväl som mot personens fysiska liv53. För 

att hotet ska upplevas som verkligt krävs också att gärningsmannen uppfattas som beredd att 

verkställa hotet54. Graham nöjer sig däremot inte med en så rudimentär beskrivning utan 

diskuterar även vilka olika omständigheter som kan uppfattas som livshotande förrutom de 

mer uppenbara situationerna så som t.ex. vapenhot. Våldtäkt är en sådan omständighet. Av 

flera oberoende studier sluter sig Graham till att kvinnor i hög utsträckning är rädda för att 

våldtäktsmannen ska ta deras liv och ur denna rädsla blir det därför säkrare att låta 

våldtäktsmannen förgripa sig på dem snarare än att försöka göra motstånd55. Även låg 

inkomst är en omständighet som enligt Graham är starkt bunden till kampen om överlevnad. 

Då inkomst är det som föder oss och ger oss tak över huvudet56 blir inkomsten en central och 

väsentlig aspekt av dagens människas överlevnad. Vad Graham gör här är att översätta det 

klassiska stockholmssyndromets förståelse för vad en livshotande situation är till att inkludera 

mera indirekta former av vardaglig kamp för överlevnad. En sådan tolkning ger utrymme för 

strukturellt våld och orättvisa att införlivas som en predisponerande faktor för 

stockholmssyndromets uppkomst. 

Den andra faktorn består i offrets upplevelse av en god handling, hur trivial och liten den än 

må vara, från gärningsmannens sida. Det är av yttersta vikt att dessa handlingar sker inom 

kontexten av den livshotande situationen som beskrivs i stycket ovan. Utan denna koppling 

blir små goda handlingar lätt förbisedda; men när de uppkommer i en situation där goda 

handlingar normalt sett inte förekommer uppfattas de däremot som både större och mer 

betydelsefulla.57 Den här punkten är egentligen inte märkvärdig då den endast upprepar vad 

det klassiska stockholmssyndromet redan sagt. 

Vidare behövs en viss grad av isolering för att stockholmssyndromet ska kunna uppkomma 

och precis som hot kan vara av psykisk och/eller fysisk karaktär kan även isolering handla om 

antingen fysiska eller psykiska hinder. Graham är här en aning diffus i sin beskrivning av 

faktorns funktion och talar istället mer om hur isoleringsprocessen kan se ut58. Jag tolkar 

däremot Graham som att isoleringen tjänar till att förstärka en normaliseringsprocess59 av 

                                                 
53 Graham, 1994:34. 
54 Graham, 1994:33. 
55 Graham, 1994:75f. 
56 Graham, 1994:79ff. 
57 Graham,1994:34-35 
58 Graham,1994:35-36 
59 Varningstecken.n.nu, 2011. 
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gärningsmannens perspektiv. Genom att isolera offret från andra åsikter förblir 

gärningsmannens perspektiv det normativa inom den slutna gruppen. Eventuell kontakt med 

världen utanför skulle motverka stockholmssyndromets uppkomst genom att offren får 

tillgång till utomstående personers perspektiv. Det skulle alltså kunna handla om den typ av 

ideologisk isolering som Graham pratar om i ett senare kapitel60. Kan man även identifiera 

isolering på två andra plan, nämligen som medel och mål? I gisslandramat tar sig isoleringen i 

så fall ett fysiskt uttryck, medlet, för att uppnå en psykisk isolering, målet. 

Slutligen har offren en tydlig uppfattning om att flyktförsök är meningslösa61. På grund av de 

psykiska, och/eller fysiska hot om bestraffning som offren har mottagit förblir flykt en 

omöjlighet i offrets medvetande då rädslan för bestraffning är påtaglig. Kom ihåg att den 

första faktorn inbegriper att offret anser att gärningsmannen är villig att verkställa sina hot. I 

anslutning till den fjärde predisponerande faktorn beskriver Graham även hur hot grundade i 

teologiska idéer om t.ex. helvetet kan användas för att få medlemmar att stanna kvar i 

församlingen62. Graham menar att faktor ett, tre och fyra är så tätt sammanbundna med 

varandra att det egentligen är svårt att identifiera en av dessa utan att samtidigt också se 

närvaron av de andra två63. 

Hittills har den berörda litteraturen diskuterat stockholmssyndromet utifrån premissen att all 

interaktion sker mellan de två subjekten i fråga, gisslan och gisslantagaren. Men, istället för 

att gisslantagaren själv behöver stå för den upplevt goda handlingen menar Graham att 

Stimulus Generalization kan förklara hur en tredjepart kan agera som ett surrogat till den 

riktiga gisslantagaren64. Stimulus Generalization är den av psykologin vedertagna principen 

om att ett djur som lärt sig att ge en viss typ av respons gentemot ett visst stimuli också 

kommer ge samma respons när djuret exponeras för stimuli som liknar det ursprungliga65. På 

vilket sätt det nya stimulit faktiskt liknar det ursprungliga är av mindre betydelse då djuret 

enbart behöver ha en upplevelse av att de båda är lika. Exempel som jag direkt kommer att 

tänka på från mina egna upplevelser är likheten mellan en gren och en orm som ligger på 

gångstigen framför mig. Båda två får mig att i ett initialt skede reagera instinktivt med en 

rysning även om jag klart och tydligt ser att grenen är en gren och inte en orm. Stimulus 

Generalization är alltså ett betingat och undermedvetet reaktionsbeteende som följer principen 

                                                 
60 Graham, 1994:115-117 
61 Graham, 1994:33 
62 Graham, 1994:36 
63 Graham, 1994:37 
64 Graham, 1994:50. 
65 Graham, 1994:51. 
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"better safe than sorry". Översatt till en gisslansituation räcker det därför att gisslan blir utsatt 

för en god handling av en person som gisslan själv upplever vara likadan som gisslantagaren.  

När det kriteriet är uppfyllt kan en emotionell koppling ske mellan gisslan och gisslantagaren, 

men även mellan gisslan och surrogatet. Kan vi tänka oss att det här inte bara gäller de goda 

handlingarna utan även kan appliceras till den dåliga behandlingen? 

Jag vill även nämna några ord om hur Graham resonerar kring sexuella trakasserier. För 

henne är mannens sexualisering av kvinnans kropp ett sätt att bevara en patriarkal dominans 

där kvinnan främst är ett objekt för sex. Oavsett om trakasserierna är av verbal eller fysisk 

karaktär överskuggar den kvinnans andra roller i samhället. Detta åstadkoms främst genom 

hot om reprimander av olika slag ifall kvinnan inte tillåter objektifieringen att fortsätta. Men 

hoten är inte riktade mot kvinnans sexuella identitet utan istället mot de roller som hotar det 

patriarkala. Det är underförstått att kvinnan inte ska kunna säga nej eftersom hon då bestraffar 

sig själv på de områden som faktiskt tillskriver henne en likvärdig, eller i alla fall mindre 

orättvis, position gentemot mannen.66 

2.4 En kontroversiell teori? 

En artikel om stockholmssyndromet publicerad av G. Dwayne Fuselier i FBI:s tidsskrift Law 

Enforcement Bulletin visar klart och tydligt att stockholmssyndromet är ett betydligt mycket 

mer ovanligt fenomen än vad man kan tro av all medial uppmärksamhet som begreppet fått. 

Mellan 92 och 95 procent av 1200 kidnappnings- och gisslantagarsituationer registrerade i 

HOBAS, Hostage Barricade Database System, uppvisar inga tecken av 

Stockholmssyndromet67. Fuselier menar att stockholmssyndromet är en copingmekanism som 

även går under andra nämn68, närmare bestämt Survival Identification Syndrome, Common 

Sense Syndrome och det mera kända namnet transference som beskriver vad som potentiellt 

kan ske i en psykoterapeutisk miljö mellan terapeut och patient. Kärt barn har många namn. 

Varför är då sannolikheten för att stockholmssyndromet ska uppstå så liten? Jo, därför att det 

är ovanligt att terapeuten skapar känslomässiga band till patienten även om det är vanligt att 

patienten skapar känslomässiga band till terapeuten. På samma sätt är det i gisslansituationer. 

Det är ovanligt att gisslantagaren skapar ett känslomässigt band till gisslan även om det är 

vanligt att gisslan skapar ett känslomässigt band till gisslantagaren. Med andra ord, 

transference är en ovanlig företeelse bland psykoterapeuter och patienter, och precis av 

                                                 
66 Graham, 1994:78f. 
67 Fuselier, 1999:23. 
68 Fuselier, 1999:22. 
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samma anledning är stockholmssyndromet en ovanlig företeelse bland gisslantagare och 

gisslan. Fuselier anser därför att det behövs fler och framför allt rätt typer av förutsättningar 

för att stockholmssyndromet ska ges utrymme att utvecklas. 

Slutligen har Michael Adorjan skrivit en artikel där han till viss del kritiserar 

stockholmssyndromets ökade använding i sociala och politiska diskurser som ett 

nedvärderande argumentum ad hominem. Han förklarar att stockholmssyndromet som 

begrepp har genomgått en transformation från att ursprungligen vara ett verktyg för att 

förklara det absurda till ett begrepp som idag använder medikalisering för att ogiltigförklara 

en meningsmotståndares åsikter som strider mot ens egna.69 Stockholmssyndromet blir i detta 

fall extra problematiskt då det även agerar som en självuppfyllande profetia, d.v.s. där ett 

nekande av påståendet "du lider av stockholmssyndromet" automatiskt innebär att påståendet 

är sant.   

                                                 
69 Adorjan, 2012:468ff. 
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Kapitel 3 - Knutby 

3.1 En återblick 

Det finns ett mängd olika lättillgängliga böcker, nyhetsartiklar och diverse sammanfattningar 

som återberättar Knutby Filadelfias70 historik på ett adekvat sätt. Jag har trots detta valt att 

inkludera en egen framställning av församlingens historia eftersom jag finner den vara 

nödvändig i förståelsen av varför Sara Svensson agerade som hon gjorde. Trots att mordet och 

mordförsöket är det som historien slutligen kulminerar i är det däremot inte viktigt för den här 

studien att detaljerat beskriva hur dessa dåd gick till. I den mån det finns detaljer av värde 

kommer de därför att nämnas fortlöpande i diskussionen och för den som trots allt vill ha en 

genomgång hänvisar jag till den litteratur som finns omnämnd i inledningskapitlet under 

avsnittet Material och forskningsöversikt. 

Församlingens historia 

Knutby Filadelfia församling grundades 1921 och var en av många helt vanliga 

pingstförsamlingar i Sverige vid den här tiden. Ursprungligen utgjordes församlingen av 

blygsamma 15 personer men kunde tolv år senare, 1934, stoltsera med 106 medlemmar71. När 

Kim Wincent anställdes som pastor i församlingen 1985 hade medlemsantalet sjunkit till 2772 

och Wincent började genast arbeta för att häva den nedåtgående trenden. Han hade själv haft 

en problematisk tid mellan 15 och 21 års ålder där alkohol och narkotikamissbruk präglade 

hans liv, men vändningen kom enligt honom själv en dag då han bläddrandes i bibeln bad en 

bön och blev frälst73. 

Samtidigt som Wincent arbetade i pastorsrollen i Knutby församling fortsatte han att utbilda 

sig vid Livets Ords bibelskola vilket medförde spänningar inom församlingen. En del 

medlemmar började känna sig främmande inför det nyintroducerade materialet som, inspirerat 

av Livets Ord, i allt högre grad handlade om profetior, demoner och onda andar74. En av 

profetiorna som mottogs berättade bland annat om hur familjen Waldau i Knutby församling 

skulle ta emot en Guds tjänarinna75. Kort därpå blev en kvinna, Åsa Björk, erbjuden att 

tillfälligt flytta in hos familjen Waldau när hennes liv hade omkullkastats till följd av 

                                                 
70 Filadelfia är en frikyrklig pingstförsamling som grundades 1910 i Stockholm. Se Filadelfia Stockholm. 
Filadelfiaförsamlingens historia. http://www.filadelfia.nu/?m=193 (Hämtad 2014-09-04) 
71 Lundgren, 2008:54. 
72 Wincent, 2011. 
73 Nordling, 2004:41f. 
74 Bergstrand, 2007:24f. 
75 Grimell, 2012:47. 
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skiljsmässa och en besvärlig anställning som slutade i uppsägning76. Björks inflyttning ses av 

församlingen som ett tecken på profetian de hade mottagit och Björk kom snart att få en 

anställning i församlingen, först som evangelist77 och sedan året därpå som pastor78. 1994 

gifte sig Åsa Björk med en av sönerna i familjen Waldau, och bytte därmed sitt efternamn till 

Waldau79. 

Helge Fossmo flyttade till Knutby 1997 efter några års bekantskap med Åsa Waldau. De hade 

träffats första gången i Kristinehamn någon gång mellan 1993 och 1994 i en bibelskola som 

Waldau undervisade i. Efter att Helge Fossmo flyttat till Knutby intensifierades arbetet med 

att omforma församlingen både teologiskt och organisatoriskt och 1998 byts det demokratiska 

styret i församlingen ut mot ett teokratiskt styre med apostoliskt ledarskap80. Under samma tid 

som stadgarna i församlingen ändras släpps även en årsrapport vid namn Ett år av 

formation81. Rapporten benämner Åsa Waldau som Guds utvalda82, d.v.s. ett förverkligande 

av profetian som mottagits i början av 90-talet83. 

Det är min förståelse av Knutby Filadelfias historik att den gradvisa förändringen som 

församlingen gick igenom från mitten av 80-talet och fram till millennieskiftet bidrar till en 

indirekt homogenisering av församlingens medlemmar, främst genom teologiska reformer och 

nyrekryteringar. Den nya teologin gjorde att vissa gamla medlemmar inte längre kände sig 

hemma i församlingen och därför sökte sig bort från Knutby Filadelfia84; av de pingstfamiljer 

som bodde i Knutby när Åsa Waldau flyttade in fanns endast två kvar 200485. Samtidigt 

strömmar ungt blod in från rekryteringen av nya medlemmar som i huvudsak tog plats i 

ungdomsverksamhet och undervisning i bibelskolor, och församlingens medelålder sjönk till 

30 år86. Därmed föryngras hela medlemskåren och Knutby Filadelfia glider längre och längre 

ifrån att vara en traditionell pingstförsamling. Det är nu Sara Svensson gör sin entré i Knutby, 

till en församling som under det gångna året genomgått radikala förändringar anländer hon en 

vårdag 1998 för att göra sin praktik. 

                                                 
76 Waldau, 2007:179ff. 
77 Cristiansson, 2004:229f. Se även Nordling, 2004:56. 
78 Cristiansson, 2004:196. Se även Nordling, 2004:56. 
79 Waldau, 2007:182. 
80 Bergstrand, 2007:29. Se även Lundgren, 2008:48. Se även Nordling, 2004:63. 
81 Nordling 2004:62. 
82 Rapporten använder formuleringen "som av Herren fått en speciell smörjelse att skickliggöra lärljungar..." när 
den talar om Åsa. 
83 Nordling, 2004:63. 
84 Bergstrand, 2007:30. Se även Nordling, 2004:63-65. 
85 Lundgren, 2008:71. Lundgren tillhandahåller däremot ingen information om hur många pingsfamiljer som 
ursprungligen bodde i Knutby. Det kan alltså ha handlat om en relativt blygsam utflyttning. 
86 Lundgren, 2008:68. 
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3.2 Sara Svensson 

Svensson hade precis som Helge Fossmo träffat Åsa Waldau i anslutning till hennes 

undervisning i bibelskolor, och när Svensson talade med Waldau hösten 199787 blev hon 

uppmuntrad att söka praktiktjänst till sommarlägret i Knutby88. Svensson ansågs ha en 

ovanligt ren tro och en nära relation till Gud89 och bads därför att stanna i församlingen efter 

sin praktik, vilket hon också bestämde sig för att göra. I ett nyhetsbrev från Operation Rimbo 

kan man läsa följande, ”Sara Svensson från Vaggeryd i Småland har också flyttat hit. Hennes 

kallelse är framförallt att vara en förebedjare”90. Svensson blev placerad i förebedjargruppen, 

den grupp som Helge Fossmo ansvarade över91. 

Hierarkin som nu hade bildats mellan Åsa Waldau, Helge Fossmo och Sara Svensson, såg ut 

på följande vis. Åsa Waldau var församlingens ledare och ”plogspets”92 och eftersom hon var 

en oerhört viktig del av församlingen ansågs hon sväva i speciellt stor fara för angrepp från 

djävulen. Förebedjargruppen hade i uppgift att genom böner skydda Åsa Waldau från dessa 

djävulens angrepp och då det var Helge Fossmo som ansvarade för denna viktiga uppgift 

ansågs även han vara i behov av beskydd93. Därav valdes Svensson ut som Helge Fossmos 

personliga förebedjare. Svensson gavs alltså två huvudsakliga uppgifter; i ett större 

sammanhang försvarade hon Åsa Waldau mot djävulens angrepp tillsammans med hela 

förebedjargruppen, och i ett mer praktiskt och vardagligt perspektiv åstadkoms detta bäst 

genom att hon agerade personlig förebedjare till Helge Fossmo. 

När Helge Fossmo i juni 2001 ådrog sig halsfluss flyttar Svensson in i Fossmos hus för att 

hjälpa honom överkomma sjukdomen. Dygnet runt vakar hon vid hans sida och Helge 

Fossmos fru Alexandra Fossmo tvingas till och med flytta ut från sängkammaren till ett annat 

rum. Enligt Svensson ansåg Helge Fossmo att detta var Guds vilja och att sjukdomen var en 

kamp mot Satan94. I åtta månader pågick den andliga striden i Fossmos sovrum och varje 

kväll avslutades kampen med att han och Svensson hade samlag. Deras intima relation hade 

börjat några månader innan Svensson flyttade in i huset95 och för varandra rättfärdigade de sitt 

beteende gentemot sina äkta hälfter genom att bekläda otroheten i religiös tematik. Kärleken 

                                                 
87 Sjöberg, 2005:49. 
88 Nordling, 2004:98. 
89 Sjöberg, 2005:54. 
90 Sjöberg, 2005:47. Se även Nordling, 2004:96. 
91 Bergstrand, 2007:37f. 
92Grimell, 2012:48. Se även Lundgren, 2007:75. 
93 Bergstrand, 2007:37f. Se även Nordling, 2004;100. 
94 Förundersökningsprotokoll. 2004:794, 798. 
95 Cristiansson, 2004:59. 
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var en himmelsk kärlek och samlagen var både en demonstration av tillgivenhet inför Gud96 

och ett sätt att hjälpa Helge Fossmo i sin andliga kamp. 

Kärleken dem emellan växte sig allt större under den här tiden och de började prata om 

framtid och giftermål, men samtidigt isolerades också Svensson allt mer från omvärlden och 

började nu uppvisa tecken på psykisk ohälsa97. Hennes isolering och mentala ohälsa berodde 

på en rad olika omständigheter som alla inträffade under 2002 och 2003. Bland annat blev 

hon utfryst av Åsa Waldau och delar av församlingen efter att Helge Fossmo hade berättat för 

Åsa Waldau om deras planer kring giftermål. Åsa Waldau tyckte inte om vad hon hörde98, 

speciellt inte då Helge Fossmo i samma drömmar fått uppenbarat för sig att hans fru skulle 

"tas hem"; att tas hem var ett uttryck för att dö, eller dödas, och ansågs vara en fostrande 

barmhärtighetsgärning av Gud99. Flera av medlemmarna, Svensson inkluderat, upplevde en 

ångest och rädsla över att dö100 under den här tiden, alltså upplevelsen av ett direkt hot mot 

överlevnad. Svensson kom från och med nu att porträtteras som en djävulens hantlangare, en 

fresterska101, inte bara av Åsa Waldau utan också av Helge Fossmo. Trots detta bodde 

Svensson kvar i huset och fortsatte sitt förhållande med Helge Fossmo; men nu utav 

pliktkänsla, då hans kamp med djävulen inte var över. Det här måste ha varit en otroligt 

paradoxal och stressfull situation som Svensson fann sig själv i. Å ena sidan har hennes 

kärleksfyllda framtid med Helge Fossmo blivit nekad av Åsa Waldau samtidigt som hon lever 

kvar i förhållandet som istället för att vara präglat av kärlek nu är något förbjudet, orent och 

skamligt. 

Vi ser här att Svensson i ett initialt skede ges erkännande som viktig och signifikant när hon i 

form av Helge Fossmos förbedjare räddar livet på honom natt efter natt. Hon får även en 

priviligerad status inom församlingen med tanke på hur mycket av sitt eget liv som hon 

offrade för Helge Fossmos, Åsa Waldaus, församlingens och Guds skull102. Men allt detta 

rycks ifrån henne under 2002 och 2003, och ifall avsaknaden av denna status inte var nog så 

ersätts den med diametrala motsatser. Svensson utsätts för en ultimat polarisering där hon går 

från att vara ren, äkta och nära Gud, till att nu istället bli oren, falsk och gudsfrånvänd. Den 

identitet som Svensson så hårt höll fast vid och njöt av under den första tiden i Knutby slets 

                                                 
96 Förundersökningsprotokoll. 2007:802. 
97 Sjöberg, 2005:128f. 
98 Cristiansson, 2004:46. Se även Waldau, 2007:194. 
99 Lewis, 2011:222f. Se även Lundgren, 2008:234f. 
100 Förundersökningsprotokoll, 2004:796. 
101 Waldau, 2007:195f. Se även Cristiansson 2004:64, 81. Se även Lundgren, 2007:206. 
102 Cristiansson, 2004:45. 
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nu ur händerna på henne och hon gick in i en situation där hennes inre liv var hotat. Graham 

skriver att misshandel av emotionell karaktär kan trigga upplevelsen av en livshotande 

situation gentemot den psykologiska identiteten, speciellt om offret är ett barn103. Som vi ska 

se längre fram finns det tecken som tyder på att Svensson i vissa avseenden faktiskt kan vara 

jamförbar med ett barn. Samtidigt som denna polarisering sker kvarstår dock nödvändigheten 

för henne att tillhöra Helge Fossmo. För Svensson går samlaget från att vara samtyckande till 

att nu vara ett nödvändigt ont; av offret accepterad våldtäkt kanske är en bra beskrivning. Då 

Svensson verkligen trodde att det hon gjorde var livsviktigt för Helge Fossmo så kunde hon ju 

inte säga nej. Hon är fången i ett scenario där hon antingen måste offra sig själv fysiskt och 

psykiskt för ett högre ändamål, eller säga ifrån och riskera att bli dömd av högsta instans, 

nämligen Gud, och därmed förlora allt hopp om den nåd som hon så länge har kämpat för. I 

en sådan situation verkar vissa kvinnor enligt Bart och O'Brian rationalisera sexakten som det 

minst riskfyllda valet när det kommer till chansen att överleva104. För Svensson kan det även 

ha varit livshotande att inte ha sex med Helge Fossmo i och med att hon var den oumbärliga 

hjälp som han behövde för att överleva sina strider. Hade Svensson verkligen ett val? När 

Gud ber henne om hjälp i striden mot djävulen, kunde hon då verkligen neka? Daniel Linde 

pratar under förhören om att hans egen fru Anette Linde  inte heller ville ha sex med Helge 

Fossmo men att hon trots allt gick med på det. Han förklarar det som att "hon gjorde ett val 

nånstans [...] men sen blev fast"105. Daniel Linde kanske här förklarar den bindande kraften i 

stockholmssyndromet. Att fastna i den nedåtgående spiralen och den självuppfyllande 

profetian. Personen är inte fri från skuld, för man gör alltid ett initialt val, men sedan kan 

stockholmssyndromets låsa fast personen i en situation där det inte finns någon synlig väg ut 

även om man skulle ångra sig. 

På samma sätt har Svenssons upplevda självbild nu gått från positiv till negativ. I Åsa 

Waldaus ögon hade Svensson förbrukat sina chanser106 och när man granskar Svenssons 

dagboksanteckningar från den här tiden ser man tydligt hur Svensson våndas över att ha 

förlorat Åsa Waldaus förtroende. Svensson skriver till exempel: 

 Herre! Förlåt mig mina synder mot Tirsa & Dig!107 

 SYNDAT MOT DROTTNINGEN & KONUNGEN108 

                                                 
103 Graham, 1994:34. 
104 Graham, 1994:75. 
105 Förundersökningsprotokoll, 2004:255. 
106 Waldau, 2007:196. 
107 Lundgren, 2007:193. 
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 GÖR MIG RÄTT INFÖR DIG - T109 

 [Tirsa] Har alltid bara älskat mig. Hon har aldrig gjort fel mot mig och ville ha mig nära. Hon är högelig, 

 himmelsk. Hon är Det allra heligaste. Hon är ljuvlig, i allt rätt, underbar.110 

Det blir uppenbart att Svensson ser Åsa Waldau som en allt igenom god människa helt utan 

fel och brister och Saras huvudsakliga mål är att rätta till ett eller flera fel som hon själv har 

begått gentemot Åsa Waldau för att vinna tillbaka hennes gunst. Men Svenssons bild av Åsa 

Waldau var inte något som enbart existerade i hennes medvetande. Inom den knutbyanska 

teologin fanns sedan flera år tillbaka en syn på Åsa Waldau som "utkorad"111 av Gud. Åsa 

Waldau har i sin tur Helge Fossmo på sin högra sida, och därför är också han utvald. Den 

speciella typ av uppmärksamhet som Gud tillägnade Helge Fossmo och Åsa Waldau kanske 

gjorde att församlingsmedlemmarna såg på dem som gudomliga. Johan Grimborg sparar inte 

på det religiösa språket när han beskriver Helge Fossmo. I ett förhör säger han att Helge 

Fossmo var "Guds representant" och att hans ord var "Guds ord".112 

Kan vi då förstå hur Svensson trots psykisk misshandel har kunnat idealisera och se upp till 

både Helge Fossmo och Åsa Waldau? Det viktigaste att påpeka är att handlingarnas källa i det 

här fallet inte är av direkt betydelse. Eftersom Åsa Waldau och Helge Fossmo sågs som Guds 

representanter på jorden var även de i en bemärkelse gudomliga. Svensson hade alltså tre 

gudomliga identiteter som hon kunde likställa med varandra på ett tydligt sätt. Då hon 

upplevde att någon av dessa tre identiteter utförde en god handling gentemot henne så visar 

Graham hur Stimulus Generalization stärkte Svenssons band till en eller flera av personerna 

på samma gång. På så vis kan en systematisk misshandel fortgå så länge de inblandade 

parterna upplevs vara tillräckligt lika varandra sett från offrets perspektiv. Det enda som krävs 

är en snäll liten handling från en av de inblandade för att hela gruppens våld ska bli 

legitimerat i offrets medvetande. Och inte nog med det. Då Åsa Waldau och Helge Fossmo 

anses tillräckligt lika Gud så blir det en realitet för Svensson att båda också kan ge det som 

Gud kan ge. När Svensson därför är ute efter Guds nåd förefaller det helt naturligt för henne 

att söka Åsa Waldaus och Helge Fossmos bekräftelse och accepterande. Att vara accepterade 

av dem är att vara accepterad av Gud. Nåd av dem är nåd av Gud.  

                                                                                                                                                         
108 Ibid. 
109 Cristiansson, 2004:74. Tirsa är ett smeknamn Åsa Waldau hade. Se Förundersökningsprotokoll, 2004:498. 
110 Lundgren, 2007:196. 
111 Lundgren, 2007:80. 
112 Förundersökningsprotokoll, 2004:450. 
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Under följande år upplever Svensson sig själv som allt mer isolerad från omgivningen, så till 

den grad att hon inte vågar gå ut från sitt rum när paret Fossmo hade besök113. Åsa Waldau 

hävdar dock att det fanns gott om människor som umgicks i anslutning till Svensson men att 

det var hon själv och Helge Fossmo som motverkade detta114. I enlighet med Grahams 

Stockholm Syndrome så spelar det egentligen ingen roll vem som har rätt angående 

Svenssons isolering då det är Svenssons egen upplevelse av isolering som är relevant. 

Svensson använder däremot inte de orden när hon själv beskriver situationen, istället säger 

hon att "Jag hade ingen egen vilja. Under nästan hela 2003 var jag instängd på dagarna för jag 

var så oförbätterlig..."115. Oavsett om Svensson syftar till att hon själv väljer att stanna inne på 

rummet på grund av hennes oförbätterlighet eller om det är Helge Fossmos och de resterande 

medlemmarnas syn av Svensson som håller henne inne på rummet är det uppenbart att 

Svensson upplever någon form av isolering. Den oförbätterlighet hon pratar om har flera olika 

aspekter och syftar med största sannolikhet tillbaka på hennes otrohet gentemot sin f.d. make, 

hennes medgivande till samlag med Helge Fossmo trots att hon hade reservationer mot det116, 

samt hennes oärlighet mot Åsa Waldau117. Dessa tre anledningar i samspel med teologiska 

incitament om bestraffning som jag nämnt här ovan stärker misstankarna om att 

stockholmssyndromet kan hittas i Knutby. Det är intressant när Svensson säger att hon 

saknade egen vilja då det pekar på en upplevd maktlöshet inför situationen. Även om Graham 

inte nämner maktlöshet som en direkt faktor är det inte långsökt att anta att den enda identitet 

som Svensson hade kvar efter att Åsa Waldau lämnat henne, den som associerades till Helge 

Fossmo, var under enormt hot att förintas ifall Svensson hade lämnat Helge Fossmo. Graham 

ser sådana kopplingar hos sexuellt utnyttjade barn118 och menar att det här identitetshotet i sin 

tur förstärker isoleringseffekten från andra utomstående perspektiv då det får barnet att ty sig 

än mer till sin förövare. Det är också intressant att Grahams koppling görs i anslutning till 

barn då Bergstrand identifierar Saras mentala utveckling till ett barns119. Han menar att 

Svensson fortfarande är samma barn som vid 11 års ålder förlorade sin mamma till 

magcancer. Svensson barndom präglades av ett enormt beroende till hennes mamma på grund 

av de svåra sjukdomar och allergier som Sara hade. Sara beskriver det kanke egentligen bäst 

själv när hon i Socialstyrelsens psykologiska utvärdering säger ”I mitt inre är jag fortfarande 

                                                 
113 Cristiansson, 2004:74. 
114 Cristiansson, 2004:83. Se även Waldau, 2007:197. 
115 Cristiansson, 2004:74 
116 Förundersökningsprotokoll, 2004:798. 
117 Förundersökningsprotokoll, 2004:797. 
118 Graham, 1994:40. 
119 Bergstrand, 2007:74. 
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ett barn, en elvaårig Sara som vill bli ledd. Jag behöver någon som leder mig och tar hand om 

mig.”120. För att ro det här argumentet i land så kanske det är så att Sara i sin livshotade 

identitet bara hade ett val, att söka skydd hos Helge. Då Helge även han behandlade Sara på 

ett mindre behagligt121 sätt kände hon sig nu fullkomligt maktlös inför Helges, Åsas och 

församlingens auktoritet; för övrigt något som flera andra medlemmar också har vittnat om122. 

I sitt barnasinne blev det här en spiraleffekt där hon på grund av sin identitetskris förlitade sig 

mer och mer på Helge som i sin tur genom sitt agerande gjorde att hotet, maktlösheten och 

isoleringen igen ökade hos Sara. Och även om hon hade kunnat fly från den här destruktiva 

spiralen var fortfarande Knutby Filadelfias teologi en realitet, och Guds bestraffning flyr man 

inte från. Från mitten av 2003 och framåt står det klart att Sara såg på sig själv som en slav 

och att det inte längre fanns någon räddning för henne123. I Saras eget medvetande gick det 

inte längre att undkomma det öde som väntade henne. Läget var hopplöst. 

Svensson får också anonyma sms skickade till sig under 2003 som hon tolkar i anslutning till 

hennes och Helge Fossmos diskussioner om Alexandra Fossmos död, för även om 

församlingen inte accepterat Helge Fossmos drömmar så trodde Svensson fortfarande på 

uppenbarelsen äkthet. I och med Svensson låga sociala status i församlingen var Helge 

Fossmo nu den enda hon kunde vända sig till för att få råd. Huruvida det var Helge Fossmo 

eller någon annan som skickade sms:en låter jag vara osagt, men enligt Lundgren är det inte 

lika säkert som media och rättsväsende verkar tro124. "Det du vet att du måste göra, det måste 

du göra. Se till att få det gjort innan 25/11, annars är det för sent för dig."125. Så lyder det 

första sms:et Svensson tog emot. I november 2003 inträffar den första incidenten. Med hjälp 

av en hammare försöker Svensson slå ihjäl Helge Fossmos dåvarande fru Alexandra Fossmo 

när hon ligger och sover i sin säng. Det första slaget är för löst och Alexandra Fossmo vaknar. 

Morgonen därpå blir Svensson utkastad ur församlingen och tvingas lämna Knutby126, men 

underligt nog görs ingen polisanmälan. 

Svensson var nu övergiven av hela församlingen och åker hem till Vaggeryd men Helge 

Fossmo upprätthåller kontakten med henne via telefon. Även de anonyma sms:en fortsätter att 

trilla in. "Det är inte för sent än. Men snart. Lita inte på andra. Du kan själv göra vad du ska. 

                                                 
120 Socialstyrelsen, 2004. 
121 Nordling, 2004:139. 
122 Nordling, 2004:63f. 
123 Förundersökningsprotokoll, 2004:283f, 805. 
124 Lundgren, 2008:233f, 244, 276ff 
125 Lundgren, 2008:243. 
126 Nordling, 2004:108. 
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Riskera inte att han gör det i sin desperation. Du kommer göra det! Du kan!"127 Graham 

menar att barn, som i större utsträckning än vuxa är beroende av en eller flera andra personer, 

kan uppleva rädslan för att bli övergiven som ett hot mot överlevnad. Som vi redan har 

diskuterat har Svensson understrukit det faktum att hon behöver och vill ha någon som hon 

kan vara beroende utav. Då Helge Fossmo håller kontakten med henne efter att hon blivit 

banlyst från församlingen klamrar hon sig därför fast fast vid varje litet halmstrå som ges. När 

hon nu står inför ett ultimatum, att göra ett sista försök att behaga Gud eller helt tappa greppet 

om den person hon är helt beroende av, blir valet lätt för henne. Natten den 10 januari 2004 

slutför Svensson sitt uppdrag och mördar Alexandra Fossmo genom två skott i huvudet och 

ett mot kroppen. Minuter senare knackar hon på hos Linde och skottskadar honom genom ett 

skott i munnen och ett skott i bröstet. 

3.3 Helge Fossmo 

I anslutning till att Alexandra Fossmo uttryckt missnöje över den situation där Svensson 

flyttade in i parets sovrum ska Helge Fossmo enligt Svensson ha sagt att "...det var Guds vilja. 

Tycker man att det är jobbigt är man självisk."128. Även Linde ska ha tyckt det var märkligt 

när Svensson flyttade in i Fossmos sängkammare men han ansåg sig inte kunna påverka 

beslutet då han "...inte hade nån andlig upplevelse att komma med".129 Linde porträtterar en 

känsla av vanmakt flera gånger under förhören och berättar att han blivit tillrättavisad av 

Helge Fossmo då han "står emot Gud"130 genom att ifrågasätta. Waldaus, Helge Fossmos och 

församlingens ord är Guds ord, och att ställa sig ivägen för Guds vilja är inte ok. Det 

apostoliska ledarskapets auktoritet i Knutby lämnar uppenbarligen spår efter sig i andra 

medlemmar också. Helge Fossmo agerar därmed skuldbeläggande inte bara mot Svensson 

men också gentemot Linde och sin fru Alexandra Fossmo. Genom att hänvisa till 

församlingens teologi kan Helge Fossmo hota utan att för den skull vara den som straffar. 

Straffet tar Gud hand om. Kan det alltså vara möjligt att i gisslan framkalla en självförvållad 

bestraffning så länge som den teologiska, ideologiska eller moraliska dogmen som hänvisas 

till är trovärdig för gisslan själv? Kan det här vara en anledning till att stockholmssyndromet 

kan figurera i en miljö utan att bli upptäckt? Precis som Graham beskriver den upplevda 

hotbildens karaktär så behöver inte bestraffningen nödvändigtvis vara något som är synligt 

eller fysiskt. Då Svensson, Linde och Alexandra Fossmo identifierar hotet som "från Gud"; en 

                                                 
127 Cristiansson, 2004:148. 
128 Cristiansson, 2004:44. 
129 Förundersökningsprotokoll, 2004:261. 
130 Förundersökningsprotokoll, 2004:263. 
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personlig Gud som är högst verklig för dem; kan hotet om bestraffning pågå i deras 

medvetande som en skam- och skuldgenererande tankeprocess utan att ha någon förankring i 

världen utanför deras eget medvetande. I realiteten hotar och straffar Svensson, Linde och 

Alexandra Fossmo sig själva. Helge Fossmo ska även ha hotat Svensson med fysiskt våld om 

hon misslyckades att mörda Alexandra Fossmo en andra gång131. Därmed mottog Svensson 

även direkta hot om fysisk bestraffning och inte bara hot om den icke-fysiska teologiska 

bestraffning som vi just sett exempel på. 

Linde och Grimborg vittnar om att Helge Fossmo betett sig på ett liknande sätt mot dem som 

han gjorde mot Svensson132133. Han ska ha utnyttjat sin makposition för att trycka ner 

personers självförtroende och på samma gång ställt dem i beroendeskap till honom i egenskap 

av deras andlig rådgivare. Parallellerna är lätta att dra. Genom att pendla mellan att trycka ner 

och att hjälpa skapar Helge Fossmo, medvetet eller omedvetet, en grogrund för 

stockholmssyndromet samtidigt som han stärker sin egen maktposition i församlingen och 

medlemmarnas beroendeställning gentemot honom. 

Helge Fossmo använder själv ett nästan identiskt språkbruk som Svensson när han förklarar 

sin relation till Waldau. "Efter en kort tid var jag Åsas, jag tillhörde henne, jag var hennes 

egendom"134 förklarar han för Lundgren i en av hennes intervjuer. Fossmo ser i efterhand att 

Waldau gjorde honom till sin privata sexslav, men under den här tiden var hans roll som 

sexuell tjänare en nådehandling135 sett ur hans perspektiv. Den här synen, att tjänandet och 

uppoffrandet var ett privilegium, förklara varför både Helge Fossmo och Svensson betedde 

sig som de gjorde. Att acceptera en sådan roll tyder på att Svensson identifierade sig själv som 

underlägsen Helge Fossmo, som å sin sida erkände sin underlägsenhet gentemot Waldau. Kan 

det vara så att Helge Fossmo kompenserar för sin egen maktlöshet gentemot Waldau, en 

kvinna, genom att i sin tur ta makten över Svensson? Kanske Stimulus Generalization istället 

för att enbart vara ett passivt mottagande av stimuli även kan vara en aktiv handlingsprocess 

där man tillgodogör sig det stimuli som identiteten behöver för att överleva? Betänkt följande. 

Fossmo mister sin makt över kvinnan, det feminina, när han underkastar sig Waldaus vilja. I 

ett försök att återta makten vänder sig Helge Fossmo till ett surrogat som liknar Waldau, 

nämligen en annan ren och äkta kvinna som kan representera hans syn på det feminina. 

                                                 
131 Förundersökningsprotokoll, 2004:801. 
132 Förundersökningsprotokoll, 2004:242, 254. 
133 Förundersökningsprotokoll, 2004:450. 
134 Lundgren, 2008:88. 
135 Lundgren, 2008:90. 
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Genom att utöva makt gentemot surrogatet återskapar han därmed sin maktidentitet gentemot 

det feminina och den här maktidentiteten kan han sedan bära inom sig själv för att "överleva" 

sin underlägsenhet gentemot enskilda feminina individer som står över honom. Frågan blir då 

varför Fossmo agerar som han gör mot Svensson? Varför just teologiskt legitimerat sex? Jo, 

Waldau var den yttersta makten i församlingen och därför blev makt i Helge Fossmos ögon 

synonymt med Waldau och det sätt hon styrde honom och församlingen på. Det blev med 

andra ord logiskt för Helge Fossmo att agera precis likadant som Waldau agerade mot honom. 

Vi ser alltså hur omedveten och/eller medveten maktutövning från en part i värsta fall kan 

leda till en kedjereaktion där en paradoxal indentitet bildas. Helge Fossmo var både slav och 

herre. Han uppger själv att han vid den här tiden var förvirrad över sin egen identitet136. 

3.4 Mer generellt om Knutby Filadelfia - Församling, teologi och världsbild 

Om sin och församlingens syn på hennes uppoffringar säger Svensson ”Man sa att är det här 

som Gud vill, då var det så. Det var snarare så att människor beundrade Helge, mig, Jonathan 

och Alexandra, över att vi fick sätta så mycket av vårt eget liv åt sidan, för Guds sida”137. 

Även Helge Fossmo berättar att församlingen accepterade att Alexandra Fossmo fick flytta 

från sovrummet för att lämna plats åt Svensson, och att Waldenvik fick finna sig i att leva 

utan sin hustru. Helge Fossmo säger "Samtidigt fanns inställningen hos alla att man var 

beredd att göra vad som helst för Guds och Åsas skull. Det var rent av något fint att få 

uppoffra något för Guds sak"138. Det fanns alltså en kollektiv acceptans av den här specifika 

uppoffrande rollen som flera personer var symboler för. Att lida för ett högre ändamål var 

något som idealiserades, något man med stolthet skulle axla. Den här rollen fick med stor 

sannolikhet både Helge Fossmo och Sara Svensson att känna sig beundrade och gav dem en 

chans att få vara förebilder för hela församlingen. 

I Knutby Filadelfia tillämpades även vad som brukar kallas tionde, den skatt som varje 

medlem betalar till församlingen utifrån sin inkomst. Det finns en intressant koppling mellan 

denna ortopraxi och Grahams diskussion kring fattigdom som en kamp för överlevnad som 

jag nämnt i kapitel två. Om Grahams påstående att fattighet även det är synonymt med att 

kämpa för sitt liv är korrekt kanske tionde inom en församling i så fall omedvetet kan bidra 

till att göra medlemmarna beroende av församlingen? En redan fattig människa skänker 

pengar till kyrkan, pengar som kanske egentligen hade behövts för att få hushållet att gå runt. 

Därmed blir personen i större utsträckning beroende av församlingens hjälp för att livet ska gå 
                                                 
136 Lundgren, 2008:299. 
137 Cristiansson, 2004:45. 
138 Cristiansson, 2004:62. 
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runt ekonomiskt. Om personen däremot beslutar sig för att inte skänka tionde uppstår istället 

en konflikt mellan det värdsliga och det andliga. Diana Jansson, en före detta medlem i 

Knutby berättar själv ”Jag kunde inte betala tiondet. Jag hade så dålig ekonomi […]. Jag fick 

höra att det var att stjäla från Gud och att det var mycket allvarligt”139. Det syns tydligt i 

Janssons uttalande att tionde blev en påfrestning för henne, och att teologin i enlighet med 

Graham hotar med bestraffning om inte ortopraxin följs. Det är viktigt att poängtera att tionde 

så klart inte behöver vara av denna negativa karaktär, men vi gör klokt i att erkänna dess 

potential som predisponerande faktor i uppkomsten av stockholmssyndromet i Knutby. 

När Linde får uppgiften att hans fru har haft ett förhållande med Helge Fossmo blir hans 

första ord och tanke "måste jag lämna Knutby nu?"140. Det är en väldigt intressant reaktion, 

men vad betyder den? Linde verkar onekligen tolka hustruns otrohet som ett misslyckande 

från hans sida, och det är förvisso inte konstigt att man resonerar så i en situation av den 

karaktären, men vad som är mest iögonfallande är den uppfattning om församlingen han 

samtidigt portätterar. Varför skulle han behöva lämna församlingen när hans fru har varit 

otrogen? Det finns två olika svar på den frågan. Antingen är det så att Linde erkänner Knutby 

Filadelfia som en församling där misslyckande inte hör hemma och därmed bestraffas, eller så 

är den avgörande faktorn att hustrun har varit otrogen med just Helge Fossmo. Teologin i 

Knutby Filadelfia, som inspirerades av pingströrelsen och Livets Ord, hade inslag av 

framgångsteologisk karaktär141 inte minst när det kommer till Tirsa-profetian142. I ljuset av en 

framgångsteologi blir Lindes reaktion på otroheten lättare att förstå då en motgång till 

syvende och sist beror på t.ex. synd eller tillkortakommanden i ens egen tro. Knutby Filadelfia 

karaktäriserades även av vad som kallas för apostoliskt ledarskap, något som införlivades fullt 

ut i församlingen 1998143. Det apostoliska ledarskapet innebar att pastorerna hade en 

särställning i församlingen på grund av sin nära relation till Gud. Vi har tidigare sett hur Linde 

inte vågade säga emot Helge Fossmo på grund av hans särställning som apostolisk ledare och 

det är möjligt att Linde i sin reaktion på fruns otrohet även här uppvisar en oförmåga att 

ifrågasätta Helge Fossmos agerande. Det apostoliska ledarskapet och framgångsteologin i 

Knutby Filadelfia kan mycket väl ha utövat en signifikant kontroll av medlemmarna, så till 

den grad att medlemmarna kände sig fångade under hot.   

                                                 
139 Rognerud, (2004) 
140 Förundersökningsprotokoll, 2004:242. 
141 Cristiansson, 2004:204ff. Se även Nordling, 2004:66. 
142 Robert, 2005. Tirsaprofetian är en textsamling bestående av 24 texter. Generellt anses samlingen vara 
författad av Åsa Waldau. Profetian relaterar i huvudsak till temat kristi brud. 
143 Nordling, 2004:63. 
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Den miljö som församlingen Knutby Filadelfia bidrog med är onekligen komplex och bör inte 

förstås i enbart svart och vitt. Att miljön innehöll flera element som under rätt förutsättningar 

kan bidra till stockholmssyndromets uppkomst behöver däremot inte betyda att Knutby 

Filadelfias församling var en enbart negativ influens. Jag kan bara krasst konstatera att den i 

det här fallet var negativ nog. För Lundgren berättar Helge Fossmo att han idag anser att 

Knutby var en ohälsosam miljö som bidrog till att skapa förutsättningarna för att något så 

fruktansvärt skulle kunna inträffa. Han säger bland annat "Jag är dock övertygad om att 

brotten måste ses i sitt sammanhang – den subkultur som utvecklades i Knutby Filadelfia – 

om de ska kunna förklaras. Och för att de, i den mån det är möjligt, ska kunna förstås.”144, och 

"Jag delar ansvaret för församlingens destruktiva och farliga utveckling med de ledare som 

fortfarande är verksamma där. Barn och vuxna som lever i den miljön far illa och behöver få 

chansen till ett sunt och fritt liv.”145. 

3.5 Analys - Kan Knutby säga något om stockholmssyndromet? 

Den litteratur jag stött på i anknytning till Knutby har i huvudsak dominerats av 

frågeställningarna "Varför har personerna agerat som de har gjort?" och "Hur kunde hen göra 

så? I föregående avsnitt i detta kapitel har jag genom en systematisk genomgång av historien 

och litteraturen kunnat sluta mig till att stockholmssyndromet har varit närvarande i 

Knutbydramat då Grahams fyra faktorer alla bevisligen går att finna i situationen. Men kan vi 

lära oss något om stockholmssyndromet utifrån Knutbys unika karaktär? 

Genom arbetets gång har jag utvecklat ett eget sätt att se, förstå och identifiera 

stockholmssyndromet på. Enligt mig finns det först och främst tre stycken nödvändiga 

element som alla behöver finnas med i ekvationen. Det första och mest självklara av dessa tre 

är subjektet, i det här fallet Svensson; i viss mån finns det även utrymme för att diskutera 

Helge Fossmo som subjekt i och med hans egen redogörelse för han själv som slav under Åsa. 

Det är däremot i stort sett entydigt genom all den litteratur jag undersökt att Svensson är det 

huvudsakliga subjektet som stockholmssyndromet haft influens över och som 

stockholmssyndromet bildats i relation till. Det var Svensson som begick mordet och 

mordförsöken, det var hon som blev isolerad och utfryst, det var hennes liv som var under hot. 

De två andra nödvändiga element står båda i beroendeförhållande till subjektet eftersom det är 
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subjektets uppfattning av dessa två element som bestämmer huruvida stockholmssyndromet 

har en möjlighet att utvecklas eller inte. 

Det andra elementet är det jag valt att kalla agenten. Oavsett om det handlar om en fysisk 

människa, en personlig och transcendent Gud, eller en teologisk dogm behövs en agent som i 

sin dominerande position kan utöva makt och kontroll över subjektet. Agenten kan vara 

ensam men som vi kommer att se finns det tydliga tecken på att fler agenter har en tendens att 

effektivisera och intensifiera stockholmssyndromet. Precis som jag nämnde i föregående 

stycke så är agenten beroende av subjektets uppfattning av denne. I fallet Knutby kan vi 

identifiera fyra huvudsakliga agenter; Helge Fossmo, Åsa Waldau, församlingens teologi samt 

församlingen som kollektiv. Alla dessa har på ett eller annat sätt utövat en makt gentemot 

Sara Svensson, en makt som kommit att bidra till det sista nödvändiga elementet. 

Det tredje och sista elementet har jag döpt till situationen. Det är endast i subjektets 

uppfattning av situationen som hopplös och livshotande som stockholmssyndromet har en 

möjlighet att utvecklas, och utan den här typen av upplevd situation finns det inget 

påtryckande och kritiskt element som framkallar en känsla av desperation hos offret. 

Psykologer som beskriver det klassiska stockholmssyndromet menar att situationen inte 

behöver vara livshotande utan enbart krisartad, men jag tycker Graham tydligt har förklarat; 

och att Knutby som exempel tydligt har visat; att hot mot identiteten och det inre livet också 

kan upplevas som livshotande. Jag tänker själv att en persons självmedvetenhet står i direkt 

beroendeförhållande till en identitet. Ett hot mot denna identitet innebär därför också ett hot 

mot självmedvetenheten, en av de mest fundamentala karaktärsdragen hos en människa. Sara 

Svensson befann sig i en sådan här situation. Hon genomgår en plötslig identitetskris när hon 

blir isolerad och utfryst från församlingen samtidigt som hon brottas med risken av att bli 

lämnad av Gud och därmed uteslutas från nåden. Och precis som andra medlemmar 

rapporterat fanns det en rädsla över att dö eller "tas hem". Som materialet i tredje kapitlet 

tydligt visar ser vi hur den teologiska verkligheten i samspel med en eller flera andra agenter 

tvingar fram en desperation hos henne. Den situation Svensson befann sig i hotade både 

hennes inre och yttre liv. 

Utöver dessa tre nödvändiga element har den här undersökningen även behandlat tre stycken 

principer som i interaktion med varandra har en möjlighet att generera stockholmssyndromet. 

Den första och den sista av dessa principer är välkända inom psykologi men den andra är mitt 

eget försök till att på ett tydligare sätt kategorisera detta komplexa fenomen. 
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Normaliseringsprocessen relaterar till den gradvis ökade exponering för fysiskt och psykiskt 

våld som subjektet utsätts för och den normaliserande effekt som infinner sig ju längre våldet 

pågår. Kort och gott kan man säga att våldet till slut blir ett normalt inslag i relationens vardag 

och slutar därför att vara uppseendeväckande för de personer som ingår i miljön.146 Det 

faktum att Svensson befann sig i en isolerad situation under en så lång tid, där dagliga 

sexakter varvat med kryptiska sms och psykisk misshandel utgjorde Svenssons vardag, gör att 

jag kan hävda att normaliseringsprocessen i allra högsta grad spelade en aktiv roll i 

nedbrytningen av henne. Det finns även tecken som tyder på att normaliseringsprocessens 

inflytande även har funits utanför Fossmos sängkammare. Helge Fossmo använde själv denna 

växelverkan mellan snällhet och bestraffning mot Linde, Grimborg och sin fru Alexandra 

Fossmo. Vidare kan församlingens teologi kring teman som att "tas hem" ha haft en 

normaliserande verkan på församlingsmedlemmarna i stort. Bergstrand menar t.ex. att den 

lära som Knutby Filadelfia antog, den som proklamerade att Jesus skulle återvända till den här 

världen någon gång under 2009-2010 och att det var Åsa Waldau; kristi brud, jesu brud, Tirsa; 

som Jesus skulle äkta vid återkomsten147 på ett radikalt sätt förändrar en människan syn på 

inte bara livet, men även döden. "Vad spelar det för roll att förlora några år på jorden"148 

frågar han sig, då alla snart ändå kommer att leva för evigt? Knutby utvecklade en 

apokalyptik och eskatologi som flyttade fokus bort från det här livet och istället koncentrerade 

sig på nästa. Jag hävdar däremot inte att medlemmarna i ljuset av detta var likgiltiga inför 

döden, även om vittnesmål från länsyttrebefäl Olsson149 kan stödja en sådan teori, vad jag 

menar är att även en liten förändring i inställning besitter en potential som kan ge långtgående 

konsekvenser. Och just små gradvisa förändringar i inställning är vad 

normaliseringsprocessen handlar om. 

I likhet med hur normaliseringsprocessen förklarar hur ett beteende kan accepteras när det 

gradvis får introduceras in i en miljö kan stockholmssyndromet förklara ett närliggande 

fenomen som jag rent spontant vill kalla för exklusivitetsprincipen. När ett positivt beteende 

blir en bristvara i en miljö kommer det beteended att uppskattas mer när det inträffar just på 

grund av den annars sparsamma utdelningen. Bejerot, Ochberg, de Fabrique och Graham 

berör alla denna punkt i sina diskussioner kring den vänliga handlingen. Det är min 

uppfattning att exklusivitetsprincipen endast kan fungera effektivt när 

                                                 
146 Varningstecken.n.nu, 2011. 
147 Bergstrand, 2007:35f. 
148 Bergstrand, 2007:49. 
149 Lundberg, 2008:15. 
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normaliseringsprocessen har aktiverats. Graham diskuterar den vänliga handlingen utifrån 

perspektivet att det är i den livshotande situationen som handlingen får sin betydelse men det 

är enligt mig i det normaliserade tillståndet av psykisk och/eller fysisk misshandel av 

subjektet som en vänlig handling kan blåsas upp till oproportionerlig storlek och betydelse. 

Det faktum att den livshotande situationen är så tätt sammanbunden med 

exklusivitetsprincipen gör det svårt att skilja dem åt, vilket Graham själv också skriver. I Sara 

Svenssons situation kunde jag däremot inte identifiera vänliga handlingar, som av Sara 

Svensson själv uppfattades som signifikanta, om det inte var i anslutning till den 

normaliserade miljö där den negativa behandlingen av henne tog plats. Det är ur denna 

observation jag formar min slutledning att den livshotande situationen i sig inte är nog för att 

initiera exklusivitetsprincipen, utan att situationen dessutom måste kompletteras av 

normaliseringsprocessen. 

Stimulus Generalization är i mångt och mycket en katalysator för de ovan nämnda elementen 

och faktorerna och fungerar enligt mig som ett frikort som kan kringgå eller i alla fall 

otydliggöra en del av spelreglerna som annars gäller. Genom att blanda in surrogater behöver 

inte längre en agent agera personligen utan kan förbli inaktiv och ändå ingå i interaktionen. I 

Knutby finns en uppsjö av dessa och det är svårt att organisera materialet till en enhetlig 

porträttering. Å ena sidan har Åsa Waldau och Helge Fossmo varit surrogater till Gud vilket 

bekräftas av bland annat Lindes och Grimborgs vittnesmål. Som ställföreträdare och utvalda 

har deras handlingar och ord kunnat uppfattas både som deras egna och som "av Gud". 

Samtidigt har Åsa Waldau och Helge Fossmo kunnat agera som varandras surrogat då de båda 

har haft en upphöjd position inom församlingen. Svensson, och kanske även andra 

församlingsmedlemmar, kan därför haft svårt att bestämma sig för varifrån en handling eller 

åsikt härstammar, och vem den handlingen eller åsikten representerar. Därtill kan man sluta 

sig till att varje enskild medlem har kunnat förstås som ett surrogat till församlingen som 

kollektiv. Oavsett vem som begick en vänlig handling har den kunnat tillskrivas till 

kollektivet och därmed har gemenskapen mellan medlemmarna stärkts, även om relationerna 

medlemmarna emellan inte alltid var helt ok. 

Då flera av församlingens medlemmar upplevde samma livshotande situation menar jag att 

Sara Svensson inte vara unik i det att stockholmssyndromet endast kunde bildas i relation till 

henne. Stockholmssyndromet hade lika gärna kunnat bildas i relation till flera andra 

medlemmar, och gjorde kanske det också, men eftersom agenternas makt i huvudsak 

koncentrerades runt Sara Svensson var det också i relation till henne som syndromet blev 
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kraftigast. Jag skriver "i relation till" då jag anser att stockholmssyndromet inte uppkommer 

hos ett subjekt och frånskiljt från omvärlden. Stockholmssyndromet kan endast existera som 

en relation mellan subjekt, agent och situation. 

Det är min uppfattning av Grahams Stockholm Syndrome och det klassiska 

stockholmsyndromets koppling till varandra att de tre reaktioner150 som psykologer har 

identifierat i anslutning till det klassiska stockholmssyndromet uppkommer ur de tre element 

jag tidigare nämn; normaliseringsprocessen, exklusivitetsprincipen och Stimulus 

Generalization: 

• Gisslan bildar en positiv relation gentemot gisslantagaren. 

• Gisslan bildar en negativ attityd gentemot yttre auktoriteter som försöker frita dem. 

• Gisslantagaren bildar en positiv relation gentemot gisslan. 

Då min huvudsakliga ingång i Knutby har skett med hjälp av Grahams stockholmssyndrom 

ur-offrets-perspektiv är det därför svårt för mig att uttala mig angående den andra punkten. 

Händelserna i Knutby skedde utan inblandning av tredjepart, och utan så kallade 

fritagningsförsök, och därför kan inte Knutbyhändelsen utifrån min materialinsamling ha ett 

positivt samband till det klassiska stockholmssyndromet. I en miljö som Knutby, där 

personerna känner varandra och frekvent umgås med varandra, är det inte heller helt lätt att 

tala om punkt tre då den förutsätter att gisslantagaren i någon form är medvetenhet av vad hen 

gör. Jag har istället genom den här uppsatsen visat att stockholmssyndromets uppkomst i 

Knutby kan förstås som en omedveten process i förhållandet mellan två eller flera parter. 

Kan det kanske vara så att stockholmssyndromet lättare kan uppstå i en religiös rörelse än i en 

gisslansituation? För det första erbjuder en församlingsmiljö långa tidsrymder som i Knutbys 

fall handlar om flera år, en lyx som gisslansituationer inte kan tillhandahålla. Därtill kan en 

församling eller religiös rörelse skapa en större möjlighet för att gisslantagare och gisslan har 

en bibehållen kontakt med varandra under dramats gång. Genom Stimulus Generalization är 

det möjligt att alla medlemmar på en gång fungerar som subjekt och surrogat åt varandra och 

därmed är ansvaret av den bibehållna kontakten utslagen över alla medlemmarna. Det enda 

kriteriet är nu att man har en bibehållen kontakt med församlingen och inte med en enskild 

person. När det kommer till att skapa en hotbild har en religiös rörelse dessutom ett kraftigt 

verktyg till hands, nämligen teologin. Hot och straff kan åberopas från en tredjepart så som 

                                                 
150 Nationalencyclopedin, 2014. 
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t.ex. heliga skrifter och/eller en gud. Vad som under en typisk gisslansituation är ett externt 

hot, nämligen gärningsmannens hot om bestraffning eller hotet om yttre auktoriteters våld, 

tillåts nu istället att flytta in i den skyddande miljön av gisslans eget medvetande. Men den 

yttre hotbilden försvinner inte för det. I en församling kan Stimulus Generalization även 

sudda ut gränserna för vem gisslantagaren egentligen är. Den absoluta auktoriteten som en 

gisslantagare normalt sett har, tilldelas nu istället till hela församlingen och blir en osynlig och 

alltid närvarande del för varje enskild medlem så länge denne befinner sig i församlingens 

miljö. Vem som helst kan aktivera hotbilden gentemot vilken annan medlem som helst genom 

att hänvisa till teologin. Kollektivets kraft förblir inte oanvänt av stockholmssyndromet. 
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Kapitel 4 - Diskussion 

Den nysläppta filmen Labor Day av Jason Reitman har fått mig att fundera på negativa 

aspekter stockholmssyndromet som förklaringsmodell kan framkalla. Filmen handlar om en 

kvinna och hennes son som en dag plötsligt finner sig själva i en märklig situation, i en gråzon 

mellan att vara tagen som gisslan, att agera värd till gisslantagaren och att i sin tur också låta 

sig bli omhändertagen av gisslantagaren, allt på en och samma gång. Filmen porträtterar på ett 

slående sätt hur predisponerande faktorer så som längtan efter närhet och kärlek lätt kan ta en 

situation och göra den till något annat. Så, när har en tredjepart rätt att genom etiketter, 

begrepp och definitioner ogiltigförklara, eller i alla fall förminska, en människas upplevelser, 

känslor och erfarenheter till ett syndrom? Smaka på ordet, syndrom. Det är inte ett ord med 

positiva associationer. Outtalat finns där, djupt inuti, en syn av att det inte är riktigt eller 

korrekt på grund av situationen det uppstod i. Michael Adorjan pekar på precis det här 

problemet, om de förutfattade meningarna som begreppet stockholmssyndromet genererar. Vi 

måste därför vara försiktiga med att använda stockholmssyndromet, och andra liknande 

förklaringsmodeller, då de har en tendens att nedvärdera offrets upplevelser som en märklig 

anomali där offret har varit "satt ur spel" och inte handlat av egen maskin. Om fenomenologin 

har lärt oss något så är det att känslan hos den person den uppstår i är lika äkta som vad helst 

annat? Detta betyder naturligtvis inte att man legitimerar en brottslig handling genom att påstå 

att det resulterade i känslor av affektion eller till och med kärlek. Ett brott är ett brott och bör 

behandlas i enlighet med vad lagen föreskriver. Det betyder bara att vi bör vara försiktiga i att 

kategorisera känslor efter en äkthetsskala beroende på vilken situation känslorna uppkom i, 

eller om en eller flera av handlingarna var lagbrott eller inte.  

Det som Sara Svensson, Helge Fossmo, Åsa Waldau och resterande församlingsmedlemmar 

upplevde i Knutby var ytterst verkligt för dem och går inte enligt mig att bortförklara genom 

syndrombeskrivningar och diagnoser. Men jag hoppas att jag trots allt har visat att vi kan 

förstå hur till synes obegripliga känslor och tankar kan manifesteras i ett medvetande just på 

grund av den situation som personen befinner sig i. Stockholmssyndromet är verkligen inte en 

felfri ”Grand Theory”, utan ett verktyg för alla oss som önskar lära oss att förstå det logiska i 

det absurda. 

Men hur kommer det sig att stockholmssyndromet idag används på ett nedvärderande sätt i 

enlighet med vad Adorjan beskriver? Kanske stockholmssyndromet är missuppfattat som 

förklaringsmodell just eftersom fenomenet har åtagit sig olika namn beroende på situationen 

den uppstår i? Survival Identification Syndrome låter onekligen som en primal instinkt 
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snarare än ett syndrom; något som kickar in i situationer där livet står på spel och där man 

fortfarande ser en möjlig utväg. Common Sense Syndrome målar i sin tur upp en bild av ett 

aktivt och logiskt val i en svår situation; ett ställningstagande inför olika rationella val som en 

person kan ta. Transference å sin sida är en mera bokstavlig term och illustrerar den 

bakomliggande process som sker när känslor överförs från ett objekt/subjekt till ett annat. Så 

vad är det då stockholmsyndromet bidrar med i den här blandningen? Emedan de tre 

ovanstående i mer eller mindre utsträckning har ett deskriptivt namn ger tyvärr 

stockholmssyndromet ingen förklaring annat än var händelsen den refererar till utspelade sig. 

I detta fall är det snarare så att det är den kontextuella förståelsen av händelsen som ger 

mening och innebörd åt namnet, och kanske är det just på grund av att stockholmssyndromet 

är en ostensiv definition, till skillnad från de tre ovan nämnda begreppen, som gör den så 

kraftfull, potent och välanvänd. Den vetenskapliga definitionen kan många gånger vara för 

rigid för att tillåta små nyansskillnader att lysa igenom och då kan folkliga begrepp, som 

ständigt evolverar och expanderar beroende på vilken miljö de befinner sig i, göra 

vetenskapen en jättetjänst så länge vi tillåter oss att använda dem under kontrollerade 

förhållanden. 

Den här uppsatsen har försökt att skapa en förståelse för Knutbyförsamlingens medlemmars 

ageranden genom att visa hur stockholmssyndromet kan färga en persons upplevelser och 

därigenom även påverka dennes handlingar. Resultatet av undersökningen blev lyckat då 

stockholmssyndromet visade sig vara kompatibelt med de inblandade personernas upplevelser 

och därigenom generera en positivt korrelation mellan stockholmssyndromet och 

Knytbydramat. Därtill gav Knutbydramats unika karaktär en tämligen detaljerad bild av hur 

stockholmssyndromet kan förstås i kontexten av religiösa rörelser och religiöst motiverat 

våld. Valet att inkludera en omfattande mängd litteratur kring Knutby och 

stockholmssyndromet var må hända en aning övermodigt, speciellt i en uppsats på 

kandidatnivå, men jag är övertygad om att just detta val har berikat och belyst min diskussion 

på ett sätt som annars inte hade varit möjligt. Det är genom användandet av färger och lager 

som ett konstverk uppstår och på precis samma sätt måste vi använda flera färger och lager 

om vi på ett uttömmande sätt vill lära oss att förstå våld i religiösa rörelser. Vi har redan 

använt oss av flera färger och lager i skapandet av oljemålningen om våld i religiösa rörelser. 

Men vi har ännu inte färdiga. Stockholmssyndromet kanske inte är en färg, eller ett helt lager 

med färg, men den kanske ska förstås som en extra fin pensel som hjälper oss att fylla i en 

liten detalj här och där. Jag hävdar att stockholmssyndromet fyller en viktig funktion i 
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förståelsen av våld i religiösa rörelser och att vi kan och bör använda den här 

förklaringsmodellen oftare, så länge det sker på ett tydligt och vetenskapligt vis. 

Framtida forskning 

Jag har under studiens gång identifierat flera ingångsvinklar som framtida forskning i ämnet 

kan använda sig av. Först och främst skulle fler liknande studier behöva utföras i relation till 

andra fall där religiösa rörelser har blivit våldsamma då den här studien begränsade sig till att 

endast uttala sig om fallet Knutby. Bara genom en större mängd empiri går det att dra mer 

generella slutsatser kring stockholmssyndromets vara eller icke vara i den 

religionspsykologiska debatten kring våld och religion. I anslutning till detta skulle 

Knutbydramat dessutom behöva studeras mer ingående ur det klassiska 

stockholmssyndromets perspektiv för att bredda förståelsen ytterligare då min studie lämnade 

ett tämligen stort kunskapshål vad gäller församlingens relation till, och interaktion med, 

externa strukturer. I relation till mindre observationer jag gjort i denna studie skulle det vara 

spännande att se ifall mina tankar om exklusivitetsprincipen fungerar under närmare 

granskning och över flera olika fallstudier. 

Slutligen skulle jag vilja se utvecklandet av en förklaringsmodell specifikt inriktat på att 

förklara och förstå hur teologiska och/eller ideologiska ramverk kan agera som gisslantagare. 
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Sammanfattning 
I januari 2004 blev två medlemmar i den frikyrkliga församlingen Knutby Filadelfia skjutna 

av en annan medlem, Sara Svensson. Den här uppsatsen undersöker med utgångspunkt i en 

hermeneutisk fallstudie om och hur stockholmssyndromet kan skapa förståelse för den 

våldsamma incident som tog plats i Knutby, samt om Knutbydramats unika karaktär kan 

belysa stockholmssyndromet som förklaringsmodell för våld i religiösa rörelser. Materialet 

visar tydligt att stockholmssyndromets närvaro i Knutby berodde på bland annat en miljö, ett 

ledarskap, och en teologi som inte bara främjade och underhöll en normalisering av psykiskt 

våld, utan även genererade en sorts självbestraffning i församlingsmedlemmarnas 

medvetanden. Stockholmssyndromet är fortfarande en kontroversiell teori men den här 

studien visar att begreppet kan användas som ett effektivt verktyg i förståelsen av våld i 

religiösa kontexter. 
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