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Abstract 
The paper considers Nils Christie’s theory of the ideal victim with its output in different 

cases of child abduction. Two parts illuminate the similarities and differencies between 

family and stereotypical abductions and between different cases based on Christie’s 

theory. The purpose of the paper is to investigate if the theory appears to explain why 

one kind seems to receive more attention than the other, even though it is basically the 

same crime. The thesis also examines which of Christie’s criteria that seems to be of 

most importance to give the victim attention.  

 

The study categorizes the different criteria under three different titles: ideal victim, ideal 

perpetrator and ideal circumstances, illustrated by a model which defines the concept 

with the denomination, a true ideal victim. The investigation is carried out through an 

internet search of the number of hits at the Google search engine, as well as through 

close up studies of a few cases. The possibilities for abducted children and their families 

to claim a valid status as a victim is highlighted as of very great, if not of the most, sig-

nificance for generating attention. The differences between the two types according to 

Christie’s theory is shown, as is the difference in hits between the two which indicates 

that ideal victims of abduction get more attention.  
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1 Introduktion 

Inledning  

Den 3 maj år 2007 försvann den brittiska treåringen Madeleine McCann spårlöst under 

en semesterresa till Portugal. Fallet uppmärksammades stort och trots att det idag har 

gått över tio år utan att man funnit flickan så pågår jakten fortfarande. Madeleines öde 

har berört människor över hela världen och fortsätter att göra så, trots att tiden går. Var-

för? Hur kan en liten blond flicka engagera så mycket? Enligt nationalencyklopedin är 

kidnappning en vardaglig benämning på bortförande, oftast i utpressningssyfte, av fram-

förallt barn men även av vuxna.1 Ordet kopplas ofta samman med tragiska och skräm-

mande historier där ett litet barn förs bort av en främmande man och där föräldrar, vän-

ner, polis och allmänhet desperat söker efter honom eller henne. Ofta, tycks det i alla 

fall, hittas barnet senare mördat. Att ett barn försvinner spårlöst till följd av en så kallad 

stereotypisk kidnappning, då en främling eller en ytlig bekant är ansvarig för barnets 

försvinnande, som i fallet med Madeleine McCann, är ovanligt - mycket ovanligt.  

 

Denna typ av kidnappning sker näst intill aldrig. Av de barn som försvinner varje år i 

USA är enbart en bråkdel stereotypiska med lösen eller död som utgång, enligt den 

amerikanska undersökningen NISMART.2 I de allra flesta fall är förövaren någon som 

barnet känner, alltså så kallade family abductions vilket i denna studie benämns som 

parentala kidnappningar.3 Ändå är det den ovanliga formen som skrämmer, engagerar, 

skapar rubriker i tidningar och tv och som ibland leder till ändrade policys och lagför-

slag. Likt många andra har jag engagerats i fall med försvunna barn. Inte så att jag aktivt 

deltagit i jakten men jag har läst och påverkats av öden och föräldrars sorg. Jag kan 

egentligen inte förklara vad det är som får mig att läsa om mänskliga tragedier, det kan 

nog ingen, men det har länge fångat mitt intresse och berört mig djupt. Jag ställer mig 

dock frågande till vad det är som gör att vissa historier berör och andra inte, varför vissa 

försvunna barn ges utrymme och väcker engagemang som i fallet Madeleine McCann? 

Som så många andra, antar jag, eftersom artiklar om henne ännu dyker upp då och då, 

så följer jag jakten på hennes kidnappare och hoppas att hon ska dyka upp levande en 

dag. Det är någonting med henne som berör, och Madeleines fall är inte det första att 

                                                 
1 Nationalencyklopedins internetupplaga ”Kidnappning” [avläst 2018-04-04].  
2 NISMART står för “The National Incidence Studies of Missing, Abducted, Runaway and Thrownaway 

Children” och består av flera studier kring försvunna barn i USA. Den senaste studien genomfördes 2013.    
3 Flores 2002, s.1-2. 
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skapa denna typ av uppmärksamhet. Sommaren 2002 fylldes amerikanska medier av 

historier om försvunna barn, unga, vita flickor som blev bortförda från sina medel- till 

överklasshem av främmande män, ofta mitt i natten. Sommaren kallades, inofficiellt, 

”the summer of abductions” och medias oproportionerligt stora rapportering gav intryck 

av att en kidnappningsvåg svepte över USA. Detta är dock bara ett av många exempel 

på hur denna form av kidnappning, som mediefenomen, nyttjas av tidningar för att sälja 

lösnummer och ges sensationellt mycket uppmärksamhet.4 Trots att stereotypisk kid-

nappning är ett ovanligt brott så ser man det i media relativt ofta. Det duggar inte lika 

tätt med historier där förövaren är en förälder eller släkting. Det sker, men jag upplever 

ändå att det är ovanligt att parentala kidnappningar ges den typ av uppmärksamhet som 

de stereotypiska åtnjuter.5 Om gärningsmannen visar sig vara en person som står barnet 

nära tycks nyhetsvärdet dö, trots att det egentligen kan anses röra sig om ett åtminstone 

likartat brott. Hur kommer det sig? Som vid våldtäkter är det statistiskt sett en större 

risk att, en för mig, känd person för bort och gömmer mitt barn än att en främling gör 

det. Detta till trots, är det inte det jag upplever att de flesta tänker på när man säger ordet 

kidnappning, det är inte den typen av fall människor förfasas över och som leder till 

ändrade lagar.  

 

År 1986 lanserade den norske kriminologen Nils Christie en teori som han kallade det 

ideala offret. Han menade att ett brottsoffer vinner sin legitimitet genom att uppfylla 

vissa kriterier och att detta, mer än offret i sig, påverkar om man får uppmärksamhet 

och i allmänhetens ögon ses som just ett offer. Man måste, enligt honom, vara svag och 

utan skuld till det inträffade.6 Gärningsmannen ska vara stor, ond och okänd.7 Barn är 

på många sätt perfekta ideala offer då de i princip alltid är svaga och utsatta i jämförelse 

med en vuxen person. Teorin om det ideala offret har sedan nyttjats av andra forskare 

inom viktimologi för att förklara reaktioner på brott, offer och gärningsmän i olika situ-

ationer. Frågan är om denna teori kan förklara den uppmärksamhet olika typer av kid-

nappningsoffer får, exempelvis genom träffar på nätet? Är barn utsatta för stereotypisk 

kidnappning i större utsträckning ideala offer än andra och vilken del av teorin tycks i så 

fall påverka mest? Uppfyller flickorna som försvann under ”the summer of abductions” 

                                                 
4 Moscowitz & Duvall 2011, s. 147.  
5 Parental kidnappning är uppsatsförfattarens egen översättning av begreppet ”family abduction”.  

Det syftar på kidnappningsfall där förövaren är en närstående person. Begreppet nyttjas genom uppsatsen.   
6 För att uppnå detta ska man ha varit involverad i en respektabel syssla samt ha befunnit sig på en  

respektabel plats. 
7 Christie 2001, s. 48.  
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eller Madeleine McCann fler kriterier i Christies teori än flickan som fördes bort av sin 

mamma? Vad skiljer egentligen olika kidnappningsfall åt enligt teorin om det ideala 

offret? Detta är vad denna uppsats ämnar undersöka. Genom att förstå om, och i så fall 

hur, olika kidnappningsoffer och fall ges olika uppmärksamhet i media och av allmän-

het är det möjligt att skapa en diskussion om varför media och mediakonsumenter rea-

gerar som de gör i olika situationer.  

 

Syfte och frågeställning 

Uppsatsens syfte är att undersöka om Christies teori om det ideala offret, med vissa till-

lägg, kan anses förklara varför en viss form av barnkidnappning ges mer uppmärksam-

het i form av googleträffar än en annan, trots att det i grunden handlar om mycket likar-

tade brott? Uppsatsen söker även svar på vilken del av teorin som tycks vara av störst 

vikt för att offret ska ges denna uppmärksamhet. Min tes är att möjligheten för att gene-

rera uppmärksamhet till stor del handlar om offrets kapacitet att hävda sin legitima of-

ferstatus, direkt eller indirekt, genom sina anhöriga. Det tror jag är, om inte avgörande 

så, betydligt viktigare än vad som tidigare angivits.   

 

Preciserade frågeställningar 

• På vilket sätt skiljer sig stereotypiska och parentala kidnappningsoffer åt om man  

utgår från teorin om det ideala offret?  

• På vilket sätt tycks uppmärksamheten i form av googleträffar påverkas av hur väl 

man stämmer in på teorin?    

• Kan man vid en närstudie finna samband mellan olika stereotypiska kidnappnings-

fall med hög träffbild, om man utgår från denna teori?  

• Vad tycks vara den avgörande faktorn för att vissa fall ska ges uppmärksamhet  

- i denna undersökning i form av träffar via sökmotorn Google?  
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Disposition  

Uppsatsens introducerande kapitel följs av en presentation av tidigare forskning som 

kan relateras till studien, dess frågeställningar och syfte. Därefter följer ett teoriavsnitt 

som presenterar Nils Christies teori om det ideala offret samt Rainer Strobl’s tillägg från 

år 2004. Teorin är en grundläggande förutsättning för uppsatsens genomförande vilket, 

tillsammans med det efterföljande bakgrundskapitlet, ämnar fungera som utgångspunkt 

och stöttepelare till studiens empiriska kapitel. Därefter följer en metoddel som redogör 

för valt tillvägagångsätt, källmaterial och avgränsningar. Det empiriska kapitlet är upp-

delat i två delar som tar avstamp i, och gemensamt ämnar ge svar på studiens frågeställ-

ningar. I Del I görs, genom en webbaserad kvantitativ studie av fyrtio kidnappningsfall 

och dessas träffbild via sökmotorn Google, en komparation av parental och stereotypisk 

kidnappning och den uppmärksamhet som ges, med utgångspunkt i Christies teoribild-

ning. Komparationen kompletteras av två mindre undersökningar som illustrerar och 

stärker studiens resultat. Del II fokuserar på stereotypiska fall och hur de förhåller sig 

till varandra. En närstudie görs, där skillnader och likheter mellan studiens två toppkan-

didater och de två som fått lägst träffbild presenteras. Utöver denna studie närstuderas 

ett parentalt fall som avviker från normen, även detta för att illustrera studiens resultat. 

Uppsatsen avslutas med en sammanfattning och en kort diskussion kring resultatet, som 

dock diskuteras fortlöpande genom studien. 

 

2 Aktuellt forskningsläge 

Viktimologi och kidnappning  

Brottsofferforskning, så kallad viktimologi, har under de senaste decennierna blivit ett 

stort ämne både i Sverige och internationellt. Mycket av den forskning som sorteras in 

under ämnet syftar dock främst till att öka kunskapen om brottslighet och gärningsmän.8 

Om bortförda och kidnappade barn har det publicerats relativt mycket material, främst 

artiklar. De flesta fokuserar på USA och amerikanska förhållanden, men har olika in-

riktning beroende på artikelns syfte. Om man bortser från en kandidatuppsats skriven 

vid Lunds universitet 2014 är det dock ont om exempel som kombinerar barnkidnapp-

ning med Christies teori om det ideala offret. Förevarande uppsats får anses fylla ett 

upplevt tomrum. Forskningsgenomgången gör inte anspråk på att vara heltäckande utan 

                                                 
8 Åkerström & Sahlin 2001, s. 7.  
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bör ses som markör och vägledning till studiens placering och tillägg till rådande forsk-

ningsläge. Inledningsvis kommer forskning kring kidnappningsfenomenet med fokus på 

stereotypisk kidnappning att presenteras. Därefter följer en kort genomgång av texter 

som nyttjat Nils Christies ideala offerteori.  

 

I Paula Fass bok Kidnapped – Child abductions in America ges en historisk genomgång 

av uppmärksammade fall i USA och hur dessa påverkat människors medvetenhet om 

brottet samt hur illusionen om dess karaktär med tid kommit att förändras.9 Mycket 

material kring kidnappning berör dess omfattning och de följder speciellt uppmärk-

sammade fall fått. I USA har den mest omfattande statistiken för fenomenet presenterats 

av det amerikanska justitiedepartementet, i de så kallade NISMART-undersökningarna. 

Denna statistik har nyttjats av bland annat Eugene M. Lewit och Linda Schuurmann 

Baker i artikeln Missing Children. Här diskuteras statistik över saknade barn och hur 

den faktiska omfattningen ser ut.10 Detta är även ämnet för Joel Bests båda artiklar 

Missing Children, misleading statistics och Constructing the Missing Children Problem, 

i vilka författaren bland annat diskuterar missuppfattningar kring fenomenets omfatt-

ning, hur dessa har lett till flertalet följder i form av ändrade policys och lagar samt ge-

nom vilka han poängterar vikten av korrekt statistik när det kommer till att föra fram 

sociala problem i allmänhetens ljus.11  

 

Att diskutera myter om saknade barn är ett annat populärt tema i artiklar om kidnapp-

ning. I artikeln Reconsidering the Leading Myths of Stranger Child abductions diskute-

ras två myter om stereotypisk kidnappning: att barnkidnappning oftast genomförs av 

främlingar samt att det är en epidemi. Man tar sin utgång i sommaren 2002 och visar 

hur dessa båda påståenden inte stämmer överens med verkligheten, i enlighet med till-

gänglig statistik. Det finns även en mängd artiklar med fokus på den mediala uppmärk-

samhet som riktats mot fenomenet samt påföljder i form av lagstiftningar och varnings-

system som följt på svallvågorna efter särskilt uppmärksammade fall. Det finns således 

några genomgående teman när det gäller artiklar och arbeten om kidnappade barn, och 

förhållandevis mycket behandlar ämnet stereotypisk kidnappning.  

                                                 
9 Fass 1997.  
10 Lewit & Baker 1998.  
11 Best 1987; Best 1988. 
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Det finns två arbeten som till viss del liknar ämnet för förevarande uppsats. En är den 

ovan nämnda kandidatuppsatsen Kidnappning – Analyserat utifrån fyra kategorier, som 

behandlar kidnappning ur ett flertal aspekter. Med hjälp av bland annat Christies teori 

diskuteras medias påverkan på samhället och rättsväsendet vid en kidnappning samt 

varför inblandade parter, till exempel offret, agerade som de gjorde.12 Det andra arbetet 

är Leigh Moscowitz och Spring-Serenity Duvall’s artikel Every Parents Worst 

Nightmare, där de lyfter fram den typ av fall som de anser ges genomslag i amerikanska 

medier. De menar att det är mer troligt att offret uppmärksammas om det är en ung 

flicka från ett medel- till överklasshem som kidnappas av en främling mitt i natten, nå-

got som stämmer med Christies ideala offerteori. 13 

 

Det ideala offret  

Teorin om det ideala offret myntas för första gången i en klassisk artikel av kriminolo-

gen Nils Christie (1986).14 Den har sedan diskuterats av ett flertal forskare efter honom. 

En som nyttjat Christies tankar samt vidareutvecklat dessa är Rainer Strobl, som i sin 

artikel Constructing the Victim diskuterar den sociala konstruktionen av brottsoffer och 

som förutom att belysa Christies tankar adderar egna faktorer till den redan etablerade 

teorin.15 Sandra Walklate är ytterligare en som tar upp Christie i sin bok Imagining the 

Victim of Crime, där hon diskuterar varför vissa brottsoffer ges mer uppmärksamhet än 

andra.16 Detta ämne berörs även av Simon Lindgren och Ragnar Lundström i Ideala 

offer och andra samt av Magnus Lindgren, Karl-Åke Pettersson och Bo Hägglund i 

Brottsoffer – Från teori till praktik. I de båda senare diskuteras den schablonbild som 

många människor tycks ha av brottsoffer.17 Enligt boken Criminology – A sociological 

introduction är det tydligt att vissa offer åtnjuter högre status och att deras upplevelser 

tas på större allvar. Man pekar på en hierarki som påverkar hur vissa grupper tas om-

hand inom rättssystemet, vilket i sin tur påverkar individers vilja att samarbeta med po-

lis och domstol.18 Enligt Walklate i Criminology – the basics är viktimologi ett ämne 

som vunnit allt större politiskt intresse.19 Detta påstående håller även Claes Lernestedt 

                                                 
12 Knutsäter & Svensson 2014.  
13 Moscowitz & Duvall 2011. 
14 Nääs et al. 2007, s. 10; Åkerlund och Sahlin 2001 s. 11. 
15 Strobl 2004.  
16 Walklate 2007.  
17 Lindgren och Lundström 2010; Lindgren et al. 2001.  
18 Carrabine et al. 2014, s. 157-158.  
19 Walklate 2005, s. 19.  
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och Henrik Tham med om. I sin bok Brottsoffret och kriminalpolitiken påpekar de att 

intresset de senaste tio åren flyttats från narkotika till brottsoffer, vilket är synligt i me-

dia, lagstiftning, forskning och i framväxten av brottsofferorganisationer, ett faktum 

som även är tydligt om man ser till forskningsgenomgången och dess fokus på artiklar 

om barnkidnappning.20  

 

3 Teoretisk inramning  

Brottsoffer och ideala offer  

Det finns i Sverige ingen enhetlig definition för vem som är ett brottsoffer. Termen har 

olika innebörd beroende på teoretisk utgångspunkt och det har visat sig problematiskt 

att urskilja vilka som kan och bör inkluderas.21 Orden brott och offer har förkommit 

länge i det svenska språket men begreppet brottsoffer började användas först i början av 

1970-talet.22 Ordet som på engelska heter victim, härstammar från det latinska ordet 

victima som betyder att offra.23  Enligt FN:s brottsofferdeklaration som antogs år 1985 

är ett brottsoffer en person eller grupp som lidit fysisk eller psykisk skada, känslomäs-

sigt lidande, ekonomisk förlust eller väsentlig försämring av sina grundläggande rättig-

heter genom handlingar som strider mot strafflagarna i FN:s medlemsländer.24  Hur 

människor som utsatts för brott uppfattas är, enligt Quinney (1972), en social konstruk-

tion och människors uppfattning om vem som är eller inte är ett brottsoffer baseras på 

tidigare erfarenheter i livet.25 Vissa offer erhåller högre status och tas, om de utsätts för 

brott, på större allvar än andra. Många människor tycks dessutom ha en schablonbild av 

vem som är ett brottsoffer.26 Enligt Brottsförebyggande rådet (2007) beror den scha-

blonbilden på idén om det ideala offret. 27  

 

För att ett brottsoffer ska vara idealt och tillskrivas fullständig, otvetydig, legitim offer-

status, måste ett antal kriterier uppfyllas av både offer och gärningsman.28 Enligt 

Christies ursprungliga tanke gällde det främst fem kriterier. De tre första handlar om 

                                                 
20 Lernestedt & Tham 2011, s. 13.  
21 Nääs et al. 2007, s. 10; Lindgren et al 2001, s. 27; Andelius och Wiklund 2015 s. 8.  
22 Österberg 1997 i Lindgren et al 2001, s. 27.  
23 van Wijk 2008, s. 13.  
24 Näs et al. 2007, s. 10; Lindgren et al 2001, s. 28.   
25 Quinney 1972 i Andelius och Wiklund 2015 s. 8; Strobl 2004, s. 295. 
26 Carrabine et al. 2014 s. 157; Lindgren et al. 2001 s. 31.  
27 Nääs et al. 2007, s. 10; Åkerlund och Sahlin 2001 s. 11. 
28 Lindgren & Lundström 2010 s. 7. 
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offret, dess karaktär och roll. Han menar att ideala offer (1) är svaga i relation till sin 

gärningsman; sjuka, gamla och barn passar därför väldigt bra in i denna roll. Offret (2) 

ska ha varit upptagen med en respektabel syssla eller ha ägnat sig åt legitim verksamhet. 

Han eller hon (3) ska ha befunnit sig på en plats man inte kan klandras för att vara på 

och genom detta vara fri från skuld till det inträffade. Christies två senare kriterier be-

skriver den ideale gärningsmannen som (4) skrämmande, elak, stor och ond samt (5) 

okänd för offret. Offer och gärningsman får alltså inte ha en personlig relation för att 

uppfylla kriterierna.29 Ett idealiskt offer är oftast inte den person som löper störst risk att 

bli utsatt för brott och inte heller den som är mest rädd för att bli utsatt. Vissa personer 

är helt enkelt mer offer i allmänhetens ögon än andra. Exempelvis så ses en gammal 

kvinna, nerslagen och rånad av en främmande man på väg hem från affären, mer som ett 

offer än en ung man som blir nerslagen i krogkön. Den gamla kvinnan stämmer in på 

kriterierna. Den unge mannen å andra sidan är varken svag i jämförelse med sin gär-

ningsman eller fri från skuld då han inte utför en, i de flestas ögon, respektabel syssla. 

Trots att det statistiskt sett är större risk för den unge mannen att bli ett offer så ses han 

inte i samma utsträckning som ett sådant. Som redan påvisats kräver eller skapar ideala 

offer även ideala gärningsmän och ju mer idealiskt offret är desto mer idealisk blir gär-

ningsmannen och vice versa. Vid de flesta våldsbrott är dock varken offer eller gär-

ningsman speciellt ideala då de i många fall känner varandra, står intimt nära varandra, 

alternativt är inblandade i tveksamma gärningar och därmed inte kan ses som skuld-

fria.30 Det måste finnas en tydlig distinktion mellan gärningsman och offer, vilka därför 

ofta porträtteras som goda jämfört med de onda förövarna.31  

 

Offerstatus är inte ett ting, ett objektivt fenomen, utan har att göra med deltagarnas defi-

nition av situationen. Vissa ser sig som offer, andra inte. Det finns följaktligen de som 

utsätts för brott och som, enligt Christie, inte uppfattar sig som offer, något som även 

diskuteras av Stroble (2004).32 Han menar att brottsofferstatus erhålls enligt formella 

och informella regler. Personen i fråga måste först identifiera sig som ett offer och se-

dan presentera sitt lidande på ett sådant sätt att det följer den sociala definitionen för vad 

som är ett brottsoffer. 33 Som tillägg till Christies ursprungliga kriterier vill Stroble föra 

                                                 
29 Christie 2001 s. 48; Brottsoffermyndigheten 2012 ”Ideala offer”. [Avläst 2018-04-11]. 
30 Christie 2001, s. 54-55.  
31 Andelius & Wiklund 2015, s. 9; Walklate 2007, s. 28.  
32 Christie 2001, s. 47. 
33 Strobl 2004, s. 296.  
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fram att ett idealt offer (6) inte ska ha agerat provokativt mot sin förövare samt (7) att 

offret samarbetar perfekt med polis och rättsväsende.34 Även Christie gjorde ett tillägg 

till sina kriterier. Offret måste, menar han, vara tillräckligt starkt för att kunna hävda sin 

offerstatus (8) och våga tala. Samtidigt får det inte hota andra viktiga intressen utan 

måste vara svagt nog att platsa inom den presenterade ramen för ett offer. Som exempel 

diskuteras hur en ökad jämställdhet sänker kvinnors möjlighet att ses som ideala offer. 

Detta kriterium ingår inte alltid när teorin beskrivs, men Christie menar att det är ett 

viktigt element för att uppnå full legitim offerstatus. 35 Enligt teorin om det ideala offret 

ska ett brottsoffer, för att vinna legitimitet hos allmänheten och värnas fullt ut av polis 

och rättsväsende, vara utsatt, svag och fri från skuld till det som inträffat samt stark nog 

att hävda sin offerstatus. Det krävs också en ideal gärningsman som är stor, ond och 

okänd för att offret helt ska platsa inom teorins ramar.36 Barn är, som påpekats, mycket 

bra ideala offer och kanske är det olika kidnappningsoffers möjlighet att uppnå kriteri-

erna för denna teori som påverkar hur mycket uppmärksamhet de får i form av exem-

pelvis googleträffar.  

 

4 Kidnappning - Definition, historia och verklighet 

Begreppet och dess juridiska ramar  

I över ett århundrade har sensationella barnkidnappningar gjorts personliga genom olika 

medier och gett allmänheten en stereotypisk bild av både kidnappning, offer och förö-

vare.37 Kända och uppmärksammade fall har ökat på det allmänna medvetandet och 

rädslan och i vissa fall, ofta genom medias och allmänhetens påtryckningar, påverkat 

lagstiftning och policys.38 Ordet kidnappning är den vardagliga benämningen för be-

greppet bortrövande och har sitt ursprung i orden ”kid” och ”nap” vilket betyder barn 

och att ta. Enligt allmänt bruk är det benämningen för att stjäla (ett barn) eller föra bort 

(en person) på ett illegalt sätt.39 Fenomenet associerades tidigt med den nya världen, 

Amerika, då man ursprungligen refererade till stölden av någon, vanligtvis barn men 

även vuxna, för arbete på amerikanska plantager.40 

                                                 
34 Strobl 2004, s. 297-298. 
35 Andelius & Wiklund 2015, s. 8; Christie 2001, s. 51.  
36 Walklate 2007, s. 77; Lindgren och Lundström 2010, s. 7.  
37 Shutt et al 2007, s. 128. 
38 Lewit & Baker 1998, s. 141. 
39 Oxford English Dictionary “Kidnappning” [2018-05-11]. 
40 Fass 1997, s. 10 & 21. 
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I Sverige är det formella juridiska begreppet människorov, vilket definieras i brottsbal-

kens 4 kapitel 1 § som: 

 

Den som bemäktigar sig och för bort eller spärrar in ett barn eller någon annan 

med uppsåt att skada honom eller henne till liv eller hälsa eller att tvinga honom 

eller henne till tjänst eller att öva utpressning [---].41  

 

Då en förälder eller vårdnadshavare är förövaren rubriceras brottet istället som 

egenmäktighet med barn, vilket i brottsbalkens 7 kapitel 4 § har lydelsen: 

 

Den som obehörigen skiljer ett barn under femton år från någon som har vårdna-

den om barnet döms för egenmäktighet med barn […] om gärningen inte utgör 

brott mot frihet. Detsamma gäller, om den som gemensamt med någon annan har 

vårdnaden om ett barn under femton år utan beaktansvärt skäl egenmäktigt skiljer 

barnet från den andra vårdnadshavaren eller om den som ska ha vårdnaden obe-

hörigen bemäktigar sig barnet och därigenom själv tar sig rätt. [---].42 

 

 

I denna studie nyttjas det mer allmänna begreppet kidnappning för samtliga fall. I dag-

ligt tal kopplas kidnappning ofta samman med tragiska och skrämmande händelser där 

barn försvinner spårlöst. I verkligheten kan ett barn vara saknat av många olika anled-

ningar och fenomenet är betydligt mer komplext och omfattande än vad rubriker i media 

låter påvisa. Omfattande betyder inte att det är ett utbrett problem. Däremot är det svårt 

att definiera vad som är ett försvunnet barn, då ett barn kan ses som saknat på många 

olika vis. Enkla faktorer som missförstånd och dålig kommunikation kan innebära att ett 

barn ses som saknat trots att det inte blivit kidnappat eller utsatts för människorov i la-

gens mening. Att ett barn räknas som saknat beror mer på vårdnadshavaren sinnesstäm-

ning och kunskap om dess vistelseort än barnets faktiska tillstånd. 43 

 

Historien formar vår nutid – En kort resumé om barnkidnappning i USA 

Det första välkända fallet av barnkidnappning i USA var fallet Charley Ross från 1874. 

Fallet blev känt som århundradets brott och den första kidnappningen mot lösen. För-

svinnandet var inte unikt men kidnappningen och faderns långvariga sökande gavs en 

aldrig tidigare skådad uppmärksamhet och kom att definiera allmänhetens uppfattning 

                                                 
41 brottsbalken 4 kap. 1§ (SFS 2009:396).  
42 brottsbalken 7 kap. 4§ (SFS 2014:303).  
43 Finkelhor et al. 2002, s. 3. 
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om brottet under en lång tid.44 Drygt hundra år efter Charley Ross myntades begreppet 

missing children, år 1981. En rad fall med försvunna och mördade barn hade då upp-

märksammats stort i media.45 Nu kom nya teorier och en ny bild av det brott som tidi-

gare frambringat fruktan för utpressning och död. Istället kom sexuellt utnyttjande att ta 

plats som central förklaring och fokus vid fall av stereotypisk kidnappning. Ett exempel 

på ett nyare fall som getts mycket uppmärksamhet och fått stora följder är kidnappning-

en av Adam Walsh som skedde just 1981. Hans pappa ledde, likt i fallet Charley Ross 

under slutet av 1800-talet, en omfattande politisk och medial kampanj och blev med 

tiden en framstående talesman för ”problemet” missing Children. Efter sonens försvin-

nande grundade familjen Walsh, likt många andra föräldrar till stereotypisk kidnappade 

barn, en icke vinstdrivande stiftelse till sonens minne. Det spontana sökandet efter en-

skilda barn innebär ofta att denna typ av organisationer bildas. Många övergår till per-

manenta organisationer med en målsättning att hjälpa andra i samma situation. De fun-

gerar som sökmotorer, supportsystem och lobbyorganisationer som håller frågan om 

försvunna, kidnappade, saknade och i vissa fall mördade barn aktuell, som en del av vår 

samtida kultur.46 

 

Fallet med Adam Walsh, tillsammans med flertalet andra, banade väg för den utveckl-

ing som under 1980-talet kom att ske om fenomenet missing children.47 Best (1988) 

hävdar att det uppstod en debatt kring hur många barn som försvann årligen och att 

rädslan förde fram missing children-rörelsen i förgrunden. En mindre industri växte 

fram som vid 1980-talets mitt hade nått extraordinär synlighet. Vid denna tid hålls de 

första förhören om försvunna barn i den amerikanska kongressen, som svar på den all-

männa oron. Som följd myntas begreppet missing children 1981 och år 1984 grundas 

den icke-vinstdrivande organisationen The National Center for Missing and Exploited 

Children (NCMEC). Den började innan årets slut att sätta bilder av försvunna barn på 

bland annat mjölkkartonger och shoppingkassar och fenomenet missing Children blev 

därmed allmänt känt.48  

 

                                                 
44 Fass 1997, s. 21-22.  
45 Lewis & Baker 1998, s. 142. 
46 Fass 1997, s. 238. 
47 Fass 1997, s. 239-240. 
48 Best 1987, s. 102-104. 
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Vad är ett saknat barn?  

NISMART är en förkortning för de undersökningar som genomförs av det amerikanska 

justitiedepartementet över antalet barn som rapporteras som saknade i USA varje år. 49 

Statistiken, som baseras på kartläggning av hushåll, ungdomshem samt brottsbekäm-

pande organ, ska visa hur många barn som förs bort av främlingar och familjemedlem-

mar samt hur många som återbördas varje år. Ett barn anses vara saknat om dess vistel-

seort är okänd för den primäre vårdnadshavaren, med följd att denne är orolig för barnet 

under minst en timme och under denna period gör försök att finna honom eller henne. 

Barnet måste vara under 18 år och situationen möta kriterierna för någon av de katego-

rier som NISMART nyttjar för försvunna och saknade barn.50 Trots att fokus i denna 

studie främst är stereotypisk kidnappning så presenteras samtliga kategorier nedan för 

att ge en överblick. 

  

Non-familiy abductions – Icke familjemedlemmar som ansvariga 

Till denna kategori räknas barn som förs bort av en gärningsman som inte hör till famil-

jen. Denne hotar med fysiskt våld eller hot om kroppslig skada och kvarhåller barnet i 

minst en timme på en isolerad plats genom användandet av fysiskt våld eller hot om 

kroppsskada. Detta sker utan tillstånd från myndigheter eller föräldrar. Alternativt åsyf-

tas barn under 15 år som utan myndigheters eller föräldrars tillstånd tas, eller frivilligt 

följer med en person som inte hör till familjen. Gärningsmannen döljer barnets vistelse-

ort, kräver lösen eller uttrycker en avsikt att behålla barnet permanent.51 

 

Stereotypisk kidnappning 

Stereotypiska kidnappningar kan ses som en del i ovan presenterade kategori och avser 

fall då en främling eller en ytlig bekant för bort ett barn som kvarhålls över natten, 

transporteras över 8 mil från hemmet eller hålls mot lösen. Det gäller även fall då förö-

varen för bort ett barn med avsikt att varaktigt behålla eller döda det.52 

 

 

 

                                                 
49 Tre rapporter har publicerats: NISMART-1 genomförd 1988, NISMART-2 från 1999 och den senaste 

NISMART- 3 från 2013.   
50 Finkelhor et al. 2002, s. 4; Sedlak, Finkelhor & Brick 2017, s. 3.  
51 Finkelhor et al. 2002, s. 4; Sedlak, Finkelhor & Brick 2017, s. 3. 
52 Finkelhor et al. 2002, s. 4; Sedlak, Finkelhor & Brick 2017, s. 3. 
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Family abduction - parentala kidnappningar  

I fall av parental kidnappning är gärningpersonen, någon ur barnets familj, eller en per-

son som handlar på uppdrag från någon ur familjen. Denne för bort eller väljer att inte 

återlämna ett barn till dess rätta vårdnadshavare. Barnet är dolt, alternativt förs bort, för 

att förhindra vårdnadshavarens kontakt och rättigheter på obestämd tid eller permanent. 

Om barnet är över 15 år måste det finnas bevis för att förövaren använt fysiskt våld eller 

hot om kroppsskada för att hålla kvar barnet.53 

 

På rymmen/övergivna/utslängda barn  

Ett barn räknas som på rymmen om det lämnar hemmet utan tillstånd och håller sig 

borta över natten. Barn över 14 år ska i dessa fall vara borta minst en natt, barn över 15 

år två. Ett övergivet eller utslängt barn är ett barn som blivit tillsagt att lämna hemmet 

och där tillräcklig alternativ omsorg inte har ordnats. Barnet är i dessa fall ute ur huset 

över natten. Alternativt åsyftas fall där ett barn hindras från att återvända hem av en 

vuxen i hushållet och där ingen adekvat vård ordnas.54 

 

Ofrivilligt saknade: Borttappade/ skadade barn 

Ett ofrivilligt saknat barn är ett barn vars vistelseort är okänd för dess vårdnadshavare. 

För att räknas ska incidenten ha skapat oro under minst en timme, under vilken man 

aktivt försökt finna barnet. Barnet kan exempelvis ha varit vilse, skadat eller för litet för 

att veta hur det ska kunna återvända hem eller få kontakt med sin vårdnadshavare.55 

 

Saknad av godartade förklaringar 

Ett barn anses saknat av godartade förklaringar om en incident inträffar där dess vistel-

seort är okänd för vårdnadshavaren, något som gör att denne blir orolig, försöker finna 

barnet och kontaktar polisen. Denna kategori innefattar alla typer av händelser förutom 

de då barnet är förlorat, skadat, bortfört, anses vara på rymmen eller är utslängt ur hu-

set.56 

 

                                                 
53 Finkelhor et al. 2002, s. 4; Sedlak, Finkelhor & Brick 2017, s. 3. 
54 Finkelhor et al. 2002, s. 4; Sedlak, Finkelhor & Brick 2017, s. 3. 
55 Finkelhor et al. 2002, s. 4; Sedlak, Finkelhor & Brick 2017, s. 3.   
56 Finkelhor et al. 2002, s. 4; Sedlak, Finkelhor & Brick 2017, s. 3. 
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Tillbaka till verkligheten – En statistisk genomgång 

Den statistik som presenteras kommer främst från de nämnda NISMART-

undersökningarna, främst NISMART-2 vars data samlades in mellan åren 1997 och 

1999. Siffrorna kompletteras med den senaste undersökningen, genomförd 2013. Stat-

istiska uppgifter kring försvunna barn är svåra att finna och framförallt att tolka. 

NISMART presenterar den mest pålitliga och omfattande statistiken för brottets omfatt-

ning, dock riktat mot USA. Siffrorna bör ses som riktlinjer till den verkliga situationen. 

Just svårigheten i att finna pålitlig statistik har varit en av många källor till den förvir-

ring som funnits kring kidnappning. Omfattningen har i många fall överskattats och en 

definition av begreppet och de olika typerna av försvunna barn har varit svårt att slå 

fast.57 Enligt NISMART-2 försvinner att ca. 1,3 miljoner barn i USA varje år. Av dessa 

är ca. 800 000 rapporterade saknade, vilket innebär att barnet inte enbart saknas av sin 

vårdnadshavare utan att försvinnandet även har anmälts till polisen. Majoriteten av 

dessa passar in under kategorin på rymmen/övergiva/utslängda barn och i de flesta fall 

handlar det om tonåringar som på eget bevåg lämnat hemmet. Av det totala antalet var 

ca 48 % rymlingar, drygt 600 000 barn. Den näst största gruppen var de som saknas av 

godartade förklaringar exempelvis pga. missförstånd eller dålig kommunikation, ca 340 

000 barn eller 28 %. Av de som rapporterats som saknade var ca 45 % rymlingar och 43 

% hade godartade förklaringar till försvinnandet.58 Vid majoriteten av fall handlar det 

följaktligen inte om kidnappning och ca 99 % av alla försvunna barn återbördades enligt 

till NISMART-2 till hemmet.59  

 

Vid faktisk kidnappning finns det två huvudkategorier: barn som förts bort av en främ-

ling (Non-family abductions/stereotypisk kidnappning) eller av en familjemedlem/nära 

anhörig (Parental kidnappning). Skillnaden ligger i om förövaren är känd av familjen. 

Det vanligaste är att barn förs bort av en familjemedlem eller av någon man känner. 

Oftast motiveras bortförandet av oenigheter mellan föräldrarna kring vårdnaden om 

barnet. Över 200 000 barn förs årligen bort av sina föräldrar eller andra vårdnadshavare 

i USA. Non-family abductions är betydligt mer ovanligt.60 Det är dock denna mer ovan-

liga typ av kidnappning, då förövaren är en person som inte hör till familjen, som är 

                                                 
57 Finkelhor et al. 2000, s. 1.  
58 Finkelhor et al 2002, s. 6.  
59 Flores 2002. s. 1-2.   
60 O’Brien 2008. 
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mest fruktad, speciellt den typ som klassas som stereotypisk kidnappning.61 Av de årli-

gen försvunna barnen (1,3 miljoner) fördes ca 58 000 bort av främlingar och enbart 115 

av dessa var stereotypiska kidnappningar med lösen eller död inblandat.62 Statistik från 

National Incident Based Reporting System (NIBRS) visar att 1 214 barn rapporterades 

som saknade år 1997. Det utgjorde mindre än 2 % av alla våldsbrott mot barn och 

mindre än 1 % av samtliga brott riktade mot barn. Man skiljer i denna undersökning 

mellan tre typer av kidnappning: familjerelaterade, som utgjorde ca 49 %, kidnapp-

ningar utförda av en bekant till familjen, ca 27 %, samt kidnappningar utförda av en 

främling, vilka utgjorde ca 24 % av de rapporterade fallen. 63  

 

I de fall där gärningsmannen är en förälder eller familjemedlem är offren ofta unga, 

under 6 år och könsfördelningen jämn mellan flickor och pojkar. Kategorin har en högre 

andel kvinnliga förövare än de övriga två, ca 43 % och i de allra flesta fallen, ca 80 %, 

är det en förälder som är förövaren. I de fall där gärningsmannen är en nära bekant finns 

en högre andel unga eller minderåriga förövare och offren är då oftast flickor mellan 12 

och 17 år. I dessa fall associeras kidnappningen ofta med andra brott, exempelvis sexu-

ellt utnyttjande. Samma sak gäller när förövaren är okänd, som i fall av stereotypisk 

kidnappning. Dessa har fler kvinnliga offer och kopplas ofta ihop med sexuella över-

grepp. Offren återfinns bland både barn och ungdomar med en något högre andel ung-

domar. I de flesta av fallen är förövaren en vuxen man.64 Den senaste NISMART-

undersökningen som publicerades 2007 visar att mängden saknade barn har minskat. 

Exempelvis har kategorin saknad på grund av godartade förklaringar minskat med 50 

%, vilket i undersökningen anses förklaras av de större möjligheterna till kommunikat-

ion som nu finns, i form av mobiltelefoner. Antalet barn som förts bort av främlingar 

behandlas ej av rapporten.65 Även i Sverige är denna typ av försvinnande ovanligt. Här 

är det främst äldre barn som försvinner, vilka kan räknas till kategorierna på rymmen 

eller saknade av godartade förklaringar. De allra flesta återfinns inom 48 timmar.66  

 

                                                 
61 Lewit & Baker 1998, s. 141-142. 
62 Finkelhor et al. 2002, s. 1-2. 
63 NIBRS är den instans dit amerikanska brottsbekämpande organ rapporterar in olika brott exempelvis 

kidnappning. Detta ger en mer omfattande och detaljerad bild av brottet och dess omfattning.  

Finkelhor & Ormrod 2000. 
64 Finkelhor & Ormrod 2000, s. 1-5.  
65 Sedlak, Finkelhor & Brick 2017, s, 12. 
66 Mannheimer 2017.  
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5 Metod och Källmaterial  

I nedanstående avsnitt presenteras uppsatsens metod, material, urval och avgränsningar. 

Genomförande, källkritik, validitet och etiska avvägningar kommer även tas i beak-

tande. Studiens källmaterial består av fyrtio fall av stereotypisk och parental kidnapp-

ning av barn mellan 1 och 15 år, tjugo av varje typ. Undersökningen har genomförts i 

form av en webbaserad kvantitativ studie av olika falls träffbild via sökmotorn Google, 

vilket sedan har ställts i relation till i vilken utsträckning de två typerna uppfyller teorin 

om det ideala offret. Denna del kompletteras med ytterligare två mindre studier som 

jämför de olika typerna. Del II är en kvalitativ närstudie av fem olika fall som ämnar 

undersöka vilken del av teorin som främst tycks påverka träffbilden via Google. I stu-

dien har teorin om det ideala offret kompletterats med tillägg av Rainer Strobl från år 

2004. Uppsatsens fokus är USA, då det finns mer omfattande statistik och forskning att 

tillgå där. Vissa enskilda fall har dock hämtats från Europa. Det är samma fyrtio fall 

som har inkluderats i samtliga undersökningsdelar i mer eller mindre omfattning.  

 

Uppsatsens ursprung och urval 

Jag har alltid engagerat mig i historier där barn farit illa på olika vis. Jag inspireras även 

av att söka kunskap inom ämnen som inte alltid känns självklara och i att granska käll-

material som inte är det mest konventionella. I arbetet med denna uppsats har jag för-

djupat mig i en kriminologisk teori och sett dess olika delar ur ett nytt ljus. Det valda 

källmaterialet, olika kidnappningsfall av stereotypisk och parental typ, ger mig underlag 

för att granska och utveckla Christies teori samt mynta ett nytt preciserat begrepp, ett 

äkta idealt offer.  

 

Att skriva uppsats är alltid en process men för mig har denna process pågått under ett 

större antal år, vilket innebär att material och tillvägagångssätt delvis har förändrats 

under arbetets gång. Arbetsmetoderna skiljer sig för studiens olika delar och antalet fall 

som inkluderats har begränsats till fyrtio. Det hade självfallet varit möjligt att utöka an-

talet och genom det ge uppsatsens ett större empiriskt omfång. Avgränsningen var dock 

medveten. En utökning har beaktats men avfärdats till förmån för flera skilda studier 

som gemensamt erbjuder ett brett underlag för de frågor som behandlas, samtidigt som 

uppsatsen håller sig inom projektets ramar för tidsåtgång och omfång.   
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Det har funnits svårigheter med det valda källmaterialet. Först och främst har det varit 

problematiskt att göra ett slumpmässigt urval, då det inte finns listor över parentalt eller 

stereotypiskt kidnappade barn, från vilka man kan plocka ut ett antal fall och därefter 

genomföra en undersökning. Stereotypiska fall figurerar i media och det var därför möj-

ligt att genom mediala källor söka fram namn för inkludering i studien. Samma teknik 

var inte möjlig för de parentala men där fanns istället möjlighet att genomföra ett 

slumpmässigt urval då det via National Center for Missing and Exploited Children 

(NCMEC) finns listor och annonser över barn som ännu saknas efter en längre tid.  

 

Källmaterialets tillkomst  

De parentala fall som inkluderats i källmaterialet kommer från NCMEC lista över barn 

som saknats i 5-25 år, eftersom det var en möjlig väg för att få fram namn på sådana 

offer.67 En metod har utarbetats där fallen valts utifrån ett förbestämt mönster. Fall fem 

blev startpunkt och sifferspannet ökades med fem för varje gång enligt följande princip 

5, 10, 15, 20 osv. från det utvalda undersökningsobjektet. Denna teknik nyttjades för att 

göra urvalet så slumpmässigt som möjligt. För att inkluderas krävs att det uttryckligen 

nämns vem som fört bort barnet. Om detta inte angivits går det inte att avgöra vilken typ 

av bortförande det handlar om och fallet har då uteslutits. Utöver 15 fall framtagna ge-

nom denna metod inkluderas ytterligare fem, fyra från sommaren 2002 och ett från år 

2014. De har dykt upp vid olika tillfällen under undersökningsprocessen och därefter 

inkluderats. Stereotypiska kidnappningar finns inte listade och det var därför omöjligt 

att göra samma typ av urval för dessa. De båda underlagen är som påvisats inte skapade 

enligt samma mönster. Detta pekar dock på skillnader mellan de båda kidnappningsty-

perna och kan därav ses som en del i studiens tillvägagångssätt. 

 

Studiens genomförande  

Undersökningen har genomförts i flera steg som presenteras under två olika delar. 

Dessa kan var och en knytas till två av studiens frågeställningar, Del I till fråga ett och 

två och Del II till fråga tre och fyra. Hela Christies teori tas i beaktande men fokus läggs 

i Del I på de förstnämnda delarna och i Del II på det avslutande kriteriet om offrets 

styrka och förmåga att hävda sin offerstatus. I studien har detta kommit att kategoriseras 

under titeln: ideala förutsättningar. Kriterierna har för studiens genomförande sorterats 

                                                 
67 NCMEC u.å. ”Long-Term Missing and Unidentified Children” [avläst 2018-04-10]. 
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in under tre kategorier som, om de uppfylls, gemensamt ger, det av mig, myntade be-

greppet äkta idealt offer. Detta nyttjas genom undersökningen för att precisera vad som 

eftersöks. Då en av kategorierna benämns idealt offer krävs en fixering som påvisar 

skillnaden mellan detta och helheten. För studien har en figur konstruerats som visar 

kategorisering och placering av ett äkta ideala offret. 

 

Genom undersökningen är det de olika fallens träffbild via sökmotorn Google som fun-

gerar som grund. Medianvärdet för de olika typerna fungerar som riktmärke och för de 

stereotypiska fallen har ett medelvärde för tre skilda sökningar under en treveckorspe-

riod nyttjats. Då träffmängden fluktuerar kan det erbjuda en illustration av förändring 

samt skillnader och likheter. I den första delen undersöks de två första kategorierna, 

idealt offer och ideal gärningsman, med utgångspunkt i samtliga fyrtio fall. En kompa-

ration görs av parental och stereotypisk kidnappning som fokuserar på hur väl de båda 

passar in i teorin om ideala offer, vad som skiljer dem åt, samt i vilken utsträckning ett 

offers möjlighet att uppnå full legitim offerstatus tycks påverka den uppmärksamhet 

som ges, vilket i studien får illustreras av träffmängd via Google. Den tredje kategorin, 

ideala förutsättningar, är fokus för studiens Del II, som inriktas på stereotypisk kid-

nappning och skillnaden mellan olika fall. I denna del nyttjas följaktligen enbart det 

stereotypiska urvalet och olika fall ställs mot varandra. En övergripande presentation av 

träffbilden för de olika fallen ges som även visar hur denna skiljer sig åt. Därefter foku-

serar undersökningen på bakgrunden till denna skillnad genom en närstudie av de två 

fall som getts flest träffar och de två som fått minst. Skillnader och likheter mellan fal-

len undersöks, med utgångspunkt i Christie och Strobls kriterier för legitim offerstatus. 

Delen avslutas med en närstudie av ett avvikande parentalt fall och dettas likheter med 

de stereotypiska fallen. 

 

Källkritik, validitet och begränsningar  

Det finns självfallet många faktorer som kan tas i beaktande när man ser till uppmärk-

samhetsgraden för denna typ av händelser och offer, exempelvis hudfärg, social klass 

och eventuell nyhetstorka m.m. Träffmängden på Google fluktuerar mellan olika dagar 

och tider, vilket innebär att man inte kan ta de träffar som ges vid en specifik tidpunkt 

som en konstant sanning, något som undersökningen även kommer att visa. Detta skulle 

kunna ses som en nackdel för studien men källmaterialet syfte är främst att verka som 
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riktmarkering och visa på skillnaden mellan två typer av kidnappningsoffer. Genom 

detta möjliggörs en diskussion kring den uppmärksamhet som ges och om ideala offer-

teorin. Det kan självfallet ses som en svaghet att källmaterialet baserar sig på ett så för-

änderligt material som internetsökningar men det är en del av studiens syfte och det 

möjliggör en diskussion och precisering av Christies teori. Min förhoppning är att upp-

satsen ska fungera som grund och att andra kan fylla på och utöka de kategorier som 

skapats för studiens genomförande. För de närstudier som görs i uppsatsens Del II så 

har Wikipedia nyttjats som en källa, vilket även det kan komma att väcka undran och 

ses som en svaghet. Wikipedia har dock bedömts vara den bästa, och i vissa fall enda, 

källan för att delge övergripande information kring de olika kidnappningsfallen. Källan 

har dessutom, i de flest fallen, kompletterats med andra som styrker dess påståenden 

 

Etik  

Som utbildad historiker har jag kommit till insikt om forskningens vikt för utveckling 

av både individuell och samhällelig karaktär, men för att ingen ska fara illa under denna 

utvecklingsprocess krävs att man som forskare gör etiska överväganden kring sitt arbete 

och hur man nyttjar uppgifter som behövs för att komma framåt, framförallt om forsk-

ningen berör enskilda individer.68 Under arbetet med denna uppsats har de fyra forsk-

ningsetiska principerna (informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och 

nyttjandekrav) tagits i beaktande. En bedömning har dock gjorts att undersökningen inte 

nyttjar ett källmaterial i vilket individer deltar aktivt samt att den inte heller använder 

sig av uppgifter av sådan karaktär att det kräver samtycke. Det material som nyttjas har 

förmedlats via andra kanaler än vad som faller under de ovan diskuterade principerna. 

Det är alltid arbetets karaktär och utformning som avgör i vilken utsträckning dessa 

aspekter spelar in och i detta arbete är uppgifterna och hanteringen av dem inte av sådan 

karaktär att det skadar de berörda personerna.  

  

                                                 
68 Vetenskapsrådet 2002, s. 5.  
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6 Den empiriska studien  

Del I – Kidnappningsoffer som ideala offer 

Ett äkta idealt offer – Precisering av teorin  

Denna del av den empiriska undersökningen behandlar sambandet mellan Christies teori 

och den uppmärksamhet som ges olika typer av kidnappningsoffer. Går det att finna ett 

samband och har jag rätt i mitt antagande om att stereotypiska kidnappningsfall och 

offer ges mer uppmärksamhet i form av träffar på Google? För att vara ett idealt offer, i 

enlighet med teorin, måste man uppfylla sex kriterier. Dessa har i studien utökats med 

Strobl’s två kompletteringar och samtliga åtta har sorterats in under tre kategorier, som 

nyttjats i konstruktionen av en modell, se figuren nedan, som illusterar mitt, för studien 

myntade, begrepp äkta idealt offer. 69 Ett äkta idealt offer passar in i triangeln i figurens 

mitt, och syftar följaktligen på den lilla andel som kan anses uppfylla samtliga krav som 

ställs av Christie och Strobl. De två första kategorierna: idealt offer (1) och ideal gär-

ningsman (2) diskuteras i denna del av undersökningen. Den tredje kategorin, i studien 

kallad ideala förutsättningar (3), inkluderar offrets förmåga och styrka att hävda sin 

offerstatus, en faktor som diskuteras senare. De kriterier som faller under kategorin ide-

alt offer gäller offret i sig, hur det har agerat och vart det har befunnit sig m.m. Ett idealt 

offer är svagt i jämförelse med sin gärningsman, utför en respektabel syssla, befinner 

sig på en respektabel plats och har inte provocerat sin gärningsman. Offret, eller dess 

närstående, har även samarbetat perfekt med polis och rättsväsende. Den ideale gär-

ningsmannen kan beskrivas som skrämmande, elak, stor och ond samt okänd för offret. 

 

Den första kategorin – Ett idealt offer  

I denna studie är samtliga offer barn mellan 1 och 15 år. Som barn måste man anses 

vara i underläge och svag i jämförelse med en vuxen gärningsman, oavsett om man ut-

satts för en stereotypisk eller en parental kidnappning. Man kan, anser jag, aldrig säga 

att ett barn inte är underordnad en vuxen förövare, vare sig det handlar om en man eller 

kvinna. Detta kriterium uppfylls därför av samtliga i studien. Man kan inte heller, anser 

jag, beskylla ett barn, åtminstone inte ett som är under 10 år, för att befinna sig på en 

tvivelaktig plats eller utföra en tvivelaktig syssla. Även om ett fåtal av offren är över 10 

år så anser jag inte att de, efter närmare studier, kan ses som delaktiga i det inträffade 

                                                 
69 Strobl 2004, s. 295-298. 
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genom sin syssla eller position. Även detta kriterium uppfylls därför av samtliga. För-

äldrarna kan såklart påverka både sitt barns syssla och position genom att ha placerat det 

på en tvivelaktig plats men det är inget som tagits i beaktande under denna del av stu-

dien. Man kan inte heller beskylla ett barn för att provocera fram en kidnappning. Det 

innebär följaktligen att även detta, av Strobl kompletterande kriterium, uppfylls och 

ytterst få sammarbetar inte med polis och rättsväsende i denna typ av situation, även om 

det såklart kan finnas undantag. Ett exempel är då föräldrar, av förklarliga skäl, ofta 

först måste avfärdas som eventuellt inblandade i barnets försvinnande. Statistiskt sett är 

det betydligt vanligare att en närstående på något vis är ansvarig.70 Sammanfattningsvis 

kan det konstateras att barn, oavsett om de är offer för en parental eller en stereotypisk 

kidnappning, är ideala offer och att båda typerna till lika stor del uppfyller kriterierna 

för den första kategorin. Det finns egentligen ingenting som skiljer parentala och stereo-

typiska kidnappningar åt när det gäller offret och dess karaktär. 

 

 

 

 

                                                 
70 Se uppsatsens Bakgrundskapitel, s. 17-18. 

Figur 1. Modell som  

illustrerar och specificerar 

det äkta ideala offret   

 
Ett äkta idealt offer 

1.

Idealt offer

3. 

Ideala förutsättningar

2.

Ideal Gärningsman
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Den andra kategorin – En ideal gärningsman  

Skillnader uppstår när vi når den andra kategorin och de kriterier som berör gärnings-

mannen. I fall av stereotypisk kidnappning uppnås även här full legitim offerstatus då 

en stereotypisk kidnappning definieras av att offret inte känner sin gärningsman eller 

endast är ytligt bekant med denna. Vid parentala kidnappningar är det alltid en gär-

ningsman med nära relation till barnet, vilket gör att kriterierna för denna kategori inte 

uppfylls.71  För att vara ett äkta idealt offer krävs en ideal gärningsman, vilket inte finns 

i fall av parental kidnappning.72 Det är i den andra kategorins kriterier vi ser en skillnad 

mellan de två typerna, då de stereotypiska fullt överensstämmer med samtliga kriterier 

för teorin om det ideala offret, medan de parentala faller på den andra kategorin avse-

ende gärningsmannen. En förälder ses sällan som elak, stor eller ond och även om så är 

fallet så är förövaren, i de allra flesta fall, känd för offret. Gärningsmannen diskvalifice-

rar därmed sitt offer från möjligheten att fullt klassas som ett äkta idealt offer och vinna 

full legitim offerstatus. Även om barn som offer är lika ideala i båda typerna så påverkar 

relationen mellan offer och gärningsman utfallet, vilket medför att de parentala inte 

uppfyller kraven och inte kan ses som äkta ideala offer. 

 

 

Uppmärksamhet – Skillnaden mellan ideala och icke-ideala kidnappningsoffer  

Vid första ögonkastet kan det tyckas finnas stora skillnader i hur mycket uppmärksam-

het, och vilken typ av uppmärksamhet, som ges åt olika kidnappningsoffer. För att klar-

lägga om detta påstående stämmer med verkligheten har tjugo parentala och tjugo stere-

otypiska kidnappningsoffer inkluderats i en webbstudie av antal träffar via Google.73 

Träffbilden illustrerar den uppmärksamhet som ges åt olika typer av kidnappning och 

                                                 
71 Finkelhor et al. 2002, s. 2.  
72 Christie 2001, s. 54-55. 
73 Sökningarna är gjorda via Goggles verktyg ”avancerad sökning” och på barnets namn som exakt fras. 

Tabell 1. I vilken utsträckning är stereotypiska och parentala kidnappningsoffer ideala offer  

enligt studiens kategori I och II 

 Idealt offer Ideal gärningsman Ett äkta 

idealt offer?  Svag  

 

Bra 

plats 

Bra 

syssla 

Ingen  

provokation 

Sammarbetar 

med polis 

Elak, stor 

och ond  

Okänd för  

offret 

Stereotypisk Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Parental Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej 
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dess offer samt hur det varierar mellan olika typer och fall. Av de tjugo parentala är det 

endast för häften som majoriteten av träffarna på första söksidan berör det försvunna 

barnet. Sökningarna handlar i de övriga fallen istället om personer med samma namn. I 

ett av dem rör det sig exempelvis om en skådespelerska med exakt samma namn som 

det saknade barnet. Det kan förklara varför man i detta fall får ett resultat på över en 

miljon träffar.74 Eftersom antalet träffar fluktuerar beroende på dag och tid och inklude-

rar träffar som handlar om personer med samma namn som barnet i fråga, så presenteras 

tre skilda medianvärden för att illusterar hur träffbilden ser ut överlag, se tabell 2.  Det 

finns dock för båda typerna fall som sticker ut.75 

 

 

 

 

 

 

 

Även om man tar i beaktande att träffarna fluktuerar och att medianvärdet därav föränd-

ras så talar siffrorna ett tydligt språk. Medianen för stereotypiska kidnappningar är näst-

an 75 gånger högre än medianen för samtliga parentala fall. Om man exkluderar de fall 

där träffbilden inte rör det försvunna barnet blir skillnaden ännu större. Då får de stereo-

typiska drygt 124 gånger fler träffar. Om man undersöker närmare vilken typ av träffar 

som ges de olika typerna ser man även där en skillnad. De stereotypiska domineras av 

tidningsartiklar och dylikt, medan det för de parentala mer eller mindre enbart handlar 

om sidor med annonser om saknade barn.  

 

”Summer of abductions” – en fördjupningsstudie  

För att ytterligare tydliggöra resultatet har en mindre studie gjorts på sex fall från år 

2002, det år då man i USA inofficiellt döpte sommaren till ”the summer of abductions”. 

Undersökningen inkluderar tre fall av stereotypisk kidnappning och tre fall av parental 

och har gjorts under ett tidsspann på två år. Sökningar, gjorda i april 2016 och april 

2018, visar att träffbilden reducerats i samtliga fall, se tabell 3. Det syns allra tydligast i 

                                                 
74 Namnet Ayesha Khan bärs även av en tv-personlighet och skådespelerska från Pakistan.  

Sökning Google ” Ayesha Khan” [avläst 2018-04-20].  
75 Fullständig förteckning över fallen och antalet träffar presenteras i Bilaga A-C. 

Tabell 2. Medianvärde för parentala och stereotypiska fall 

 

Parental kidnappning 

Samtliga fall 

 

Parental kidnappning 

Berör barnet 

 

Stereotypisk 

kidnappning 

 

761 
 

453 

 

 

56 250 

 

Källa: se Bilaga A-C för presentation av de olika sökningarna. 
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fallet Elisabeth Smart som gått från 406 000 träffar till 247 000. Hon är dock, trots 

minskningen, den som får flest träffar av de fall som inkluderats i studien.  

 

Källa: Googlesökningar på barnets namn som exakt fras. [avläst 2016-03-10 samt 2018-04-13] 

 

Även i denna studie får stereotypiskt kidnappade barn betydligt fler träffar än parentalt 

kidnappade. Det stereotypiska fall som får lägst antal träffar år 2018, Samantha 

Runnion, genererar ungefär 3 gånger fler träffar än det fall av parental typ med flest, 

Caroline Teague. Flertalet av träffarna för Caroline tycks, vid närmare studier, dessutom 

främst röra andra personer än barnet. Enbart en av träffarna på första sidan handlar om 

henne.76 De parentala fallen ligger, till skillnad från de stereotypiska, kvar på relativt 

likartade siffror år 2018. Det kan förklaras av den typ av träffar som de olika typerna 

genererar. Om man närstuderar träffbilden för de parentala fallen, de träffar som faktiskt 

gäller barnet, så handlar det om sidor med olika former av annonser där barn efterlyses 

som saknade. För de stereotypiska är det information från Wikipedia samt olika typer av 

nyhetsartiklar som figurerar på förstasidan.77 Man har bevisligen skilda typer av träffar 

vilket kan anses förklara varför de stereotypiska fallens träffar ändrats i större omfatt-

ning. Det har passerat ytterligare två år sedan händelserna och tiden minskar, med 

största sannolikhet, både intresset och mängden artiklar.   

 

Sammanfattande slutsats och diskussion 

De båda studierna kan gemensamt anses styrka påståendet om att stereotypisk kidnapp-

ning ges mer uppmärksamhet vilket här illustreras av antalet googleträffar. Om man 

inkluderar teorin om det ideala offret i denna ekvation kan det konstateras att de första 

tre offren i den andra undersökningen, de stereotypiska, uppfyller samtliga kriterier som 

inkluderats i de två förstnämnda kategorierna. Elisabeth Smart var 14 år gammal och 

kidnappades från sitt sovrum mitt i natten. Gärningsmannen hade tidigare arbetat en dag 

hos familjen men måste ändå räknas som okänd. Smart var både svag och i underläge, 

                                                 
76 Google sökning: ”Caroline Teague” som exakt fras [avläst 2018-04-13]. 
77 Webbsökningar via Google på barnens namn som exakt fras. [Hämtat 2016-03-10 samt 2018-04-30].  

Tabell 3. Komparation av parentala och stereotypiska kidnappningsoffer från 2002. 

 Elisabeth 

Smart 

Stereotypisk 

Daniella van 

Dam  

Stereotypisk 

Samantha 

Runnion 

Stereotypisk 

Caroline  

Teague  

Parental 

Ruby  

Sayre 

Parental   

Layla  

Gallegos  

Parental 

2016 406 000 40 500 20 700 4 880 855 392 

2018 247 000 31 300 14 600 4 440 736 361 
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hon var på en plats hon inte kunde skyllas för att vara på, i sitt sovrum, där hon utförde 

en syssla hon inte kan beskyllas för att göra, sova, och gärningsmannen var en ideal 

gärningsman. Samma sak gäller för Danielle van Dam och Samantha Runnion som båda 

fördes bort från sina hem, sitt sovrum respektive sin trädgård, av ytligt bekanta. De tre 

parentala uppfyller visserligen kraven för den första kategorin, idealt offer, men inte de 

för den andra, ideal gärningsman.78 Deras förövare diskvalificerar dem som äkta ideala 

offer, eftersom de har en relation till och känner offret och de uppvisar påvisligen inte 

heller samma träffbild via Google. En fyraårig flicka vid namn Ssamali Joy Kwatia får 

fungera som avslutande illustration i denna del. År 2013 fördes hon bort av sin mamma 

och hennes historia presenterades i april 2014 på förstasidan av NCMEC:s hemsida. 

Fallet gav trots dess framträdande position på hemsidan vid samma tidpunkt endast 115 

träffar på Google och vid en av sökningarna år 2018 är siffran nere på 66.79 Vid samma 

tid genererade en sökning utan avgränsningar på namnet Elisabeth Smart mellan 

85 000 000 och 95 000 000 träffar, beroende på hur träffbilden fluktuerade.80 Ssamali 

som inte uppfyller den andra kategorins krav och därav inte är ett äkta idealt offer ges i 

förhållande till detta minimal uppmärksamhet. 

 

Del II – Med stereotypiska kidnappningar i fokus 

Lika och så olika – Skillnaden mellan olika stereotypiska fall  

Undersökningens inledande del har pekat på den mycket stora skillnad som finns mellan 

det två kidnappningstyperna och att parentala offer inte kan räknas som äkta ideala of-

fer, vilket skulle kunna förklara det faktum att de ges mindre uppmärksamhet. Det kan 

argumenteras för att de fall av stereotypisk kidnappning som når allmänhetens ögon är 

sådana som lyckats ta sig igenom nålsögat och då det även är dessa som har inkluderats 

i förevarande studie skulle det till viss del kunna förklara skillnaden i träffar mellan pa-

rentala och stereotypiska fall. Det finns dock, vid närmare studier, även stora skillnader 

i den träffbild som genereras för olika stereotypiska fall. Där är samtliga offer ideala, 

enligt denna studies två första kategorier idealt offer och ideal gärningsman. I denna del 

                                                 
78 De tre parentala fallen återfanns vid undersökingen 2016 på NCMEC hemsida, år 2018 fanns endast 

annonsen för Caroline Tegue kvar. Om de båda andra återbördats är dock oklart.  

NCMEC u.å. ”Long-Term Missing and Unidentified Children” [avläst 2018-04-10]. 
79 Google sökning: ”Ssmali Kwatia” [avläst 2014-04-28 samt 2018-04-16].  

För skärmdumpar se Bilaga D. 
80 Dessa siffror refererar till sökningar via Google [avläst 2016-03-18] där inga avgränsningar gjorts på 

exakt fras el dylikt. Den 18 mars år 2016 då namnet Elizabeth Smart gav 85 000 000 träffar fick jämförel-

sevis JK Rowling strax under 29 000 000 träffar, Julia Roberts 74 800 000 och Tom Cruise 81 400 000.  
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undersöks vad som, med utgångspunkt i Christies teori, kan tänkas förklara denna skill-

nad. Vad utmärker de fall som får många googleträffar och vad skiljer dem från fall som 

får förhållandevis få? Fokus riktas mot den tredje, hittills odiskuterade, kategorin och 

offrets möjlighet att hävda sin offerstatus. 

Tabell 4. Webbundersökning. Träffbild för stereotypiska kidnappningar 

Namn Ålder År 
Träffar  

2018-04-20 

Träffar  

2018-04-27 

Träffar  

2018-05-04 
Medelvärde  

Ethan Patz 6 år 1979 107 000 64 200 61 800 77 667 

Adam Walsh 6 år 1981 308 000 230 000 265 000 267 667 

Jacob 

Wetterling 
11 år 1989 175 000 166 000 146 000 162 333 

Jayceee 

Dugard 
11 år 1991 268 000 192 000 195 000 218 333 

Polly Klaas 12 år 1993 63 200 57 600 48 400 56 400 

Megan Kanka 7 år 1994 46 400 35 300 38 200 39 967 

Amber 

Hagerman 
9 år 1996 54 800 28 300 47 600 43 567 

Sabine Dar-

denne 
12 år  1996 46 900 38 300 31 400 38 867 

Natascha 

Kampusch 
10 år 1998 373 000 399 000 391 000 387 667 

Danielle 

van Dam 
7 år 2002 42 200 38 000 32 500 37 567 

Samantha 

Runnion 
5 år 2002 17 100 14 400 14 300 15 267 

Elizabeth 

Smart 
14 år 2002 426 000 582 000 651 000 553 000 

Erica Pratt 7 år 2002 29 300 8 020 6 250 14 523 

Shawn 

Hornbeck 
11 år 2002 26 100 20 600 21 500 22 733 

Jessica 

Lunsford 
9 år 2005 57 700 52 100 47 700 52 500 

Madeleine 

McCann 
3 år 2007 547 000 880 000 1 280 000 902 333 

Carlie Brucia 11 år 2004 21 000 16 600 16 800 18 133 

Yehudah 

Kletzky 
8 år 2011 277 87 212 192 

April Jones 4 år  2012 363 000 427 000 470 000 420 000 

Isabel Celis 6 år 2012 41 800 28 500 30 600 33 633 

Median     56 250 45 200 47 650 48 033 
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Under en treveckorsperiod genomfördes tre sökningar med sju dagars mellanrum. Me-

dianen för de tjugo fallen fluktuerade från ca 45 000 till drygt 56 000 träffar. Olika fak-

torer påverkar självfallet träffbilden. Exempelvis kan Madeleine McCanns dryga miljon 

vid den sista sökningen med största sannolikhet förklaras av att den genomfördes dagen 

efter årsdagen av hennes försvinnande, hon hade då varit saknad i 11 år. Utifrån de tre 

sökningarna gjordes beräkningar på ett medelvärde som får illustrera den ungefärliga 

träffbilden för varje fall. Tabell 4, ovan, visar undersökningsresultaten. De grönmarke-

rade siffrorna ligger över respektive dags medianvärde, de rödmarkerade under. Om 

man bortser från de egentliga siffrorna kan man ändå konstatera att det är samma fall 

som ger höga siffror och som ligger över medianen. Tabellen ger även en tydlig bild av 

den stora skillnad som finns mellan olika fall och antal träffar. De som genererar högst 

siffror i samtliga undersökningar är Madeleine McCann, Elizabeth Smart och April Jo-

nes. Minst uppmärksamhet, baserat på medelvärde, ges Yehudah Kletzky, Erica Pratt 

och Samantha Runnion. Skillnaden mellan Madeleine McCann som ligger i topp i samt-

liga undersökningar, och Yehudah Kletzky som ligger sist är enorm, Madeleine får, med 

sina drygt 900 000, över 3 000 gånger fler träffar än Yehuda.  

 

Närstudie av fyra stereotypiska fall - Vad skiljer dem åt?  

Finns det någon faktor som tydligt och genomgående skiljer de två fall som får flest 

träffar från de två som får minst? De är samtliga ideala offer enligt både den första och 

andra kategorin. Alla fyra är barn och som sådana kan de inte anses vara annat än i un-

derläge i förhållande till sin gärningsman, då samtliga gärningsmän, så långt man kän-

ner till, varit vuxna. Det handlar även i samtliga fall om stereotypisk kidnappning, alltså 

bortrövande av en främling eller ytligt bekant vilket även gör gärningsmannen ideal. 

 

Sökningar på namnet Yehuda Kletzky genererar som påpekats ytterst få träffar med ett 

medelvärde på endast 192. Detta är överraskande i ett fall av stereotypisk kidnappning 

som även tycks ha fått visst medieintresse. Då det avviker från det normala så väcker 

det självfallet förundran och nyfikenhet. En närstudie av fallet visar dock att pojkens 

tilltalsnamn är Leiby och inte Yehuda, och en sökning på detta namn ökar omedelbart 

träffbilden till lite över 20 000 träffar.81 Då sökningar inte gjorts på tilltalsnamnet under 

studiens gång är det omöjligt att veta hur det faktiska medelvärdet skulle ha sett ut men 

om hans fall följer övriga borde det landa på siffror mellan 15 000 till 25 000, vilket 

                                                 
81 Totalt 20 700 träffar. Webbsökning via Google: ”Leiby Kletzky” [avläst 2018-05-07].  
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hade placerat honom i listans nederdel men inte, som i nuläget, som sämst placerad. 

Upptäckten av sökfelet innebär att Leiby Kletzky inte studeras närmare i denna del och 

att Samantha Runnion som har tredje sämsta medelvärde istället inkluderas.  

 

Studiens topp två: 

Madeleine McCann  

Brittiska Madeleine McCann, som får högst siffror vid samtliga sökningar och som ges 

ett medelvärde på 902 333 träffar, försvann år 2007 från sitt hotellrum under en se-

mesterresa till Praia da Luz i Portugal. Hennes föräldrar satt på en närliggande restau-

rang men turades om att gå hem och se till barnen, Madeleine och hennes två småsys-

kon, som sov. Klockan 22 upptäcker modern att Madeleine saknas och sökandet efter 

henne inleds. Hon var vid försvinnandet 3 år gammal och har ännu inte hittats men sö-

kandet pågår fortfarande. Föräldrarna blev i utredningens 

inledning misstänkta för dotterns försvinnande, misstan-

kar som senare avskrivits. I media har de hängts ut som 

både mördare och oansvariga, försumliga föräldrar. De 

har dock genomgående hävdat sin oskuld och envist hål-

lit fast vid sökandet efter sin dotter.  

 

 

 

 

Det finns otaliga teorier om vad som hänt och Madeleines minne och försvinnande hålls 

ständigt aktuellt med hjälp av föräldrarna och deras kamp. De var från första början 

mycket aktiva, både i kontakten med media och i sökandet, och de anlitade tidigt PR- 

folk och talespersoner som marknadsför henne och hennes försvinnande. Två veckor 

efter Madeleines kidnappning inrättades en fond i hennes namn för att samla in pengar 

till det fortsatta sökandet och för att hjälpa framtida offer i samma situation. Kända per-

soner som fotbollspelaren David Beckham, författaren JK Rowling och påven har enga-

gerat sig i fallet och föräldrarna har även skrivit en bok.82  

 

                                                 
82 Zachariasson u.å [avläst 2018-05-06]; Wikipedia 2018b ”Madeleine McCann” [avläst 2018-05-06].  

Bild 1. Madeleine McCann  

3 år gammal samt åldrad bild av hur hon 

kan ha sett ut vid 9 år ålder. Idag skulle hon 

vara 15 år. 

Källa: findmadeleine.com  
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Tabell 5 illustrerar hur väl fallet Madeleine McCann passar in i teorin om det ideala 

offret. Madeleine uppfyller utan tvekan den första kategorin. Oavsett vem gärningsman-

nen är så är en treårig flicka i underläge. Hon befann sig på en bra plats och utförde en 

bra syssla, i sitt hotellrum där hon sov. Även om föräldrarnas agerande, att de lämnat 

barnen ensamma, har ifrågasatts så är Madeleine utan skuld i sitt försvinnande. När det 

gäller samarbetet med polis är det egentligen det enda som inte varit perfekt i fallet, men 

föräldrarna har samarbetat bortser från den tid då de var misstänkta. Under denna period 

tycks deras samarbete, av förståeliga skäl, ha minskat. Då gärningsmannen är okänd så 

framställs denne som elak, stor och ond samt okänd. Även den andra kategorin uppfylls 

därav. Det som främst utmärker fallet Madeleine McCann är hur föräldrarna, med sin 

ständiga marknadsföring i hennes namn, har hävdat hennes offerstatus. De har skrivit 

böcker, medverkat i tidningar och tv-intervjuer, startat en fond i hennes namn m.m. 

Hennes utsatthet gör att hon inte hotar övriga kriterier samtidigt som hennes legitima 

offerstatus hävdas. Genom föräldrarnas arbete har Madeleines öde hållits kvar i offent-

lighetetens ljus i över tio år. Hon är med stor sannolikhet ett av historiens mest upp-

märksammade och kända kidnappningsoffer och hennes försvinnande är ett mysterium 

som än idag väcker stort intresse och engagerar folk världen runt. 

 

Elizabeth Smart  

Elizabeth Smart var 14 år gammal när hon fördes bort från sitt sovrum mitt i natten. 

Hon är den som får näst högst antal träffar vid samtliga sökningar som gjorts för studien 

och hennes kidnappning är ett av de mest uppmärksammade fallen i USA. Smart fördes 

bort under knivhot i juni år 2002. Systern, som befann sig i samma rum, låtsades sova 

och slog senare larm till föräldrarna. Smart återfanns vid liv efter cirka nio månader, 

under vilka hon hållits fången som sexslav av förövaren Brian David Mitchell och hans 

hustru.  

 

Tabell 5. Madeleine McCann som idealt offer 

Idealt offer Ideal gärningsman Ideala förutsättningar 

Svag  

 

Bra plats Bra syssla Ingen  

provokation 

Sammarbetar 

med polis 

Elak, stor 

och ond  

Okänd för 

offret 

Hävdar offerstatus  

Ja Ja Ja Ja Ja/Nej Ja Ja Ja 
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Elizabeths syster tyckte sig ha känt igen 

förövarens röst, men det tog tid innan den 

9-åriga flickan kunde placera den. I okto-

ber kom hon på att den tillhört en man 

vid namn Emmanuel som arbetat en dag i 

familjens hus. Efter detta skapades en 

fantombild som ledde fram till att han 

upptäcktes och kunde gripas. Smart har 

sedan kidnappningen blivit en framstå-

ende talesperson för saknade barn och för 

offer för sexuella övergrepp. Hon har 

medverkat i många intervjuer, en fond har skapats i hennes namn och flertalet böcker 

har skrivits om henne och hennes öde, själv har hon publicerat två. Hennes historia har 

även blivit film.83 

 

 

Även Elizabeth Smart stämmer in på teorins samtliga kriterier, se tabell 6. Hon var svag 

i förhållande till den vuxna man som bröt sig in och knivhotade henne. Hon befann sig i 

sitt sovrum och sov och bar inget ansvar till det inträffade. Gärningsmannen var en yt-

terst ytlig bekant, elak, stor och ond och både hon och föräldrarna tycks ha samarbetat 

med polis och rättsväsende. Både kategori ett och två uppfylls till fullo. Det som, likt i 

fallet med Madeleine McCann, utmärker Smart och gör henne till ett äkta idealt offer är 

hennes förmåga att hävda sin offerstatus. Hon har eftersom hon överlevde, till skillnad 

från Madeleine McCann och många av de andra offren som undersökts, på egen hand 

kunnat hävda denna offerstatus och inte behövt lita till sina föräldrar, även om också de 

tycks ha arbetat aktivt under den tid då hon var försvunnen. Hon var som ung flicka 

                                                 
83 Elisabethsmart.com [avläst 2018-05-06]; Wikipedia 2018a ”Elizabeth Smart” [avläst 2018-05-06].  

Tabell 6. Elizabeth Smart som idealt offer 

Idealt offer Ideal gärningsman Ideala förutsättningar 

Svag  

 

Bra plats Bra syssla Ingen  

provokation 

Sammarbetar 

med polis 

Elak, stor 

och ond  

Okänd för 

offret 

Hävdar offerstatus  

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Bild 2. Elizabeth Smart.  

Vid försvinnandet samt som vuxen.  

Källa: ABC news 
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tillräckligt svag för att inte hota några intressen av vikt men hennes arbete visar även på 

acceptansen och styrkan att hävda sig som offer.84 Det faktum att hon överlevde sin 

kidnappning har fungerat som en katalysator och har gett henne, till skillnad från många 

andra, ytterligare möjligheter att hävda sig och vinna full legitim offerstatus. Det är nå-

got som utmärker henne men hon är samtidigt inte ensam överlevare. 

 

Studiens bottenkandidater  

Erica Pratt  

Erica Pratt var sju år gammal fördes bort från trottoa-

ren nära sitt hem den 22 juli år 2002, en dryg månad 

efter Elizabeth Smart. Liksom Elizabeth överlevde hon 

sin kidnappning. Förövarna, två män, försökte kräva 

lösensumma men greps några dagar efter händelsen 

och brottet var av icke-sexuell karaktär. Erica lyckades 

på egen hand frigöra sig och fly från det hus där hon 

hölls fången. Hennes mod och problemlösande hyllades stort av polisen och hon sågs 

som en inspiration för afro-amerikanskt ledarskap och en påminnelse om att inte alla 

kidnappningar slutar i tårar.85 Vid tillfället uppmärksammades hennes försvinnande, och 

främst hennes flykt stort men efter händelsen har det varit tyst kring Erica som visserli-

gen har uttalat sig vid några tillfällen men inte, som Elizabeth, skrivit böcker eller arbe-

tat för kidnappningsoffer och saknade barn.  

 

 

Likt övriga stereotypiska fall stämmer Pratt in i kategorierna I och II, idealt offer och 

ideal gärningsman, men till skillnad från den andra överlevaren, Elizabeth Smart, och 

                                                 
84 Christie 2001 s. 51. 
85 Wikipedia 2017 ”Erica Pratt [avläst 2018-05-07]; Jones 2002 [avläst 2018-05-07].  

Tabell 7. Erica Pratt som idealt offer 

Idealt offer Ideal gärningsman Ideala förutsättningar 

Svag  

 

Bra plats Bra syssla Ingen  

provokation 

Sammarbetar 

med polis 

Elak, stor 

och ond  

Okänd för 

offret 

Hävdar offerstatus  

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

Bild 3. Erica Pratt 7 år. 

Källa: news.bbc.co.uk 



 

  
 

 35 

även Madeleine McCanns föräldrar har hon inte hävdat sin offerstatus genom att skapa 

fonder, skriva böcker, engagera sig medialt eller arbeta med lobbyverksamhet. Hon 

tycks ha velat gå vidare och glömma den upplevelse hon genomgått istället för att lyfta 

fram sin roll som kidnappningsoffer. Hennes kidnappning varade i endast en dag och 

hon var betydligt yngre än Elizabeth, vilket kan vara faktorer som påverkat hennes 

styrka och vilja att lyfta fram och hävda sin offerstatus. Hon är studiens enda färgade 

deltagare, vilket trots att det inte tas i direkt beaktande kan vara värt att notera. Trots att 

hon överlevde får hon i studien det lägsta medelvärdet av samtliga studieobjekt, 14 523 

st, vilket tyder på att den tredje kategorins kriterium bär stor vikt. 

 

Samantha Runnion 

Ytterligare ett av ”the summer of abductions” 

uppmärksammade fall var kidnappningen av 

femåriga Samantha Runnion. Flickan för-

svann från sin trädgård där hon lekte med en 

vän. En man bad om hjälp att hitta en för-

svunnen hund och tvingade sedan in henne i 

sin bil. Dagen efter försvinnandet återfanns 

Samanthas döda kropp, hon hade blivit sexuellt utnyttjad och strypt. Förövaren hade 

tidigare besökt komplexet där Samantha levde. Efter flickans död grundade hennes 

mamma stiftelsen ”The Joyful Child Foundation” för att förebygga bortrövande och 

sexuellt utnyttjande av barn.86  

 

Samantha, likt övriga offer i denna närstudie, uppfyller de två inledande kategoriernas 

kriterier. Hon var ett barn som fördes bort från sin trädgård där hon lekte. Gärnings-

mannen var elak, stor och ond och dessutom okänd för henne, även om han besökt hu-

                                                 
86 Reynolds 2012 [avläst 2018-05-07]; The Joyfull Foundation u.å. [avläst 2018-05-07]; Wikipedia 2018c 

“Murder of Samantha Runion” [avläst 2018-05-07].  

Tabell 8. Samantha Runnion som idealt offer 

Idealt offer Ideal gärningsman Ideala förutsättningar 

Svag  

 

Bra plats Bra syssla Ingen  

provokation 

Sammarbetar 

med polis 

Elak, stor 

och ond  

Okänd för 

offret 

Hävdar offerstatus  

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja/Nej 

Bild. 4. Samantha Runnion 5 år. 

Källa: CBS News 
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set. Föräldrarna tycks ha samarbetat med polisen och de har även, i alla fall mamman, 

till viss del hävdat sin dotters offerstatus, men inte i samma utsträckning som Madeleine 

McCanns föräldrar. Det finns en stiftelse i Samanthas namn som arbetar för att utbilda 

barn och minska risken för liknande brott. Dock har inga böcker skrivits eller lagar följt 

på hennes försvinnande och död. Vi finner alltså flera skillnader mellan henne och Ma-

deleine trots att de var i ungefär samma ålder, 3 och 5 år gamla och medelvärdet för 

googlesökningarna skiljer stort mellan dem. Samantha får 15 267 träffar, Madeleine 

902 333, över 59 gånger fler. Den ena har återfunnits död och den andra är saknad, vil-

ket kan ha en viss inverkan. Madeleine McCanns föräldrar söker fortfarande och hävdar 

i sin jakt dotterns offerstatus genom olika mediala kanaler. De har sedan försvinnandet 

varit extrema i sitt arbete i dotterns namn, något man inte ser i samma utsträckning i 

fallet med Samantha Runnion. Även detta fall påvisar den tredje kategorins vikt.  

 

Sammanfattande slutsats och diskussion 

Tre av de fyra fall som inkluderats i närstudierna kommer från sommaren 2002, Eliza-

beth Smart, Samantha Runnion och Erica Pratt. Elizabeth får studiens näst högsta träff-

bild, Samantha och Erica de två lägsta, om man ser till medelvärde. Samtliga är, som 

påpekats, ideala offer genom att de är barn och inte kan beskyllas för att vara på en plats 

eller utfört en syssla som är tvivelaktig. Den enda som hade varit gammal nog att göra 

det vore 14-åriga Elizabeth som dock låg och sov när brottet skedde. Gärningsmännen 

är i samtliga fall okända, stora och onda. Flickorna är alltså i lika stor utsträckning ide-

ala offer, enligt Christies teori och studiens två inledande kategorier. Skillnaden mellan 

dem syns först då man når den tredje och avslutande kategorin, ideala förutsättningar, 

se figur I. Det som i studien räknats in under denna kategori är i vilken utsträckning 

man varit stark nog att hävda sin offerstatus men samtidigt svag nog att inte utmana 

övriga kategorier. Om man har identifierats som ett offer och framhållits som sådant, 

genom exempelvis utgiven litteratur, medialt engagemang, stiftelser eller lagar i den 

kidnappades namn kan man anses ha hävdat sin offerstatus och såldes vara ett äkta ide-

alt offer.87 I detta kan man finna stora skillnader mellan de fyra undersökningsobjekten. 

Madeleine och Elizabeth Smart har i betydligt högre grad framhållit sin offerstatus och 

de är därför äkta ideala offer. Elizabeth, som hittades levande, har på egen hand lyft sig 

själv och vad hon har varit med om. Madeleine McCanns föräldrar har gjort detsamma i 

                                                 
87 I enlighet studiens specificering av Christies teori om det ideala offret där begreppet äkta idealt offer 

myntas. 
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dotterns namn. I båda fallen har de inblandades arbete resulterat i medial uppmärksam-

het och påföljder av olika slag.  

 

Erica Pratt som även hon överlevde har i jämförelse inte lyft sin offerstatus och hon har 

bevisligen undersökningens lägsta medelvärde, om man bortser från Leiby Kletzky. 

Hennes försvinnande och flykt gav dock upphov till en diskussion kring mediernas se-

lektiva rapportering av olika fall, baserat på samhällsklass och social status.88 Även det 

är faktorer som kan tänkas spela in och som i vidare studier kanske bör tas i åtanke un-

der kategorin ideala förutsättningar. De flesta av de stereotypiska fall som inkluderats i 

denna studies större undersökning har någon form av stiftelse knutet till barnets namn, 

ofta startad i anslutning till försvinnande och som sedan har fått leva vidare. Runnion´s 

mamma är engagerad men inte i samma utsträckning som McCanns eller som Elizabeth 

Smart själv är som talesperson och levande bevis för en kidnappning. Tabell 9 illustre-

rar och visar i vilken utsträckning de fyra offren stämmer in i teorin om det ideala offret 

och i de tre, för studien, skapade kategorierna. Det tycks, enligt förevarande studie, vara 

den tredje kategorin, om man varit tillräckligt starkt för att hävda sin eller sin närståen-

des offerstatus, som spelar störst roll för att generera uppmärksamhet. De som uppfyller 

samtliga kategorier har i denna studie även genererat högst träffbild på Google. Trots att 

Madeleines föräldrar under perioder misstänkts för inblandning i fallet så överbryggar 

deras arbete för dotterns synlighet och legitima offerstatus detta faktum. 

 

Tabell 9. Sammanfattande jämförelse av de fyra närstuderade fallen.  

Namn Idealt offer 
Ideal 

gärningsman 

Ideala förutsätt-

ningar 
Träffbild 

Madeleine McCann  Ja, till övervägande del Ja Ja 902 333 

Elizabeth Smart Ja Ja Ja 408 000 

Samantha Runnion  Ja Ja Ja, till viss del 15 267 

Erica Pratt Ja Ja Nej 14 523 

 

 

Ett avvikande bevis – fallet Julian Hernandez 

Som avslutande illustration till studiens andra del och den sista kategorins vikt för att 

generera uppmärksamhet presenteras fallet Julian Hernandez. Till skillnad från övriga 

närstuderade fall är det en parental kidnappning som utmärker sig och avviker från öv-

                                                 
88 Wikipedia u.å. ”Erica Pratt” [avläst 2018-05-07] 



 

  
 

 38 

riga av samma typ. Hans träffbild överstiger nämligen stort medianvärdet och liknar 

snarare den man ser vid vissa stereotypiska fall. Julian fördes bort av sin pappa år 2002 

när han var fem år gammal. Det hela uppdagades när han skulle söka in på universitetet 

år 2015 och hans personnummer inte var giltigt. Det visade sig att han varit anmäld 

saknad av sin mamma sedan 12 år tillbaka. Pappan hade lämnat en lapp, tagit pojken 

och försvunnit. Sedan hösten 2015 avtjänar han ett fängelsestraff för kidnappningen av 

sin son, som dock under rättegången försökte få fadern att gå fri.89  

 

 

Julians fall, en avvikare bland de parentala fallen, illustrerar ytterligare den vikt ideala 

förutsättningar bär för att generera uppmärksamhet i form av googleträffar. Liksom för 

övriga barn i studien uppfylls kriterierna för den första kategorin men, som påpekats i 

studiens inledande del, inte de för den andra, då förövaren är känd. Julians pappa hade 

visserligen inte vårdnaden av honom men han var inte okänd för honom och även om 

han beskrivits av mamman som ond så ses han, med största sannolikhet, inte som det av 

samhället i samma utsträckning som Brian David Mitchell, som förde bort Elizabeth 

Smart som sexslav. Det Julian har lyckats med, genom en uppmärksammad historia och 

sitt agerande, är att bli sedd som ett offer, att hävda sin offerstatus. Här finns därför lik-

heter med de stereotypiska fall som diskuterats ovan. Detta faktum skulle kunna för-

klara den betydligt större träffbild som Julians namn genererar. Han ses som ett offer 

trots att han, enligt teorin om det ideala offret, inte uppfyller samtliga kriterier och hans 

fall lyfter därför fram den sista kategorin i förgrunden och visar på dess betydelse.90 

Christie anger att det sista kriteriet bär vikt något som förevarande studie även visar. 

Här indikeras att det kan ha än större betydelse än vad som tidigare framhållits.   

                                                 
89 Edström 2016; Malteson 2015.  
90 En sökning via Google på ”Julian Hernandes” som exakt fras ger, baserat på tre sökningar, medelvärdet 

232 000. [avläst 2018-04-20, 2018-04-27, 2018-05-04]. 

Tabell 10. Julian Hernandez som idealt offer 

Idealt offer Ideal gärningsman Ideala förutsättningar 

Svag  

 

Bra plats Bra syssla Ingen  

provokation 

Sammarbetar 

med polis 

Elak, stor 

och ond  

Okänd för 

offret 

Hävdar offerstatus  

Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja 
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7 Slutsats  

Som avslutning följer en återkopplande sammanfattning och en kortfattad diskussion 

kring undersökningens resultat baserat på dess frågeställningar. Studiens syfte var att 

undersöka teorin om det ideala offret och om denna kan anses förklara varför en viss 

form av barnkidnappning ges mer uppmärksamhet än en annan. Den sökte även svar på 

vilken del av teorin som tycks vara av störst vikt för att generera denna uppmärksamhet.  

 

Finns det skillnader mellan stereotypiska och parentala kidnappningsoffer om man ut-

går från teorin om det ideala offret och på vilket sätt tycks uppmärksamheten, i form av 

Google-träffar påverkas av hur väl man stämmer in på teorin? Dessa båda frågor be-

handlas i studiens första del, vilken undersöker de två första, för studien konstruerade 

kategorierna, (1) idealt offer och (2) ideal gärningsman samt hur väl de båda typerna 

parental och stereotypisk kidnappning uppfyller dess kriterier och följaktligen ger äkta 

ideala offer.  Detta begrepp, ett äkta idealt offer, är myntat för denna studie och innebär 

en precisering av Christies ideala offerteori. Studien visar på en skillnad mellan de båda 

kidnappningstyperna. Då alla offer i studien är barn uppfylls kriterierna för den första 

kategorin av samtliga, man är svag och utan skuld till det inträffade. När det kommer till 

den andra kategorin faller de parentala offren bort på grund av gärningsmannen och 

relationen mellan denne och offret. Det diskvalificerar offret från att vara ett äkta idealt 

offer enligt studiens definition och förhindrar fullständig legitim offerstatus enligt 

Christies teoribildning. Studien visar även att träffbilden via Google är betydligt lägre 

för parentala fall, vilket tyder på att det finns ett samband mellan den uppmärksamhet 

som ges och att vara ett idealt kidnappningsoffer.  

 

Del II behandlar frågorna: Kan man, vid en närstudie, finna samband mellan stereoty-

piska kidnappningsfall med hög träffbild om man utgår från denna teori och vad tycks 

vara den avgörande faktorn för att vissa fall ska ges denna typ av uppmärksamhet? Del 

II fokuserar främst på studiens tredje kategori, (3) ideala förutsättningar, som innefattar 

offrets möjlighet och styrka att hävda sin offerstatus. Något som, i enlighet med studi-

ens resultat, tycks bära mycket stor vikt. Denna del utgår från de stereotypiska fall som 

inkluderats i undersökningen vilka, enligt resultat från Del I, genererar fler träffar på 

Google och följaktligen ges större uppmärksamhet.  



 

  
 

 40 

Mellan de stereotypiska fallen finns dock stora skillnader i både träffmängd och i vilken 

utsträckning man hävdar sin offerstatus. Fall som genererar många träffar har i mycket 

stor utsträckning gjort just detta, identifierat sig som, och haft styrkan att arbeta för det 

faktum att man är, ett offer. Antingen, som i fallet med Elizabeth Smart, på egen hand 

eller för en nära anhörigs räkning. Det tycks vara en essentiell faktor för att generera 

mer uppmärksamhet - till och med till den grad att det överskuggar andra kriterier inom 

teorin. Ett är exempelvis kriteriet om gärningsmannen och offrets relation, vilket fallet 

Julian Hernandez påvisar. Han uppfyller inte den andra kategorins kriterier men ändå 

genererar namnet en förhållandevis stor träffmängd eftersom fallet lyckats med den 

tredje kategorin. Sammanfattningsvis tyder denna studie på att det finns likheter mellan 

fall som väcker uppmärksamhet, och att det framförallt handlar om den tredje kate-

gorins kriterium. Du måste ha rätt förutsättningar och kunna hävda din offerstatus.  

 

8 Diskussion 

Vad blir resultatet av en schablonartad bild av barnkidnappning och dess offer? Det kan 

man till viss del se i studiens bakgrundskapitel. Fokus, och i många fall även resurser, 

riktas mot den typ som är minst omfattande men som väcker en form av moralpanik i 

vårt samhälle. 91 Det innebär att många ges en felaktig bild av ett brott på ett annat brotts 

bekostnad. Kidnappningshistorier som väcker uppmärksamhet skapar krav på åtgärder, 

ofta drastiska sådana, för att skydda barn från fara. Vissa uppmärksammade och sensat-

ionella fall har även fått politiker att snabbt anta brottsförebyggande åtgärder och lagar. 

Dessa ”minneslagar” får ofta kritik för att vara slösaktiga, meningslösa, hårda eller till 

och med kontraproduktiva. Finns det en lösning på detta? Kanske inte, men det är vik-

tigt att vara medveten om hur det ser ut i jämförelse med verkligheten, att uppmärksam-

het, i denna studies fall i form av googleträffar, felfördelas från den vanliga formen till 

den mer ovanliga. Detta syns inte minst i den medierapportering som skett kring fallet 

Madeleine McCann.  

 

 

 

                                                 
91 Moralpanik har beskrivits som en situation där ett tillstånd, episod, person eller grupp personer anses 

vara ett hot mot sociala värden och intressen i samhället. Dessa hot framställs i media samt av andra agen-

ter som politiker, brottsbekämpande organ eller religiösa ledare på ett sätt som skapar stor sensation. 
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Det finns många sätt på vilka man hade kunnat ta sig an detta ämne och söka svar på 

dess frågor. En möjlighet hade varit att rikta uppsatsen mot svenska förhållanden och 

genom intervjuer eller enkäter till rättsväsende och polis undersöka barnkidnappning 

och offer i Sverige kopplat till Christies teori eller att vända sig till tidningsarkiv och 

genom dessa söka efter ungefär samma svar, men baserat på ett annat källmaterial. Jag 

upplever dock att det valda källmaterialet var det bäst lämpade för att få svar på de frå-

gor jag ställt. Det hade även varit möjligt att utöka det empiriska underlaget och göra 

fler närstudier. Det hade möjligen gett ett mer omfattande material och en tydligare in-

dikation på studiens resultat. Utifrån rådande tidsaspekt och ramar för uppgiften kändes 

dock den vald metod och källmaterial bättre lämpat. För framtida studier hade det varit 

intressant att ytterligare djupdyka i faktorer som kan påverka och som kanske bör inklu-

deras under studiens tredje kategori, ideala förutsättningar, som ålder, kön, social klass 

och hudfärg samt vad som sker samtidigt i världen och kan påverka om man tar sig ige-

nom nålsögat eller inte. Det hade även varit spännande att rikta fokus mot den moralpa-

nik som uppstår och vad den kan tänkas få för följder.  

  

Så slutligen, varför har vi inte gett upp hoppet om Madeleine McCann? Vad väcker vårt 

intresse för denna lilla flicka och hennes försvinnande? Vad gör att jag, som så många 

andra, följer hennes fall och öde? Det som utmärker henne från andra fall av samma typ 

är, som påvisats, föräldrarnas ständiga kamp för dotterns status och minne. Alla föräld-

rar kämpar för sina barn i en sådan situation, men i Madeleines fall stämmer allt och 

som påvisats av både Christie, Strobl, Brottsförebyggande rådet, Walklate m.fl. samt av 

förevarande studie så spelar det roll hur offret uppfattas av allmänheten. I detta fall är 

Madeleine det perfekta offret, oskyldig, svag och utsatt. En treårig, blond, söt flicka 

som inte gjort något fel och som inte förtjänat det som hänt henne. Madeleine är ett äkta 

idealt offer i samtliga avseenden. Hon uppfyller samtliga kategorier och dessutom har 

hennes föräldrar under 11 år hävdat hennes offerstatus. Deras arbete har lyft fram hen-

nes fall i förgrunden - världen kommer inte att glömma henne i första taget.  
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Parentala kidnappningsfall I 

Tabell över samtliga inkluderade parentala fall samt deras träffbild på Google.  

Grönmarkerade ligger över medianen, röda under.  

 

Namn Ålder År Träffar 180420 Notering om träffar 

Ilias Badys 3 år 2009 761 5 översta gäller barnet  

Gabrielle Dahm 2 år 2010 308 5 översta gäller barnet  

Ayesha Khan 9 år 2009 1 050 000 
Ej träffar som gäller barnet.  

Skådespelerska m. samma namn 

Urijah Seagraves 3 år 2012 324 5 översta gäller barnet  

Tomas Estevis  2 år 2008 735 4 översta gäller barnet 

Wayne Sawyer 2 år 2008 23 300 Ej träffar som gäller barnet 

Ssamali Kwatia 5 år 2013 301 5 översta gäller barnet  

John Earl 7 år 2012 819 000 Ej träffar som gäller barnet 

Alexander  

Bugarski 
6 år 2013 343 Ej träffar som gäller barnet 

Alex Bolanos- 

martinez 
1 år 2007 335 3 översta gäller barnet  

Steven Douglas 5 år 2006 477 000 Ej träffar som gäller barnet 

Jesus Merino- 

Mendoza 
3 år 2007 358 Ej träffar som gäller barnet 

Melissa Braden 1 år 2006 5 780 Ej träffar som gäller barnet 

Andrea Reyes 2 år 1999 217 000 Ej träffar som gäller barnet 

Irwin Stewart 1 år 2002 7 690 Ej träffar som gäller barnet 

Vivian Trout 3 år 1994 540 Översta träffen gäller barnet 

Julian Hernandez 5år 2002 290 000 
Flera träffar gäller annat.  

Hittades 2015 

Caroline Teague 5 år 2002 4 310 Ej träffar som gäller barnet 

Ruby Sayre  5 år 2002 813 Flera träffar gäller annat 

Layla Gallegos 3 år 2002 366 Översta träffen gäller barnet 

Median:761 

Totalt: 20 st 

 

Samtliga från USA 

  

  



 

  
 

 II 

Bilaga B Parentala Kidnappningsfall II 

Tabell som visar parentala fall och träffbild för de fall där träffar på första sidan gäller 

det saknade barnet. Grönmarkerade ligger över medianen, röda under.  

 

Namn Ålder År Träffar 180420 Notering om träffar 

Ilias Badys 3 år 2009 761 5 översta gäller barnet  

Gabrielle Dahm 2 år 2010 308 5 översta gäller barnet  

Urijah Seagraves 3 år 2012 324 5 översta gäller barnet  

Tomas Estevis  2 år 2008 735 4 översta gäller barnet 

Ssamali Kwatia 5 år 2013 301 5 översta gäller barnet  

Alex Bolanos- 

martinez 
1 år 2007 335 

3 översta gäller barnet. Ytter-

ligare träffar på 1:a sidan  

Vivian Trout 3 år 1994 540 
Översta träffen gäller barnet.  

Ytterligare träffar på 1:a sidan 

Layla Gallegos 3 år 2002 366 
Översta träffen gäller barnet.  

Ytterligare träffar på 1:a sidan 

Julian Hernandez 5år 2002 290 000 
Flera träffar gäller annat.  

Hittades 2015 

Ruby Sayre  5 år 2002 813 Flera träffar gäller annat 

Median: 453 

 

Totalt: 10 st   



 

  
 

 III 

Bilaga C Stereotypiska kidnappningsfall  

Tabell över samtliga stereotypiska kidnappningsfall som inkluderats i studien samt 

träffbild vid tre söktillfällen under april-maj 2018 

 

Namn: 
Ål-

der 
År 

Träffar 

180420 

Träffar 

180427 

Träffar 

180504 

Medel-

värde  

Notering 

om träffar 
Land 

Ethan  

Patz 
6 år 1979 107 000 64 200 61 800 77 667 Samtliga  

träffar sida 1  
USA 

Adam 

Walsh 
6 år 1981 308 000 230 000 265 000 267 667 Majoritet av 

träffar sida 1 
USA 

Jacob  

Wetterling 
11 år 1989 175 000 166 000 146 000 162 333 Samtliga  

träffar sida 1  
USA 

Jaycee  

Dugard 
11 år 1991 268 000 192 000 195 000 218 333 samtliga  

träffar sida 1  
USA 

Polly Klaas 12 år 1993 63 200 57 600 48 400 56 400 
Samtliga  

träffar sida 1  
USA 

Megan 

Kanka 
7 år 1994 46 400 35 300 38 200 39 967 Samtliga  

träffar sida 1  
USA 

Amber Ha-

german 
9 år 1996 54 800 28 300 47 600 43 567 Samtliga  

träffar sida 1  
USA 

Sabine Dar-

denne  
12 år 1996 46 900 38 300 31 400 38 867 Samtliga  

träffar sida 1  
Belgien  

Natascha 

Kampusch 
10 år 1998 373 000 399 000 391 000 387 667 Samtliga  

träffar sida 1  
Österrike 

Danielle van 

Dam 
7 år 2002 42 200 38 000 32 500 37 567 Samtliga  

träffar sida 1  
USA 

Samantha 

Runnion 
5 år 2002 17 100 14 400 14 300 15 267 Samtliga  

träffar sida 1  
USA 

Elizabeth 

Smart 
14 år 2002 426 000 582 000 216 000 408 000 Samtliga  

träffar sida 1  
USA 

Erica  

Pratt 
7 år 2002 29 300 8 020 6 250 14 523 Majoritet av 

träffar sida 1 
USA 

Shawn 

Hornbeck 
11 år 2002 26 100 20 600 21 500 22 733 Samtliga  

träffar sida 1  
USA 

Jessica 

Lunsford 
9 år 2005 57 700 52 100 47 700 52 500 Samtliga  

träffar sida 1  
USA 

Madeleine 

McCann 
3 år 2007 547 000 880 000 1 280 000 902 333 Samtliga  

träffar sida 1  

Storbritan-

nien 

Carlie Bru-

cia  
11 år 2004 21 000 16 600 16 800 18 133 Samtliga  

träffar sida 1  
USA 

Yehudah 

Kletzky 
8 år 2011 277 87 212 192 Majoritet av 

träffar sida 1 
USA 

April Jones 
4 år 2012 363 000 427 000 470 000 420 000 

Samtliga  

träffar sida 1  
USA 

Isabel Celis 
6 år 2012 41 800 28 500 30 600 33 633 

Samtliga  

träffar sida 1  
USA 

Median: 
    

56 250 45 200 47 650 48 033 
 

 

Totalt: 20 st  
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Bilaga D Skärmdumpar Elizabeth Smart och Ssmali Kwatia 

Skärmdumpar som visar träffbilden för Ssmalia Kwatia och Elizabeth Smart från år 

2014 och 2018. 

 

 

2018-04-16 

2018-04-16 

2014-04-28 

2014-04-04 


