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Abstrakt 

År 2004 riktades media mot tätorten Knutby i Uppsalas kommun i Sverige. Sara 

Svensson, en medlem i den lokala religiösa församlingen, hade skjutit två personer. 

Denna kvalitativa undersökning formades med hermeneutiken som metodansats. Med 

Peter L. Berger och Thomas Luckmanns kunskapssociologiska teori och med understöd 

av Hjalmar Sundéns rollteori som teoretiskt perspektiv tolkades och gavs hennes 

handlingar en förklaring. Undersökningen visade att Sara Svenssons 

verklighetsuppfattning kom att förändras i och med intåget i Knutby församling. Hennes 

religiösa uppfattning och den relation hon hade till andra medlemmar förändrande och 

utvecklade hennes verklighetsuppfattning till att rättfärdiga de förödande handlingar 

hon utförde. 
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1. Introduktion 

Detta arbete kretsar kring morddramat som utspelades år 2004 i Knutby som ligger i Uppsalas 

kommun. Arbetet kommer att rikta fokus på att undersöka Sara Svensson, vilken var den 

person som utförde det mord och mordförsök som händelserna i Knutby främst refererar till.  

2. Bakgrund 

Knutby är en tätort som ligger i Uppsalas Kommun i Uppland. Tätorten ligger 40 kilometer 

öster om Uppsala och år 2016 uppmättes invånarantalet till 705 stycken (NE, 2018). Knutby 

har dock kommit att förknippas med det mord och mordförsök som inträffade där år 2004. 

Detta resulterade i att media blev riktad mot orten under cirka ett år (NE, 2018). Denna 

historia har en koppling till ortens kristna församling.  

2.1 Knutby församling 

Knutby församlingens ursprung kan dateras till år 1921 och som vid denna tidpunkt bildades 

som en pingstförsamling. År 1985 valdes Kim Wincent till pastor i församlingen vilket 

innebar en återuppbyggnad av intresset för församlingen som tidigare årtionden varit lågt. 

Wincents tillträde innebar bland annat att församlingen förändrades i en teologisk mening. 

Wincent hade tidigare studerat Livets Ords lära vilket blev en kontrast mot den tidigare 

traditionella pingströrelsens läror om bland annat profetior. Sättet som församlingen pratade 

om profetior kom att förändras (Bergstrand, 2007, s.23–25). Pingstförsamlingen hade 

traditionellt sett att profetior från Gud skulle godkännas av alla medlemmar i församlingen. 

Detta gick emot Livets Ords tradition där profetiorna istället ofta uppenbarar sig för ledaren i 

församlingen och som i sin tur inte kan ifrågasättas av övriga medlemmar. Denna teologiska 

utveckling i Knutby församling innebar att gamla medlemmar försvann och nya tillkom 

(Svahn, 2012, s.341).  

Kim Wincent utsåg år 1992 Åsa Waldau till pastor i församlingen. Då var medlemsantalet 

runt 40 stycken. Likt Wincent var Waldau också starkt influerad av Livets Ords läror och hon 

fick snabbt en betydande ställning i församlingen. Waldau mottog själv ett flertal profetior 

som de övriga i församlingen inte kunde ifrågasätta. Hon arbetade flitigt med predikan i och 

med att hon reste runt till andra församlingar samt bibelskolor där hon undervisade. En person 

hon mötte under dessa resor var Helge Fossmo som hon rekryterade till församlingen i 

Knutby år 1997. Hon och Fossmo kom sedan att arbeta tillsammans med omstruktureringen 

av församlingen. En av dessa omstruktureringar var hur församlingen styrdes. Församlingens 

demokrati kom så småningom att upplösas där medlemmarna blev indelade i olika grupper 
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med en tydlig ledare för varje grupp. Dessa ledare var i sin tur alla underordnad Waldau. 

Styrelseskicket kunde liknas vid en pyramid med Waldau i toppen, pastorerna under henne 

och sedan medlemmarna (Bergstrand, 2007, s.25–30). I Bibeln står det att Jesus återkomst kan 

liknas vid ett bröllop där en brudgum möter sin brud. Församlingen tolkade detta i en konkret 

mening, liksom att Jesus återkomst skulle ske i samband med ett riktigt bröllop. Fossmo 

antydde att Waldau var den utvalda som Jesus skulle gifta sig med. Waldau blev i och med 

detta betraktad som Kristi brud och hon kom även att börja dela denna tanke där hon ansågs 

vara den utvalda (Bergstrand, 2007, s.35).  

3. Tidigare forskning 

När det kommer till tidigare arbeten och uppsatser kring händelserna i Knutby kan det 

upplevas vara något tunt eftersom det finns få vetenskapliga publikationer kring ämnet. Det 

finns dock några vetenskapliga publikationer och böcker som vidare ska presenteras 

kortfattat. 

Knutby och Stockholmssyndromet, En religionspsykologisk undersökning av 

stockholmssyndromets koppling till våld i religiösa rörelser är en kandidatuppsats skriven av 

Marcus Israelsson vid Umeå Universitet år 2014. Det är en kvalitativ hermeneutisk fallstudie 

vilket innebär att den använder tolkning som verktyg till att erhålla sig förståelse och att 

metoden saknar generella regler då den bestäms av fallets unika karaktär. Israelsson 

undersökte om de händelser som tog plats i Knutby kan förklaras genom 

stockholmssyndromets teori och i så fall hur. Stockholmssyndromet innebär att offer börjar att 

sympatisera med eller identifiera sig med sina förövare (NE, 2018). Han undersökte också om 

händelserna i Knutby kan förklara något om stockholmssyndromet som modell för förståelse 

av religiösa våldsamma miljöer (Israelsson, 2014). 

”Det är mycket vanligt att sekter exploaterar sexualiteten” – en kritisk diskursanalys av 

händelserna i Knutby är ett projektarbete skriven av Pär Danielsson vid Linköpings 

Universitet år 2005. Danielsson använde sig av en kritisk diskursanalys i vilken han studerade 

ett empiriskt material i form av skildringar från Dagens Nyheter och Expressen om Knutby 

församling i ett syfte för att se hur händelserna diskursivt har presenterats (Danielsson, 2005). 

Knutby – två sidor av samma mynt, en socialkonstruktivistisk analys är en C-uppsats 

skriven av Johanna Gunnarson år 2005 vid Stockholms Universitet. Gunnarson har genom 

kvalitativa intervjuer undersökt såväl församlingsmedlemmars samt tidigare 

församlingsmedlemmars olika verklighetsuppfattningar kring olika fenomen som var 
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förekommande inom församlingslivet i Knutby. I sin studie använde hon sig av en 

socialkonstruktivistisk teori (Gunnarson, 2005). 

Det finns också en rad olika böcker kring ämnet som går att finna där några av de kändaste 

verken är bland annat Inte bara Knutby, drömmen om det fullkomliga skriven av Göran 

Bergstrand, präst och legitimerad psykoterapeut. Han skriver bland annat om församlingens 

historia, ger en möjlig förklaring till händelseförloppet i Knutby samt närmar sig och 

beskriver huvudpersonerna i församlingen som hade en stor betydelse (Bergstrand, 2007). 

Terese Cristiansson som är kriminalreporter på Expressen har skrivit en bok som heter 

Himmel eller helvete, mord i Knutby, i vilken hon går igenom hela händelseförloppet. I den 

boken har hon även intervjuat ett flertal olika personer inom flera olika områden för att på så 

sätt kunna ge en helhetsbild av händelserna (Cristiansson, 2004). Eva Lundgren som tidigare 

genomfört samhällsvetenskaplig genusforskning har skrivit en bok med titeln Knutbykoden. I 

den har hon bland annat intervjuat pastor Helge Fossmo och genom de samtalen återger hon 

en egen analys av händelserna som enligt henne media har missat (Lundgren, 2012). 

Genom att ta del av dessa arbeten, uppsatser och böcker har det uppmärksammats att det 

saknas insikt kring Sara Svenssons handlingar och händelseutveckling utifrån de teoretiska 

perspektiv vi har valt. Därmed är detta kunskap vi vill bidra med. 

4. Inledning 

Nedan kommer vi att förklara vad som är syftet med detta arbete samt presentera våra 

frågeställningar. 

4.1 Syfte 

Vår undersökning antar en religionsbeteendevetenskaplig ansats där syftet är att utifrån Peter 

L. Berger och Thomas Luckmanns teori inom det social konstruktivistiska perspektivet med 

understöd av Hjalmar Sundéns rollteori få en djupare förståelse för huvudpersonen i detta 

morddrama, Sara Svensson, och hur hennes relationer samt trosuppfattning kom att påverka 

hennes verklighetsuppfattning och handlingar. Berger och Luckmanns teori ger oss verktyg 

till att analysera hur hennes sociala verklighet blev konstruerad, omformad och upprätthållen. 

Sundéns teori ger oss också möjligheten till att kunna uppfatta och synliggöra de olika roller 

som Svensson åtog sig i ett flertal situationer i sitt liv. Dessa roller speglar olika begrepp och 

religiösa karaktärers roller samt funktioner i mytiska berättelser. De teoretiska modellerna 

kompletterar varandra i och med att den förstnämnda har fokus på sociala relationer och 

verklighetsuppfattningar medan den andra uppmärksammar hur en individs trosuppfattning 

kan påverka vilka roller den tar.  
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4.2 Frågeställningar 

• Vilken verklighetsuppfattning hade Sara Svensson och på vilka sätt förändrades den 

i och med intåget i Knutby församlingen och sedermera under tiden hon befann sig 

där? 

• Vilka roller erhöll Sara Svensson i Knutby församlingen och hur påverkade det 

hennes handlingar? 

5. Kvalitativ forskning 

Nedan kommer det redogöras för detta arbetes val av vetenskaplig metod och varför just 

denna metod är effektiv för vår undersökning. Vi rör oss inom den kvalitativa forskningen 

som är vanligt för forskning inom humaniora. Kvalitativ forskning kännetecknas framförallt 

om att uppmärksamma innebörder och då i ett sammanhang med fokus på människan. Enligt 

(Backman, 2016, s.56) ligger intresset hos forskaren i att studera människan i sin kontext och 

då i avseende på hur den ”upplever, tolkar och strukturerar en omgivande verklighet i relation 

till sina tidigare kunskaper och erfarenheter – hur livet och omvärlden får (har) mening”.  

5.1 Hermeneutik – ”den tolkande metoden” 

Att försöka tolka en människas intentioner, det vill säga hennes utsagor och handlingar genom 

tolkning, medför ett betraktande av hon som intentionell. Alltså en människas intentioner med 

sina handlingar eller utsagor påverkas inte av yttre omständigheter som hon inte kan 

kontrollera och förhåller sig istället till det som sker inom och utom henne. Faktorer som 

exempelvis arvsanlag, uppväxt och människor i hennes närhet sätter i sin tur upp ramen som 

hon rör sig inom och kan både begränsa, ge möjligheter och sätta villkor för detta handlande. 

Vår omvärld tolkas och handlingar utförs utefter denna kunskap och utefter det som kan 

tänkas vara av betydelse (Starrin och Svensson, 1994, s.75–76). 

En kvalitativ analys inom det hermeneutiska området innebär att finna kunskap utefter 

förutsättningen av att människan ses som intentionell där målet är att finna förklaringar till 

exempelvis olika fenomen som handlingar och företeelser i helhet eller i relation till det som 

tidigare varit känt kring dem. Detta skapar i sin tur kunskap för andra människor och fenomen 

i deras sammanhang. Syftet är att skapa förutsättningar för att problem, sammanhang, 

konflikter och utsagor ska kunna tolkas, hanteras och lösas. (Starrin och Svensson, 1994, 

s.77). 
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5.2 Hur metoden använts i vår undersökning 

Ett material går att samla in på flera olika sätt i en hermeneutisk undersökning. I vårt fall har 

vi läst texter i olika dokument. I vårt tolkande har vi dokumenterat med hjälp av stödord under 

arbetets gång. Detta för att vi enkelt skall kunna gå fram och tillbaka för att tolka Sara 

Svenssons handlingar i de olika sammanhang de utförts inom. I analysen är det viktigt att titta 

på de utsagor, handlingar och situationer som kan tänkas relatera till undersökningens syfte 

och inte bara välja en eller två sekvenser som kan tänkas stämma överens med exempelvis en 

förväntning (Starrin och Svensson, 1994, s.81). Vi har därför i vårt material presenterat, 

analyserat och tolkat allt som kan tänkas beröra Sara Svenssons socialisationsprocess och 

rolltagande. Vi har valt att undersöka ett flertal händelser och samtidigt undersöka enstaka 

händelser djupare för att skapa en större förståelse för helheten. Genom att gå mellan helhet 

och del på detta vis arbetas det utefter det som kallas för den hermeneutiska cirkeln (Starrin 

och Svensson, 1994, s.82). Detta är ett arbetssätt som vi använt oss av under arbetet med 

denna uppsats. Metoden vi använt oss av mynnade i slutändan ut till vårt resultat.  

Vårt redskap är alltså att genom tolkning ur en given referensram, det vill säga de valda 

teoretiska perspektiven, erhålla oss en nyanserad förståelse för Sara Svenssons sociala och 

religiösa verklighetsuppfattning och hur detta påverkade hennes handlande samt utveckling. 

Vår metodansats kan därmed definieras som deduktiv. Vi har samlat in både primär data från 

Sara Svenssons ordagranna uttalanden i polisförhör, samt sekundär data i form av 

levnadsberättelser som blivit transkriberade. Vår forskning är teoristyrd där vi med hjälp av 

våra teorier sökt våra svar. Detta med hjälp av begrepp och modeller som redan finns 

tillhanda för att närma oss en förklaring på fallet. Det är alltså en analys styrd av teorier för att 

se om den kvalitativa datan kan leda oss fram till en möjlig förklaring (Malterud, 2009, 

s.172). Med vår undersökning vill vi bidra till det religionsbeteendevetenskapliga fältet.  

5.3 Genomförande 

Under följande avsnitt redogör vi steg för steg hur vår undersökning har genomförts, liksom 

på vilka sätt och i vilken ordning de olika procedurerna genomförts. Vi började med att läsa 

övergripande om fallet kring Knutby församling i olika böcker som berörde ämnet. Därefter 

undersökte vi olika vetenskapliga teorier. Vi valde Berger och Luckmanns samt Sundéns 

teorier av den anledningen att vi märkte att de kunde ge oss en nyanserad förståelse för 

fenomenet. När vi väl var bekanta med de valda teorierna utvecklades ett utkast av vår 

frågeställning som i sin tur var relaterade till dessa. Sedan fortsatte vi med att läsa det 

rättspsykiatriska utlåtandet och polisförhören med Sara Svensson i 
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förundersökningsprotokollet. Den information som gick att finna där utgjorde vår primära och 

sekundära data vilket vårt empiriska material består av och som sedermera har analyserats i 

denna undersökning. Detta på grund av att vi ville komma så nära ursprungskällan som 

möjligt vilket rimligtvis då är hennes egna uttalanden. Sedan valde vi att plocka ut en del av 

denna data som vi med hjälp av teorierna kunde analysera, belysa och ge en nyanserad bild 

utav.  

5.4 Avgränsningar 

Till en början var intresset i första hand att skriva ett arbete om religiösa grupperingar. Detta 

ledde i sin tur till att lägga fokuset på enbart en religiös gruppering för att det inte ska bli ett 

allt för brett område att forska kring. Till slut föll valet på Knutby församling som möjligen är 

den mest omskrivna religiösa grupperingen och församlingen från Sverige i modern tid. Detta 

föll sig också naturligt eftersom den geografiska platsen där församlingen var belägen kändes 

tilltalande eftersom den var stationerad i ett närområde till det lärosäte som författarna till 

denna uppsats befinner sig på. I den dramatiska historien kring Knutby församling kan det 

urskiljas tydliga roller och karaktärer. Vi valde en av dessa karaktärer, närmare bestämt Sara 

Svensson, till att studera djupare kring hennes inblandning i historien för att göra en 

ytterligare avgränsning med tanke på detta arbetets begränsade omfång. Vi bestämde oss för 

denna person på grund av att det var hon som fysiskt utförde mordet och mordförsöket. 

5.5 Definitioner 

I detta kapitel kommer det framkomma vilka begrepp som är centrala i vår undersökning och 

hur vi använder dem. Detta klargörs för att läsaren ska förstå begreppen i den meningen de är 

syftade till att förstås i vår undersökning. Begreppen är hämtade ur de teoretiska perspektiv 

som vi valt till denna uppsats. De kommer att användas på det sätt som Berger och Luckmann 

samt Sundén använder dem. 

Social verklighetsuppfattning – Det sätt en individ uppfattar sin omgivning, något som i sin 

tur är beroende av personens ifråga sociala relationer. De sociala relationerna formar 

individen i hur den tänker och handlar i olika situationer. Det kan liknas vid att individen rör 

sig inom de normer och regler som den gjort till sina egna genom interaktionen med andra 

människor. 

Signifikanta andra – De människor en individ har en relation till och som har en avgörande 

roll till att forma samt upprätthålla den ovan beskrivna sociala verkligheten. 
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Referensram – Det vi vet om den objektiva och subjektiva världen som vi införskaffat oss 

genom kunskap och erfarenheter. Det är genom den kunskapen och erfarenheten vi har fått 

från vår omgivning som format oss till hur vi tänker och agerar. 

5.6 Disposition 

Vår disposition innehar en lineär struktur. Vi har en introducerande del som leder läsaren in i 

det ämne som undersöks. Här presenteras bakgrundsinformation samt tidigare forskning som 

förtydligar och gör läsaren bekant i ämnet. Därefter framkommer vår undersöknings syfte 

med tillhörande frågeställningar. Detta efterföljs sedan av en del där det preciseras hur 

undersökningen har genomförts. Här presenteras bland annat vår vetenskapliga metod, 

material och teoretiska perspektiv. Efter denna del kommer själva undersökningen som består 

av vårt empiriska material uppföljt med en tillhörande analys. Avslutningsvis följs analysen 

upp av en diskussionsdel i vilken resultatet av hela undersökningen knyts ihop, diskuteras och 

slutsatser dras. Hela arbete avslutas sedan genom att presentera förslag på framtida forskning 

vilket efterföljs av våra referenser (Backman, 2016, s.69).  

6. Material 

6.1 Undersökningsmaterial 

Materialet som vi undersökt är hämtat från förundersökningsprotokollet som är en primärkälla 

och det rättspsykiatriska utlåtandet vilket är en sekundärkälla. Det har även kompletterats i 

vissa delar med andra källor ur material som står listat under rubriken ”Litteratur”. 

6.2 Litteratur 

Förutom det som ovan beskrivits har även annat material kompletterat arbetet. Allt ifrån 

böcker, uppsatser och avhandlingar i ämnet kring händelserna i Knutby till diverse hemsidor 

på internet. Även artiklar och böcker i uppsatsskrivande har kommit till hjälp. 

7. Teoretiskt perspektiv 

Det teoretiska perspektiv vi har valt att använda oss av är det social konstruktivistiska 

perspektivet utifrån Peter L. Berger och Thomas Luckmanns teori, med understöd av Hjalmar 

Sundéns religionspsykologiska rollteori. Den litteratur som vi använt oss av för att inhämta 

vårt teoretiska perspektiv består av Peter L. Berger och Thomas Luckmanns bok 

”Kunskapssociologi, Hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet”, Søren 

Barlebo Wennebergs bok ”Socialkonstruktivism – positioner, problem och perspektiv”, 

Hjalmar Sundéns bok ”Religionen och rollerna” och Nils G. Holms bok 
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”Religionspsykologins grunder” samt Antoon Geels och Owe Wikströms bok ”Den religiösa 

människan, en introduktion till religionspsykologin”. 

Sara Svenssons objektiva och subjektiva verklighet samt de roller hon tog och blev 

tilldelad i det profana samt religiösa sfärer hon befann sig i innan och under händelserna i 

Knutby vill vi tolka utifrån dessa teoretiska utgångspunkter. 

7.1 Kunskapssociologi och socialkonstruktivism  

Peter L. Berger och Thomas Luckmann har tillsammans utvecklat en teori inom 

socialkonstruktivismen. Denna teori är grundad på tankar från bland annat Schutz och den 

fenomenologiska traditionen samt den klassiska kunskapssociologin som företrätts av bland 

annat Mannheim, Scheler och Marx (Wenneberg, 2001, s.70–71). Fundamentet till denna 

teori representeras av idén om att samhället är en mänsklig produkt, samhället utgör en 

objektiv verklighet och att människan är en social produkt (Wenneberg, 2001, s.71). Berger 

och Luckmanns teori syftar i sin tur till att söka svar på hur människans 

verklighetsuppfattning och föreställningsvärld konstrueras, vilket är huvudmålet med 

kunskapssociologin. De tre påståenden som utgör teorins fundament går vidare att koppla till 

tre stycken begrepp som har en beskrivande central roll för Berger och Luckmanns 

förklaringsmodell. Dessa tre begrepp benämns som externalisering, objektivering och 

internalisering. Det är viktigt att poängtera att dessa begrepp endast kan förstås i relation till 

varandra, det vill säga de är bundna till varandra och förstås utifrån den premissen (Geels och 

Wikström, 2012, s.63). Vi har även valt att ta upp tre andra begrepp från denna teori vilka är 

typifiering, legitimering och alternation då dessa är användbara i vår undersökning. 

7.1.1 Externalisering  

Människan föds in i en redan given social verklighet. Denna verklighet är upprätthållen av 

tidigare generationers utformade vanor. Att människan upprättar vanor i sina aktiviteter 

medför att alternativen minskar för hur någonting ska utföras och i förlängningen befriar det 

människan från en mängd beslut. Detta är någonting som sker naturligt eftersom det innebär 

en kraftbesparing. Detta i sin tur utmynnas också i att människan upplever en psykologisk 

lättnad genom att besluten för en handling eller upplevelsen av en händelse inte behöver 

definieras på nytt, steg för steg (Berger och Luckmann, 1979, s.69–70). Externalisering 

innebär att människans vanemässiga beteende efterhand sprider sig till andra människor. När 

således denna externalisering skett kan det innebära att institutioner uppstår på ett större 

samhällsplan. Detta innebär att hela samhället som människan är en del av är ett resultat av att 

människans vanor blivit externaliserade (samhället är en mänsklig produkt). När en människa 
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föds får hon med andra ord ta del av dessa institutioner redan från födelsen oavsett om hon 

vill eller inte. För att få vara en del av denna verklighet måste barnet acceptera detta och ta till 

sig den (Wenneberg, 2001, s.71–72).  

7.1.2 Objektivering 

När det talas om objektivering handlar det om det samhälle som människan producerat. Det är 

människans vanemässiga beteende som ovan beskrivits som externaliserats i den 

utsträckningen att institutioner uppstått i den objektiva världen. En objektiv verklighet är 

präglad av institutioner i olika former (samhället är en objektiv verklighet) (Berger och 

Luckmann, 1979, s.76–77). 

7.1.3 Internalisering 

Samhällets normer, regler och institutioner är något som vi människor tar till oss med tiden. 

Det är dessa som formar oss till vilka vi växer upp till att bli. Den primära socialiseringen sker 

när vi är väldigt unga då vi blir upplärda ofta via våra föräldrar. Detta är det första steget en 

individ tar mot ett medlemskap i samhället. Medan den sekundära socialiseringen är i 

utsträckning de efterföljande processer i socialisationen där individen tar del av andra 

områden i den objektiva världen. Dessa områden kan bland annat utgöras av skola och jobb 

men även av exempelvis idrottsföreningar som alla påverkar den fortsatta utvecklingen 

(Berger och Luckmann, 1979, s.154). När vi väl definierar oss med en social verklighet även 

på den inre arenan av oss själva och inte bara genom den objektiva världen som finns utanför 

oss så kallas det för internalisering. Den objektiva världen blir för oss meningsfull, det vill 

säga vi blir ett med den genom den inre sociala världen (Wennberg, 2001, s.72). Det är viktigt 

att poängtera att den primära och sekundära socialisationsprocessen skiljer sig åt i det 

avseende att verklighetsbevarande mekanismer är av ytterst nödvändighet i den sekundära 

socialisationsprocessen. En individs verklighetsuppfattning behöver bekräftas av sin 

omgivning och här är både tillfälliga vardagskontakter och signifikanta andra av betydelse. 

Med signifikanta andra menas det de som individen har starka känsloladdade band till (Berger 

och Luckmann, 1979, s.174–175). 
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7.1.4 Typifiering 

Vårt sociala agerande i interaktion med andra människor medför ett rolltagande för oss själva 

och en tilldelning av roll av motparten. De sociala vanor som skapats och de handlingar som 

dessa vanor medför har ofta bakomliggande motiv vilket hjälper människorna att skapa roller 

som speglar motiven. När vi har tagit på oss en roll eller tilldelat en motpart en roll har vi 

därmed också blivit kategoriserade där våra handlingar ryms inom ramen för kategorin. Vi 

handlar olika inom olika roller vilket fördelar de sociala handlingarna som är nödvändigt för 

ett konstruerande av de sociala institutionerna. Det är på detta vis samhället blir till en social 

produkt, vi externaliserar vanorna i ett större sammanhang (Wennberg, 2001, s.72–73). 

7.1.5 Legitimering  

De institutioner som blivit konstruerade i den objektiva verkligheten kommer för människor 

som tidigare inte tagit del av dessa att behöva legitimeras. Legitimeringen av institutionerna 

innebär att skapa och upprätthålla dess meningsfullhet för de tilltänkta nya medlemmarna som 

skall bli en del av denna objektiva verklighet (Geels och Wikström, 2012. s.64). 

Legitimeringen av institutionerna har först och främst till syfte att ge kunskap samt förklara 

hur verkligheten förhåller sig och vad som är rätt eller fel gällande handlingar (Berger och 

Luckmann, 1979, s.113). Berger och Luckmann nämner att den högsta nivån av legitimering 

innebär ett skapande av ett symboliskt universum. Det symboliska universumet samordnar 

tidigare generationers teorier och institutionella ordningsformer till en helhet av symbolisk 

karaktär. Ett symboliskt universum kan bland annat sätta våra handlingar, sättet vi tänker på 

och gränssituationer som döden, samhällets fortskridande och den institutionella ordningen i 

en större meningsfull kontext. Det symboliska universumet skapar en allmän ordning på 

allting och placerar allt på rätt plats. Ett symboliskt universum kan befinna sig i exempelvis 

en teologisk, vetenskaplig eller filosofisk sfär vilket betyder att människans externalisering 

kan te sig olika beroende på vilket symboliskt universum som platsen tilldelas (Geels och 

Wikström, 2012, s.65).  

7.1.6 Alternation 

Som tidigare nämndes genomgår människan en socialisationsprocess vilken är nödvändig för 

att skapa sig en verklighetsuppfattning. En alternation innebär i detta fall att en 

verklighetsuppfattning har kommit att hotas i den utsträckningen att individen helt byter 

sådan. Detta kan uppstå genom att exempelvis en individ erfar en djup krissituation där 

vidmakthållandet av verklighetsuppfattningen fallit ur spel. Exempel på detta kan vara när en 
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förälder går bort samt om en make eller maka försvinner. Detta kan även ske om en individ 

skulle byta social miljö. Den nya verklighetsuppfattning som individen erhåller sig kan enbart 

uppnås genom att en ny likartad primär socialisationsprocess genomgås. Interaktion med de 

människor som befinner sig i denna alternativa socialisation är den viktigaste bidragande 

faktorn till att alternationen och den nya internaliseringen kan uppstå. När sedan alternationen 

har skett är det samtidigt dessa människor som upprätthåller denna nya 

verklighetsuppfattning, liksom där en viktig ingrediens är att avskärma sig från den tidigare 

världen och dess invånare och endast befinna sig i denna plausibilitetsstruktur. En 

plausibilitetsstruktur utgörs av en social miljö som fungerar som en bas. Individerna i den 

upprätthåller och bekräftar ens sociala verklighetsuppfattning. Individen kommer att behöva 

bryta med sitt förflutna och motsäga sig allt som går emot den nya verklighetsuppfattningen 

och detta kan ske genom en ständig interaktion med medlemmarna i den nya 

plausibilitetsstrukturen (Geels och Wikström, 2012, s.69–70). 

7.2 Rollteorin 

Hjalmar Sundén påtalade att han arbetade inom det religionspsykologiska fältet. Han har 

genom sitt verk ”Religionen och rollerna” formulerat en teori kring begreppet ”roller” där han 

tilldelade begreppet en religiös innebörd (Sundén, 1959). I jämförelse med Berger och 

Luckmanns teori om att roller är någonting individer upptar som beteendemodeller i ett socialt 

samspel med andra, poängterade Sundén också att dessa roller kan vara utsprungna från en 

religiös tradition. Det vill säga i en religiös miljö kan rollerna komma ur mytiska berättelser 

eller texter som till exempel det Nya Testamentet i Bibeln (Holm, 1993, s.47). Inom religiösa 

traditioner och dess heliga skrifter finns det en mängd människor och gudar som interagerar 

med varandra (Sundén, 1959, s.54). En människa kan relatera till en annan människas 

handlande med Gud i Bibeln som den upplever överensstämmer med sitt eget handlande i den 

verkliga världen (Holm, 1993, s.48). När människan upptäckt denna relation eller lärt sig detta 

handlingsmönster från Bibeln kan sedermera handlandet i det verkliga livet möjligtvis leda till 

uppenbarelser där Guds närvaro kan upptäckas. Människan har i och med detta applicerat en 

roll på sig själv. Att applicera en sådan roll eller upptäcka något ickeprofant kan vara 

beroende av vilken livssituation människan befinner sig i. Detta rollapplicerande kan i sin tur 

ge konsekvenser och på sikt även förändra den roll som innehas i såväl den subjektiva som 

den objektiva verkligheten. Människan kan alltså antingen ta på sig människans eller Gud 

självs roll i exempelvis en människa-Guds relation (Geels och Wikström, 2012, s.92–93). 

  



 

14 

 

7.3 De teoretiska perspektivens användbarhet i vår undersökning 

Peter L. Berger och Thomas Luckmanns teorier ger en förklaring till hur en individ såväl 

formar som upprätthåller sin sociala verklighet. Detta har vi undersökt hos Sara Svensson. 

Teorierna hjälper oss att erhålla en förståelse för hur Sara Svensson uppfattar sin verklighet 

och därmed utgör de en kunskapsgrund i vilken det vidare kan ges förklaringar till varför hon 

handlade som hon gjorde i de utvalda situationerna vi redogör för. Hjalmar Sundéns rollteori 

fyller ett syfte genom att den påvisar de religiösa aspekterna av rolltagandet gällande ett 

särskilt handlande. Båda teorierna lyfter varandra. Sundéns rollteori skapar förutsättningar för 

att analysera Svenssons handlingar på ett religiöst plan medan Berger och Luckmanns teorier 

speglar i högre grad det sociala samspelet mellan individer. Berger och Luckmanns teorier har 

också fokus på hur religionen kan utgöra en avgörande faktor i bildandet av en 

verklighetsuppfattning men innefattar inte aspekterna av ett rolltagande som kan erhållas 

exempelvis från en mytisk berättelse som Bibeln. I och med detta ansåg vi att teorierna 

kompletterar varandra fördelaktigt för vår undersökning. 

8. Resultat 

8.1 Sara Svensson innan Knutby 

Sara Svensson föddes år 1977. Hennes familj tillhörde Svenska Alliansmissionen 

(Rättsmedicinalverket, 2004), vilket är ett kristet frikyrkosamfund som tillhandahåller olika 

församlingar (Svenska Alliansmissionen, 2018). Hon har varit djupt troende under hela sin 

uppväxt (Förundersökningsprotokoll, 2004, s.699). Svensson föddes med en mycket allvarlig 

födoämnesallergi vilket resulterade i många sjukhusbesök. Trots detta uppfattade hon 

barndomen som lycklig. Hennes moder tog på sig en extremt omhändertagande roll där hon 

uppsade sig från jobbet för att spendera all sin tid till att vårda sitt sjuka barn. Svensson 

mindes inte att hennes far fanns där för henne under denna tid utan att det var framförallt 

modern som bringade henne mycket omsorg och oro (Rättsmedicinalverket, 2004). 

Svensson var 7 år när hon började i skolan och uppgav att hon hade enkelt att få kompisar. 

Skolan var för henne en trivsam miljö där det enda orosmomentet för henne var att stå i 

centrum. Detta uppdagades vid de tillfällen då högläsning var aktuellt. Dessa tillfällen innebar 

för henne en psykisk påfrestning av en ångestfull skräck som i sin tur påverkade 

koncentrationsförmågan och inlärningsprocesserna. Hon upplevde i dessa situationer att hon 

hade svårt att andas (Rättsmedicinalverket, 2004). 
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När Svensson var 11 år dog hennes mor och detta resulterade i en stor sorg. Hon började att 

känna sig väldigt ensam där hon tog på sig en mask och byggde en fasad för att isolera sorgen. 

Fasaden fungerade som en mur mot utomstående för att inte låta någon komma henne nära. I 

och med detta tvingade hon sig själv att ta på sig moderns roll i hemmet på en bekostnad av 

en del av sig själv. Hon tappade kontakten med sina kamrater och med en del av hennes 

tidigare glädje. Det var som om hennes utveckling blev stillastående på grund av hennes nya 

roll. Från och med denna tidpunkt i hennes liv kändes det som om hon åldersmässigt stannade 

kvar på samma plan från det att modern dog. Hennes känslomässiga isolering tillät inte henne 

att ta emot omsorg från andra. Hennes pappa försökte med detta men Svensson upplevde 

istället att det var hon som fick ta hand om honom (Rättsmedicinalverket, 2004). 

Sara Svensson gick omvårdnadsprogrammet på gymnasiet i Värnamo. Under denna tid 

mådde hon fortsatt dåligt. Sista året i gymnasiet blev hon tillsammans med en kille som hon 

haft känslor för i flera år. Svensson upplevde deras relation som destruktiv där pojkvännen 

trakasserade, var avvisande och tryckte ner henne. I slutet av gymnasiet bröt hon denna 

relation (Rättsmedicinalverket, 2004). 

Efter studenten gick Svensson med i en bibelskola i Göta Bro. Detta påverkade hennes liv i 

en positiv bemärkelse där hon kunde finna en sorts glädje emellan åt igen. Hon mådde 

fortfarande dåligt och den tidigare kontakten med pojkvännen var ännu inte avslutad vilket 

inte förbättrade hennes välmående. År 1997 arbetade hon på ett gruppboende för 

utvecklingsstörda i Vaggeryd och där trivdes hon bra. Under hösten samma år började hon på 

en ny bibelskola i Aneby. Under denna tid kom även ett nytt tillfälligt uppbrott med den 

tidigare pojkvännen som utvecklade en känsla av glädje hos henne igen. Men varje gång 

pojkvännen kontaktade henne började hon må psykiskt sämre tills hon till slut gjorde klart att 

hon inte ville ha något med honom att göra. Hon fick stöd till att bryta denna relation med 

hjälp av själavårdare och de hjälpte även henne med sorgearbetet av moderns död 

(Rättsmedicinalverket, 2004). 

Första kontakten Sara Svensson fick med Knutby församling var år 1998 då hon fick 

kontakt med Åsa Waldau och bestämde sig kort efter detta att söka sig till en bibelskola i 

Knutby. Efter denna månadslånga bibelskola i Knutby valde Svensson senare att flytta dit. 

Hon kom då att bli en del av Knutby församling (Rättsmedicinalverket, 2004).  
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8.2 Sara Svensson i Knutby, relationer och religiös utveckling  

8.2.1 Åsa Waldau 

Som tidigare har nämnt träffade Sara Svensson Åsa Waldau för första gången i Ralingsås, 

Aneby år 1998. Waldau var den första personen som föreslog att Svensson skulle flytta till 

Knutby genom en invit till ett sommarläger där. I sin första kontakt med Waldau fick 

Svensson uppleva fina komplimanger där Waldau beskrev henne som ren, helig och nära Gud. 

Genom dessa komplimanger gavs hennes religiösa resa en förstärkt upplevelse om att hon 

befann sig på rätt spår (Rättsmedicinalverket, 2004). Svensson har i förhör med polisen 

berättat att hon upplevt Waldau som en kärleksfull, fostrande, rak och ärlig ledare 

(Förundersökningsprotokoll, 2004, s.797). Trots detta gjorde de tidigare årens djupa sår och 

osäkerhet som fanns inom henne sig påminda. Hon valde att inte visa dessa svagheter för 

Waldau på grund av de förväntningar som hon upplevde att Waldau hade på henne. Svensson 

uppfattade Waldau som en väldigt stark och säker person som hon själv inte kunde mäta sig 

med. Efter en tid upplevde Svensson att Waldau kunde syna hennes fasad och trots hennes 

försök att uppnå kraven på att vara helig och ren så upplevde hon en förändring inombords 

vilket hon kände försvårade hennes relation till Waldau. Detta ledde så småningom till 

konflikter mellan dem. Svensson började själv syna Waldau och hade svårt att se hur hon 

kunde ha en speciell relation till Jesus då hon ansåg att alla var lika älskade av Jesus. Det 

började pratas bakom Svenssons rygg i församlingen och hon började känna sig syndfull och 

falsk på grund av hennes förnekelse av denna profetia om att Waldau var den utvalda. Hon 

började känna att Waldau drog sig ifrån henne och där hon hamnade längre ner på skalan i 

hennes ögon. Under denna tid var även Waldau väldigt nära Helge Fossmo men som i detta 

skede börjat distansera sig från henne för att istället närma sig Svensson. Waldau uppfattade 

detta som att Svensson tog Fossmo ifrån henne. Fossmo i sin tur började stötta Svensson i 

denna outtalade konflikt (Rättsmedicinalverket, 2004). 

I början av hösten år 2001 fick Waldau berättat för sig av Fossmo att han och Svensson 

skulle gifta sig, även fast Fossmo fortfarande var gift med Alexandra. Detta var något som 

Waldau motsatte sig och det innebar att Svensson upplevde en skam på grund av att hon 

kände sig inkräktande på Fossmos äktenskap. Fossmos handlingar hade alltid en religiös och 

andlig mening och Svensson sade själv att hon förlita sig på detta. Hon började tala illa om 

Waldau bakom hennes rygg och hon i sin tur ansåg att Svensson var en fresterska som var 

negativ för Fossmo. I ett anonymt brev som kom till Fossmo stod det att någon hade fått en 

uppenbarelse om att Alexandra skulle dö, Fossmo och Svensson skulle bli ett par och att 
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Waldenvik skulle dö om de inte skilde sig. När Waldau fick kännedom om detta brev tolkade 

hon det som om djävulen försökte förgöra Svensson. Detta skapade en motsättning mellan 

Svensson och Waldau (Rättsmedicinalverket, 2004). Svensson gick emot Waldaus ledarskap 

vilket resulterade i att Waldau och andra församlingsmedlemmar började frysa ut Svensson i 

syfte att hon skulle ångra sina val så att Gud kunde stanna hos henne. Svensson sökte nåd hos 

Gud genom bön men svaren var frånvarande. I början av vintern år 2001 förklarade Waldau 

för Svensson att hon inte tyckte om Fossmo och Svenssons relation. Hon förklarade att i 

fortsättningen skulle hon vara äkta och ärlig mot henne. Detta på grund av att kunna få 

försoning. Efter detta hade inte Svensson och Waldau någon kontakt fram till dess att 

hammarhändelsen skedde i november år 2003. Hammarhändelsen syftar på det första 

mordförsök Svensson utförde mot Fossmos fru Alexandra då hon en natt klev in i hennes 

sovrum och slog henne i huvudet med en hammare medan hon sov. 

(Förundersökningsprotokoll, 2004, s.797 & 805). Svensson tvingades att lämna Knutby på 

order av församlingens ledare som ett resultat av det mordförsöket (Bergstrand, 2007, s.40). 

8.2.2 Helge Fossmo 

Helge Fossmo och Åsa Waldau stod varandra nära men i och med att Svensson och Waldaus 

relation blev sträng så började Fossmo ta avstånd från Waldau för att samtidigt närma sig 

Svensson. Det var vid denna tidpunkt som Fossmo och Svensson började få allt mer kontakt. 

Fossmo började att stötta Svensson i hennes konflikt med Waldau (Rättsmedicinalverket, 

2004). Fossmo ansågs av många vara en stor andlig ledare. Han hade tidigare drömt i sju 

dagar i streck om att hans första hustru skulle dö på ett visst sätt och han bad till Jesus och 

frågade om vad dessa drömmar betydde. Det var en allmän tro i församlingen att dessa 

drömmar var ett verk av djävulen. Han bad också Svensson att fråga Jesus vad drömmarna 

betydde. Fossmo antydde just att Svensson var renast efter Waldau och skyddad från 

begynnelsen. Han förklarade för henne att hon hade en övernaturlig förmåga i att kunna tala 

med Gud. När sedan Fossmos fru dog stärktes hans position i församlingen då han just precis 

hade klarat av Guds prövning. På vintern år 1999 blev både Svensson och Fossmo sjuka 

samtidigt. Att båda blev sjuka samtidigt förklarades med en religiös innebörd. Fossmo hade 

blivit besatt av demoner där han drabbades av drömmar liknande vid uppenbarelser. Han 

lades därför in på sjukhus. Han drömde bland annat om en katt som klöste honom och när han 

sedan vaknade fanns rivmärken befintliga på hans kropp. Detta uppfattades som en 

uppenbarelse. Tillståndet kändes inte helt fantasifullt då flera i församlingen tidigare hade 

varit bekanta med det ockulta (Rättsmedicinalverket, 2004). Den sammanlagda tiden de var 
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sjuk varade i 40 dygn, vilket är ett betydelsefullt tidsspann i Bibeln och som är kopplad till 

kamp. Exempelvis när Mose klev upp på berget och stannade där i fyrtio dagar och fyrtio 

nätter utan att äta och dricka för att ta emot stentavlorna (Mos 5, 9:9). Och som när Jesus blev 

ledd av Anden i fyrtio dagar ut i öknen (Luk 4:1). I församlingen tolkades detta som att 

Fossmo och Svensson genomgick en andlig kamp. Att Svensson fick kämpa tillsammans med 

Fossmo mot dessa demoner berodde även på att hon var Fossmos och Waldaus förebedjare. 

Fossmo var väldigt kärleksfull mot Svensson och höjde henne ofta i en andlig betydelse, 

exempelvis genom att påtala att hon var ren och helgad. Svensson beskriver Fossmo som 

karismatisk, god, kärleksfull och betydelsefull för både henne och hela församlingen. Under 

påskaftonen år 2001 uppstod en erotisk laddning mellan dem. Fossmo beskrev för henne 

”himmelsk kärlek mellan rena människor, om den kärlek som ger kraft, en kärlek som står 

ovanför äktenskapet etc, etc” vilket övertygade Svensson om att deras handlingar var 

rättfärdigad, liksom att deras relation till varandra inte var oren. Svensson försökte att hindra 

sig själv eftersom hon inte ville vara otrogen mot hennes man Waldenvik, men samtidigt hade 

hon börjat förälskat sig i Fossmo. Fossmo menade att de hade ingått i ett förbund av himmelsk 

kärlek. Han tolkade Bibeln och fick uppenbarelser om att Waldenvik och hans egna fru 

Alexandra skulle försvinna. Svensson började fundera om detta verkligen kunde hända och på 

något sätt förberedde hon sig genom att tro att sin kärlek till Fossmo var Guds sätt att göra allt 

enklare om det skulle ske. I slutet av maj år 2001 blev Fossmo väldigt sjuk och förklarade att 

han var tvungen att ha Svensson vid sin sida dygnet runt för att detta var Guds vilja. Fossmos 

sjukdom blev bekräftad för Svensson när hon med egna ögon kunde se hur han blev 

attackerad av något osynligt varje kväll. Svensson vakade vid hans sida i åtta månader i vad 

hon själv beskrev som en fysisk och psykisk bundenhet till honom. Hon uppfattade att han 

befann sig i en andlig värld full av demoner där varje natt avslutades med ett samlag på grund 

av att Fossmo var övertygad om att detta var ett behjälpligt medel för att besegra demonerna. 

Hon var hans sköld och räddning och hon uppfattade detta som att Gud hade ålagt henne 

denna uppgift. Under hela denna tid bodde Alexandra i samma hus fast i ett annat rum. 

Svensson var i och med detta väldigt isolerad från omvärlden men hon såg det samtidigt som 

sin uppgift av Gud att hjälpa Fossmo (Rättsmedicinalverket, 2004). 

Efter denna kamp förklarade Fossmo för både Waldau och Svensson att han skulle gifta sig 

med Svensson. Waldau motsatte sig detta och Svensson kände sig skamsen över att hon 

bidrog till att bryta Fossmos äktenskap. När Svensson även fick höra från Waldau att hon var 

en fresterska mot Fossmo föll hennes värde ännu djupare. Fossmo fick också vid denna tid det 

anonyma uppenbarelsebrevet som förkunnade att Alexandra skulle dö samt att Svensson och 
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Waldenvik var tvungna att skilja sig (Rättsmedicinalverket, 2004). Detta uppenbarelsebrev 

innebar att Svensson tillslut tog beslutet att skilja sig från Waldenvik och det var Fossmo som 

praktiskt ordnade med skilsmässans alla delar. Svensson hade vid denna tidpunkt velat träffa 

sin far men hade av Fossmo inte tillåtits göra det för att hon skulle vara där för honom i 

kampen mot demonerna. Svensson började uppleva att hon var fångad av Fossmo genom 

detta och samtidigt märkte hon hur hans känslor för henne kommit att svalna. Han påtalade 

för henne att hon var tvungen att ändra sig och ångra sina synder mot Waldau. När hon 

förklarade för honom att hon inte visste hur eller varför hon hade syndat försvann Fossmos 

kärlek för henne helt. Enligt honom var hon bortom räddning från Gud vilket skapade en 

känsla av Guds frånvaro hos henne. Detta ledde till en lång psykisk misshandel i form av 

trakasserier där Fossmo sårade henne, sa att hon var värdelös, att hon inte var rätt inför Gud, 

hon var syndfull, inte helig, självisk samt högmodig och att den enda som älskade henne trots 

hennes brister var han. Fossmo hade gjort henne till en nedbruten slav och han förklarade för 

henne att hennes närvaro i Knutby kunde innebära att människor i hennes närhet blev orena. 

Hon trodde på hans ord och försökte därför finna nåd hos Gud genom bön men Fossmo 

förklarade för henne att hon endast kunde bli fri från sina synder genom att utföra en extrem 

lydnadshandling (Rättsmedicinalverket, 2004).  

Fossmo hade nu börjat inleda ett förhållande med Anette Linde samtidigt som han fortsatte 

ha en sexuell relation med Svensson. Svensson var helt gripen av Fossmo, kunde inte motsäga 

honom och det var som att han lade tankar i hennes huvud som hon sedan formulerade där 

han bekräftade hennes uttalande vilket i sin tur ledde till de förödande handlingar som 

Svensson utförde på mordkvällen. Trots detta både älskade och dyrkade hon honom innerligt. 

Det var nu lydnadshandlingarna kom till ytan (Rättsmedicinalverket, 2004).  

Svensson berättar i förhör att hon under hela år 2003 mådde dåligt, kände sig misslyckad 

och då särskilt inför Gud. Hon hade en känsla av att Gud inte ville ha något med henne att 

göra. Svensson visste att Gud älskar alla människor och påpekade att detta står i Bibeln men 

trots det hade hon ett stort självförakt och kände att hon var långt ifrån Gud. Trots att hon 

mådde dåligt tvingades en känsla fram som sa att Fossmos fru Alexandra skulle få komma till 

himlen och att det skulle ske via Svensson som en prövning inför Gud. Dessa tankar uppstod i 

hennes huvud en vecka innan hammarhändelsen. I samband med dessa tankar fick hon även 

anonyma sms där det stod ”det du vet att du måste göra, det måste du göra” och även ”gör du 

inte detta är det försent för dig”. Dessa sms förstärkte känslan hos Svensson om att hon hade 

ett uppdrag att utföra och om hon inte gjorde det skulle hon vara bortom räddning 

(Förundersökningsprotokoll, 2004, s.707–709). I ett sms fick hon bibelhänvisning till 
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Predikaren 3:3 som hänvisar till detta bibelstycke ”dräpa har sin tid, hela har sin tid”. Genom 

att visa sig villig till att utföra en sådan handling trodde Svensson att Gud skulle ingripa innan 

det skulle ske (Förundersökningsprotokoll, 2004, s.710). Svensson var övertygad om att de 

anonyma sms:en inte kom från Fossmo utan att det var Gud som talade till henne 

(Förundersökningsprotokoll, 2004, s.785). Svensson förklarade också att Fossmo frågade kort 

innan hammarhändelsen inträffade om hon skulle kunna klara av att döda en annan människa. 

Hon sa först nej, varefter han tillade ”även om det var Guds vilja?”, Svensson citerade då 

första Moseboken om Abraham som skulle offra sin son efter Guds vilja och att om Gud själv 

sa det till henne skulle hon göra det. Hon fick sms med religiösa inslag där det stod ”var inte 

förtvivlad, tveka inte, för Guds skull och för hennes skull och för hans skull och för din skull 

måste det ske, att komma hem är nåd”. Hon uppfattade att det handlade om Fossmo och 

Alexandra samt att det handlade om att få komma till himlen. Fossmo sa att det måste ske 

genom Svensson som en lydnadshandling för att få komma tillbaka till Gud som hon nu stod 

långt ifrån (Förundersökningsprotokoll, 2004, s.757–759). Ett par dagar innan 

hammarhändelsen slängde Svensson ett par anteckningar där det stod ”Jag, Sara har syndat så 

svårt att jag inte längre har rätt att leva som en vanlig människa, jag ska vara glad och 

tacksam att jag får vara Helges slav, jag har inte rätt till ett eget liv, jag är tacksam för att 

Helge är en god herre, jag måste lära mig att i allt lyda Helge och att göra allt för att förtjäna 

nåden”. Svensson menade att dessa ord kom från Fossmo och att hon måste efterfölja dem för 

att komma närmre Gud (Förundersökningsprotokoll, 2004, s.805). Hennes välvilja till att 

utföra uppdraget gav henne en känsla av att hon kunde göra vad som helst bara hon fick 

tillhöra Gud (Förundersökningsprotokoll, 2004, s.714).  

Efter hammarhändelsen tvingades Svensson att lämna församlingen. En tid efter att hon 

hade lämnat församlingen ringde hon till Fossmo. Fossmo berättade för Svensson att han hade 

haft en dröm om gravstenar med bland annat Alexandras namn på. Svensson fick också ett 

sms där det stod ”det första är ditt måste, det andra kan du göra av kärlek. Det måste ske på 

något sätt. Det skulle räknas dig till godo inför honom, nej din osjälviska hjälp skulle räknas 

dig till godo inför honom. Du kan”. Fossmo sa till Svensson att om hon utförde handlingarna 

skulle han tala gott om henne inför Gud. Hon ifrågasatte inte detta utan litade på Fossmos 

auktoritet inför Gud. Hon visste att om Fossmo bad Gud om någonting så skulle det ske 

(Förundersökningsprotokoll, 2004, s.776–777). Svensson fick i uppdrag att döda Alexandra 

samt Anette Lindes man Daniel Linde för att i Fossmos mening erhålla nåd från Gud. Denna 

nåd var för Svensson viktig på grund av att hon jämförde sig med Judas 

(Rättsmedicinalverket, 2004). Svensson placerade sin tro i relation till Fossmos tro. Svensson 
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ansåg att Fossmo trodde att hon var ett redskap som skulle utföra något förutbestämt vilket 

var Guds plan. Alltså att skjuta och döda Alexandra och Daniel (Förundersökningsprotokoll, 

2004, s.728–729) Hon beskrev sitt agerande som robotliknande där hon själv inte hade någon 

kontroll (Rättsmedicinalverket, 2004). Svensson trodde att Gud skulle hjälpa henne att utföra 

uppdraget att döda Alexandra och Daniel, exempelvis genom att hitta ett vapen åt henne eller 

att låta något övernaturligt ske. Därför började hon be till Gud om hjälp. Svensson såg 

Fossmo som sin ledare och sig själv som hans lärjunge och att hon skulle befria honom 

(Förundersökningsprotokoll, 2004, s.773–774). Hon var övertygad om att allt som hände i 

församlingen var planerat av Gud. Om någon skulle dö skulle de komma till himlen 

(Förundersökningsprotokoll, 2004, s.796). 

Den 10e januari år 2004 sköt Sara Svensson båda Alexandra Fossmo och Daniel Linde. 

Daniel överlevde mordförsöket och Svensson upplevde därmed att hon var helt bortvänd från 

Gud genom sitt misslyckande. Svensson har berättat att hon aldrig var rädd för Fossmo under 

deras relation på grund av att hon var förblindad av kärleken. Hon uttryckte inför 

rättegångsförhandlingarna att hon inte skulle vilja träffa honom igen eftersom hon är rädd att 

denna kärlek ska födas på nytt (Rättsmedicinalverket, 2004). Efter brotten vill hon fortfarande 

ha den djupa tro hon en gång besuttit men hon menar samtidigt att nu tvivel har uppstått på 

grund av att hon inte riktigt vet hur Gud tänker med tanke på det hon har gjort. Hon tror dock 

fortfarande på att Gud är förlåtande. Svensson uttryckte att för att kunna utföra en botgöring 

måste man leva på rätt sätt (Förundersökningsprotokoll, 2004, s.669). 

9. Analys 

9.1 Sara Svenssons sociala verklighet innan Knutby 

Sara Svensson föddes in i ett religiöst och kristet hem. Hennes föräldrar var en del av den 

Svenska Alliansmissionen vilket innebar att hon föddes in i en redan given social verklighet 

som var färgad av den kristna läran. Eftersom Svensson föddes in i ett kristet hem fick hon ta 

del av den tidigare generationens, det vill säga föräldrarnas institutionella vanor. Detta 

innebar att en externalisering skedde i och med att föräldrarnas kristna vanor förflyttade sig 

och blev en del av den nya generationen som Svensson representerade. Den sociala 

verkligheten som Svensson fötts in i och nu börjat att förstå medförde i sin tur en 

objektivering av densamma. Det vill säga att hon har gjort denna verklighet till sin egen 

genom att ta del av dessa institutionella vanor.  

Svensson föddes med en födoämnesallergi vilket medförde svårigheter för hennes 

välbefinnande. Hennes moder tog på sig en enormt omhändertagande roll i vilken hon sa upp 
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sig från jobbet för att finnas där för sitt sjuka barn. Modern var den största tryggheten och 

säkerheten i Svenssons liv. Vid de tillfällen då modern inte fanns närvarande som exempelvis 

i skolan upplevde Svensson en större osäkerhet. Denna osäkerhet kom bland annat till uttryck 

vid tillfällen då hon var tvungen att stå i centrum bland andra människor. Dessa situationer 

medförde psykiska påfrestningar och ångest. Det kan tydas på att den primära socialisationen 

för Svensson, förutom hennes erhållande av den kristna tron, innebar att hon blev formad till 

en beskyddande och omhändertagande person sprungen ur hennes moders sätt att vara. Detta 

förstärktes ytterligare när sedan hennes moder gick bort när hon var elva år gammal. Från att 

tidigare ha enkelt med att få kompisar började hon nu att tappa kontakten med många tidigare 

vänner. Detta på grund av att hon hanterade moderns sorg med en teknik där hon isolerade 

sorgen inom sig själv och höll de som ville visa sin omsorg för henne på avstånd. Hon 

beskrev själv att hon stannade i utvecklingen där hon åldersmässigt befann sig på samma plan 

som när modern dog. För att koppla detta till internaliseringen blev den sekundära 

socialisationen lidande i och med att hon slöt sig från kontakter i övriga samhället. Eftersom 

den sekundära socialisationen skiljer sig från den primära i den utsträckningen att den behöver 

ständigt bekräftas och förstärkas från signifikanta andra och vardagskontakter kan en 

förståelse uppstå till varför Svensson upplevde att hon stannade kvar i utvecklingen. Det vill 

säga, hon tillät inte andra komma henne nära och detta skapade ett hinder för den fortsatta 

sekundära socialisationsprocessen.  

Som vi har sett var grundskolan kantad av osäkerhet och sorg för Svensson. Hennes tid i 

gymnasiet förändrade inte hennes välmående i någon större bemärkelse. Inom loppet av denna 

period var hon fortfarande glädjelös och inblandad i ett destruktivt förhållande. En form av 

vändpunkt kom dock efter studenten. Under denna tid gick hon med i bibelskolor, fick jobb 

där hon trivdes och hennes destruktiva förhållande med den tidigare pojkvännen fick ett 

avslut. Hon mådde fortfarande dåligt men dessa händelser skapade ändå en form av glädje. 

Själavårdare hjälpte henne att ta steget ifrån det destruktiva förhållandet som påverkat hennes 

välmående psykiskt negativt samtidigt som de även hjälpte henne med sorgearbetet av 

moderns bortgång. Här får den sekundära socialisationen ett tillfälle att fortsätta bygga vidare 

på vad den primära socialisationens arbete grundat sig på, nämligen ett återtåg in i en kristen 

miljö som tidigare varit representerat under hennes barndom. Hon fann en form av tillit hos 

själavårdarna och tillät dem komma henne nära där hon delade med sig av känslor som hon 

tidigare isolerat och mottog hjälp för att bryta förhållandet till pojkvännen. Själavårdarna och 

medlemmar i bibelskolorna kan uppfattas för henne vara dessa signifikanta andra som var 

betydelsefulla för en fortsatt internalisering av verkligheten. Denna sociala verklighet kunde 
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Svensson relatera till och definiera sig själv med. En social verklighet som skapade ett inre 

lugn och glädje där den trivsamma objektiva verkligheten också tillät internaliseringen av den 

subjektiva verkligheten att fortgå. När vi accepterar den sociala verkligheten både objektivt 

och subjektivt har internaliseringen skapat en social varelse med en identitet. Det var tack 

vare dessa bibelskolor som Svensson fann en plats i livet, både i den objektiva såväl som i den 

subjektiva verkligheten. 

9.2 Sara Svenssons sociala verklighet i Knutby 

År 1998 var starten för den förändring Svenssons sociala verklighet kom att utsättas för. Det 

var då hon för första gången träffade Åsa Waldau. Waldau kom till en början att förstärka 

Svenssons subjektiva verklighet. Detta genom förstärkande komplimanger av en upplyftande 

karaktär som både stärkte henne som person och hennes religiösa position. Svensson 

uppfattade Waldau med begrepp som kärleksfull, fostrande, rak och ärlig. Efter en tid började 

Svensson att uppleva motsättningar i denna nya sociala miljö hon blivit en del av. Hennes 

religiösa uppfattning som tidigare internaliserats kom att möta motstånd då den objektiva 

verkligheten i den nya sociala miljön var annorlunda än vad hon tidigare varit van vid. Denna 

objektiva verklighet var visserligen en kristen miljö, däremot var den kristna läran annorlunda 

än den som var en del av hennes subjektiva verklighet. Den förändring som sedermera kom 

att ske för Svensson innebar en ny socialisationsprocess genom en alternation med stöd från 

övriga medlemmars legitimeringar och typifieringar i denna nya sociala miljö. Det var 

framförallt två individer i denna nya sociala miljö som hade avgörande betydelse i hennes 

socialisationsprocess, Åsa Waldau och Helge Fossmo. Svenssons religiösa uppfattning som 

var en del av hennes subjektiva verklighet kom att motsättas då hennes övertygelse om att 

Jesus älskade alla människor lika mycket blev ifrågasatt av de signifikanta andra i hennes nya 

sociala miljö. Den religiösa uppfattningen var att Waldau var den utvalda av Jesus, någonting 

som gick emot Svenssons övertygelse. Gruppen vände sig emot henne när hon inte delade 

samma uppfattning som de andra. För att kunna bli en del av denna nya gemenskap var hon 

tvungen att internalisera sig i denna nya religiösa tro och acceptera den. 

När gruppen och dess ledare vände sig emot Svensson kom Fossmo att ställa sig vid 

hennes sida och det var sedan han som blev den yttersta faktorn till hennes alternation, det vill 

säga byte av verklighetsuppfattning. Fossmo fick en betydande roll i Svenssons liv och det var 

genom honom som hennes subjektiva verklighet kom att omformas. Han både lyfte och 

övertygande henne om att hon var särskilt utvald av Gud, liksom att hon kunde ”höra Gud 

tala”. Fossmo blev för henne den signifikanta andre som såväl skapade som vidmakthöll 
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hennes nya sociala verklighet. Hon uppfattade Fossmo som en karismatisk, kärleksfull och 

andlig ledare och knöt i och med detta starka band med honom. Deras kärleksrelation blev 

starkare i och med att den motiverades i form av religiösa övertygelser. Dessa religiösa 

övertygelser kom att påverka såväl alla tankar som handlingar de kom att dela med varandra. 

Allt gavs en religiös mening och detta var något som Svensson blev internaliserad till genom 

Fossmo, det vill säga allting som händer i den objektiva världen har en religiös orsak. Fossmo 

drabbades även av flera sjukdomstillstånd där han blev sängliggande och led av andliga 

kamper med demoner. Den enda räddningen för Fossmo under dessa kamper var Svensson. 

Hon hjälpte honom att genomgå en prövning från Gud genom att ge stöd i form av att vara vid 

hans sida under en större del av dygnets timmar samt genom en sexuell interaktion som 

botemedel. Han övertygade henne om att hon var hans enda räddning. Detta skapade en stark 

bundenhet till Fossmo vilket också resulterade i en större isolering från omvärlden. Under 

dessa skeenden var alternationen under en pågående process och där isoleringen från 

omvärlden förstärkte och upprätthöll den nya verklighetsuppfattningen där hon nu blivit ett 

redskap för sin andliga ledare. 

Under Svenssons tid i Knutby proklamerade Fossmo en rad olika uppenbarelser för henne. 

En av dessa kom i ett brev och sade att Alexandra var tvungen att dö och att Waldenvik och 

Svensson var tvungna att skilja sig. Deras starka band till varandra gjorde att Svensson 

förlitade sig på hans ord gällande dessa uppenbarelser och där hon tog beslutet att skilja sig 

från Waldenvik. Under denna period förklarade också Fossmo för Waldau att han och 

Svensson skulle ingå i ett giftermål. I och med det giftermål han förkunnade mellan honom 

och Svensson erhöll Svensson en ny roll av sin omgivning. Waldau motsatte sig giftermålet 

och började beteckna henne som en fresterska. Detta resulterade i att hon fick en ny roll som 

stod i direkt motsättning mot den hon tidigare haft, det vill säga från att vara ren och helig till 

att bli en fresterska. Svenssons sociala agerande och handlingar i sin interaktion till Fossmo 

medförde att människorna runtomkring henne ändrade uppfattning och placerade henne i en 

kategori som var längst ner på skalan i denna institution som representerade hennes objektiva 

verklighet. Hennes sociala värde hade minskat. En typifiering av henne från de övriga 

människorna i hennes sociala verklighet hade skett i en negativ bemärkelse. Vid denna 

tidpunkt vände sig Fossmo helt emot Svensson. Från att ha varit kärleksfull till att börja bryta 

ner henne i vad som kan liknas vid en psykisk misshandel i form av trakasserier av en religiös 

karaktär. Han förklarade för henne att det enda sättet att få nåd från Gud var att utföra en 

extrem lydnadshandling. Den alternation som Svensson genomgått med hjälp av Fossmo som 

den signifikanta andre hade nu gått så långt att hela hennes subjektiva verklighet färgades av 
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de religiösa utsagor som Fossmo vidarebefordrade från Gud. Det blev något hon förlitade sig 

på. Lydnadshandlingen innebar att döda Alexandra och Daniel. Efter ett misslyckat försök att 

döda Alexandra blev hon borttvingad från församlingen, med andra ord försvann hennes 

position i denna objektiva verklighet. Hon hade ingen plats i såväl församlingen som vid 

Fossmos sida längre. Hennes subjektiva verklighet bestod av en tro på Guds ord, att allting 

var Guds plan, en Gud som hon nu stod långt ifrån och det enda sättet att återfå nåd för 

hennes synder var att utföra den lydnadshandling som hon uppfattade var Guds plan. Denna 

övertygelse som var hennes verklighetsuppfattning ledde henne till mordet på Alexandra och 

mordförsöket på Daniel i hopp om att detta skulle rädda henne. 

9.3 Sara Svenssons olika rolltaganden 

Under sin tid i Knutby församling tog Svensson på sig ett antal olika roller som alla går att 

koppla till ett religiöst ursprung. Dessa roller är sprungna ur handlingar, tankar och betydelser 

från karaktärer och begrepp i den kristna teologiska läran.  

Det första rolltagandet går att tydas genom den situation då Svensson är vid Fossmos sida i 

den andliga kampen mot demonerna. Här berättar Svensson att hon fungerade som hans sköld 

i kampen. I Bibeln går det att hitta flera stycken där begreppet sköld fungerar som ett försvar 

mot utomstående hot. Exempelvis i Efesierbrevet går det att urskilja ”Håll ständigt trons sköld 

framför er, med den skall ni få den Ondes alla brinnande pilar att slockna” (Ef 5:16). I Andra 

Samuelsboken står det ”Du gav mig din räddande sköld, du hörde min bön och min makt blev 

stor” (2 Sam 22:36). Svensson såg sig själv som en sköld i de andliga kamperna som 

utkämpades mot demonerna. Här har hon då tagit ett begrepp av religiös karaktär som går att 

finna på ett flertal ställen i Bibeln och implicerat begreppet till att passa en roll som speglar 

hennes situation i den subjektiva och objektiva verkligheten.  

Svensson jämförde sig också med Abraham och hans prövning i den Första Moseboken. 

Fossmo frågade vid ett tillfälle om hon skulle kunna klara av att döda en annan människa. 

Hon ställde sig först tvekande till det när då Fossmo uppföljde frågan med ”även om det var 

Guds vilja?”. Att frågan istället gavs en religiös innebörd den andra gången Fossmo frågade 

medförde att Svensson istället tänkte om och drog paralleller till Abrahams prövning i Bibeln. 

Om hon själv skulle bli prövad av Gud genom att vara tvungen att genomföra en sådan 

handling skulle hon vara villig till att göra det. Svensson tänkte att bara om hon visade att hon 

var villig att utföra en sådan handling skulle Gud ingripa innan det skulle ske, så som Gud 

ingrep innan Abraham tänkte offra sin son Isak (Mos 22:10-12). Här syns det alltså tydligt att 

Svensson likställde sitt eget handlande med en annan människas handlade med Gud. I denna 
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situation jämförde hon sitt handlande med Abrahams handlade med Gud. I Bibeln talar Gud 

om för Abraham att han är tvungen att utföra ett prov. Svensson hörde Gud tala om att hon 

ska utföra ett prov och i detta fall representeras den talan i form av sms i den objektiva 

världen. I hennes subjektiva värld representerar sms:en och dess innehåll Guds talan som ska 

leda henne till att utföra en handling för att finna nåd.  

En annan roll Svensson tog på sig var inspirerad av Judas, det vill säga en av de tolv 

lärjungarna till Jesus. Judas var den lärjunge som förrådde Jesus genom att visa för vakterna 

med en kyss vem han var. Vakterna kunde efter detta fängsla honom (Mark 14:44-46). Judas i 

sin tur ångrade sina handlingar när han såg att Jesus blivit dömd. Han ansåg själv att han nu 

hade syndat (Matt 27:3–4). När Fossmo började att påtala för Svensson om att hon inte var 

rätt inför Gud, hade syndat och inte var helig började Svensson att identifiera sig med 

karaktären Judas i Bibeln. Hon var den som hade förrått Waldau, församlingen, Fossmo och 

Gud. Hon blev både tilldelad rollen som syndfull av andra och applicerade den också på sig 

själv. Detta är också ett exempel på att de mytiska berättelserna i den religiösa miljö hon var 

verksam i kom till manifestation genom ett rolltagande av en karaktär som speglade hennes 

sociala position och handlingar vid olika tillfällen. 

Svensson identifierade sig även som en lärjunge. Detta i relation till Fossmo som var 

hennes herre. Så som Jesus hade tolv lärjungar vid sin sida som betraktade honom som sin 

herre kom Svensson att uppfatta sig som en liknande gestalt gentemot Fossmo. Han var 

hennes herre som erhöll en högre andlig ställning än vad hon gjorde där allt han sade till 

henne togs emot som Guds ord. Svenssons subjektiva verklighet innefattade ett rolltagande 

gentemot Fossmo där hon likställde sig med en av Jesus lärjungar.  

9.4 Sammanfattning av Sara Svenssons sociala verklighetsuppfattning 

Svensson utvecklades i en miljö fylld med kristna vanor som hon gjorde till sina egna. Det var 

en religiös verklighet där den teologiska sfären sedermera kom att bygga Svenssons 

referensram med mer kunskap allt efter årens gång med hjälp av studier och livserfarenheter. 

Hennes subjektiva verklighet har byggts upp från tidig ålder med primära och sekundära 

socialisationsprocesser av kristen teologi. Föräldrarnas legitimering av de institutionella 

vanorna de praktiserade kom att grundas i ett symboliskt universum för Svensson genom 

internaliseringens primära socialisationsprocess. Detta kom senare att vidareutvecklas i de 

sekundära socialisationsprocesserna med hjälp av bland annat studier i bibelskolor som då 

också gav Svenssons referensramar en större bredd. Svenssons byte av social miljö när hon 

kom till Knutby församling innebar att hennes verklighetsuppfattning kom att hotas. Hennes 
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subjektiva verklighet omformades och upprätthölls i denna miljö av signifikanta andra och då 

främst genom den signifikanta andre som Fossmo kom att bli. Det sociala samspelet med 

framförallt Fossmo kom att utlösa en alternationsprocess där ett flertal olika rolltaganden i 

såväl den subjektiva och den objektiva verkligheten blev synlig. Den religiösa övertygelsen 

utmynnade till tragiska händelser som i slutändan sågs som det enda alternativet till räddning. 

10. Diskussion 

I detta kapitel kommer vi att föra en argumenterande redogörelse för hur vi har uppnått vårt 

syfte med undersökningen. Det ska framkomma hur vår frågeställning har blivit besvarad och 

hur vårt tillvägagångssätt med metod och teoretiska perspektiv har gett oss det resultat och 

den analys som har presenterats. 

Som beskrevs inledningsvis i denna undersökning var syftet att få en djupare förståelse för 

förändringen i Sara Svenssons verklighetsuppfattning och handlande. En förståelse kunde 

gradvis växa fram genom att tolka den primära datan, det vill säga hennes uttalanden i 

polisens förundersökningsprotokoll och den sekundära datan från den rättspsykiatriska 

sammanfattningen av hennes historia med de valda teoretiska perspektiven. Vårt resultat av 

denna undersökning har dels gett oss en djupare förståelse kring hur en internalisering via 

primära och sekundära socialisationsprocesser formar en individ till en social varelse. Men 

också hur verklighetsuppfattningen kan komma att hotas för en individ om den byter social 

miljö. Den objektiva verkligheten i denna nya sociala miljö kan behövas internaliseras på nytt 

genom att individen måste genomgå en ny socialiseringsprocess, detta i sin tur är något som 

kan uppnås genom interaktionen med signifikanta andra i denna miljö. Svenssons 

verklighetsuppfattning innan hon kom till Knutby var präglad av en kristen tro, ångest och 

osäkerhet. När hon kom till den nya sociala miljö som Knutby utgjorde kom en signifikant 

andre att påverka hennes subjektiva verklighet med hjälp av tekniker som isolering och 

manipulation via religiösa övertygelser. Detta i sin tur resulterade i vad som kan liknas vid en 

alternation där hennes nya sociala verklighetsuppfattning legitimerade att mord var 

rättfärdigat. 

Vad gäller Sundéns rollteori har vi tydligt sett hur en individ kan anta sig olika roller, från i 

detta fall mytiska berättelser i Bibeln som i sin tur speglar den verklighet och situation en 

befinner sig i. Sara Svensson jämförde sig själv med bland annat en sköld, Abraham och 

Judas vilka alla är förekommande begrepp och karaktärer i Bibeln. Det går tydligt att se hur 

hon tog på sig roller från dessa begrepp och karaktärer i vissa situationer som uppstod i 

hennes liv där dessa speglar likartade situationer hämtade ur Bibelns berättelser. Detta har i 
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sin tur hjälpt oss att erhålla oss en förståelse för hennes beteenden i vissa sociala 

sammanhang. Den tagna rollen var sprungen ur hennes religiösa referensram. Det vill säga, 

hennes religiösa uppfattning var en del av hennes subjektiva verklighet som påverkade hennes 

handlande. De roller hon tog på sig både hjälpte och motiverade hennes handlande. 

 Det är viktigt att poängtera att den data som har analyserats, det vill säga Sara Svenssons 

egna uttalanden kring händelserna kan vara påverkade av hennes verklighetsuppfattning hon 

hade efter händelserna. Att genomgå en alternation förändrar ens subjektiva 

verklighetsuppfattning. Svenssons verklighetsuppfattning av hennes tidigare liv och händelser 

innan alternationen skedde är påverkad av denna nya verklighetsuppfattning. Exempelvis kan 

hennes uppfattning om sin egna barndom vara annorlunda uppfattad efter hon kom till Knutby 

än den var innan. Däremot har vi tolkat hennes uttalanden utifrån den premissen om att det 

hon sade i förhören är pålitliga. Vi har valt att tolka materialet så som det är skrivet. 

10.1 Vår forskning i relation till tidigare forskning 

Vad vi har uppmärksammat genom att ta del av tidigare arbeten och uppsatser är att det 

saknades kunskap om ämnet överlag utifrån de teorier vi använt. Trots att det är ett av 

Sveriges mest uppmärksammade brottsfall finns det inte särskilt mycket forskning att tillge 

sig (NE, 2018). 

De arbeten och uppsatser som vi hittat är bland annat Marcus Israelssons kandidatuppsats i 

vilken han undersökt om Stockholmssyndromet kan fungera som en förklaringsmodell till de 

händelser som tog plats i Knutby. Men han vände också på det och undersökte om 

händelserna i Knutby kunde säga någonting om Stockholmssyndromet. Resultaten som den 

undersökningen kom fram till var att Stockholmssyndromet var närvarande under händelserna 

(Israelsson, 2014, s.45). Han kom även fram till slutsatsen att Stockholmssyndromet som 

modell är en effektiv förklaringsmodell i att skapa sig en förståelse för våld i religiösa 

kontexter (Israelsson, 2014, s.47).  

Ett annat arbete vi tagit del av är Pär Danielssons projektarbete vid Linköpings universitet 

där han diskursivt har granskat och jämfört mediernas skriverier kring händelserna i Knutby. 

Fokusen var lagd på Dagens Nyheters och Expressens nyhetsartiklar om ämnet där han 

jämförde hur dem beskrev händelserna. Det han kom fram till var att de båda medierna delade 

större likheter än skillnader i sitt sätt att skriva om händelserna. Han kom också fram till att 

medierna ofta beskrev Sara Svensson som oskyldig, styrd, manipulerad, godtrogen, passiv och 

försvarslös men även som en falsk, synderska och fresterska (Danielsson, 2005, s.20–21). 
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 En annan undersökning vi tog del av var Johanna Gunnarsons C-uppsats skriven år 2005 

vid Stockholms Universitet. Den undersökningen är utformad genom kvalitativa intervjuer 

med både avhoppare och medlemmar till församlingen vid undersökningens aktuella tidpunkt 

där deras bild av Knutbyförsamling analyserats i ett syfte till att bland annat finna vilka 

skiljelinjer som finns dem emellan. Hon antog ett fenomenologiskt och social 

konstruktivistiskt perspektiv där hon undersökte hur intervjupersonerna uppfattade den miljö 

de både varit och är en del av. Det hon kom fram till var att de betraktade miljön olika och att 

uppfattningen de erhöll var en självklarhet för dem. Hon såg även att tidigare erfarenheter är 

av betydelse för vad vi betraktar som viktigt och oviktigt (Gunnarson, 2005, s.40–41). 

För att jämföra de tidigare arbeterna med vårt arbete kan det tydas att det tillvägagångssätt 

som de andra använt sig av skiljer sig från vårt gällande hur och vad som undersökts. 

Gunnarson i sin undersökning använde sig av det social konstruktivistiska perspektivet likt 

oss men hade trots det en annan ingång gällande vad som undersökts. Hon analyserade 

intervjuer av personer som både var och har varit en del av Knutbyförsamling där hon ställde 

deras verklighetsuppfattning mot varandra. Hennes resultat var att det fanns skillnader i hur 

en individ uppfattar sin omgivning och att tidigare erfarenheter spelar en stor roll. 

Undersökningen skilde sig i den bemärkelsen att vi endast undersökte en person med dessa 

teorier. Gunnarson gjorde dessutom intervjuer själv medan vi tog del av redan befintliga 

förhör. Båda dessa faktorer ledde därmed till att resultatet blev helt skilt från vårt. Vi 

fokuserade på en persons verklighetsuppfattning där vi inte jämförde henne mot någon annan 

som var en del av samma sociala miljö (Gunnarsson, 2005).  

Israelssons undersökning handlar om hur Stockholmssyndromet kan fungera som en 

förklaringsmodell för hur människor kan handla i våldsamma religiösa rörelser ur ett 

perspektiv där det psykologiska fenomenet Stockholmssyndromet kan vara en faktor. I sin 

undersökning påvisar han ett resultat som visar att Sara Svensson blev drabbad av 

Stockholmssyndromet. Alltså att hennes handlingar kunde genom den teorin ges en 

förklaring. I vår undersökning har vi också undersökt ett psykologiskt fenomen genom 

Sundéns rollteori. Det är mycket möjligt att Svensson kan ha tagit på sig olika roller för att 

göra det enklare att sympatisera med Fossmos idéer och värderingar. I så fall kan dessa två 

psykologiska fenomenen vara närvarande samtidigt (Israelsson, 2014). 

Danielssons undersökning om medierapporteringen kring Knutbyhändelserna skiljer sig 

markant ifrån vår undersökning. Han har tolkat nyhetsartiklar kring fallet medan vi har använt 

oss av polisförhör och rättspsykiatriska utlåtanden. Danielssons undersökning är den som är 

svårast att jämföra med vår undersökning eftersom han endast har fokuserat på vad media har 
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skrivit om händelserna. Hans tillvägagångssätt att undersöka händelserna handlar inte om, 

som i vår bemärkelse, att ge en djupare förståelse för en individs handlingar utan snarare om 

att synliggöra hur utomstående betraktade och tolkade händelserna (Danielsson, 2005).  

Det är värt att nämna att den teorikombination vi använt oss av för att erhålla oss förståelse 

inte har gjorts tidigare i fallet. Därmed har vi landat i ett resultat som tidigare inte har 

uppmärksammats inom detta ämne med dessa teoretiska utgångspunkter. 

11. Slutsats och sammanfattning 

Sara Svenssons barndom var präglad av svårigheter, speciellt efter att hennes moder gick bort. 

Den person som hade format henne genom den primära socialisationen försvann plötsligt 

vilket medförde att hon stannade av i utvecklingen. Den känslan följde med henne upp i 

vuxen ålder där hon isolerade sig från sin omgivning och inte tillät någon komma henne nära. 

Hon hade ett begränsat skyddsnät men hon hade alltid satt sin tro och hopp till den kristna 

läran. Hennes kontakt med själavårdare i tidig vuxenålder tillät henne bryta ned den tidigare 

barriären av skyddsmekanismer och där hon kunde börja öppna upp sig om sitt välmående 

och om sina problem. När hon kom till Knutby förändrades hennes verklighetsuppfattning 

radikalt. I Knutby presenterades för henne ett nytt sätt att praktisera den kristna tron på och 

hon blev även offer för en stark manipulation via en signifikant andre vilka båda var två 

bidragande faktorer till att hennes sociala verklighetsuppfattning förändrades. Denna 

förändring av hennes verklighetsuppfattning kan liknas vid en alternation. En annan faktor till 

hennes förändring var hennes rolltagande från olika begrepp och karaktärer från Bibelns 

skrifter. Hennes sätt att uppfatta sin omgivning var i flera avseenden hämtade från situationer 

i den teologiska läran vilken var en del av hennes kunskapsmässiga referensram. Dessa 

faktorer ledde i sin tur till de ödesdigra beslut hon valde att fatta.  

Vår slutsats med undersökningen är att den teoretiska kombinationen vi använt oss av har 

gett oss en större förståelse för de faktorer som skapade Sara Svenssons sociala 

verklighetsuppfattning. I och med vårt teoretiska perspektiv kunde hennes handlingar ges en 

förklaring. Det vill säga, den sociala miljö hon var en del av innebar en stor påverkan i hur 

hon uppfattade sig själv och sin omvärld. I denna sociala miljö fanns det en uppsättning 

normer och regler som kan liknas vid en referensram av kunskap vilken hon gjorde till sin 

egen. Genom att hon blev en del av denna sociala miljö formades därefter hennes egna 

referensram. I hennes fall var denna referensram sprungen ur en teologisk lära i vilken hon 

tog på sig roller som fanns representerade i Bibeln. Dessa roller möjliggjorde för henne en 

hantering av vissa situationer och handlingar. Hennes såväl religiösa uppfattning som den 
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relation hon hade till en signifikant andre förändrade och utvecklade hennes subjektiva 

verklighet till att rättfärdiga de handlingar hon utförde. 

12. Avslutning 

Avslutningsvis tänkte vi formulera våra egna tankar kring vårt arbete. Det har varit en 

spännande, intressant, lärorik och känslofylld resa som vi tillsammans har genomfört då vi 

forskat kring de uppmärksammade händelserna som inträffade i Knutby. Detta arbete har inte 

bara skapat förståelse för oss kring Sara Svensson och Knutby församling utan teorierna har 

även gett oss ett par nya glasögon att se igenom för hur man kan betrakta världen, individer 

och varför de handlar som de gör. En individs handlingar speglas av den sociala miljön den 

har vuxit upp inom och ens egna sociala relationer har en stor betydelse för hur man själv kan 

bli uppfattad samt hur man själv kan uppfatta en social omgivning. 

13. Framtida forskning 

Knutbyfallet är ett komplicerat fall med flera olika tolkningsmöjligheter för den som vill 

forska i det. Allt ifrån händelser, karaktärer, teologi, ledarskap, organisering etc. går att 

analysera och jämföra med hjälp av vetenskapliga teorier och metoder. Trots detta finns det 

inte något större omfång av forskning kring ämnet. I vårt arbete valde vi att fokusera på 

endast Sara Svensson. När vi väl arbetade med detta så växte det även fram ett intresse och en 

nyfikenhet till att undersöka Åsa Waldaus och Helge Fossmos verklighetsuppfattningar. 

Berger och Luckmanns social konstruktivistiska teori samt Sundéns rollteori skapar stora 

möjligheter för forskare och lekmän att lära sig mer om vår omgivning och de individer som 

befolkar den. Dessa teorier är användbara redskap även i andra sammanhang än i religiösa 

miljöer och grupperingar av destruktiv karaktär. Det hade också varit intressant att se analyser 

med dessa teorier i andra svenska och utländska brottsmål för att skapa en djupare förståelse 

kring gärningsmän och offer. I sådana fall kan socialiseringsprocesser och rolltagande i det 

sociala samspelet vara till stor nytta för att få förståelse för individers handlingar. Framtida 

forskning kring socialisationsprocesser och rolltagande kan också säga något mer om 

samhället vi lever i där individer går igenom externalisering, objektivering, internalisering, 

typifiering, legitimering och även alternation.  
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