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Abstrakt 

Examensarbetet handlar om människohandelsoffers psykiska reaktioner. Det är en 
kvalitativ studie som gjorts för att reda ut skillnader och likheter mellan olika offers 
reaktioner samt skillnaden mellan Stockholmssyndrom och överlevnadsinstinkter. 
Examensarbetet är en del av projektet ”Drömjobb” som behandlar ämnet 
människohandel och är en fortsättning på projektet ”Papperslösa – de icke önskade”.  
Detta arbete fokuserar huvudsakligen på intervjuer med personer som blivit tagna emot 
sin vilja som antagits ha utvecklat ett Stockholmssyndrom, där skribenterna analyserat 
olika psykiska reaktioner hos offer samt orsakerna bakom dem. För att göra detta har 
skribenterna sett intervjuer med överlevande offer och utifrån dem fått fram 
återkommande teman att analysera. Syftet med examensarbetet är att undersöka 
Stockholmssyndromet och överlevnadsinstinkterna hos offer för människohandel. 
Arbetets frågeställningar är följande: Vad innebär Stockholmssyndromet? 
Hur hänger överlevnadsinstinkter och Stockholmssyndromet ihop?  
 
Metoden som använts i arbetet är abduktiv-deduktiv innehållsanalys. Resultatet visar att 
barns överlevnadsinstinkter är starkare tack vare god anknytning och att 
Stockholmssyndromet kan visas oftare hos vuxna eller personer som har haft en svag 
anknytning i barndomen. Överlevnadsinstinkterna är starkare hos offer med starkare 
psyke vilket kan vara en följd av god anknytning och anpassningsbarhet.  
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Summary 

This thesis is written about trafficking victims’ psychological reactions. It is a qualitative 

study about similarities and differences in victims’ reactions, as well as the difference 

between Stockholm syndrome and survival instincts. The thesis is a part of the project 

“Drömjobb?” focusing on human trafficking and is a continuation of the project 

“Papperslösa-de icke önskade”. 

This thesis mainly focuses on interviews with victims who have been taken against their 

will assumed to have developed Stockholm syndrome, where the authors have analyzed 

victim’s different psychological reactions and the reasons behind them. The authors have 

watched interviews with surviving victims of kidnapping and based on them noticed 

different reoccurring themes to analyze. The themes in the thesis are for example 

Stockholm syndrome, attachment, and phases of crisis. The purpose is to investigate the 

Stockholm syndrome and the survival instincts in victims of human trafficking.  

The questions answered in this thesis are: What is the Stockholm syndrome? How is the 

Stockholm syndrome and survival instincts interrelated? 

 

The method used in this thesis is an abductive-deductive content analysis. The results 

show that children’s survival instincts are stronger because of good attachment, and that 

the Stockholm syndrome might be more common in adults or in people who have had a 

weaker attachment in their childhood. The survival instincts are stronger in victims with a 

stronger psyche which can be due to good attachment and adaptation. 
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Ordlista på begrepp 

Nedan behandlas olika begrepp som används i arbetet. För att få en större förståelse vid 

läsandet av arbetet kommer dessa förklaras och beskrivas utgående från källor som bland 

annat Brottsofferjouren och Svenska Akademiens Ordlista. 

Abstinensbesvär – Abstinens är ett fenomen i nervsystemet som orsakar bristsymptom hos 

personer då substansen inte finns i systemet. Om en tolerans utvecklas av en substans, sedan 

vid avbrott i tillförlsen av substansen uppkommer abstinensbesvär. Då abstinensen 

uppkommer blir symtomen motsatta det som substansen åstadkommer. (Heilig, 2004, s. 24) 

Adaptiv – Förändring uppkommen genom anpassning (SAOL, u.d.). 

Beroende – Beroende är en kronisk hjärnsjukdom som man kan få från födseln, då det kan 

vara ärftligt. Om man inte får det som man är beroende av så kan man få abstinensbesvär. 

Hjärnans belöningssystem är centralt vid beroendeutveckling och det är belöningssystemet 

som motiverar individen att göra saker som är viktigt för sin överlevnad. (Hjärnfonden, u.å.) 

Hjälpsystemet- Hjälpsystemet är en myndighet där uppgiften är att hjälpa personer som 

eventuellt blivit  offer för människohandel, deras mineråriga barn och även personer som 

medverkar i utredningen av människohandelsbrott. Hjälpsystemets verksamhet grundar sig 

på lagen och erbjuder tjänster som är lagstadgade för sina kunder som de har rätt till. 

Hjälpsystemets principer är att offret står i fokus, så att offret allid ska få hjälp. 

Hjälpsystemet finns i hela Finland och har hjälp människohandelsoffer från 2006. 

(Ihmiskauppa, Hjälpsystemet för offer för människohandel) 

Interprofessionalitet – Begreppet används inom vården då en eller flera yrkesgrupper 

arbetar tillsammans, lär sig om varandras arbete och av varandras arbete för att uppnå ett 

mera effektivt samarbete och förbättra vårdens resultat. (WHO, u.å., s. 7) 

Kvinnohandel - Sexuellt utnyttjande av kvinnor (SAOL, u.d.). 

Marginalisering – Förvisning till undanskymd plats (SAOL, u.d.) 

Människohandel - Olaga handel av förslavade människor antingen med sexuellt syfte eller 

med syfte av arbetskraft i olika former (SAOL, u.d.; ihmiskauppa, u.å.). 



   
 

   
 

Prostitution – Försäljning av sin kropp för sexuellt syfte. Ordet kommer från latinets pro-

stituerare, vilket betyder att ”offentligt ställa ut”. Det betyder att någon ställs ut för 

allmänhetens beskådare som att vara i ett skyltfönster, där syftet är att sälja till vem som 

helst som är beredd att betala vad det kostar. I prostitution är det inte bara kroppen som säljs 

utan det är hela människovärdet som är till salu. (Talita, u.å.; SAOL, u.d.) 

Sexuellt utnyttjande - Sex är något som ska vara frivilligt, det är inte frivilligt om du blir 

tvingad till sex. Alla handlingar som du blir utsatt för emot din vilja är ett sexualbrott. Det 

som inte är eller kan liknas vid ett samlag med som fortfarande är en sexuell handling som 

sker emot din vilja kallas för sexuellt övergrepp. När en person använder en annan person 

och drar fördel av personen sexuellt, på ett otillbörligt sätt är det ett sexuellt utnyttjande. 

(Homertz, u.å.) 

Tolerans- Det finns två olika toleranser; metabol och farmakologisk. Tolerans är då kroppen 

anpassar sig till en farmakologisk aktiv substans under en längre tid. Detta leder till att 

effekten av en viss dos minskar och sedan måste en större dos intas för att uppnå samma 

effekt. (Heilig, 2004, s. 24) 

Utpressning - Då en person tvingar någon annan att göra något mot t.ex. pengar eller 

sexuella bilder. Om sedan den som blir utsatt för utpressningen inte vill göra saken så 

kommer utpressaren göra något illa mot den som blir utsatt för utpressningen som att t.ex. 

avslöja en hemlighet eller skada personen. (Brottsofferjouren, u.å.; SAOL, u.d.) 
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1 Inledning 

Detta examensarbete skrivs av två socionomstuderande och en hälsovårdarstuderande, som 

är en del av ett projekt som heter drömjobb. Gruppen har deltagit i konferensen 

“Mångprofessionell social- och hälsovård med temat människohandel och det mänskliga 

mötet”, sedan efter detta fått intresse för ämnet. Skribenternas förkunskaper i ämnet är 

relativt svaga men medvetenheten om problematiken kring människohandel fanns.  

För att få ut offrets synvinkel i arbetet har skribenterna använt sig av färdiga intervjuer som 

finns på nätet och därefter gått igenom dem med hjälp av en abduktiv-deduktiv tematisk 

innehållsanalys. Med i arbetet finns bland annat intervjuer med personer som blivit offer för 

kidnapping samt varit utsatta för Stockholmssyndromet, men som själva hävdat att de hade 

goda överlevnadsinstinkter. Skribenterna har därav gått igenom intervjuerna med 

överlevande offer för att utreda skillnader mellan dessa två fenomen. 

Syftet med examensarbetet är att undersöka Stockholmssyndromet och 

överlevnadsinstinkterna hos offer för människohandel. Arbetet kommer att begränsas till 

Stockholmssyndromet och överlevnadsinstinkter hos personer som fallit offer för 

kidnappning. Skillnaden mellan Stockholmssyndromet och överlevnadsinstinkter kommer 

att undersökas, samt även vad ett offer egentligen är, för att öka förståelsen för arbetet. För 

att förstå vad Stockholmssyndromet innebär kommer skribenterna också utreda vad 

människohandel betyder.  

Våra frågeställningar inför arbetet som vi kommer att besvara i texten är följande: 

1. Vad innebär Stockholmssyndromet? 

2. Hur hänger Stockholmssyndromet och överlevnadsinstinkter ihop? 

2 Val av metod 

Skribenterna hade deduktiv analys som utgångspunkt, men under arbetets gång ändrades 

processen och sättet att analysera ändrades till en abduktiv metod. Eftersom skribenterna 

utgående från intervjuerna visste resultatet av de olika fallen som undersöktes, användes en 

abduktiv analys för att analysera orsaken bakom resultaten. Skribenterna valde först den 

deduktiva metoden, vilket innebär att man analyserar resultatet genom logik, men eftersom 

det redan fanns en aning om resultatet var skribenterna tvungna att byta metod till en 
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abduktiv metod. Skribenterna hade väldigt svårt att få klart för sig vilken metod som använts, 

eftersom metoderna går mycket in i varandra och är svåra att förstå. Det var först i slutet som 

skribenterna insåg att den som används var en blandning av en deduktiv och abduktiv metod, 

det vill säga en deduktiv-abduktiv metod.   

För att förklara skillnaden mellan metoderna så innebär den deduktiva att när det regnar och 

gräsmattan blir blöt förstår man att det är regnet som orsakat det, i den abduktiva ser man att 

gräsmattan är blöt och funderar varför den är blöt, då kommer man fram till att det har regnat. 

(Wallén, 1996, s. 48) 

Att skribenterna har använt sig av en kvalitativ forskningsmetod visar sig tydligast i att 

skribenterna har samlat in kunskap via olika källor, fördjupat sig i ämnet och med den 

kunskapen försökt förstå fenomenet som tas upp. Kunskap och tillförlitlig information är 

hämtat ifrån böcker, e-böcker, Youtube, organisationers hemsidor och vetenskapliga 

forskningsartiklar. I den kvalitativa forskningsmetoden försöker forskaren sätta sig in i den 

undersöktes situation och se fenomenet från dennes perspektiv, vilket har lyfts fram genom 

att skriva en del utifrån brottsoffrets perspektiv och ta med brottsoffers egna berättelser i 

form av intervjuer med offer som skribenterna analyserat.  

I en narrativ litteraturstudie värderar man intervjuer och individuella berättelser högt och 

använder den informationen som en viktig källa. Detta visas i arbetet genom att ha med 

brottsoffers egna berättelser som tillsammans med tillförlitlig kunskap har lett till resultatet.  

2.1 Kvalitativ forskningsmetod 

Metoder som kommer att användas i arbetet är kvalitativa forskningsmetoder. Syftet med 

den kvalitativa metoden är förståelse. Inom den kvalitativa metoden är forskaren ute efter att 

pröva om informationen stämmer. För att kunna testa denna information samlar forskaren 

på olika sätt ihop information, med hjälp av det får forskaren en större förståelse och kan 

fördjupa sig i ämnet. (Holme & Solvang Krohn, 1997, s. 14). Ofta kan människor känna sig 

skeptiska till den kvalitativa forskningsmetoden, därav måste forskaren kunna argumentera 

för valet av metod för att resultatet ska kunna vara hållbart och riktigt (Holme & Solvang 

Krohn, 1997, s. 19). I denna metod försöker forskaren sätta sig in i den undersöktes situation 

och se situationen utifrån dennes perspektiv. Hela metoden skall utgå ifrån att försöka förstå 

och att kunna förklara ett fenomen. (Holme & Solvang Krohn, 1997, ss. 92-92). Det finns 

vissa kännetecken för en kvalitativ metod; den skall fokusera på deltagarnas eget perspektiv, 

ske i en naturlig miljö, informationen som samlas in i ord eller bilder skall helst komma från 
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flera källor, forskaren ska fungera som det viktigaste instrumentet för datainsamlingen och 

den skall innehålla en tolkning. (Kristensson, 2014, s. 116) 

2.2 Narrativ litteraturöversikt 

Narrativa undersökningar är centrala inom forskning som görs med kvalitativa metoder, 

eftersom det fokuserar mycket på och accepterar berättelser samt historier som värdefulla 

källor. Inom kvalitativ forskning tar man individuella historier och berättelser i beaktande, 

till skillnad från kvantitativa studier där man huvudsakligen använder sig av statistik och 

siffror. En narrativ studie innebär i princip att man samlar in och bearbetar information 

utifrån berättelser och beskrivningar. Enligt dr Janette Gray (1998) kan en metod sägas vara 

narrativ då man antar ett resultat genom att många liknande historier berättats om samma 

sak. Samma princip som med statistik, fast mycket färre människor involverat i forskningen. 

När man gör olika sorters datainsamling vid narrativ forskning, exempelvis intervjuer, måste 

man som intervjuare kunna göra en strukturerad intervju med förbestämt upplägg, men ändå 

även ställa följdfrågor. Narrativa metoder har både för-och nackdelar, då man kan få en 

studie med mer personliga upplevelser, men evidensen blir inte alltid lika stark som med 

vissa andra metoder. (Bell, 2000, ss. 33-35) 

2.3 Deduktiv-abduktiv innehållsanalys 

I den deduktiva metoden uppdelas information utifrån teman som sedan dokumenteras 

temavis, teman som framträtt gemensamt mellan intervjupersonerna. Teman som sedan 

strukturerats upp kommer att sammanställas i en rapport som en resultatdel. Deduktiv 

tematisk analys betyder att analysen är teoristyrd, d.v.s. att teman bestämts innan 

intervjuerna gåtts genom för analys. Teman som bestäms före materialgenomgången bör 

grunda sig på tidigare teorier och forskningsresultat. Deduktion kan generellt förklaras som 

att utgångspunkten är helheten och att man senare arbetar sig till delarna. (Jakobsson, 2011, 

s. 35). Materialet som sammanfattas redovisas under varje tema, syftet med detta är att skapa 

en övergripande bild över resultatet från intervjuerna. (Dynamic work solutions, 2013.). 

Inom den deduktiva metoden skall forskaren utgå ifrån en teori eller antagande och sedan 

testa dessa teorier genom att samla in fakta på olika sätt, till exempel genom intervjuer. 

(Wallén, 1996, s. 48) 

I en abduktiv metod utgår forskaren ifrån olika sannolika samband och använder 

uteslutningsmetoden vid bestämmande av slutsatser. För att kunna komma fram till ett 
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resultat i denna metod används även olika tester och undersökningar. För att en forskare skall 

kunna använda sig av en abduktiv metod behövs en del förkunskaper och kunskap angående 

ämnet. Slutsatserna som fås ur en abduktiv metod är inte strikt logiska utan har ett behov av 

att behöva testas med hjälp av praktiska försök. Den abduktiva metoden är motsatsen till en 

deduktiv metod, vid den deduktiva metoden utgår forskaren från olika orsaksfaktorer och 

med dessa kommer fram till ett resultat men i den abduktiva har forskaren resultaten och 

utgående från det försöker komma fram till orsaksfaktorerna.  (Wallén, 1996, s. 48) 

3 Litteraturöversikt och arbetsprocess 

Skribenterna har använt sig av olika sökmotorer och sökord för att hitta relevant litteratur 

som är kopplat till ämnet i arbetet. Skribenterna har använt sig av artiklar, böcker, 

Youtubevideor, vetenskapliga forskningsartiklar, rapporter och sökmotorn Finlex vilket 

innehåller Finlands lag. Begreppsordlista finns i början av arbetet, innan 

innehållsförteckningen, för att den lättare ska hittas.  

För att få en utökad kunskap om ämnet har skribenterna använts sig av både material på 

svenska och engelska. Olika sökord som används vid databaserna är: ”stockholmssyndrom”, 

”Stockholm syndrome”, ”Stockholm syndrome hostage”, ”addiction”, ”sexual exploitation”, 

”prostitution”, ”blackmailing”, ”sexual slavery”, ”utpressning”, ”slavhandel”, ”sexuellt 

utnyttjande”, ”känslomässigt beroende”, ”överlevnadsinstinkt”, ”överlevnad”, 

”överlevnadsstrategi”, ”beroende”. Då skribenterna kom in på viktimologi hittades fler 

böcker än artiklar som är relevant för ämnet. 

Människohandelns roll i examensarbetet är att människohandel kan användas som en 

jämförelse, då det precis som kidnappnig är ett brott mot frihet. Kidnappning kan också 

definieras som en sorts människohandel. De intervjuer som skribenterna analyserat till 

arbetet har handlat om offer för kidnappning. Människohandel betyder transport eller 

mottagande av personer som genomförs genom våld, hot och andra former av tvång. 

(Brottsoffermyndigheten, 2014). Efter att skribenterna kollat igenom olika Youtube-klipp, 

uppkom iden för examenarbetets rubrik. Elisabeth Smart (bilaga 2) sa i intervjun med Harry 

Connick att hon var tvungen att göra det hon gjorde för att öveleva, överlevnadsinstikten var 

så stor och hon gjorde det hon var tvungen att göra. Skribenterna ansåg att uttrycket var 

gripande och passade ihop med ämnet. Underrubriken ”En kvalitativ studie om 

människohandelsoffers psykiska reaktioner”, ansåg skribenterna vara en tilltalande och 

relevant underrubrik då arbetets utgångspunkt handlar om människohandel, men utgående 
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från skribenternas inriktning har man sedan fokuserat även på Stockholmssyndrom. 

Skribenterna väljer ändå att inte ha offer för Stockholmssyndromet istället för 

människohandelsoffer som definition i rubriken, då alla offer i de analyserade intervjuerna 

inte har Stockholmssyndrom, vilket även framkommer i resultatet.  

Anledningen till att rubrik nummer 5, där skribenterna behandlat ämnet 

Stockholmssyndrom, har underrubriker som behandlar ämnet beroende är för att 

skribenterna ansåg dessa vara starkt kopplade. Efter att Stockholmssyndromet har 

undersökts, kom skribenterna fram till att Stockholmssyndrom är ett sorts psykiskt beroende. 

Därefter definierades psykiskt beroende samt skillnader mellan psykiskt och medicinskt 

beroende. Dessa rubriker finns med i arbetet som teoretisk bakgrund så att läsaren har 

informationen skribenterna haft vid sammansättningen av resultatet. 

Vid starten av examensarbetet blev skribenterna indelade i grupper, beroende på vad 

skribenterna ansåg sig ha för intresseområden. Det gemensamma ämnet för detta 

examensarbete blev beroende. Under första veckan funderade skribenterna på hur man kan 

koppla ihop beroende med människohandel. För att läsaren ska förstå hur skribenterna har 

hoppat från olika teman valdes det att skrivas ut hur och i vilken ordning de olika teman 

behandlats. Ämnet har varit stort, därav har skribenterna varit tvungna att avgränsa hur 

mycket som kan tas med i arbetet. Skribenterna har fattat intresse för flera olika saker som 

setts som relevant för ämnet, därav vill skribenterna förklara arbetsprocessen tydligt så att 

ingenting blir oklart för läsaren.  

Skribenterna började läsa om människohandel och beroende, utgående från den 

informationen så fattade skribenterna intresse för Stockholmssyndromet, även eftersom 

Stockholmssyndromet och beroende går ihop. Skribenterna hade en förkunskap om vad 

Stockholmssyndromet innebär och använde därför det som det primära sökordet i arbetet. 

Skribenterna började att leta efter information angående Stockholmssyndromet, vid 

sökningen kom det fram intervjuer från Youtube med uppmärksammade fall där offren 

antagits ha Stockholmssyndrom. Informanterna skribenterna valde till arbetet gjordes på 

grund av att fallen i sig var de mest uppmärksammade av bland annat media och samtliga 

fall hittades i samband med sökordet Stockholmssyndrom. 

En stor utmaning var att hitta en koppling mellan människohandel och beroende, därav 

började skribenterna läsa sig in på psykolgiskt beroende. Skribenterna har funderat på 

begreppen Stockholmssyndrom och beroende och  utifrån det börjat fundera på vilket 

begrepp som är störst. Ju mer kunskap som kom ut av litteratur och informationssökning om 
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dessa ämnen uppkom fler tankar angående vad ett offer egentligen är. Skribenterna började 

lyssna på offers berättelser som hittades i form av intervjuer på Youtube, de intervjuade är 

vid namn Elisabeth Smart (se bilaga 2), Kristin Enmark (se bilaga 3), Patty Hearst (se bilaga 

4), Jaycee lee Dugard (se bilaga 5) och Natasha Kampusch (se bilaga 6). Från de tidigare 

nämnda bilagorna (2–6) kan man läsa om deras historier som har sammanfattas. Utgående 

från intervjuerna ansåg skribenterna att det är relevant att läsa in sig på viktimologisk 

forskning för att redogöra vad ett offer är. Därav kom texten om brottsoffer och förövare till 

som teoretisk bakgrund.  

Då skribenterna lyssnade på Youtube-klippen kom tanken upp om offren hade 

överlevnadsinstinkt. Överlevnadsinstinkt hos offer ansågs ha stor vikt i arbetet efter att 

skribenterna lyssnat på Youtube-klippen från dem som enligt media ansågs ha 

Stockholmssyndrom. Skribenterna använde dessa intervjuer som analysmaterial för att 

redogöra för skillnader mellan Stockholmssyndrom och överlevnadsinstinkter. Anledningen 

till detta var att skribenterna under analysprocessen lade märke till det återkommande temat 

överlevnadsinstinkter.  

Orsaken till att skribenterna tagit upp ämnet barnhandel i arbetet är för att majoriteten av 

offren i intervjuerna som analyserats var barn vid händelsen. Eftersom skribenterna därav 

började se skillnader mellan barn som offer och vuxna som offer, uppkom rubriken 

barnhandel för att ha en teoretisk bakgrund till analysen. Efter att ha läst om 

Stockholmssyndrom och överlevnadsinstinkter för att bättre kunna analysera intervjuerna 

kom skribenterna fram till att de som var barn under händelserna hade starkare 

överlevnadsinstinkter än de vuxna. De vuxna i intervjuerna, Kristin Enmark och Patty Hearst 

hade också fler tecken på Stockholmssyndrom än barnen. Utgående från dessa observationer 

läste sig skribenterna in på John Bowlbys anknytningsteori för att få ett svar på varför 

barnens överlevnadsinstinkter var starkare. Efter att vi läst om Bowlbys anknytningsteori 

förstod skribenterna att Cullbergs kristeori skulle vara relevant att ta upp. Detta eftersom då 

en människa går igenom något så traumatiskt som kidnappning eller att bli sexuellt utnyttjad 

kan personen gå igenom en kris. Anledningen till att skribenterna undersökte Cullbergs 

kristeorier var för att bättre kunna analysera offrens psykiska reaktioner. 

Överlevnadsinstinkter, krisfaser och anknytningsteorin behandlas så sent som i resultatet 

eftersom skribenterna ville att det skulle vara lättare för läsaren att förstå resultatet, då 

intervjuanalysens resultat baserar sig på teorin om just överlevnadsinstinkter, krisfaser och 

anknytning hos barn. Det visar också skribenternas arbetsprocess då utgångsläget var 

Stockholmssyndrom i början när endast den deduktiva metoden användes, i slutet fick 
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skribenterna fram de olika ovannämnda teman som därav blev en del av resultatet. Kapitel 

8 handlar om analysprocessen och som underrubriker finns informanter och kritisk 

granskning. I analysprocessen förklaras processen i hur skribenterna har gått till väga, samt 

valet av informanterna.  

4 Människohandel 

Detta stycke handlar om människohandel, människohandel i Finland, människohandel på 

internet och barnhandel. Människohandel i Finland är relevant att ta upp då skribenterna 

kommer från Finland och för att man ska förstå att det även sker inom Finlands gränser. 

Människohandel på internet är en modernare form av människohandel som förekommer 

idag, därav ansåg skribenterna att det var relevant att skriva om. Vi lyfter även fram 

barnhandel då majoriteten av intervjuerna från Youtube handlade om barn, därav är 

barnhandel viktigt att lyfta upp i arbetet. 

Människohandel är ett allvarligt brott mot människans frihet, men det är även ett 

människorättsbrott. Det kan vara en eller flera gärningsmän i ett människohandelsbrott. Det 

kan vara en verksamhet som drivs av en internationell eller lokal organiserad kriminell 

grupp, men även en arbetsgivare eller till och med en familjemedlem. (Ihmiskauppa, u.d.; 

FN, Människohandel, 2014) 

Varje år blir människor offer för människohandel och döms till ett liv av utnyttjande. FN:s 

mål är att öka medvetenheten kring människohandel och problematiken kring det, för att 

uppmuntra åtgärder mot brottet. Enligt FN faller ofta emigranter offer för människohandel 

på grund av deras sociala sårbarhet. Orsaker till människohandel är bland annat fattigdom. 

(FN, 2015; Brottsoffermyndigheten, 2014) 

Människohandel innebär transport eller mottagande av personer genom hot, våld eller andra 

former av tvång. Det innebär också bortförande, bedrägeri, vilseledande och maktmissbruk 

av en individs utsatta situation. Människohandel kan handla om att ge eller ta emot betalning 

för sexuella tjänster. Avsikten är att utnyttja individen i form av prostitution eller andra 

former av sexuellt utnyttjande, slaveri eller tvångsarbete (Brottsoffermyndigheten, 2014) 

Trafficking är synonym för människohandel. Begreppet trafficking består av all slags illegal 

handel. FN:s definition av människohandel involverar utnyttjanden som exempelvis 

prostitution eller annat sexuellt utnyttjande, men även tvångsarbete och slaveri. 

Människohandel är inget nytt fenomen. På 1880-talet såldes kvinnor från Sverige och 
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Danmark till USA för att bli slavar. Förr var utbyte med unga kvinnor ett sätt att skapa 

pakter/allianser och byta till sig arbetskraft. Idag ser människohandeln annorlunda ut än förr, 

men mer eller mindre alla länder i världen är på något sätt involverade. Kvinnor ses som en 

handelsvara som går att byta ut eller köpa och sälja på den internationella marknaden. 

Människohandel sker ofta över nationsgränser och kvinnorna hamnar långt ifrån sitt hem 

med en minimal chans till att kunna återvända. Människohandel existerar på grund av stor 

efterfrågan, sociala och ekonomiska ojämlikheter, fattigdom och krig, politisk instabilitet 

och maktförhållanden mellan personer. Även länder där det råder stor brist på jämställdhet 

är särskilt drabbade. (Nätverket mot trafficking, u.d.; FN, 2019) 

Monique Villa refererar i sin bok Slaves among us till traffickingoffer som moderna slavar. 

Villa har dels pratat med offer och fått höra deras berättelser, men även skrivit om 

människohandlares tekniker och den psykologiska påverkan på människor som blivit utsatta 

för trafficking. Villa skiver att skillnaden mellan forntida slavar och moderna slavar var att 

förr höll slaveriet ofta på under hela människans liv, medan det nu är vanligare att bli 

förslavad i några år eller till och med bara några månader innan man så kallat “slängs bort”. 

En slav är någon som är tvingad att jobba, genom antingen bedrägeri eller hot om våld, utan 

att få betalt för det. (Villa, 2019, ss. 1-2) 

4.1 Människohandel i Finland 

Finland anses vara ett destinations- och genomfartsland för människohandel. Det betyder att 

människohandelsoffer kommer från andra ställen och transporteras genom Finland för 

utnyttjande i något annat land. Det förekommer visserligen även människohandel i Finland, 

där både offret med även gärningsmannen kan vara finländare. Av den största delen som 

observerats av människohandelsfall i Finland har ankutits till utnyttjande av arbetskraft. Det 

har vanligtvis varit ett utlänskt offer som har utsatts för att utföra arbeten med dåliga 

arbetsvillkor och där människovärdet kränks. Det har observerat att dessa utnyttjanden ofta 

sker i branscher inom restaurang, städarbete, hushållsarbete, lantbruks- och växthusarbete, 

plockning av vilda bär och inom byggbranschen. (Ihmiskauppa, u.å.) 

Människohandel som anknyter till sexuellt utnyttjande (exempelvis prostitution) 

förekommer även i Finland. Det vanligaste har varit ett kvinnligt offer som tvingats mot sin 

vilja av olika former av press för att sälja olika sextjänster. Dessa former har exempelvis 

skapat skulder för offret elle våldshot mot offret och offrets närstående. Bland offren finns 

även minderåriga personer. Offren som blivit utnyttjade och de som utnyttjat har både varit 
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finländare och utländska medborgare. Man har även observerat tvångsäktenskap i Finland, 

vilket också faller under begreppet människohandel. (Ihmiskauppa, u.å.) 

Åren 2005–2006 påbörjades verksamheten hos Hjälpsystemet för människohandelsoffer, då 

man tog emot de första kunderna. I början var det få kunder, endast några per år. Under 

2006–2017 ökade antalet kunder och hjälpsystemet hade totalt 630 eventuella 

människohandelsoffer. Under 2017 tog systemet emot 127 nya kunder och av dessa kunder 

var det 14 som var minderåriga. Den största delen av kunderna som togs emot i hjälpsystemet 

var utländska medborgare. Förutom Hjälpsystemet finns det även andra organisationer som 

hjälper människohandelsoffer dessa offer får myndigheterna nödvändigtvis inte någon 

kännedom om. Det kan hända att människohandelsoffer inte vågar, har kapacitet till eller 

vill få tillgång till någon som helst hjälp, i sådana fall syns de inte i någon statistik som 

samlas in om offren. (Ihmiskauppa, u.å.) 

Strafflagens bestämmelser om människohandel trädde i kraft den 1 augusti 2004. De fördes 

in i 25 kap. om brott mot friheten. Sedan år 2006 har det varit olagligt att sexuellt utnyttja 

ett människohandelsoffer, eller att köpa sec av ett människohandelsoffer. År 2006 var även 

året då den första domen för människohandel i Finland meddelades vid Helsingfors tingsrätt. 

Ett finskt kriminellt gäng som kopplades samman med en verksamet fick domen för grovt 

människohandelbrott. Det kriminella gänget hade tvingat kvinnan att arbeta som prostituerad 

i Finland. Kvinnan var inlåst in i en bostad och tog emot upp till 15 kunder per dag. 

(Ihmiskauppa, Människohandeln i Finland, u.å.) 

För att på bästa sätt arbeta mot människohandel krävs ett fungerande arbete mellan olika 

aktörer som exempelvis församlingen, tredje sektorn och andra organisationer. Om man som 

individ själv vill hjälpa till att arbeta mot människohandel kan man utvidga sina kunskaper 

om ämnet och på så ätt lära sig lägga märke till olika tecken som tyder på människohandel. 

Om du misstänker att någon fallit offer för människohandel ska du direkt ringa det allmänna 

nödnumret 112, samt göra en anmälan till polisen. (Ihmiskauppa, Arbetet mot 

människohndel i Finland, u.å.) 

4.2 Människohandel på internet 

I dagens läge finns det en stor del tjänster som budas ut via nätet, exempelvis sexuella 

tjänster. Det innebär att människohandlarna inte behöver resa till kvinnornas hemländer för 

att rekrytera dem i prostitutionssyfte, utan att de istället kan gå via så kallade webbhotell för 

att köpa och sälja kvinnor. På grund av att det på nätet görs illegala saker som 
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människohandel har det gjorts att det är svårare att få tag på hallickar fysiskt, eftersom de 

sällan besöker offren i fråga. (Nätverket mot trafficking, u.d.) 

Monique Villa skriver att om man idag jämför bordeller och människohandel på gatan med 

det som sker på internet verkar det förstnämnda väldigt litet och gammaldags. 

Människohandeln har numera flyttats och expanderat över internet, vilket tyvärr hjälper 

människohandlarna på traven. Med hjälp av användarvänliga internetsidor gynnas 

människohandlare då de lätt kan sälja barn genom dessa sidor. Villa skriver också att det 

finns sidor som heter “barnpornografi”, men att detta egentligen inte är pornografi, utan när 

det gäller barn är de alltid offer och därav kan det inte benämnas som pornografi. År 2018 

fick USA en lag som hade som syfte att förhinra människohandel på internet, vilket 

resulterade i att den ökända sidan backpage.com (där denna sorts människohandel förekom) 

äntligen lades ner och chefen för denna blev dömd till fängelse. (Villa, 2019, s. 26) 

Sociala medier ligger till stor del som grund för att barn och unga blir utsatta för 

människohandlare i större utsträckning än förut. Nätsidor med syfte att sälja eller göra 

reklam för försäljning av barn finns och det kan vara svårt att ta fast förövare i vissa fall. I 

oktober år 2017, arresterade amerikanska myndigheter 120 människohandlare när de sökte 

rikstäckande efter förövare till barnslaveri. Då kom även tekologins stora roll i det hela upp 

till ytan. 84 barn räddades, varav ett bara var tre månader gammalt.  (Villa, 2019, s. 27) 

4.3 Barnhandel 

Fall där barn blir utnyttjade i form av människohandel kan se olika ut från fall till fall. En 

den barn kan vara utsatta genom ett grovt och syndligt våld där barnet omöjligt har någon 

kontroll eller möjlighet till att påverka sin situatuon, medan andra barn kan leva under 

förhållanden där människohandlaren håller barnet i den utsatta situationen genom hot eller 

genom att människohandlaren låtsats ha en relation till barnet. Det har även skett flera fall 

där svenska flickor genom internet kommit i kontakt med personer som sexuellt utnyttjat 

dem och förmedlat dem till andra mot betalning. De offer som kommer till Sverige kommer 

oftast från länder där det finns fattigdom eller konflikt och där det är vanligt att diskriminera 

kvinnor. Enligt polisens lägesrapport är de flesta flickorna i ålderns 16-17, men det finns 

även fall där flickorna varit under 15-årsåldern. Förövarna åker oftast till de länder där det 

är en bristande lagstiftning, där risken för att åka fast är liten, straffen är milda och 

möjligheten att muta sig bort från knipor är lätta. Det är i dessa länder människohandlarna 

lätt kan göra sina affärer i (Gerami, 2015) 
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Det är svårt att få exakta siffror på hur vanligt fysisk barnmisshandel är. Brottsstatistiken 

och statistiken över dödsorsaker innehåller uppgifter där barn blivit misshandlat så det lett 

till döden. Från åren 1950-1959 dog 149 barn som än inte fyllt ett år på grund av misshandel 

och under 1990-talet var motsvarande siffra 16. Idag har siffran sjunkit och man tror att 

våldet mot barn har gått ner.  Ungdomar som blivit sexuellt utnyttjade från åldern 15-16 hade 

7% av flickorna och 3% av pojkarna i något skede i sitt liv blivit utsatta för sexuellt 

övergrepp. Två flickor av tusen (0,2%) har blivit sexuellt utsatta av sin biologiska far och 

hos de flickor som bodde tillsammans med sin styvfar var motsvarande siffra på 3%. 

Däremot hade inga pojkar i undersökningen upplevt någon sorts sexuellt utnyttjande av sin 

biologiska far eller av en styvfar (Taskinen, 2004, s. 90) 

En sexuell handling utförs i syfte för tillfredsställning eller att uppnå sexuell upphetsning. 

Att tala till ett barn på ett sätt som är påträngande och som kan leda obehag för barnet och 

att i syfte prata med barn med en sexuell mening samt att utsätta barnet för pornografi kan 

leda till sårande handlingar för barnet. Sexuellt utnyttjande av barn (20 kap. 6§ strafflagen) 

omfattar: samlag med ett barn som är under 16 år, berörning eller på ett annat sätt utsätta ett 

barn som är under sexton år för en sexuell handling som är menad för att skada personens 

utveckling. En sexuell handling varierar enligt barnets fysiska och psykiska mognad. För 

små barn kan det handla om beröring på könsorgan och för större barn kan det även vara 

någon slags beröring som betecknas som en gärning av sexuell handling. Det behöver inte 

heller vara ingrepp i barnets fysiska integritet, utan utnyttjande kan även vara att locka barnet 

till masturbation, könsumgänge eller filmer med masturbation och könsumgänge (Taskinen, 

2004, s. 23) 

5 Stockholmssyndromet 

I detta kapitel tas Stockholmssyndrom upp som teoretisk bakgrund, eftersom 

Stockholmssyndromet som begrepp behandlas mycket i arbetet. För att förstå analysen 

skribenterna gjort av intervjuerna som hittas i bilaga 2–6, behövs en förståelse för vad 

Stockholmssyndromet innebär. Även beroende som fenomen tas upp i kapitlet, eftersom 

skribenterna ansåg att psykiskt beroende har en stark koppling till Stockholmssyndromet. 

Skribenterna har även lyft upp psykologiskt beroende och medicinskt beroende så man ska 

få en större förståelse av begreppet.  

Stockholmssyndromet kallas även Norrmalmstorgssyndromet. Med Stockholmssyndromet 

menas att en person har tagits som gisslan och att personen sedan börjar känna sympati för 



 

 

12 

och börjar identifiera sig med förövaren. Syndromet visas oftast då hotsituatinen avslutas, 

då uppkommer ofta en psykologisk kris för den som varit gisslan, gisslan upplever då ofta 

att man har handlat på ett sätt som inte följer ens värderingar. (Nationalencyklopedin, u.å.). 

Stockholmssyndromets betydelse har ändrats en del från att begreppet kom till i Sverige på 

1970-talet. Eftersom det kom till av ett offer för kidnappning definierades oftast liknande 

fall som Stockholmssyndrom i början, men nu har det övergått till att bli använt i en mycket 

bredare grad av kontexter, som inom parförhållanden och människohandel. (Adorjan, 

Christensen, Kelly, & Pawluch, 2016) 

Stockholmssyndrom, som det var definierat av en psykiater som var bland de första att vara 

intresserad av och forska i detta, är en störning där offer för kidnappning visar lojalitet 

och/eller skapar emotionella band med sin förövare med målet att komma undan eller göra 

sin tillvaro i fångenskap bättre. Maktobalansen sägs vara väsentlig i syndromet och de falska 

emotionella banden denna obalans sägs orsaka har resulterat i att Stockholmssyndromet 

förekommer även hos andra offer än bara de som råkat ut för kidnappning. Exempel på dessa 

offer kan vara offer för människohandel, prostituerade, offer för incest, sektmedlemmar, 

krigsfångar, koncentrationslägerfångar, barn utsatta för våld, folk utsatta för våld inom 

parrelationer och slavar. (Adorjan, Christensen, Kelly, & Pawluch, 2016) 

Stockholmssyndromet kan gå hand i hand med manipulation och hjärntvättning, två begrepp 

som funnits länge. Maktobalansen kan göra det lätt för förövare att manipulera och/eller hota 

sina offer, även inom människohandel. Det förekommer metoder hos människohandlare där 

de använder sig av offrets svaga sidor genom deras kultur. Orsaken till att människohandlare 

lyckas lura sina offer är ofta att de är väldigt sofistikerade och bra på att läsa av folks 

svagheter. De använder sig av offrets kultur genom att till exempel i Nigeria, använda sig av 

häxkonst eftersom folk tror på det och det är en stor del av deras kultur. I den albanska 

kulturen är familjen väldigt viktig och då kan förövare använda sig av hot som ”om du inte 

lyder gör jag samma mot din syster”. (Adorjan, Christensen, Kelly, & Pawluch, 2016; Villa, 

2019, s. 26) 

Enligt de mest formella definitonerna av syndromet, utvecklar offer positiva känslor 

gentemot sina förövare och negativa känslor gentemot till exempel polisen eller andra 

myndigheter. Dessa emotionella band kan gå båda vägarna, alltså kan även förövaren 

utveckla positiva känslor för sitt offer. Detta kallas i sin tur för Limasyndrom. Det kan hända 

att Stockholmssyndromet håller i sig länge efter att offret släppts fri. (Adorjan, Christensen, 

Kelly, & Pawluch, 2016) 
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Det kan vara svårt att definiera Stockholmssyndrom eftersom det finns vissa fall där offer 

endast låtsas ha positiva känslor till sin förövare och är snälla mot dem för att slippa undan 

situationen. Det positiva emotioella bandet sägs vara en försvarsmekanism för egot under 

stress. Det är även vanligt förekommande att när ett offer låtsas ha positiva känslor för sin 

förövare så slutar det med att känslorna utvecklas påriktigt och blir genuina. Ny forskning 

visar på att det kan finnas en evolutionär förklaring till Stockholmssyndromet, eftersom 

liknande fenomen hittats bland andra däggdjur och även reptiler. Koncept så som 

dominanshierarkier och undergivnadsstrategier kan förklaras av paradoxala positiva 

relationer som utvecklats mellan offer för olika trauman och deras förövare. (Adorjan, 

Christensen, Kelly, & Pawluch, 2016) 

5.1 Bakgrunden till Stockholmssyndromet 

Begreppet Stockholmssyndromet uppkom år 1973 och formades till ett begrepp efter 

händelsen på Norrmalmstorg. Händelsen på Norrmalmstorg handlade om att en person som 

var k-pistbeväpnad höll fyra personer i gisslan under ett bankrån. De fyra personerna hölls 

som gisslan i fem dygn, sedan fick polisen tag på gärningsmannen och gisslan släpptes. Hela 

händelsen var väldigt uppmärksammad i Sverige men även i andra länder. Efter händelsen 

började gisslan snabbt bli mera postiva till gärningsmannen och upplevde sedan att det var 

polisen som hade riskerat deras säkerhet. För att förklara hur offrena kände som de kände 

efter händelsen kan det beskrivas med att de började identifiera sig med gärningsmannen för 

att minska risken att bli utsatt för våld. Denna strategi som offren tar till sig kan vara likande 

överlevnadsstrategin, för att få gemensamma drag med den våldsbenägna partnern. 

(Nationalencyklopedin, u.å.) 

De syntes mycket av gisslans reaktion av händelsen då de visade lojalitet till förövaren i 

rättegången, en stor del av det kan bero på att polisen använde ganska hårda metoder och 

kan ha utgjort ett hot mot både gisslan och förövaren. Efter denna händelse används 

begreppet Stockholmssyndromet både i Sverige och internationellt. (Nationalencyklopedin, 

u.å.) 

Under 1970-talet ökade även bekymran för hur sekter växte då och hur lätt de hade att värva 

människor. Eftersom de använde sig av hjärntvättningsmetoder och man började märka hur 

mycket folk blev påverkade av det, samt att offer tenderade försvara sina förövare även i de 

fallen. Detta ledde slutligen till att Stockholmssyndromet accepterades som ett legitimt 

problem och det även kunde tas upp i rättegångar där folk fick kortare straff om det kunde 
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konstateras att hen lidit av Stockholmssyndrom. Ett exempel på detta var när en kvinna vid 

namn Patty Hearst, år 1974 blev kidnappad av en guerillagrupp och kort därefter åkte fast 

för väpnat rån. Under hennes rättegång refererade hennes försvarsadvokat specifikt till 

Stockholmssyndromet och menade att hon förtjänade kortare straff då hon blivit 

hjärntvättad. Det hjälpte inte och Hearst blev dömd till sju års fängelse. Hon satt 22 månader 

innan president Jimmy Carter ändrade hennes straff och år 2001 gav president Bill Clinton 

henne full förlåtelse. Vid denna tid hade man mer kunskap om Stockholmssydromet och det 

kunde användas som ett legitimt försvar i rättegångar. (Adorjan, Christensen, Kelly, & 

Pawluch, 2016) 

5.2 Beroende 

Beroende är en kronisk hjärnsjukdom som man kan få vid födseln, då det är ärftligt. Man 

kan dela in beroende i tre olika delar, fysiska, psykiska och sociala faktorer. Till det fysiska 

hör abstinensbesvär. I det psykiska ingår det starka suget efter det du är beroende av. Det 

sociala kan vara att man ingår i en grupp eller har en partner där man använder sig av t.ex  

narkotika som blir en viktig del av gemenskapen tillsammans. Begreppet beroende är en 

medicinsk diagnos och det kan betyda att individens problem är så allvarliga att det kan vara 

ett kliniskt beroende. (Hjärnfonden, u.å.; Alna, u.å.) 

Markus Heilig skriver i boken Beroendetillstånd (2004, s. 20) att beroende idag är en 

avgränsad diagnos rent medicinskt. Beroende har också en stor klinisk betydelse när det 

gäller hur förloppet, prognosen och behandlingsmöjligheterna ser ut. När det gäller beroende 

mellan individ och substans, är det något som ofta pågår under år, möjligtvis även decennier. 

Beroendet börjar med en oproblematisk, kontrollerad användning och eskalerar därefter till 

en problematisk och destruktiv relation mellan individ och substans. I vissa fall kan denna 

destruktiva relation finnas mellan två individer. Människans beroende till substans kan 

jämföras med känslomässigt beroende då fenomenet är detsamma. Heilig menar också att 

det sociala synsättet på beroende är att den beroendes beteende leder till negativa 

konsekvenser för samhället eller individen själv. Detta kan exempelvis vara i form av social 

funktion i arbete och familjeliv. På så sätt kan detta kopplas ihop till Stockholmssyndrom 

och känslomässigt beroende, då offret ofta utvecklar negativa känslor gentemot vänner, 

familj och eventuellt myndigheter när detta sker. Då har personen i fråga utvecklat såpas 

positiva känslor för sin förövare att försvarandet av personen och sitt eget beroende av hen 

kan jämföras med beroende mellan individ och substans. (Heilig, 2004, s. 20; Adorjan, 

Christensen, Kelly, & Pawluch, 2016) 



 

 

15 

5.2.1 Psykologiskt synsätt på beroende 

Ett ofta förekommande fenomen inom den psykologiska sfären vad gäller beroende, är 

kontrollförlusten. Detta innebär individens oförmåga att begränsa till exempel intaget av 

rusmedel, idkandet av aktiviteten (spelmissbruk eller sexmissbruk) eller beteendet gentemot 

en problematisk person eller gentemot omgivning på grund av den problematiska personen 

(ex. förövare) till en normal, kontrollerad mängd. Abstinensproblem (förklaring finns i 

begreppsordlista) visar sig på liknande sätt då det gäller destruktiva människorelationer som 

när det gäller beroende mellan individ och substans. Individen får ett sug efter personen, 

aktiviteten eller substansen som hen är beroende av, suget kallas ”craving” på engelska vilket 

är ett mer beskrivande ord. När personen inte får det hen är beroende av börjar hen få 

”cravings” och lida av bristsymptom. (Heilig, 2004, ss. 22-23) 

5.2.2 Medicinskt synsätt på beroende 

Fram till 1950-talet var synsättet på beroende helt och hållet baserat på tolerans och 

abstinens. Ett sådant synsätt är fortfarande inte ovanligt bland äldre inom social-och 

hälsovårdsbranschen, speciellt inte bland läkare som jobbar utanför beroendevården. En stor 

orsak till skillnaderna mellan definitionen idag och förr är tillgängligheten av olika sorters 

beroendeframkallande medel. Scenen var helt annorlunda förr, då drogbruk mestadels var 

begränsat till medicinalpersonal då det var dessa som huvudsakligen hade tillgång till 

medlen. Det medicinsk-fysiologiska synsättet på beroende kom att kritiseras på senare tid 

och ifrågasattes eftersom nya ämnen kom ut på marknaden av vilka man inte på samma sätt 

kunde utveckla tolerans för. (Heilig, 2004, ss. 20-21) 

6 Brottsoffer 

Eftersom skribenterna tagit med offrens perspektiv i arbetet genom att analysera intervjuer 

med överlevande offer, ansågs det relevant att även ta med teoretisk bakgrund om 

brottsoffer, samt hur samhället ser på offer och hur det ordet definieras. Därav kom även den 

viktimologiska forskningen med i arbetet. Eftersom begreppet offer behandlas är det även 

relevant att skriva om förövare för att få ett bredare perspektiv. Skribenterna behandlar även 

identifiering av offer samt riktlinjer och bemötande. 

Ett offer innebär en person som har varit utsatt för psykisk eller fysisk skada, en ekonomisk 

förlust eller känslomässig skada. Ett offer kan även vara en person som har fått en förlust 

eller försämring av sina grundläggande rättigheter. En person som har varit med om något 
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liknande kan betraktas som ett offer oavsett om förövaren är identifierad, dömd eller åtalad, 

det utgör inte heller någon skillnad med tanke på hurdan relation offret har till förövaren. 

Termen offer kan även användas vid de anhöriga till personen som har blivit utsatt för 

lidande och även de personer som har förhindrat brott. (Förenta Nationerna 

GeneralFörsamlingen, 1985., s. 5; Lindgren, Pettersson, & Hägglund, 2001) 

FN har utarbetat en brottsofferdeklaration som antogs av Generalförsamlingen i december 

1985. Brottsofferdeklarationen anger grundläggande principer som berättar vad ett 

brottsoffer kan begära av omvärlden. En av de viktigaste sakerna som står i 

brottsofferdeklarationen är att ett brottsoffer ska behandlas med respekt och medkänsla. 

Deklarationen har en politisk och symbolisk kraft men är inte juridiskt bindande. 

Brottsofferdeklarationen är indelad i två delar, den ena delen är mycket bred och behandlar 

offer för traditionell brottslighet och den andra delen angår offer för maktmissbruk från 

statens sida. (Förenta Nationerna GeneralFörsamlingen, 1985., ss. 1-2) 

6.1 Identifiering av offer 

Att lägga märke till ett människohandelsoffer kan vara svårt, men det finns vissa aspekter 

man kan tänka på. Följande kan hjälpa den professionella att lägga märke till att personen 

kan vara ett människohandelsoffer; klienten söker sig till en mottagning för att få vård i ett 

sent skede och kan inte motivera orsaken till det, om klientens hälsotillstånd inte motsvarar 

det hen eller följeslagaren berättar, om klienten upprepande gånger besöker mottagningen 

på grund av liknande problem exempelvis upprepade aborter och infektioner. Även vid test 

av könssjukdomar, sår eller brännskador, om klienten är skygg under mottagningsbesöket 

eller rädd för att svara på frågor samt undviker ögonkontakt och kan inte språket fastän 

personen bott i landet länge och/eller att klientens adressuppgifter ofta ändras. 

(Internationella migrationssorganisationen, 2018, s. 5) 

Följande problem kan förefalla hos människohandelsoffer; obehandlade kroniska 

sjukdomar, infektioner och skador, dålig allmänkondition så som undernäring, vätskebrist, 

bristfällig hygien och trötthet. Missbruksproblematik och rusmedelsberoende förekommer 

också, samt problem med den sexuella och reproduktiva hälsan till följd av misshandel och 

våldtäkt. Kännetecken i huden så som brännskador och tatueringar, problem i sociala 

förhållanden som i skolan eller på jobbet kan också vara tecken på människohandel och/eller 

om personen har mentala problem och traumatiserade upplevelser. Allmänna råd för 

personal som arbetar med ett människohandelsoffer är att våga ta ögonkontakt med klienten, 
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tala lugnt och berätta för klienten vad du gör, samt betona att du har tystnadsplikt vilket 

innebär att du inte berättar vidare utan klientens tillstånd. Berätta om olika stödformer som 

erbjuds av organisationer som passar för klientens situation. Att förstå klientens bakgrund 

och situation kan hjälpa dig att snabbare lägga märke till faktorer som kan bidra till att 

klienten fallit offer för människohandel. (Internationella migrationssorganisationen, 2018, 

ss. 5-7) 

6.2 Riktlinjer och bemötande 

För att hjälpa en människa som fallit offer för människohandel är det viktigt att handleda 

vart personen kan vända sig för att söka stöd. Erbjud klienten brådskande hälsovård 

oberoende om personen bor i kommunen eller inte. Om personen inte pratar språket kan man 

ordna en tolk för att klienten ska känna att det är tryggt att berätta sitt ärende. Betona även 

att utnyttjandet inte är offrets fel. Hänvisa också klienten till Hjälpsystemet där klienten kan 

få tjänster som rådgivning och handledning, social och hälsovårdstjänster, rättshjälp och 

juridisk rådgivning, stöd för offret att återvända tryggt till sitt hemland, samt få 

mottagningspenning eller utkomststöd. Om ett barn fallit offer för människohandel är 

personalen inom social- och hälsovården förpliktad att anmäla till polisen, även om man bara 

misstänker att barn fallit offer. En barnskyddsanmälan ska göras till socialmydnigheterna 

(Barnskyddslagen 417/2007, 25 § 3 mom.; (Internationella migrationssorganisationen, 2018, 

ss. 8-9) 

6.3 Viktimologisk forskning 

Viktimologin strävar efter att bedriva helt obunden samt så kritisk forskning som möjligt 

gällande maktfördelning, utsatthet och annat kopplat till positioner i samhället. Genom att 

studera samhället från dessa perspektiv får man ut orsaker till folks utsatthet baserat på 

maktposition i samhället. Exempel på dessa positioner kan vara att en person är man eller 

kvinna, in- eller utlandsfödd, rik eller fattig, socialt välbeställd eller marginaliserad osv. 

Genom att konstatera att man beroende på position också är olika utsatt i samhället kan man 

lättare studera i orsakerna bakom offer och utsatthet. (Heber, Tiby, & Wikman, 2012, ss. 19-

20) 

Ungdomar är en våldsutsatt grupp i samhället, som många säkert vet. En annan våldsutsatt 

grupp, speciellt när det gäller sexuellt våld och våld inom nära relationer, är kvinnor. Dock 

är det vanligt att speciellt unga mäns situationer är de som det pratas om mest i media vad 
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gäller våld. Tidningar målar upp en bild av ungdomsgängs brutala våld, då ofta med män i 

”rampljuset”. Detta är för att våld mot kvinnor ofta sker mer i skymundan. Sara Uhnoo menar 

att kvinnor ofta definieras som oslagbara men våldtagbara i det offentliga samtalet. Unga 

kvinnors utsatthet leder till att utmana de påstådda maktrelationerna mellan kvinnor och 

män. I det offentliga rummet pratas det ofta om unga kvinnors våldsutsatthet på två olika 

sätt: antingen om ungdomars könsskilda våldsutsatthet eller om mäns våld mot kvinnor sett 

som ett samhällsproblem för sig. (Heber, Tiby, & Wikman, 2012, ss. 75-77) 

Margareta Hyden skriver om misshandel mot kvinnor, där många fall sker inom nära 

relationer. Även våld eller hot mot kvinnor på arbetsplatser är vanligt. Enligt statistik från 

Sverige kan man även se att det finns två grupper som kan betraktas som särskilt utsatta: 

ensamstående mödrar som blir utsatta för våld av närstående samt kvinnor som blir utsatta 

för våld i yrkeslivet. Enligt brottsförebyggande rådet har drygt en fjärdedel av alla de kvinnor 

som uppgett sig blivit utsatta för våld, blivit det av en närstående. Hyden skriver också om 

vikten av lyssnarens roll när det gäller att få höra om våld i nära relationer. Att uppleva det 

kan vara en stark upplevelse både kroppsligt och emotionellt och detta gäller inte endast 

offren utan också eventuella vittnen för våldet. Enligt Hyden kan ingenting ändra det som 

hänt, däremot kan synen på det som hänt ändras hos offret beroende på hur personen pratar 

om det, får utlopp för sina känslor och hur lyssnaren reagerar. (Heber, Tiby, & Wikman, 

2012, ss. 95-96) 

6.4 Förövare 

Det finns vissa fall där brottslingen också kan ses som ett brottsoffer. Män, våldsbrottslingar 

och fängelsedömda, speciellt personer som kvalar in i alla tre nämnda kategorier riskerar att 

även utsättas för våld i större utsträckning än andra. Däremot har varken medier, politiker 

eller forskare visat något större intresse för att lyfta upp våldsbrottslingars utsatthet. Som 

tidigare nämnt porträtteras kvinnor ofta som utsatta och män som förövare. Enligt statistik 

stämmer det, men i vissa fall kan brottslingar/förövares utsatthet också behöva diskuteras. 

(Heber, Tiby, & Wikman, 2012) 

Anita Heber utforskar begreppet rollblandning, vilket innebär överlappning mellan 

brottsofferskap och gärningsmannaskap. Blandningen förklaras ofta med livsstilsteorin, det 

vill säga teorin om att en persons handlingar och livsstil påverkar i vilken utsträckning hen 

riskerar utsättas för brott. Det finns även sociala problem hos personer som ökar risken för 

dem att utsättas för brott. Eftersom det ofta är socialt utsatta personer som begår brott och 
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blir utsatta för brott är det inte ovanligt att vara både ett offer och en förövare. Utsattheten 

för brott hos folk som begår brott är således stor, men de kan ha svårt att bli erkända som 

brottsoffer i samhället. Orsaken till detta är att offer gärna porträtteras som svaga och 

oskyldiga, även om så inte alltid är fallet. Med andra ord kan det vara svårt att definiera offer 

och förövare, då det ena inte behöver utesluta det andra. (Heber, Tiby, & Wikman, 2012, ss. 

180-181) 

7 Etik 

Det finns olika grundläggande principer som skall följas vid en forskning för att undvika 

forskningsfusk.  Forskaren har ett ansvar gentemot de människor eller djur som medverkar 

i en forskning, även de som kan indirekt påverkas av forskningen och de som påverkas av 

forskningsresultaten. Forskningen skall vara fri från yttre påverkan eller manipulation, den 

får heller inte innehålla egna privata ärenden eller andra intressenters. En forskning behöver 

även följa de vanliga etiska normerna som existerar i samhället. (Stafström, 2017., s. 8) 

Dessa normer som finns i samhället innebär att forskaren ska tala sanning om forskningen, i 

det ingår syftet till forskningen men även granskning och redovisning av utgångspunkterna 

för forskningen. Det är viktigt att redovisa alla metoder och resultat som uppkommit vid 

forskningen och i resultatet, även att redovisa kommersiella intressen och övriga bindningar. 

All forskning som utförs måste ha utförts av forskaren, med det menas att ingen forskning 

får tas av en annan forskare. Efter forskningen är det viktigt med arkivering och 

dokumentation så att ingen obehörig kan få tag på information som erhållits. Vid en 

forskning skall forskaren sträva efter att inte skada någon människa, något djur eller miljön. 

(Stafström, 2017., s. 8) 

Forskaren ska se till att deltagarna i en forskning är medvetna om forskningens syfte och 

deras egna rättigheter. En rättighet som respondenten har är att få information om att delta i 

en forskning är frivillig och att respondenten kan avsluta deltagandet när som helst. Det kan 

vara svårt för forskaren att utlova konfidentialitet och anonymitet till respondenten men detta 

är något som enligt etiken måste uppfyllas. Etiken kan lättare uppfyllas med ett kontrakt med 

respondenten där det framgår vilken sorts överrenskommelse hen har med forskaren. I 

kontraktet skall det även framgå samtycke med respondenten, hur materialet skall observeras 

och användas, men även hur materialet skall spridas. (Bell, 2000, ss. 54-55) 
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Validitet och reliabilitet tas upp som sista rubrik i detta kapitel eftersom skribeterna ansåg 

att det var mer relevant att läsa om senare i processen och kan appliceras mer på denna del 

av arbetet. Eftersom att skribenterna fokuserat på intervjuerna och innehållet i arbetet som 

första prioritering anser vi att reliabilitet och validitet passar i stycke 7.2. Skribenterna såg 

inget behov av att i början skriva om reliablitet och validitet eftersom fokus var på att hitta 

litteratur som stöder arbetets ämne. Skribenterna har använt sig av ett kritiskt öga under 

litteratursökningen, men eftersom Stockholmssyndromet kom upp under 1970-talet är den 

främsta litteraturen äldre.  

7.1 Yrkesetik 

Det finns en etisk kod för sjukskötare som heter ICN:S etiska kod, ICN står för International 

Council of Nurses. Den första etiska koden antogs av ICN år 1953 och för att den alltid ska 

vara aktuell så revideras den allt efter behov, senaste versionen är från år 2012. I stora drag 

så har sjukskötare fyra grundläggande ansvarsområden, dessa är att främja hälsa, återställa 

hälsa, lindra lidande och förebygga sjukdom. Utöver dessa fyra ansvarsområden är det alltid 

viktigt att komma ihåg att behovet av omvårdnad är universellt. En sjukskötare ska alltid ha 

respekt för mänskliga rättigheter, rätten till liv och egna val samt att bli bemött med respekt. 

En stor del av en sjukskötares yrkesetik är att ha respekt för olika kulturer, att ge omvårdnad 

respektfullt oberoende patientens ålder, kultur, tro, kön, etniska bakgrund, eventuella 

funktionsnedsättning, sociala ställning eller sjukdom. En sjukskötare arbetar 

interprofessionellt, vilket betyder att en sjukskötare arbetar med många olika yrkesgrupper 

och därför bör ha en god samarbetsförmåga och respekt för andras arbete. (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017., ss. 2-3). En person som arbetar inom hälso- och sjukvården 

ska genom sitt beteende och gärningar visa att hen är värd de förtroende som arbetet kräver 

(Valvira, 2019.). 

ICN:s kod har fyra områden, sjukskötaren och allmänheten, sjukskötaren och 

yrkesutövningen, sjukskötaren och professionen och sjukskötaren och medarbetaren. Nedan 

finns en sammanställning och summering av vad de olika områdena innebär i korthet. 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017., s. 3) 

1. Sjukskötaren och allmänheten – En stor del av detta område är mänskliga rättigheter 

och vad som skall respekteras vid givande av vård. Det tas upp sjukskötarens 

ansvarsområden, tystnadsplikten och informationsöverföring. Att dela ansvar med 
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samhället över att främja olika insatser som kan tillgodose allmänhetens hälsa, 

speciellt sårbara befolkningsgrupper. (Svensk sjuksköterskeförening, 2017., s. 4) 

2. Sjukskötaren och yrkesutövningen – Här betonas att sjukskötaren har eget ansvar 

över sitt lärande, att kontinuerligt uppdatera sina kunskaper. Även sjuksköterskans 

egen hälsa tas upp eftersom den behöver vara god för att bibehålla förmågan att 

kunna ge vård. Det tas även upp att kunna visa förtroende, delegering av ansvar och 

att ha ett etiskt förhållningssätt. (Svensk sjuksköterskeförening, 2017., s. 5) 

3. Sjukskötaren och professionen – I detta område nämns det att sjukskötaren skall ha 

huvudansvaret för att använda godtagbara riktlinjer, ledning, forskning och 

utbildning. Att kunskap som används skall vara evidensbaserade och professionella. 

De tas upp en del om värdegrunden och arbetet för en hållbar miljö och 

medvetenheten om miljöns betydelse för hälsan. (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017., s. 5) 

4. Sjukskötaren och medarbetare – Samarbete och respekt mellan kollegerna och 

medarbetare. Ha ansvar över att ingen medarbetare kan hota en patients, anhöriga 

eller allmänhetens hälsa. Det framkommer även allas ansvar över att utveckla en 

högre etisk medvetenhet. (Svensk sjuksköterskeförening, 2017., s. 6) 

Socionomens ed lyder: ”Jag försäkrar på heder och samvete att jag i mitt yrke förbinder mig 

att visa respekt för mänskligheten. Jag kommer att försvara mina klienters mänskliga 

rättigheter och människovärde. Målet med mitt arbete är att främja klienternas sociala 

funktionsförmåga, jämställdhet och delaktighet samt att förebygga utanförskap och öka 

välståndet. Min skyldighet är att i min yrkesverksamhet iaktta de bestämmelser som gäller 

klientens ställning och rättigheter och behandlingen av klientuppgifter. Jag upprätthåller och 

utvecklar min egen yrkeskompetens. Jag anmäler missförhållanden som jag upptäcker i 

yrkesverksamheten. Jag påverkar aktivt den yrkesmässiga verksamheten inom den sociala 

branschen i min arbetsgemenskap och i samhället. Jag förbinder mig att följa de etiska 

principerna för min yrkeskår och bestämmelserna som berör yrkesverksamheten.” (Talentia, 

u.å) 

7.2 Reliabilitet och validitet 

Ett annat ord för reliabilitet är tillförlitlighet, oberoende vilken metod forskaren använder så 

måste alltid forskningen granskas kritiskt och att tillförlitligheten alltid måste testas. Vid 
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undersökning av tillförlitligheten testas om tillvägagångssättet ger samma resultat vid olika 

tillfällen men vid liknande omständigheter. (Bell, 2000, s. 133). Reliabilitet kan även fungera 

som ett mått på mätsäkerhet eller om det finns några eller flera mätfel. Då en undersökning 

görs så skall målet med den vara att ha så hög mätsäkerhet som möjligt och så lågt antal 

mätfel som möjligt. Det finns olika sätt att mäta mätsäkerheten, bland annat genom att 

undersöka den interna konsistensen, som är en analys som fokuserar på hur mycket frågorna 

relaterar till varandra. Målet med ett mätinstrument är att det skall vid samma 

omständigheter visa samma resultat, oberoende vem som gör bedömningen eller när den 

görs. För att testa mätinstrumentet kan det även göras ett test-retest, instrumentet testas vid 

ett tillfälle och sedan en gång till några veckor senare med samma deltagare. Vid de olika 

tillfällena bör testet visa ganska lika, så att de ligger stabilt. Ett annat sätt att testa 

reliabiliteten är genom en interbedömarreliabilitet, det betyder att olika bedömare gör samma 

mätning och att resultatet de får skall jämföras. Sedan finns det även intrabedömarreliabilitet, 

då upprepar samma bedömare mätningen och även då behöver resultatet jämföras. 

(Kristensson, 2014, ss. 78-79) 

En undersökning behöver mäta det som vi vill eller har avsikt att mäta. För att en 

undersökning skulle kunna ha bra validitet så är även en förutsättning att ha valid 

information. (Holme & Solvang Krohn, 1997, ss. 167-168). Validitet innebär även att inget 

ovidkommande kan påverka eller har påverkat resultatet. För att kunna uppnå en bra validitet 

så behöver det man vill mäta vara klart definierat och avgränsat men också att det finns ett 

samband mellan variablerna i teorin samt att det som skall mätas är klarlagt. För att en 

undersökning skall uppnå en god validitet kan den inte ha några systematiska fel. Om en 

undersökning har tydliga definitioner av begreppen, en tydlig uppfattning av 

bakgrundsfaktorerna, orsak-verkan-relationer men även via en noggrann 

experimentplanering. (Wallén, 1996, ss. 65-67) 

8 Analysprocess 

Skribenterna började bena av likheter och skillnader mellan fallen från de olika intervjuerna 

och därefter söka efter källor som stöder att det i vissa av fallen handlade om 

Stockholmssyndrom och i andra fall om överlevnadsinstinkter. Efter det sökte skribenterna 

upp skillnader och likheter mellan dessa och fallen, sedan efter det började söka källor som 

stöder och svarar på frågeställningen; ”vad är skillnaden mellan Stockholmssyndromet och 

överlevnadsinstinkter?” samt på frågan ”finns det någon specifik orsak till att de som blev 

kidnappade som barn inte fick Stockholmssyndrom, men de vuxna fick?”. 
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Anledningen till att skribenterna inte använt sig av flera källor som handlar om 

Stockholmssyndrom är eftersom de ansett att även andra ämnen som överlevnadsinstinkter 

är relevanta att undersöka för att lättare förstå intervjuerna och kunna analysera dem. Därför 

är ämnet Stockholmssyndrom inte djupare undersökt utan skribenterna valde istället att söka 

bredare kunskap och få in andra ämnen. Analysprocessen gick från att söka tecken på 

Stockholmssyndrom hos offren, därefter analysera överlevnadsinstinkter, anknytning och 

krishantering hos de kidnappade. 

8.1 Informanter 

Skribenterna började med att läsa sig in i ämnet och hitta teori angående 

Stockholmssyndromet och överlevnadsinstinkter. Utgående ifrån teorin bestämde sig 

skribenterna för att leta upp olika intervjuer med personer som blivit utsatta för detta. Internet 

och media har påverkat valet av intervjuer då det tydligt kommit fram att de valda intervjuade 

personerna lidit av Stockholmssyndromet eller överlevnadsinstinkter. Det finns inte många 

intervjuer med sådana personer på nätet, utan bara de mest kända. Eftersom det inte finns 

mycket intervjuer så är de även de mest omtalade som skribenterna har valt.  

Intervjuerna är från Youtube-klipp med Jaycee Lee Dugard, Patty Hearst, Natasha 

Kampusch, Kristin Enmark och Elisabeth Smart. Skribenterna har analyserat och tagit fram 

olika frågor och svar som kan vara relevanta för att kunna analysera skillnaden mellan 

Stockholmssyndromet och överlevnadsinstinkter. Notera att Kristin Enmark är det enda 

svenska fallet och samtliga andra intervjusammanfattningar, frågor och svar är översatta. 

Natasha Kampusch intervju gick på tyska, så den är översatt först till engelska och sen till 

svenska. Resterande gick på engelska. 

8.2 Kritisk granskning av analysmetoderna 

Skribenterna började med att använda sig av en deduktiv analys och skriva teori om den, 

eftersom det i början av arbetsprocessen lutade åt att logik i form av en deduktiv 

innehållsanalys behövde användas för att få ut bästa möjliga resultat. Efter att skribenterna 

läst sig in mer på ämnet och gått igenom intervjuerna flertal gånger lutade det mer åt att en 

abduktiv innehållsanalys behövde användas. En abduktiv innehållsanalys kräver en del 

förkunskap, vilket skribenterna ansåg sig ha vid detta skede. Skribenterna fick även 

inspiration av Youtube klippen, nya idéer kom fram angående vad skribenterna mera kunna 

ta upp i arbetet och då började skribenterna använda sig av den abduktiva metoden. Den 
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abduktiva metoden går ut på att dra logiska slutsatser utgående från tidigare kunskap om 

ämnet. Slutligen kom skribenterna fram till att det som passar bäst för att analysera innehållet 

i intervjuerna för att få ut ett bra resultat var en abduktiv innehållsanalys. Eftersom det också 

kom upp nya teman under arbetets gång kom skribenterna slutligen fram till att båda 

metoderna behövdes och hade använts under arbetet, vilket slutligen ledde deduktiv-

abduktiv metod.  

Det har varit utmanande för skribenterna angående den deduktiv–abduktiva metoden, att 

både förstå och komma fram till vilken som används. Dessa metoder går väldigt mycket in i 

varandra, därav har skribenterna varit osäkra om det är en induktiv, deduktiv eller abduktiv 

metod som används. Abduktiv metod finns det väldigt lite information om i böcker och på 

internet, därav har metoden varit svår att förstå. Till slut efter mycket övervägande och 

diskussioner med examensarbetets handledare har skribenterna kommit fram till att det har 

använts en blandning av deduktiv och abduktiv metod.  

Vid genomgång av intervjuerna har skribenterna använt sig av en deduktiv - abduktiv 

tematisk innehållsanalys. I arbetet visar sig den deduktiva metoden på så sätt att skribenterna 

läste intervjuerna och tillsammans försökte hitta olika teman som upprepar sig i intervjuerna, 

som sedan jämfördes, undersöktes och togs upp i arbetet. Dessa temadelar sammanställdes 

tillsammans med evidensbaserad teori i resultatdelen i arbetet. Skribenterna anser att detta 

var den metod som passade bäst till analysen av intervjuerna, för att smidigt hitta kopplingar 

mellan de olika offren och för att kunna få en lättare överblick av resultatet, ett mera 

strukturerat resultat. Enligt teorin angående den deduktiva metoden behöver forskaren utgå 

ifrån en teori och sedan testa den på olika sätt. I arbetet är teorin testad genom utförandet 

och granskningen av intervjuerna.  

Då skribenterna från första början ville förstå fenomenet Stockholmssyndrom så var det en 

självklarhet att göra examensarbetet enligt den kvalitativa forskningsmetoden. Eftersom 

skribenterna även var ute efter att undersöka om Stockholmssyndromet och testa den 

informationen så kändes den kvalitativa forskningsmetoden som ett självklart val, speciellt 

eftersom att skribenterna ville att intervjuer skulle ingå i examensarbetet. Då skribenterna 

använde sig av intervjuer, kom även offrets sida med i examensarbetet och då har både 

skribenterna och läsaren lättare att förstå fenomenet, vilken är en stor sak inom den 

kvalitativa forskningsmetoden. Enligt skribenternas övervägan passade den kvalitativa 

forskningsmetoden bäst till detta examensarbetet mest eftersom det handlade om att försöka 

förstå fenomenet Stockholmssyndromet.  
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9 Resultat 

Skribenterna har under analysprocessen kommit fram till att överlevnadsinstinkter, krisfaser 

och anknytning spelar stor roll i resultatet. Utöver Stockholmssyndrom blev dessa ytterligare 

relevanta sökord för arbetet. Nedan kommer finnas teoretisk bakgrund om de ovannämnda 

fenomenen för att läsaren ska förstå vad det innebär. Under rubrik 9.4 kan man läsa om hur 

denna teori är kopplad till de olika fallen från de analyserade intervjuerna.   

9.1 Överlevnadsinstinkter 

Det finns exempel på då offer antagits ha haft Stockholmssyndrom, men offren själva hävdat 

att de inte haft det. Offren har i dessa fall menat att de gjort vad de behövt för att överleva. 

Var gränsen går till att detta blir Stockholmssyndrom kan ifrågasättas.  

Stress är en överlevnadsinstikt hos människan. En stressrekation har gjort att vi överlevt i 

flera tusentals år, förr i tiden hjälpte den oss i situationer som kräver fysisk aktivitet som 

svar på en hotfull situation för människan. Kroppen och hjärnan ställer in sig på att kämpa 

emot hotet eller att fly ifrån det. Det är då människan går igenom en skrämmande händelse 

som överlevnadsinstikten slår igång. Människan slösar ingen extra energi  på känslor eller 

tankar, utan det är flykt eller strid som gäller under överlevnadsinstikten. (Ollmark, 2014) 

Janet Pierre beskriver att det mänskliga medvetandets huvuduppgift är att hjälpa individen 

med att anpassa sig till sin miljö. Denna anpassning förverkligas genom ett aktivt mentalt 

arbete som resulterar i bättre ordning i hjärnans annars kaotiska informationsflöde, vilket 

konstant finns i våra sinnesorgan. Detta fenomen beskrivs som ”personlig syntes”. 

Människan tolkar samt strukturerar ständigt den information som mottagits och det är i detta 

aktiva men även energikrävande mentala tolkningsarbete som människan skapar sin 

upplevelse om sig själv och världen. (Wennerberg, 2010) 

Det finns två olika moment som Pierre beskrev med termerna personification och 

presentification. Personification (personifiering) betyder att individen gör en upplevelse, 

erfarenhet eller en känsla till sin egen. Exempelvis ”detta händer mig och det är jag som går 

genom detta och mina känslor är dessa just nu”. Personifiering som begrepp är per definiton 

nära begreppet agentskap, vilket kan förklaras som upplevelsen av att vara orsaken till sina 

egna tankar, känslor och handlingar. (Wennerberg, 2010) 
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Presentification (presentifiering) innebär den närbesläktade mentala handlingen av att vara 

fullt närvarande i nuet och att kunna binda sin nu-upplevelse och den personliga livshistorien 

till sitt eget förflutna, sitt nu och sin framtid. Personifiering och presentifiering resulterar 

tillsammans i realisering, verkliggörande och den mest avancerade formen av mental 

integrering vilket skapar en bättre och mer fördjupad känsla om en själv. Denna fördjupade 

verklighetsförståelse underlättar individens agerande på ett adaptivt sätt samt individens 

anpassning till sin livsmiljö. (Wennerberg, 2010) 

Psykologen Axel Aminoff blir intervjuad av Svenska Yle angående överlevnadsinstinkter 

hos människan. Att vara rädd är en mycket gammal överlevnadsinstinkt hos människan som 

härstammar från grottmänniskan. Det är rädslan hos människan som förvränger vår 

verklighetsuppfattning och gör oss mera aggressiva och misstänksamma. Aminoff förklarar 

även att finländarna känner sig mer otrygga än någonsin och att rädslan idag har bytt 

karaktär. Idag handlar rädsla och otrygghet allt mindre om verkliga hot som människan kan 

stå inför, utan mer egen paranoia och överdrivna fantasier är det som skapar stark känsla av 

osäkerhet hos människan idag. (Tabermann, 2016) 

I grund och botten är rädslan en signal som säger åt oss att något hotar oss och kan döda oss. 

Som grottmänniskor signalerade rädslan att vi skulle springa iväg från hot så som till 

exempel tigrar och vilda djur. I dagens samhälle är det sällan sådana faror, utan idag är hoten 

av en annan art, till exempel ekonomiska hot. Då vi är rädda aktiverar människan sig och 

försöker hitta en orsak till rädslan och utvecklar ett behov av att hitta konkreta syndabockar. 

Det gör det lättare för oss att leva med vår osäkerhet. Rädslan har även en konstruktiv sida. 

Då grottmannen blev rädd och osäker för tigrarna eller vilddjuren så byggde han en fästning 

för att skydda sig. Rädslan är en ändamålsenlig känsla vilket fyller en funktion precis som 

alla andra känslor. (Tabermann, 2016) 

En god psykisk hälsa stärker överlevnadsförmågan och förmågan att kunna anpassa sig till 

olika händelser som upplevs som en besvikelse i vardagen. Alla individer behöver ett 

skyddsnät där personer fungerar som stöd i både sorg och glädje, dessa personer kan vara en 

vän, förälder eller en professionell. I fostran i trygghetsfärdigheter lär man barn hur de kan 

hålla sig borta från olika händelser där de till exempel kan bli utsatta för våld, mobbning, 

sexuellt ofredande, eller hur de själv kan skydda sig så att de inte ska hamna i sådana 

situationer. I fostran för trygghetsfärdigheter lär man barnet att förbereda sig på hotfulla 

situationer och lära sig olika överlevnadsstrategier. Målet med fostran i trygghetsfärdigheter 

är att stärka barnets självkänsla och självförtroende, interaktionsfärdigheter, de emotionella 
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färdigheterna, skapa goda vänskapsrelationer och en trygg omvårdnad och tryggheten den 

vuxna ger. Det viktigaste i uppbyggnaden av tryggheten är vården och interaktionen mellan 

föräldrarna eller andra vuxna och barnet. Överlevnadsförmågan stärks då barnet klarar av 

situationer som hen uppfattar som skrämmande. Förmågan att klara av att ta hand om sig 

själv stärks då barnet känner närhet och trygghet från omgivningen. (Sillanpää, Nurmi, & 

Hannukkala, 2014, ss. 130-132) 

9.2 Cullbergs krisfaser 

Att hamna i en trauamtisk situation påverkar såklart människan och människan kan uppleva 

att man hamnar i en kris. En kris kan till exempel vara en nära persons bortång, sjukdom, 

men även våldtäkt och kidnappning. Det är personen själv som upplever händelsen som 

traumatisk eller inte och det finns inte rätt eller fel. Man kan inte säga till en person att det 

som personen går igenom inte är tillräckligt traumatiskt, utan så som man känner så känner 

man och det ska accepteras. Vid en kris eller en traumatisk händelse kan man hamna i olika 

faser. Johan Cullberg skrev om ”de fyra olika faser vi en kris”, vilka är chockfasen, 

reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. (Cullberg, 2006) 

En person blir i den så kallade chockfasen då något hemskt eller chockartat har inträffat. 

Syfte med chockfasen är att trygga överlevnaden. Man kan vara i en chockfas från ett dygn 

till flera veckor. Då personen är i en chockfas känns händelsen overklig. I reaktionsfasen har 

man börjat inse vad som har hänt. Här kommer känslor som ”varför händer detta mig” och 

”livet är orättvist”. Reaktioner under reaktionsfasen är oftast gråtmildhet, rädsla, ångest och 

hat. I detta skede är det viktigt att personen som är i en reaktionsfas har någon att prata med. 

Bearbetningsfasen är en behandlingsprocess av det som har hänt. Man kan vara i 

bearbetningsfasen från månader till i vissa fall år. I nyorienteringsfasen uttrycker, identifierar 

och bearbetar man tankar och känslor som är i samband med krissituationen. Årsdagar kan 

kännas jobbiga. Personen som är i denna fas blickar oftast framåt och kan se en framtid. 

(Törrönen, Hannukkala , Ruuskanen, & Korhonen, 2013, s. 55; Cullberg, 2006) 

9.3 Bowlbys anknytningsteori 

John Bowlby utvecklade anknytningsteorin, vilken har en utgångspunkt i att alla människor 

har ett grundläggande behov i att känna trygghet, men även starka band till andra. Detta 

gäller inte bara under barnet första levnadsår, utan det går genom hela barndomen, 

ungdomstiden och tills individen är i tidig vuxenålder. Anknytningsteorin betonar hur viktigt 
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det är att vårdgivaren är en stabil och trygg person för barnet. Anknytningsteorin är även ett 

försök till att förklara människans olika anknytningsbeteende och det band som barn knyter 

an med andra nära personer. Då ett barn eller en vuxen har en anknytning till en person, 

menar Bowlby att personen är mycket mottaglig till att söka närhet och kontakt då den är i 

behov av exempelvis stöd, hjälp eller skydd. (Eide & Eide, 2009, ss. 170-171) 

Med anknytningsbeteende betyder det som en person gör för att få närhet till en annan 

person, en person som bättre kan hantera svårigheter än en själv. Anknytningsbeteende 

märks oftast på ett barn då barnet har skrämts eller känner sig utmattad eller sjukt, samt är i 

behovet att behöva lugnas ner och få stöd, tröst och omsorg. Anknytningsbeteendet är 

tydligast under barnets tidiga ungdom och kan observerats under livets alla faser, speciellt 

då barnet känner att den går igenom en kris. Anknytningens främsta funktion är beskydd, då 

barnet känner att den är i en svår situation är det alltid ett stöd för barnet att veta att man har 

en person som är villig att hjälpa och stötta då det behövs. (Eide & Eide, 2009, ss. 170-171) 

Det finns olika anknytningsmönster, ”trygg anknytning” och ”otrygg anknytning” och den 

otrygga anknytningen finns i tre olika typer nämligen ”Otrygg och ambivalent anknytning”, 

”Otrygg och undvikande anknytning” och ”Otrygg och desorganiserad anknytning”. 

I en trygg anknytning betyder det att barnet känner sig säker och trygg hos sin föräldrafigur 

och att de kommer finnas till hands och kunna stöda och hjälpa om det skulle uppstå en 

situation som barnet upplever hotfull eller svår. Barnet känner att föräldrafiguren uppfattar 

vad barnet känner och ser barnets behov och svarar till barnet då det behövs. Då barnet 

känner sig trygg med föräldrafigurer som ger trygghet så har barnet lättare att våga utforska 

världen. Barnet utvecklar en förståelse för sig själv och världen där barnet förstår att hen 

klarar sig bra och att världen inte är farlig och skulle något hända så har jag mina trygga 

föräldrafigurer som hjälper mig samt skyddar mig. (Eide & Eide, 2009, s. 172) 

En otrygg och ambivalent anknytning är personen grundläggande osäker på om 

föräldrafiguren kommer att finnas där för barnet. Om barnet känner sig otrygg i att det inte 

finns någon som kommer finnas till hands, vara uppmärksam eller hjälpa till då det behövs 

blir anknytningen ambivalent. Barnets stora önskan är att få kontakt, men är även rädd ifall 

att önskan inte kommer bli märkt och barnet kommer inte bli sedd, förstådd eller 

tillgodosedd. Resultatet av detta är att barnet får separationsångest och det finns en risk att 

barnet blir klängigt, osäkert och ängsligt och inte kommer våga sig ut i världen på egen hand. 

Detta anknytningsmönster utvecklas då föräldrafigurerna i vissa tillfällen stöder, hjälper och 

ger omsorg och i andra tillfällen inte alls. (Eide & Eide, 2009, s. 173) 
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I en otrygg och undvikande anknytning har barnet fått en bristfällig tillit till 

föräldrafigurerna. Barnets behov avvisas och barnet får ingen hjälp. Om man har denna typ 

av anknytning tenderar man till att undvika kontakt och kanske försökt leva livet utan att 

anknyta sig med andra, samt inte visa att man behöver hjälp eller stöd.  En otrygg och 

desorganiserad anknytning har barnet som är desorganiserat en tendens att utveckla positiva 

och konstruktiva förhållanden till andra, medan otrygga barn kan ha en tendens att utveckla 

modeller av andra eller sig själva som kan bli olämpliga. (Eide & Eide, 2009, ss. 173-174) 

9.4 Resultat av intervjuanalyserna 

I intervjuerna med Jaycee Lee Dugard (bilaga 5), Natasha Kampusch (bilaga 6) och 

Elisabeth Smart (bilaga 2) kom det fram att de alla var unga när de blev kidnappade. Man 

kan se likheter hos dem, eftersom de alla tre kommer från goda familjeförhållanden och alla 

tre var minderåriga samt räknades som barn när de blev kidnappade. Det man även ser som 

gemensamt hos dessa tre är att ingen av dem känner någon sympati eller emotionellt band 

till sina förövare. Trots deras unga ålder kan man tydligt märka att de enligt intervjuerna 

blivit mindre påverkade av sina förövare än vad Patty Hearst (bilaga 4) och Kristin Enmark 

(bilaga 3) blivit. Detta kan kopplas till Bowlbys anknytningsteori. Enligt John Bowlby spelar 

anknytningen i tidig ålder stor roll för hur personer hanterar motgångar senare i livet. 

Eftersom Dugard, Kampusch och Smart var barn när de blev kidnappade är det alltså 

sannolikt att anknytningen fortfarande är aktuell, med tanke på att barn också enligt Bowlby 

är utrustade för att anpassa sig till olika typer av omhändertaganden. När de blev kidnappade 

blev naturligtvis förövarna de flickorna knöt an till, däremot hade de redan format en 

anknytning hos sina egna familjer innan. (Aroseus, 2013)  

Stockholmssyndrom är definierat som en störning där offer för kidnappning visar lojalitet 

och/eller skapar emotionella band med sina förövare med målet att komma undan eller göra 

sin tillvaro i fångenskap bättre. Överlevnadsinstinkter i sin tur är definierat som stress. En 

stressreaktion har gjort att vi överlevt i flera tusentals år och förr i tiden hjälpte den oss i 

situationer som kräver fysisk aktivitet som svar på en hotfull situation för människan. 

Människans hjärna är också uppbyggd för att klara hotfulla situationer. Skillnaden mellan 

Stockholmssyndrom och överlevnadsinstinkter kan alltså vara att Stockholmssyndromet är 

något man lider större risk att få om överlevnadsinstinkterna är svagare. Orsaken till att 

överlevnadsinstinkterna är svagare hos vissa och starkare hos andra kan enligt exempelvis 

Bowlbys teori, som tidigare nämnt vara anknytning. Om anknytningen är stark, har man 
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bättre överlevnadsinstinkter och därav lider man mindre risk att få Stockholmssyndrom. 

(Aroseus, 2013; Adorjan, Christensen, Kelly, & Pawluch, 2016; Ollmark, 2014) 

Genom en kvalitativ metod och en abduktiv-deduktiv innehållsanalys fick skribenterna ut 

skillnader, likheter och överlappningar i de olika fallen. Det var inte endast skillnader och 

likheter mellan offrens psykologiska reaktioner, utan även förövarna hade likheter i vissa av 

fallen. Detta var anledningen till att skribenterna även valde att fokusera på viktimologi och 

förklara skillnader och överlappningar mellan förövare och brottsofferskap och hur det ena 

inte behöver utesluta det andra. Enligt teorin om Stockholmssyndrom och 

överlevnadsinstinkter lider folk med starkare psyke och bättre anknytningsbakgrund mindre 

risk att falla in i destruktiva psykiska reaktioner under dåliga förhållanden som kidnappning. 

Eftersom två av förövarna var väldigt religiösa och därav hade tvångstankar vilket kan ligga 

som grundorsak till deras beteende har skribenterna även kort analyserat deras psyke och 

kommit fram till att enligt viktimologin kan även de ses som offer. Dock har samhället ibland 

svårt att se förövare som offer, även om det enligt viktimologisk forskning ibland kan vara 

nödvändigt. Enligt en deduktiv innehållsanalys har skribenterna därav kommit fram till att 

till exempel Jaycee Lee Dugards kidnappare hade behövt ses som ett offer och få hjälp, då 

kanske inte det som hände skulle hänt. Myndigheterna hade koll på denna man, men han 

övervakades inte tillräckligt, vilket enligt viktimologin kan vara för att samhället gärna 

porträtterar offer som svaga, hjälplösa och oskyldiga. (Adorjan, Christensen, Kelly, & 

Pawluch, 2016; Heber, Tiby, & Wikman, 2012, ss. 180–181; Ollmark, 2014)  

Då Cullbergs fyra olika krisfaser togs upp i arbetet ansåg skribenterna att Smart, Dugard och 

Kampusch inte var i chockfasen en lång tid. (Cullberg, 2006) Detta eftersom de tre flickorna 

hade en trygg anknytning och utifrån den utvecklat en stark självkänsla, börjat reagera och 

snabbt hoppat till reaktionsfasen där offret öppnar ögonen för situationen och förstår vad 

som sker. Det är vanligt att man är gråtmild, men det kan vara nödvändigt att släppa på 

känslor för att lätta på spänningar i kroppen. Reaktionsfasen kan kopplas till Smart’s fall där 

hon berättade att hon lät de sexuella handlingarna ske eftersom hon ansåg att om hon strider 

emot kommer våldtäkten bli längre, istället lät hon det ske så att det snabbare skulle vara 

över. Smart berättar att våldtäkterna aldrig blev mindre smärtsamma trots att hon slutade 

göra motstånd. Hon gjorde det för att överleva och för att hon visste att det skulle hända med 

eller utan motstånd.  
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10 Avslutande diskussion 

Då skribenterna valde att skriva om beroende som nyckelord precis i början av 

arbetsprocessen uppkom idén om att behandla begreppet Stockholmssyndrom och vad det 

egentligen innebär. Skribenterna hade redan en liten förkunskap om Stockholmssyndromet, 

därav det tidiga intresset för begreppet. Efter att skribenterna undersökt 

Stockholmssyndromet kom det kontinuerligt upp nya teman som skribenterna ville behandla 

i arbetet. Det är därför skribenterna inte går in på djupet på ämnet Stockholmssyndrom utan 

gör arbetet bredare med andra relevanta teman, för att stärka slutresultatets evidens. På grund 

av att skribenterna har valt att gå på bredden och inte på djupet finns färre källor på de stora 

rubrikerna Stockholmssyndrom och människohandel. Detta för den tidslinjen skribenterna 

hade att skriva detta arbete, men även för att begränsa hur djupt och hur mycket tid man kan 

sätta på de olika teman. Eftersom det kommit upp nya teman under arbetets gång, men även 

att skribenterna haft en förkunskap om ämnet så har det blivit en abduktiv-deduktiv metod. 

Som skribenterna tar upp i arbetet har det varit en svår process att förstå vilken metod som 

var lämpligast att använda, men landade som tidigare nämnt vid slutsatsen abduktiv-

deduktiv metod.  

På grund av den rådande situationen Covid-19 har det varit svårt för skribenterna att få tag i 

material från exempelvis biblioteket, då de har varit stängda. Skribenterna har istället använt 

sig av internet och försökt hitta tillförlitlig litteratur därifrån. E-böcker har även använts, 

men vid e-böckerna har det varit svårt att få fram de korrekta sidnummer vilket är orsaken 

till att vissa källor saknar sidnummer. Skribenterna har även suttit på olika ställen under 

denna situation, vilket innebär att processen av skrivandet samt planeringsmötet skett 

virtuellt. Skribenternas önskemål var att skriva allt tillsammans fysiskt, men på grund av 

Covid-19 har detta varit omöjligt, vilket skribenterna anser att ha försvårat situationen och 

möjligen påverkat resultatet i en liten utsträckning. Med bra samarbete har skribenterna 

lyckats arbeta från olika håll.  
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Elisabeth Smart 
 

Smart bodde med sin familj i Salt Lake City. Den 5 juni 2002 blev hon tvingad under knivhot 

till att följa med kidnapparen Brian Mitchell. Smart låg i sängen tillsammans med hennes 

syster Mary den natten, och Mary vaknade under kidnappningen men vågade inte göra något 

ifall att Brian skulle döda familjen. Efter att Smart hade försvunnit ut från huset sprang Mary 

till sina föräldrars rum och berättade vad som hade skett. De ringde polisen och utredningen 

samt sökningen påbörjades direkt. (Reel Truth Documentaries, 2019) 

Smart togs till Mitchells läger som låg uppe i bergen. I tältet var det även en dam som hette 

Wanda Barzee. Då hon kommer fram blir hon tvungen att tvättas och sedan blir hon 

våldtagen för första gången. Smart uttrycker att hennes önskan var bara att dö, och att hon 

kommer ihåg hur avundsjuk hon blev på de offer som blev våldtagna och sedan mördades, 

då deras lidande slutade direkt. Den 24 juli 2002 försökte Mitchell även kidnappa Smarts 

kusin Jessica, men misslyckades. Mary tyckte sig känna igen mannen som kidnappade Smart 

och i oktober 2002 berättade hon för sina föräldrar vem förövaren var, mannen vad 

”Immanuel” som han kallade sig, och han hade arbetat hos dem en dag i november 2001. 

Första mötet där Smart och Mitchell träffar på varandra är då Smarts förälder erbjuder jobb 

åt Mitchell som tiggde pengar ute på gatan.  (Reel Truth Documentaries, 2019) 

I februari 2003 släpps en fantombild på ”Immanuel” och sattes även fram till tv programmet 

”America’s Most Wanted”. Smart och hennes förövare gick tillsammans till biblioteket 

eftersom de skulle kolla på kartor då de skulle flytta, och då kom en polis fram för att fråga 

om hon var Elisabeth Smart. Barazee höll henne och knep till för att Smart inte skulle säga 

något. Polisen ville att deras förklädnad över ansiktet skulle tas bort, då de bar en vit klänning 

och en vit burka så att man bara såg ögonen men Mitchell sa att det hör till deras religion 

och att det var emot deras vilja.  Efter några veckor, den 12 mars 2003 hittas Smart, fem 

kilometer från hennes hem. (Reel Truth Documentaries, 2019) 

I intervjun med Harry Connick berättar smart att under nio månaders period hade hon tid på 

sig att fundera hur Brian och Wanda fungerade, och redan sedan dag ett har hon funderat ut 

hur hon ska uppföra sig för att överleva. Smart berättar, att bli våldtagen varje dag blev inte 

mindre skrämmande eller hemskt, men hon förstod att om hon inte gör motstånd så kommer 

de sexuella trakasserierna ta slut snabbare och hon slipper snabbare undan de sexuella 

trakasserierna. Det är frustrerande för Smart då folk påpekar att hon kunde gjort annorlunda, 

men det som hon gjorde så gjorde hon för att överleva och det var hennes sätt till det. Desto 
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fler motstånd hon gjorde blev det bara värre och mera smärtsamt, och hennes 

överlevnadsinstinkt blev att lära sig hur man ska uppföra sig och hur hon ska skydda sig 

själv för att hon ska överleva och en dag slippa hem. (Connick, 2017) 
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Kristin Enmark 
 

I augusti 1973 utspelade sig ett gisslandrama vid ett bankrån på Norrmalmstorg. Fyra 

personer som jobbade på Kreditbanken på Norrmalmstorg tagna som gisslan av en 

bankrånare. Det började med att en k-pist beväpnad man stormar in på Kreditbanken och 

avlossar en k-pistsalva i banklokalen och ber alla att lägga sig ned. Sedan tar han fyra 

personer till gisslan, tre kvinnor och en man. En av de som arbetade på banken lyckades 

alarmera polisen och då lade polisen all sin tjänsteman styrka som for till platsen och 

Norrmalmstorg spärras av. Några poliser lyckades ta sig in i banken och den ena 

polismannen blev beskjuten och träffas av ett skott i handen. Rånaren gjorde detta rån med 

Clark Olofsson, som under denna tid var intagen på Norrköpings fångvaktanstalt. Rånaren 

framför en lista med krav som de vill ha uppfyllda. På listan fanns det bland annat att han 

villa att Clark Olofsson skulle bli frisläppt, han ville ha pistoler och en mängd pengar. Efter 

att polisen utfört en uttröttningstaktik som inte fungerar så sprutar de in tårgas via hål som 

de borrat i taket. Den 28 augusti 1973 är operationen avslutad och gisslan förs ut fysiskt 

välmående. (Polismuseet, u.å.) 

I en intervju i Malou efter 10 med Kristin Enmark berättade hon att gisslan upplevde polisen 

som ett större hot än rånarna eftersom polisen sprutade in gas i valvet. Clark visade även 

trygghet till gisslan, han lugnade ned Janne Olsson och gjorde så att de slapp sitta bundna. 

Clark visade även en större trygghet till Kristin, han höll om henne, erbjöd henne att sova 

bredvid henne och sa att han inte skulle göra henne illa. Efter händelsen så ljöd gisslan vid 

rättegången för att skydda Clark, de nekade att han hade burit på en k-pist. (Malou efter tio, 

2015.) 

Ca. 1 år efter händelsen började Clark och Kristin brevväxla, först på en allmän nivå, hur det 

går med hennes utbildning och hur hon mår efter händelsen. Senare så började Clark skriva 

med sexuella undertoner och tills slut så fick bägge en längtan till att träffas och började få 

kärlekskänslor för varandra, de hade även kärleksmöten. Vid denna tid hade Kristin haft sex 

med Clark och även haft tanke på att skaffa barn med honom. Allt eftersom började Kristins 

barnlängtan öka och hon frågade Clark om han vill bli pappa och han svarade ja. Kristin 

berättar att hon inte ville ha barn med specifikt Clark, utan att hon i allmänhet bara villa bli 

mamma. Detta slutade med att Kristin blev gravid men de ledde sedan till ett missfall. Kristin 

berättar att de aldrig var ett par trots att de flesta trodde det. (Malou efter tio, 2015.) 
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Efter allt som har hänt så kände Kristin att hon kände sig misstolkad av samhället och att de 

anklagat henne att ha gjort fel. Då begreppet Stockholmssyndromet uppkom kände hon en 

skam, eftersom syndrom är en sjukdom och beskriver att det är något som inte fungerar i 

kroppen. Kristin tycker istället att hon hade en bra överlevnadsstrategi, hon beskrev det som: 

”om han gillar mig så kanske kan inte skadar mig”. De fortsatte att brevväxla i många år 

trots att Kristin hade hittat sin livs kärlek och även skaffat barn med honom. (Malou efter 

tio, 2015.) 
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Norrmalmstorg - Malou Efter tio (TV4). Hämtat från Youtube.com: 
https://www.youtube.com/watch?v=qERlAHUOtRM 

Polismuseet. (u.å.). Norrmalmstorgdramat. Hämtat från Polismuseet: 
https://polismuseet.se/veta-mer/kriminalhistoria/norrmalmstorgsdramat/ 
den 04. 03. 2020. 
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Patty Hearst 
 

Den 4de februari 1974 runt klockan 21 på kvällen så kommer en grupp av kvinnor och män 

med dragna vapen och knackar på Patty Hearst och hennes fästmans lägenhetsdörr. Gruppen 

misshandlade Pattys fästman och tog Patty, slängde henne i bakluckan av bilen och körde 

iväg. Senare kom det fram att Patty hade blivit kidnappad av en grupp beväpnade extremister 

som själva kallade sig Symbionese Liberation Army, eller SLA. SLA leddes av en kriminell 

vid namn Donald DeFreeze. SLA ville inget mindre än att starta ett gerillakrig mot den 

amerikanska regeringen och förstöra vad de kallade kapitaliststaden. SLA var en grupp med 

inhemska terrorister, en blandning av kvinnor och män, vita och svarta, anarkister och 

extremister från olika sociala förhållanden. Gruppen SLA hade redan skjutit två tjänstemän 

från en skola i Oakland med hjälp av kulor som var toppade i cyanid, ena vart dödad och den 

andra vart allvarligt skadad. (FBI, u.å.) 

SLA tog Hearst främst i syfte för att få landets uppmärksamhet. De valde Hearst eftersom 

hon var från en rik och mäktig familj, hennes farfar var tidningsmagnaten William Randolph 

Hearst. Kidnappningen av Hearst bedövade landet och de hamnade på framsidan i nationella 

nyheter, därav fungerade deras plan och de fick som de ville. SLA hade även mera planer 

med Patty, efter att de hade tagit Patty så började de släppa olika röstmeddelanden där de 

krävde miljontals dollar i matdonationer i utbyte mot att de skulle släppa Hearst. Samtidigt 

som SLA krävde pengar i utbyte mot Hearst så började de misshandla och hjärntvätta sina 

fångar i syfte att förvandla de unga fångarna till ett affischbarn för deras kommande 

revolution. Även denna plan fungerade eftersom den 3 april 1974 släppte SLA en inspelning 

där Hearst berättar att hon har gått med i deras kamp och att hon även har fått ett nytt namn. 

Några dagar senare, den 15 april 1974 så upptäcktes Hearst på en övervakningskamera på 

en bank där hon sågs med ett överfallsvapen under ett SLA rån. Efter detta rån och några 

andra rån så fångades några SLA medlemmar men ännu hade inte Hearst synts till, då hade 

hon och flera andra rymt och reste runt i landet för att undvika fångst. Till sist hittades hon 

och fångades i San Francisco den 18 september år 1975 och då anklagades hon för bankrånet 

och flera andra brott. (FBI, u.å.). 

Under bankrånet som hon gjorde tillsammans med andra SLA medlemmar så skadade de 2 

personer och kom undan med lite mera än 10 000 dollar. Patty stod framför disken på banken 

med ett vapen och bakom hennes stod en annan kvinna som också var beväpnad och siktade 

på Patty. På grund av att detta syntes på övervakningskamerorna så började polisen fundera 
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om Patty gjorde detta av egen vilja eller om hon blivit tvingad till det. Patty berättade senare 

i en intervju att hon måsta göra detta för att senare kunna bli fri. (Smithsonian Channel, 

2017.) 

I en intervju med Hearst mamma så berättade hon att Patty togs emot hennes egen vilja och 

att hon vart offer för tankekontroll av terrorister. I en intervju lovprisar Hearst sina tidigare 

kidnappare. Hon berättade att en man i SLE vid namn Cinque älskade människor med ömhet 

och respekt och att han hade hjälpt henne att förstå att det viktigaste inte är hur länge vi lever, 

utan hur vi lever. Sedan berättade hon även om en kvinna vid namn Gabi som även hon var 

med i SLE, hon övade med sitt vapen tills det blev en förlängning av henens vänster och 

häger arm. Gabi hade även lärt Hearst att tålamod och disciplin var nödvändigt för 

överlevnad och vinst. SLA berättade ofta att relationen mellan dem grundas på deras 

engagemang till kampen och kärleken för människorna. (Smithsonian Channel, 2017.) 
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Källförteckning 

FBI. (u.å.). Patty Hearst. Hämtat från fbi.gov: https://www.fbi.gov/history/famous-
cases/patty-hearst den 04. 03. 2020. 

Smithsonian Channel. (den 03. 11. 2017.). Patty Hearst´s Shocking Words After 
Robbing A Bank. Hämtat från Youtube.com: 
https://www.youtube.com/watch?v=bjF_tW-mflg 

Smithsonian Channel. (den 07. 11. 2017.). Patty Hearst's Chilling Eulogy for Fallen SLA 
Members. Hämtat från Youtube.com: 
https://www.youtube.com/watch?v=FhMkflX4gt8 
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Jaycee Lee Dugard 

Jaycee Lee Dugard säger i en intervju att det känns kränkande och nedvärderande att folk 

pratar om henne som att hon var kär i sin förövare. Själv påstår hon att så inte alls var fallet. 

Hon gjorde helt enkelt det hon behövde göra för att överleva.  

Jaycee Lee Dugard blev kidnappad år 1991, vid elva års ålder av Phillip och Nancy Garrido 

när hon stod och väntade på skolbussen. Phillip och Nancy var ett par, och Phillip var en 

registrerad sexbrottsling som inte borde fått vistas bland barn. Han kunde däremot befinna 

sig på lekplatser och andra ställen vilket bevisar att myndigheterna inte hade tillräcklig koll 

på honom. När Phillip och hans fru Nancy kidnappade Dugard, såg en man vid namn Carl 

Probyn händelsen och jagade dem men utan framgång. Jaycee Lee Dugard hölls 

tillfångatagen i Garridos skjul på deras bakgård ända fram till år 2009, då Phillip Garrido, 

och två unga flickor sågs tillsammans på ett universitet i Berkley, Kalifornien. Den konstiga 

dynamiken mellan trion och det faktum att Garrido folk veterligen inte hade några döttrar 

fick folk att reagera. Eftersom Garrido sedan tidigare var känd hos polisen, fick han och de 

två flickorna komma in på förhör, och då hade han även med sig en kvinna som äntligen 

kunde identifieras som Jaycee Lee Dugard. De två flickorna i fråga var deras gemensamma 

döttrar, som Phillip och Jaycee hade fått tillsammans efter att Phillip våldtagit Jaycee Lee 

Dugard. Phillip Garridos fru Nancy Garrido var också medveten om händelserna Dugard 

fick utstå under åren i fångenskap, och Nancy var även med under själva 

kidnappningen. (Primetime, 2018)  

Dugard säger i en intervju med Diane Sawyer att Nancy ibland verkade vara ledsen och på 

Dugards sida. Att hon kunde komma ut till skjulen och gråta och säga att hon önskat att 

hennes man skulle fått huvudvärk den dagen Jaycee kidnappades. Dugard säger dock i 

intervjun att hon inte köpte ett ord av det och endast såg Nancy som manipulativ. Hade 

symptom på Stockholmssyndrom funnits hos Dugard hade detta varit ett utmärkt sätt för 

Nancy att ta vara på det. Däremot verkar det som att det inte fanns eftersom Dugard påstår 

att hon endast gjorde vad hon behövde för att överleva. (Primetime, 2018) 

Relevant i Dugard-intervjun: 

Intervjuare: Tror du att du någonsin kommer förstå varför du inte lämnade? 

Jaycee: Jag tror inte det. 
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Jaycee: Även om de (poliserna) hade haft fel, så sa de något. De sa något och de räddade 

oss.  

Jaycee: Du bara gör vad du måste göra, för att överleva. 
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Källförteckning 

Primetime. (2018). Jaycee Dugard Primetime Diane Sawyer Interview. Hämtat från 
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=5-OsfrtlrsM&t=1543s 
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Natasha Kampusch 

Natasha Kampusch var tio år gammal när hon kidnappades av Wolfgang Priklopil i 

hemstaden Wien när hon var på väg till skolan ensam. Hon gick sällan ensam, berättar 

mamman Brigitta Sirny, men just denna dag gjorde hon det. Priklopil kidnappade Kampusch 

med hjälp av en vit skåpbil, och tog henne hem till sitt garage. (CriminalsAndCrimeFighters, 

2017) 

Kampusch själv berättar i en intervju att det kändes som tortyr att vara inlåst, eftersom 

Priklopil hade installerat en fläkt som lät högt hela tiden. Att det var fuktigt vilket 

framkallade mögel och att det luktade illa. Kampusch säger att det var obehagligt med alla 

insekter, samt att det blev hett när fläkten hade varit på för länge. Under tiden i 

garaget, kunde hon känna på sig att hennes förövare var på väg innan hon ens visste om det, 

berättar Kampusch. Hon säger sig fått ångest varje gång hon hörde honom komma in, men 

att hon fick hjärtklappningar och kände på sig att något var fel innan ljuden ens började 

höras. (CriminalsAndCrimeFighters, 2017) 

Innan Priklopil kidnappade Kampusch hade han frågat en professionell om hjälp angående 

att få ett rum ljudisolerat från inte bara röster utan även hammarslag och dylikt. Han fick 

hjälp med det, och personen berättar i efterhand att han blev förskräckt när han fick veta om 

vad han egentligen hjälpt Priklopil med i efterhand. Kampusch berättar också att hon tyckte 

det var extra hemskt av Priklopil att han hade så mycket pengar så han kunde ha råd att köpa 

en BMW, men ändå lät henne svälta. Eftersom Priklopil torterade Kampusch så mycket som 

han gjorde, sa hon att hon kände hat för honom. Detta tyder på att inget Stockholmssyndrom 

var inblandat. (CriminalsAndCrimeFighters, 2017) 
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Källor 

CriminalsAndCrimeFighters. (2017). Natascha Kampusch - 3.096 Days. Hämtat från 
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=_W7UQoD3veA 

 

 

 

 

 

 


