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Abstract 

 

Syftet med den här uppsatsen var att jämföra hur gymnasieelever kan tänka kring ondska i 

förhållande till några välkända filosofernas sätt att tänka kring ondska.  För att kunna ta reda 

på detta så gjorde vi en undersökningen på två gymnasieskolor, i två olika klasser i årskurs 3. 

Metoden som används var en kvalitativ undersökningsmetod, där eleverna fick skriva små 

uppsatser utifrån ett frågeformulär med öppna frågor. Resultaten nåddes genom analyser av 

dessa uppsatser, och som analysverktyg användes olika filosofiska tänkares syn på ondska. 

Resultaten visade att flertalet av eleverna inte hade varit med om något som de skulle vilja 

kalla för ondska. Många skulle hellre vilja kalla det för elakhet. Resultaten visade också att 

några utav dem som hade upplevt ondska beskrev detta som mobbning. Resultaten visar även 

att samtliga elever inte såg ondska som något transcendent, utan som något högst mänskligt, 

något som fanns inom människan. 
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1. Inledning 

Dagligen hör vi hur nyhetskanalerna rapporterar om händelser runt om i världen, som 

involverar våld, mord och krig. Vi kan läsa tidningar om hur en österrikisk man håller sin 

dotter instängd i källaren i nästan tjugofem år, våldtar henne upprepade gånger och tvingar 

henne att föda sex barn. På internet kan vi se inspelade videoklipp, där en ung finsk man 

stoltserar med ett handelsvapen, som han senare använder för att skjuta ihjäl tio av sina 

klasskamrater med. På tv kan vi följa hur en tioårig flicka begravs i en småstad i Dalarna, 

efter att ha blivit mördad av en 42-årig lastbilschaufför. Dessa brott väcker enorm 

uppmärksamhet och många människor uttrycker sitt hat och sin ilska gentemot förövarna, 

som ofta beskrivs som onda.   

 

Vårt intresse för det onda började med en massa funderingar kring vad det onda egentligen är 

för något, och hur det kunde se ut. Vi funderade mycket kring vem som egentligen räknades 

som ond, och om vem som helst kunde begå onda handlingar. Som blivande religionslärare 

hade vi kommit i kontakt med hur olika välkända filosofer resonerade kring ondska och 

därmed hade vi en ingång till olika teorier kring hur man såg på ondska. Som blivande 

religionslärare var vi dessutom nyfikna på hur elever kunde tänka kring ondska. Den här 

uppsatsen är därför en sammanlänkning mellan vårt intresse för det onda och vår nyfikenhet 

på eleverna. Sammanlänkningen ledde fram till en undran över hur dagens gymnasieelever 

tänker kring ondska? Vi ville se hur eleverna kunde tänka kring ondska i jämförelse med 

några utav de mer välkända filosofernas sätt att tänka kring ämnet.  

 

Vi har inte funnit några undersökningar om just detta, vilket vi tror är en av anledningarna till 

den okunskap, som vi tror att lärare och blivande lärare har när det gäller hur gymnasieelever 

kan tänka kring ondska. I Gymnasisten och det heliga skriver Gunilla Selander, att det har 

gjorts ett stort antal värderingsundersökningar allt sedan 70- talet, men att de oftast är gjorda 

utanför skolans område 
1
. I En skola - flera världar skriver Ulf Sjödin, att 1971 genomfördes 

projektet ”gymnasieeleven och livsfrågor”, som avsåg att kartlägga elevernas 

livsåskådningssyn. Detta bedömdes som relevant eftersom undervisningen skulle blir 

meningsfull, och man ansåg det som viktigt att kunna kartlägga vilka attityder 

ungdomsgenerationen hade. Projektet kom även att få stor betydelse för den enskilde lärarens 

                                                 
1
 Gunilla Selander, Gymnasisten och det heliga (1997), s. 10. 
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undervisning i religionskunskapsämnet. Sjödin menar dock, att samhället och skolan har 

genomgått stora förändringar sedan dess, vilket med stor sannolikhet har påverkat dagens 

elever. Det innebär att dåtidens gymnasister förmodligen skiljer sig från dagens gymnasister, 

vilket innebär att värderingarna inte är de samma då som idag 
2
. Vi hoppas kunna bidra med 

kunskap till ett område som handlar om gymnasielevers syn på livsåskådningsfrågor. Vår 

förhoppning med den här uppsatsen är, att kunna bidra med en liten del i del till det här 

området genom att ge kunskap om hur gymnasielever kan se på ondska. Vi hoppas att vår 

uppsats kan leda till en ökad förståelse för hur gymnasielever kan se på ondska, vilket vi tror 

kan vara till nytta för lärare och blivande lärare i religionskunskap.  

 

Vår förhoppning ligger också i att uppsatsen kan ge övriga lärare kunskap om hur 

gymnasielever kan se på ondska, eftersom det behövs kunskap om hur eleverna tänker för att 

kunna möta det ständigt pågående samtalet om värden och normer. Enligt Läroplanen för de 

frivilliga skolformerna Lf 94, så betonas det att läraren ska klargöra samhällets grundläggande 

värden och tillsammans med eleverna diskutera konflikter mellan dessa värden. På samma sätt 

betonas det att skolan inte accepterar att människor utsätts för förtryck och kränkande 

behandling 
3
. Vi hoppas att vår uppsats kan bidra till kunskap om hur eleverna kan se på 

ondska, vilket i sin tur kan underlätta arbetet med just dessa läroplansfrågor. Ytterligare en 

aspekt på undersökningar som vill ta reda på hur elever kan tänka kring en viktig fråga är, 

enligt Sjödin, den aspekt som har med kursplaner och läromedel att göra. Han menar, att 

viktiga saker som dessa undersökningar kan få fram kan ge idéer till hur kursplaner och 

läromedel i ämnet utformas 
4
.  

1.2 Syfte  

Syftet är att göra en jämförelse mellan hur svenska gymnasielever ser på ondska i förhållande 

till några välkända filosofers sätt att tänka kring ondska. Syftet är att analyserar elevernas svar 

och sedan jämföra dessa mot de mer etablerade sätten att se på ondska.  

1.3 Problemformuleringar 

För att uppnå syftet använder vi oss utav följande frågeställningar: 

                                                 
2
 Ulf Sjödin, En skola – flera världar - värderingar hos elever och lärare i religionskunskap i gymnasieskolan 

(1995), s. 13-14. 
3
 http://www.escandinavo.com/download/lpf94swe.pdf 

4
 Ulf Sjödin, En skola – flera världar - värderingar hos elever och lärare i religionskunskap i gymnasieskolan 

(1995), s. 16-17. 
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 Anser eleven att det finns ondska? 

 Anser eleven att människan är i grunden god eller ond? 

 Hur kan gymnasieelever resonera i de fall man anser att man har drabbats av något 

som man vill kalla för ont? 

1. 4 Avgränsningar 

Vår avsikt är inte att undersöka elevernas tankar om den extrema ondskan, som till exempel 

seriemördare eller psykopater. Vårt intresse gäller elevernas egna liv och deras egna 

erfarenheter. I teoridelen saknas tidigare forskning eftersom vi inte kunnat hitta några tidigare 

undersökningar inom detta område. Det här är en av anledningarna till att just teoridelen 

kommit att bli så stor, eftersom området är ett så okänt område. Vi motiverar storleken på vår 

teoridel genom att hävda att det är en nödvändighet för att få en helhetsbild över området. Den 

stora teroridelen är därför oundviklig, eftersom det behövs teoretiskt stöd för tolkningen och 

analysen av elevernas svar.  

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen inleds med en teoridel, som är arbetets första huvuddel. Här redogörs det för olika 

sätt att se på ondska, och olika begrepp och förklaringar ges om vad ondska är, samt dess 

orsak. Därefter kommer en empiridel, som beskriver metod och tillvägagångssätt för 

undersökningen. Sen kommer en resultatdel, följd utav en analysdel. I analysdelen, som är 

arbetets andra huvuddel, analyseras resultatet av undersökningen som vi gjort bland 

gymnasieeleverna. Här lyfts stycken, meningar och ord ut ur elevernas uppsatser, för att 

därefter analyseras, med hjälp av de begrepp som beskrivits i teoridelen. De två huvuddelarna 

knyts därefter samman i en sammanfattande diskussion. 

 

2. Teori 

2.1 Olika typer av ondska 

Den norske författaren och filosofen Svendsen (2005) menar, att om man vill söka svaret på 

vad ondska är, så är det direkt felaktigt att försöka hitta en enda grundform, som vi skulle 

kunna kalla ondska. Vi bör istället utgå från olika typer av ondska, och därifrån dra våra 
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slutsatser. Initialt kan vi skilja på tre typer av ondska. 1. Den naturliga ondskan. 2. Den 

metafysiska ondskan.  3. Den moraliska ondskan.  

 

Den naturliga ondskan är en sådan ondska där vi inte ser en direkt mening till de onda 

konsekvenserna. Vi undrar varför det lilla barnet dör och varför hundratals människor dör i 

översvämningar eller andra naturkatastrofer. Vi frågar efter en mening bakom dessa händelser 

och därför blir frågan av religiös karaktär, eftersom frågan riktas mot Gud, och i en värld utan 

en Gud, så får vi se oss om efter andra förklaringar till varför människor dör. Den metafysiska 

ondskan är en ondska som skulle ligga bortom det fysiska. En ond kraft som ses som 

självständig och som kan inverka på människan. Den moraliska ondskan är orsakad av 

människor med förmågan att fatta egna beslut, och som avsiktligt vållar andra lidande. Men 

den onda handlingen behöver inte vara avsiktlig, utan den kan också bero på tanklöshet. Just 

tanklösheten kan man klandras för eftersom man borde ha tänkt sig för 
5
. Med tanke på 

uppsatsens omfång, så har vi valt bort den naturliga och den metafysiska ondskan, och enbart 

valt att fokusera på den moraliska ondskan. Den moraliska ondskan berör alltså människans 

handlingsliv och här följer olika former av moralisk ondska. 

2.1.1 Den demoniska ondskan 

Här handlar det om människor som tycks gör andra ont just för att det är ont. De onda 

handlingarna bygger på motivet att vålla andra största möjliga lidande, bara för att vålla dem 

denna smärta. Våldet kallas för ett autoteliskt våld, och det innebär att våldsutövandet är ett 

mål i sig 
6
. Det handlar om sadism och ordet sadism härstammar från den franske 1700-tals 

författaren Markis de Sades. Han förespråkade bland annat, att individen skulle ersätta Gud, 

att mord och incest skulle legaliseras och att våldtäktsmän inte skulle straffas. De Sades 

personliga liv kantades av en rad skandaler, där han bland annat tvingade en flicka till 

handlingar som ”stred mot naturen och Gud”. Han tog ofta hem prostituerade kvinnor i sin 

lägenhet och band och piskade dem, och under orgierna förekom det även sodomi, som bland 

annat innebär könsumgänge med djur
7
 Långström 

(http://www.expressen.se/nyheter/1.1123407/experten-sexuell-sadism-ar-extremt-ovanligt), 

som är docent i barn och ungdomspsykiatri menar, att många av dem som begår dessa relativt 

ovanliga brott tänder sexuellt på kontrollen, våldet och dödandet. Sexuell sadism är ett annat 

                                                 
5
 Lars H Svendsen, Ondskans filosofi (Bergen 2005), sid. 81-82. 

6
 Lars H Svendsen, Ondskans filosofi (Bergen 2005), sid. 89-90. 

7
 http://sv.wikipedia.org/wiki/Markis_de_Sade 

http://www.expressen.se/nyheter/1.1123407/experten-sexuell-sadism-ar-extremt-ovanligt
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ord för det 
8
. Långström menar, att i de flesta falla så är sexualbrottslingen välanpassad, med 

jobb och relationer. Han är inte impulsiv och missbrukar sällan. Psykologiprofessorn 

Christianson (http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/psykologi/artikel_333044.svd) menar, att 

sexualbrottslingen vanligtvis bär på ett janusansikte, vilket innebär en slags dubbelnatur, där 

ena sidan består av en mörk sida, som döljs helt och hållet för de närmsta. Innehållet i denna 

mörka sida kan vara upplevelser, känslor och tankar, som många gånger bottnar i trauman 

från barndomen.  

 

De här personerna har utvecklat ett system för att hantera känslorna inom sig istället för att 

prata med någon, och det är ett mönster som ofta följer med när de träffar en partner. Ofta 

dras de till en partner med liknande bakgrund, där man inte pratar med varandra på djupet. 

Man inriktar sig på det praktiska livet och undviker relationer som kräver att man delar med 

sig av det djupa. En sådan person söker sig ofta till aktiviteter där de kan vara för sig själva 

med sina fantasier och tankar, det kan gälla både i yrkesval och i fritidsintressen. 
9
  

 

Psykologen Kwarnmark 

(http://www.police.se/inter/util/nodeid=21434&pageversion=1.jsp?articleid=118323) menar, 

att ett gemensamt drag för sexualbrottslingar är att de har svårt med nära relationer, svårt att 

knyta an till människor och svårt för att öppna sitt hjärta för någon. De problemen har 

grundlagts i tidig ålder och bottnar i en störd relation till mamman. Många förövare har själva 

utsatts för övergrepp som barn. Ibland handlar det om sexuella övergrepp eller om en onormal 

erotisk närhet mellan mamma och barn, eller far och barn. Det sker då en förvirring i barnets 

uppfattning om gränser, och om vad som är tillåtet och inte tillåtet. För dom flesta så är det 

svårt att tänka sig att en mamma kan förföra sitt barn, eftersom kvinnor står för kärlek och 

omvårdnad i en familj, men enligt Kwarnmark, så händer det faktiskt. 
10

  

 

Vidare är den demoniska ondskan ett begrepp som hjälper oss att förstå tortyren av irakiska 

fångar, morden i före detta Jugoslavien eller folkmordet i Rwanda. Enligt Amnesty 

International (http://net19.amnesty.se/ommanskligarattigheter/tematiskinformation/tortyr/), så 

                                                 
8
 http://www.expressen.se/nyheter/1.1123407/experten-sexuell-sadism-ar-extremt-ovanligt  

9
 http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/psykologi/artikel_333044.svd  

10
 http://www.police.se/inter/util/nodeid=21434&pageversion=1.jsp?articleid=118323  

http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/psykologi/artikel_333044.svd
http://www.police.se/inter/util/nodeid=21434&pageversion=1.jsp?articleid=118323
http://net19.amnesty.se/ommanskligarattigheter/tematiskinformation/tortyr/
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är tortyr: ett medvetet, överlagt angrepp på en enskild människas psyke, kropp och värdighet. 

Det innebär att utsätta en individ för olaglig och oförsvarlig smärta och förödmjukelse. 
11

 

 

Enligt Amnesty (http://net19.amnesty.se/2008/11/18/tortyrmetoder/), så är den vanligaste 

tortyrmetoden idag att slå offren. Den här metoden har använts i mer än 150 länder sedan 

1997. Kvinnliga fångar har utsatts för sexuella övergrepp i minst 50 länder. I många länder 

blir kvinnorna rutinmässigt våldtagna, ofta inför ögonen på make och barn. Det är vanligt att 

kvinnor får batonger flaskor och andra föremål uppdrivna i sina könsorgan och anus. 

Skenavrättningar är en metod som använts i mer än 50 länder, och det är ett av de effektivaste 

psykologiska vapnen. En skenavrättning kan innebära att man för ut människor med förbunda 

ögon och avlossar skott som hamnar bredvid dem 
12

.  

 

Vad säger den demoniska ondskan om oss? Visar den bara en bild av sexualbrottslingen och 

den extrema sadisten? De flesta av oss begår ju aldrig dessa handlingar. Och vad säger de 

grymma tortyrrapporterna oss? Att det är en minoritet av sjuka människor, som vi långt ifrån 

kan identifiera oss med? Enligt Svendsen, så är de flesta deltagare i tortyr och folkmord helt 

vanliga människor. Lägervakterna under andra världskriget var alldagliga människor, precis 

som torterarna i de sydamerikanska militärjuntorna eller barndomsgrannarna i före detta 

Jugoslavien och Rwanda. Det som händer när vi demoniserar dessa handlingar, är att vi gör 

dem obegripliga för oss, så därför bör vi bortse från verkligt sinnessjuka sadister och fokusera 

på vanliga människor som begår sadistiska handlingar. Svendsen föreslår, att vi riktar blicken 

mot oss själva. Han menar, att vi då kommer att se hur många av oss, som är kapabla till 

sadistiska handlingar. Många av oss har torterat insekter och andra djur, och även fysiskt och 

psykiskt plågat syskon
13

 Morton (2005) menar, att de flesta onda handlingar som begås, utförs 

av fullständigt normala människor, och inte av våldsamma eller patologiska individer 
14

 

 

2.1.2 Den instrumentella ondskan 

Här handlar det om personer, som gör något ont, fullt medvetna om att det är ont, för att 

uppnå något annat. Målet som ska uppnås kan mycket väl ha ett gott syfte, men medlen är 

                                                 
11

 http://net19.amnesty.se/ommanskligarattigheter/tematiskinformation/tortyr/  
12

 http://net19.amnesty.se/2008/11/18/tortyrmetoder/ 
13

 Lars H Svendsen, Ondskans filosofi (Bergen 2005), sid. 86. 
14

 Adam Morton, On evil (Cornwall 2005), sid. 60. 

http://net19.amnesty.se/2008/11/18/tortyrmetoder/
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onda. Det onda som måste göras för att nå detta mål har inget egenvärde, det är alltså inte ett 

njutningsfullt handlande, som i fallet med den demoniska ondskan. Ett exempel på 

instrumentell ondska, är USA: s kärnvapenanfall på de japanska städerna Hiroshima och 

Nagasaki. Bomberna över Bagdad, är ett annat exempel, där oskyldiga människor dör. Men 

den instrumentella ondskan kan också finnas i mer vardagliga sammanhang. Människor är 

beredda att medvetet skada andra för att öka sin rikedom eller karriär 
15

. 

 

Morton (On evil) ger oss ett exempel på detta, då han berättar om en person som ville ha en 

ny bil, och för att få den nya bilen, så var han tvungen att lura ett gammalt par på deras 

livsbesparingar. Personen hade inga önskningar om att skada det gamla paret, utan såg endast 

till målet. De medel som han använde sågs bara som det bästa sättet att skaffa bilen på. Att 

råna en bank, är ett annat exempel på den instrumentella ondskan, eftersom personerna vet i 

allmänhet om att de gör fel, men där man istället ser till den personliga vinningen 
16

.  

2.1.3 Den idealistiska ondskan 

Här handlar det om personer som gör något ont i tron att de faktiskt gör något gott. Ett 

exempel, är de kristna korsfararna, som såg sig själva som representanter för det goda. Många 

av deras handlingar skulle vi idag kalla för bestialiska och grymma, men att försvara 

kristendomen mot islam, genom att döda muslimer ansågs både modigt och ärofyllt. 

Häxprocesserna är ett annat exempel på den idealistiska ondskan och under 1600-talet, så 

avrättades omkring 300 personer. Kvinnorna stod anklagade för att ha stått i förbund med 

djävulen, och under den här perioden, så betraktades det som en god handling att bränna eller 

halshugga dessa kvinnor 
17

.  

 

Molander (http://www.svd.se/kulturnoje/understrecket/artikel_397071.svd), som är filosofi 

doktor i filosofi, menar att på samma sätt argumenterar vissa muslimska extremister, som till 

exempel Usama Bin Ladin. Men uppenbarligen också George W Bush, då han i sin retorik 

betecknar kriget i Irak som något gott, som den enda rätta handlingen mot ondskan själv 
18

. 

Svendsen (2005) betonar, att den part som gör det onda inte alls ser det som någonting ont. 

Den ideologiska ondskan utmärks också av ett tydligt vi och dom-tänkande, där vi är de goda 

och dom är de onda. Vidare menar Svendsen, att ett sådant tänkande är mycket vanligt i 

                                                 
15

 Lars H Svendsen, Ondskans filosofi (Bergen 2005), sid. 83-84. 
16

 Adam Morton, On evil (Cornwall 2005), sid. 60. 
17

 http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4xjakt 
18

 http://www.svd.se/kulturnoje/understrecket/artikel_397071.svd 

http://www.svd.se/kulturnoje/understrecket/artikel_397071.svd
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krigssituationer, men också i mer vardagliga sammanhang, som i gängbildning och på 

arbetsplatser. Grupptillhörighet tycks vara ett utbrett mänskligt behov, men den blir farlig när 

gruppen blir för tät, när individerna i gruppen upphör att tänka som individer. Det som sker är 

att individerna slutar att reflektera över gruppens värderingar, uppfattningar och handlingar 
19

. 

Molander menar, att denna bristande reflektion kan ses hos amerikanernas trogna stöd för 

kriget i Irak. Den som sviker de amerikanska soldaterna är en person som börjar ifrågasätta 

kriget. En sådan person betraktas som illojal och påstås svika de amerikanska soldaterna som 

riskerar sina liv. Det blir på så vis omöjligt att ifrågasätta. Det är liknande mekanismer som 

förekommer vid mobbning 
20

.  

 

2.1.4 Den dumma ondskan 

Enligt Svendsen (2005), så kännetecknas den dumma ondskan av en total brist på reflektion. 

Man gör ont utan att inse att det är en ond handling. Man begår ont av tanklöshet. Men 

tanklösheten beror inte på bristande intelligens, utan på just frånvaron av reflektion. Den 

dumma ondskan visar oss därför, att det funnits och finns många intelligenta människor som 

begår ont av tanklöshet. Detta är ett av ondskans allvarligaste problem. Liksom likgiltigheten, 

som låter ondskan hållas. Ett av de mest berömda exemplen är SS-officeren Adolf Eichmann, 

som spelade en central roll i utrotningen av judar, politiskt oliktänkande och andra 

minoriteter. Han ansvarade för tvångsförflyttningen av miljontals judar till förintelseläger som 

Auschwitz och Treblinka. 1961 dömdes han för massmord och brott mot mänskligheten, och 

han dömdes till döden genom hängning. Dock fann man honom varken ointelligent eller 

perverterad, utan istället gjorde han vad han blivit tillsagd att göra, utan att tänka efter vad det 

var han gjorde. Eichmann hade inte de demoniska egenskaper som man skulle kunna vänta sig 

hos en person som gjort sig skyldig till ett så ohyggligt brott. Han hade inte de klassiska onda 

karaktärsdragen, som man kunde vänta sig att en sådan förbrytare skulle ha, han hade knappt 

någon karaktär över huvud taget 
21

 

 

Svendsen (2005) menar, att det fanns, och fortfarande finns, väldigt många som Eichmann, 

och att dessa varken är ointelligenta, sadistiska eller perverterade, utan istället skrämmande 

normala. Det innebär att denna typ av kriminella begår sina brott utan att veta eller känna att 

                                                 
19

 Lars H Svendsen, Ondskans filosofi (Bergen 2005), sid. 84-85. 
20
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21
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han gör något galet. Den dumma ondskan väcker alltså nya tankar och frågeställningar, som 

inte handlar om patologiska individer.  Det handlar om fullt friska individer, som tycks sakna 

empatisk förmåga 
22

. Enligt Rosé-Sandahl (1983), som är psykoterapeut, så är empati 

förmågan att kunna känna med någon annan. Att på ett djupt och känslomässigt plan kunna 

leva sig in i hur den andra har det 
23

. Molander 

(http://www.svd.se/kulturnoje/understrecket/artikel_397071.svd) menar, att det skrämmande 

med berättelsen om Eichmann, är att det finns ingen anledning att tro att vi själva är bättre på 

att bekämpa ondskan än tyskarna under naziregimen. Vi är alla blinda för många former av 

ondska, både i det lilla och i det stora sammanhanget 
24

.  

 

Gemensamt för de fyra typerna av ondska, är en bristande hänsyn till andra människors värde. 

Och som vi sett, så tillhör inte ondskan en speciell kategori av sadister och patologiska 

individer, utan de flesta som begår onda handlingar är helt vanliga människor. Därför hävdar 

man ofta att vi har alla det onda inom oss, och att vi är alla kapabla till att göra det onda. 

Svendsen (2005) stämmer in i det påståendet, men han vill inte nöja sig med det, eftersom han 

menar, att påståendet egentligen inte säger någonting. Vi bör istället fråga oss vilka orsakerna 

är, som får helt vanliga människor att utföra onda handlingar? Och vilka motiven är? Vi bör 

alltså fråga oss: Vad krävs det utav mig för att göra något sådant? 
25

. 

 

2. 2 Orsaken till ondska? 

2. 2. 1 Milgramexperimentet 

Stanley Milgram var en amerikansk socialpsykolog, som på 1960-talet forskade vid Yale. Han 

hade sett den åtalade Eichmann på tv och förundrades över hur en så lågmäld och pedantisk 

person kunde utföra så onda handlingar. Eichmann hade påstått i försvaret att han bara lytt 

order, vilket fick Milgram att fråga sig, om det var möjligt att få en fullt normal människa att 

begå så fruktansvärda handlingar på någon annans order.          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Milgram annonserade i lokaltidningen och det stod att en professor sökte försökspersoner till 

ett experiment, som skulle utforska det mänskliga minnet. Alla som deltog fick fyra dollar och 
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 Lars H Svendsen, Ondskans filosofi (Bergen 2005), sid. 85. 
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 Patricia Rosén-Sandahl, Barnet inom oss (Stockholm 1983), sid. 148. 
24
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25

 Lars H Svendsen, Ondskans filosofi (Bergen 2005), sid. 86. 
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50 cent i busspengar om de i utbyte gav en timme av sin tid. De som anmälde sig möttes av 

försöksledaren från universitetet, som förklarade att de skulle fördela rollerna, så att en av de 

frivilliga skulle bli lärare och den andra skulle bli elev. Vad den frivilliga försökspersonen 

inte visste var att lottningen var uppgjord, så att mannen som utsågs till elev var en inhyrd 

person, som spelade samma roll om och om igen genom hela försöket. Den nyutnämnda 

läraren fick veta att det handlade om att få eleven att lära sig ett antal ordpar utantill.  

 

Experimentet skulle avgöra om olika grader av bestraffning underlättade inlärningen. Varje 

gång eleven svarade fel på en fråga skulle läraren ge honom en elektrisk stöt och gradvis öka 

spänningen tills svaret blev rätt. Den ovetande försökspersonen placerades framför en panel 

med 30 strömbrytare, märkta från 15 till 450 volt. Knapparna var märkta med lätt stöt, 

medelstark stöt, kraftig stöt etc. På de två sista strömbrytarna stod det bara XXX. Den 

nyutnämnde läraren fick själv känna på en stöt från den tredje knappen och det kunde 

konstateras att det kändes. Men vad han inte visste var att det var den enda strömbrytaren som 

var ansluten till någon elektricitet. Istället aktiverade spakarna en bandspelare med förinspelat 

ljud och protester från eleven som antogs sitta fastspänd i en stol bakom en vägg. Personen 

som spelade eleven, följde ett uppgjort protokoll och såg till att svara fel på utmärkta ställen. 

Försöksledaren instruerade försökspersonen att öka spänningen för varje felaktigt svar. Vid 75 

volt hördes ett tydligt stön. Vid 120 volt hördes en röst som ropade att det gjorde ont. Vid 150 

volt skrek rösten ”släpp ut mig! Jag vill inte vara med länge! Jag vägrar att fortsätta!” Vid 

330 volt hördes varken något svar eller protester. Det var bara tyst. Milgram hade i förväg 

gjort en mindre undersökning bland sina egna studenter och frågat hur många människor de 

trodde var beredda att fortsätta upp till den högsta nivån, det vill säga 450 volt. Bara några få 

sadister, blev svaret.  

 

Sammanlagt testades 40 personer och samtliga var män. Många av de tvekade, plågades och 

frågade om det verkligen var nödvändigt att fortsätta med de smärtsamma stötarna. De 

uppmanades bestämt, men inte ovänligt, att fortsätta. Resultatet blev att ingen vägrade helt att 

fortsätta förrän de nått upp till 300 volt. 26 av de 40 gick hela vägen, det vill säga upp till 450 

volt. De gick alltså långt förbi skriken av smärta och protester, de gick till och med förbi det 

stadium där offret tystnat. 65 % av ett slumpvis urval av amerikanska män mellan 20-50 år 

var alltså beredda att utdela livsfarliga elektriska stötar till en okänd person trots att offret bad 

om nåd och skrek av smärta. De kunde göra det så länge det fanns en auktoritet som 

uppmanade de till det, en person som uppenbarligen tog ansvar för vad som skedde.  
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Resultatet visade också, att inte en enda av de försökspersoner som vägrade utdela den 

slutliga stöten försökte avbryta experimentet, ingen av de hade velat lämna rummet för att 

kontrollera hur eleven mådde. Milgrams experiment har upprepats genom åren i flera länder, 

med yngre och äldre deltagare och med kvinnor istället för män. Resultatet tycks stå sig, det 

blir ingen större variation. Det spelar alltså ingen roll om experimentet görs med kvinnor, 

tyskar, japaner eller några andra. Milgram menar därför, att en person som av inre 

övertygelser avskyr stöld, mord och överfall kan komma att utföra just dessa handlingar utan 

att reagera, eftersom han beordras till det av en auktoritet. Det är alltså få människor som har 

de resurser som krävs för att sätta sig upp mot auktoriteten. På samma sätt saknar de flesta 

människor förmågan att omsätta sina värderingar i sitt handlande.  

 

Experimentet visar att många fortsätter automatiskt, trots att de ogillar det de gör 
26

. Men vad 

är det då som gör att individen fortsätter att lyda försöksledaren? Enligt Milgram, så beror det 

delvis på artighet, att hålla löftet om att hjälpa försöksledaren, men också om pinsamheten i 

att avbryta och dra sig undan. Det sker också en förskjutning, som är typisk för den lydiga 

personen, och det innebär att försökspersonen går upp i uppgiften rent tekniskt, så till den 

grad att han glömmer bort konsekvenserna. Försökspersonen blir så pass uppslukad av själva 

tillvägagångssättet, att han följer med i experimentet med största omsorg, han trycker på 

strömbrytarna med största precision.  Tankeförskjutningen gör att den lydiga försökspersonen 

inte ser sig som ansvarig för sina egna handlingar. Efter experimentet, så genomfördes det 

intervjuer med försökspersonerna, och de tillfrågades varför de hade fortsatt. Ett ständigt 

återkommande svar var: ”Jag skulle inte ha gjort sådär av mig själv. Jag gjorde ju bara som 

jag blev tillsagd” 
27

 Just det svaret är, om inte identiskt, så väldigt likt det försvar som 

Eichmann gav. 

 

Men varifrån kommer lydnaden? Och vad är det som håller kvar försökspersonerna? Enligt 

Milgram, så är lydnaden djupt rotad i vårt beteendemönster och den grundläggs i barndomen. 

När en förälder säger: ”Slå inte mindre barn”, så ges två bud. Det första gäller befallningen att 

vara snäll mot mindre och hjälplösare barn. Det andra budet är: ”Lyd mig!” Det ligger alltså i 

vårt sätt att socialiseras och via våra föräldrar bygger vi alltså upp vår lydiga attityd. När 

barnet börjar skolan, så ska det lyda lärarna och en uppstudsighet accepteras inte, utan en 
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27
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anpassningsförmåga är nödvändig. En människa tillbringar de första tjugo åren av sitt liv som 

ett underordnat element i ett auktoritetssystem. Efter skolan väntar yrkeslivet, där individen 

belönas för sin plikttrogenhet och anpassningsförmåga, genom att bli befordrad.  

 

En huvudregel som lärs in och som sedan följs är: gör vad den som har ledningen säger. 

Auktoriteten uppfattas därför gärna som större än individen. Konsekvensen blir att individen 

känner sig ha ansvar inför den auktoritet som styr honom, men inte något ansvar för innehållet 

i de handlingar som auktoriteten ger order om. Vårt språk har olika ord för det här, bland 

annat lojalitet, plikt och disciplin. Orden syftar inte på individens godhet, utan istället på 

individens lydnad. Efter det att försökspersonerna självmant lagt kontrollen hos 

försöksledaren, så bevittnade Milgram många försök att återvinna denna kontroll. Milgram 

såg det med egna ögon och han skriver: ” Det finns ingenting dystrare än att se en person 

försöka men inte riktigt lyckas med att ta kontrollen över sitt eget beteende i en för honom 

själv viktig situation” 
28

. 

 

Vad säger Milgramexperimentet oss? Vad säger det oss om vår tro på våra moraliska 

övertygelser och om vår villighet att lyda order? Verkar det inte som om en fullt normal 

person kan utveckla en sadistisk personlighet om miljön är rätt? Vad säger det oss om 

ondskan och dess ursprung? Är det så att vanliga människor bär på en svaghet, en fallenhet, 

en lydnad, som gör det möjligt att utsätta sina medmänniskor för sadistiska handlingar? Om 

svaret på den frågan blir ja, gäller det då inte för hela mänskligheten? 

 

2. 2. 2 Freuds driftteori 

Psykoanalysen grundades av en enda person, nämligen den österrikiske läkaren Sigmund 

Freud vid slutet av 1800-talet. Hans teorier har präglat en hel tidsepok och har fortfarande stor 

betydelse inom psykologin. 

 

Enligt Freud så kommer barnet till världen med bestämda drifter. Vi kan tolka drifterna som 

inre krafter, som driver människan att utföra vissa handlingar. Psykisk sett kommer drifterna 

till uttryck som önskningar eller lust som individen har svårt att stå emot. Freud skiljer mellan 

två grundläggande drifter. Sexualdriften är den första och den rör individens strävan efter lust, 

liv och kärlek, och målet är att behålla individens och artens liv. Till sexualdriften finns det 
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kopplat en speciell psykisk energi som Freud kallar libido. Ju viktigare en person eller ett ting 

är för individens tillfredställelse, desto starkare laddas personen eller tinget med psykisk 

energi eller libido 
29

.  

 

Dödsdriften är den andra och den strävar efter att reducera allting till en nollpunkt, dess mål är 

destruktion. Den psykiska energin som genereras av dödsdriften kallas för aggressiv energi. I 

likhet med libido kan aggressiv energi ladda olika objekt, och objekten är ofta andra personer, 

men den kan även riktas mot personen själv. När de aggressiva laddningarna når medvetandet, 

så upplever vi dessa som hat, vrede, avsky osv. Och för att dödsdriften inte ska leda till vår 

egen död, så vänder vi den utåt och tar livet av andra, så som vi till exempel gör i krig.  

De två drifttyperna visar sig sällan i ren form, utan vanligen blandas aggressiva och libidinösa 

driftimpulser. Ett klassiskt exempel är den sexuella perversionen sadism, där en stark sexuell 

lust är knuten till utövandet av fysik våld mot personen. Vid masochism riktas den aggressiva 

energin med libidinösa inslag mot personen själv. I vårt vardagsliv förekommer det ofta en 

viss balans mellan de två drifterna, eller som Freud själv uttrycker det: ”Till all lycka är 

aggressionsdriften aldrig isolerad utan alltid sammanblandad med den erotiska. Det blir den 

senares uppgift att mildra och förebygga mångt och mycket” 
30

 Inom människan sker det 

alltså en kamp mellan sexuella och aggressiva impulser, och enligt Freud, så är det en 

uppfostringssynd, när föräldrar inte förbereder barnet på den aggression som hon senare i livet 

måste ta itu med 
31

  

 

Vidare menar Freud, att människan beteende och handlingar är en följd av både omedvetna 

och medvetna processer, där det omedvetna utgör den allra största delen. Freud jämför 

människans psyke med ett isberg, som till ni tiondelar befinner sig under vattenytan. Vi 

människor har alltså ingen fri vilja. Vi styrs av motiv och önskningar som vi inte känner till. 

Vi begår felhandlingar, försäger oss och uppvisar ibland märkliga neurotiska symptom. Jaget 

är inte herre i sitt eget hus, säger Freud. Det betyder inte att vårt liv är helt och hållet 

tillfälligt, tvärtom så är allt vårt beteende, allt vi säger, gör och drömmer bestämt av orsaker. 

Precis som allt i den fysiska världen har bestämda orsaker, så har också de psykiska 

händelserna sina strikta orsaker, vilket gör Freud till determinist. Människan skapas i kampen 

mellan de biologiska drifterna och omgivningen och dess kulturella krav. Människan styrs 

                                                 
29

Ole Schultz Larsen, Psykologiska perspektiv (Lund 1997), sid. 12-19. 
30

Stig Fhanér,  Psykoanalytiskt lexikon (Stockholm 1989), sid. 47. 
31

 Irenäus Eibl-Eibesfeldt, Kärlek och hat (Stockholm 1971), sid. 77. 



 18 

alltså av drifter som hon inte kan rå över. Syftet med den psykoanalytiska terapin, är att göra 

patienten medveten om de bortträngda känslor och barndomstrauman som hittills styrt hennes 

liv. Att göra det omedvetna medvetet är, för Freud, detsamma som att ge individen hennes 

frihet tillbaka. Men är då människan determinerad eller fri att bestämma själv? Freud säger 

”både och”, och förklarar att ju större insikt man får i sitt eget liv och om de faktorer som styr 

det, desto större blir också den frihet man kan uppnå 
32

. 

2. 2. 3 Lorenz aggressionsteori 

Konrad Lorenz var en österrikisk beteendeforskare, som 1973 fick nobelpriset i fysiologi för 

sina studier kring djurs beteenden. Enligt Lorenz, är djuren inga oskrivna blad, som genom 

uppfostran och miljöpåverkan går genom livet. Istället kan vi se att de föds med en hjärna som 

är förstrukturerad med program för ett stort antal beteenden. Från små beteenden, som att 

nysa, till långa beteenden, som vårt språkbeteende. Lorenz menar, att djuren, oavsett art, har 

ett behov av att göra vissa beteenden. Ingen behöver lära ekorren att klättra i träd, men om 

den inte får klättra i träd, så blir djuret alldeles sönderstressat och springer runt. Katten som 

inte fått jaga på länge går ut och letar efter något att jaga. Observationerna av djurens 

beteende fick Lorenz att funderade över om det inte borde gälla för människan också? Kunde 

det vara så att aggression var något medfött beteendeprogram hos oss? Och fanns det i så fall 

ett behov av aggression, som gjorde oss tvungna att lätta på trycket? 
33

 

 

Lorenz fann att i djurriket så riktar man aggressionen mot den egna arten. Lejonet är inte 

aggressivt mot sitt byte. När man ser lejonet jaga sitt byte, så är det inte argt, det är inte 

aggressivt, inte ilsket. När det gäller rovdjuren, så finns det alltså ingen anledning för oss att 

tro att de bär på vrede. De äter helt enkelt upp sitt byte därför att de är hungriga. Rovdjuren 

dödar, men det har ingenting med aggression, vrede eller ilska att göra. Däremot menar 

Lorenz, att djur som håller revir är aggressiva, för dom måste försvara sitt revir. Och den som 

man försvarar sig emot är den egna arten. Han visar detta med hjälp av fiskar. Sillen och 

makrillen slåss aldrig, eftersom de inte har något revir och därför ingenting att slåss om. De 

allra aggressivaste fiskarna visar sig vara korallfiskarna, eftersom varje art äter sin speciella 

föda. Det betyder att var och en ska se till att alla andra av samma art ska hålla sig så långt 

borta som möjligt, för annars får man en konkurrent om maten. Lorenz liknar detta med 

cykelhandlaren, som inte vill ha en annan cykelhandlare bredvid sin verkstad. Däremot kan 
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det få bo en bagare eller skräddare där. Cykelhandlaren signalerar detta genom att hänga ut en 

skylt, så att dels kunderna kan se honom, men också andra konkurrenter. Lorenz menar alltså, 

att aggressionen i djurriket är riktad mot den egna arten, och evolutionärt har det sin 

förklaring i att man konkurrerade om födan.  Med andra ord, så har man en evolutionär 

förklaring till aggression. 

 

Vidare menar Lorenz, att det hos människan finns ett behov av aggression. Ett exempel på det 

är människor som är iväg på långa expeditioner och är hänvisade till varandra under längre 

tid. De blir ofta vansinnigt osams och börjar slåss med varandra. De behövde ladda ur sig. 

Människans våldsverkan är, enligt Lorenz, medfödd och likaså hennes behov av våld. På det 

här sättet har vi fått en evolutionär förklaring till saker som vi uppfattar som onda. Det vi 

kallar för ont kommer inifrån människan, det är medfött. Det innebär att det onda är ingenting 

som vi kan bli av med, det kommer att följa oss genom all framtid 
34

. Enligt Sjölander 

http://video.ldc.lu.se/fc98h2.htm), som är etolog och lärjunge till Lorenz, så säger den 

evolutionära förklaringen ingenting om varför människor tycker att det är kul att slåss. Han 

menar, att källarlokaler är fyllda utav människor som tränar karate och andra kampsporter. 

Varför gör de det? Varför är det skoj? Varför är ett någorlunda hederligt midsommarslagsmål 

roligt att se på? Varför slåss pojkar dubbelt så mycket som flickor? Varför är det så roligt att 

tävla, att slå sig ihop med ett gäng och sedan kämpa mot motståndargänget? Enligt Sjölander, 

så är mycket av det vi idag kallar för sport, ren ritualiserad strid. Här blir sporten som en slags 

ventil, som släpper ut aggressionen.  

 

Men kan biologin säga något om den riktigt onda aggressionen? Kan biologin säga någonting 

om sadism? Kan biologin säga något om personer som njuter av att se andra plågas? Med 

andra ord, kan biologin säga något om den demoniska ondskan? Sjölander är osäker i den här 

frågan och han tror att biologin inte kan säga någonting om det. Han tror att den onda 

aggressionen är sjukdomar som uppkommit med civilisationen. Men samtidigt menar han, att 

flera av de nordamerikanska indianstammarna hade som sitt stora nöje att fånga någon av den 

motsatta stammen och sen långsamt plåga ihjäl dem. Därför kan den onda aggressionen inte 

bara vara en följd av civilisationen. Sjölander hävdar att även naturen uppvisar sadistiska 

drag. Katten som leker med musen är ett tydligt exempel på det. Katten plågar definitivt 

musen och den gör det av en någon positiv anledning. Hur förklarar man det? Är katten 
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sadist? Enligt Sjölander, så vet inte katten vad den gör, den vet inte att det gör ont i musen, 

den har ingen empati med musen. Katten har alltså inte den blekaste aning om att det finns 

något lidande hos musen. Om katten hade den mentala förmågan att förstå det, då skulle den 

förstå en massa andra saker, och det gör den inte.  

 

Här kan vi dra en parallell till små barn, eftersom vi kan se hur små barn kan vara väldigt 

grymma mot djur. Små barn finner ofta ett nöje i att fånga in små djur och långsamt plåga 

ihjäl dem. Sjölander menar, att det här har att göra med medvetandet. Han menar, att vår art är 

den första arten som har fullt utvecklat medvetande om hur andra kan känna sig. Vi är den 

första arten som kan förstå, att en annan människa kan lida på samma sätt som vi själva kan 

lida. Det är inte samma sak som att min hund kommer fram och slickar och tröstar mig när jag 

har ont. Medlidande av den sorten, att man försöker trösta och hjälpa, är en sak för sig. Men 

att förstå att man inte ska göra mot någon sådant som man inte själv vill bli utsatt för, det 

kräver ett utvecklat medvetande. Och ett utvecklat medvetande kommer till barnet i 5 -6 års 

ålder. Då kan barnet förstå, att det kan göra ont i flugan om han rycker bort dess vingar. Vid 

den här åldern, så kommer förmågan att försätta sig in i den andres situation.  

 

Vidare menar Sjölander, att den som kan förstå detta, han måste också bli etisk. Om jag kan 

förstå det lidande som jag orsakar, då är jag också skyldig att förstå det, och därmed också 

skyldig att inte göra det. Om jag gör det onda iallafall, då har jag brutit mot någonting, jag har 

gått emot någonting. Man kan då klandra mig. Däremot kan man inte klandra katten som leker 

med musen, inte heller 3-åringen som rycker vingarna på en fluga, men vi kan ta 6-åringen 

och säga åt honom att han är så pass gammal, att han måste förstå vad det är han gör, och 

därmed så får han heller inte göra det. Människan är alltså den första arten, som kan förstå vad 

det är hon gör, och därmed blir hon ansvarig inför konsekvenserna av sitt handlande. 

 

Sjölander menar, att vi kan kanalisera den medfödda aggressionen, genom olika aktiviteter, 

som till exempel sport, konst, vetenskap eller musik. Men vad gör vi med de andra arven, som 

till exempel främlingsfientligheten? Sjölander hävdar nämligen, att alla sociala djur är 

främlingsfientliga. Människan vill alltså inte släppa in en konkurrent, annat än som ny partner 

för fortplantning. Vår misstänksamhet är alltså stor, mot folk som pratar annorlunda, ser 

annorlunda ut eller äter konstiga saker. Enligt Sjölander, så är detta ett arv från 

stenåldersmänniskan, som vi drar med oss. Detta blir problematiskt eftersom vi idag ser det 
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som något ont att vara misstänksam mot främlingar. Det är definitivt något ont i att vara 

likgiltig för den främmandes lidande, vilket det inte var för stenåldersmänniskan.  

 

Sjölander menar, att det fantastiska med berättelsen om den barmhärtige samariten var, att han 

tog hand om en främling. Den historien hade man inte behövt berätta, om alla människor var 

konstruerade att någorlunda ta hand om en skadad främling. Berättelsen visar, att det normala 

var att gå förbi. Vi tog inte hand om främlingar och vi gör det inte heller inte. Men i och med 

vårt medvetande, så har vi den moraliska plikten, att förstå att främlingen också är en 

människa, att vi bör ta hand om honom eller henne. Enligt Sjölander, så behöver vi bara hävda 

att han eller hon inte är en människa, för att få göra vad vi vill med denne. Det räcker att säga 

att judar inte är människor, så kan vi göra vad vi vill med de. Det räcker att omtala de andra 

som icke-människor, som vi sett ske i Bosnien och Hercegovina och Rwanda. Det här var 

inget problem för stenåldersmänniskan, eftersom de aldrig träffade en vilt främmande 

människa som de var tvungen att döma. Inför de var det en vettig reaktion, som skyddade 

deras stam och det fick de att överleva. Det som vi ser som ont idag, var inte ont då. Med 

andra ord, så är det som vi ser som det onda idag, inte något ont när det utvecklade sig 

evolutionärt. Att det har blivit något ont idag, beror på att vi är tusen gånger så många på vår 

jord, och att vi måste samarbeta, vi måste hålla ihop. Det onda som vi gör mot varandra idag, 

var inte ont när det kom till, det har alltså blivit ont i det moderna samhället 
35

. 

 

Lorenz räknar upp fyra faktorer som kan leda till en farlig och aggressiv fanatism. Om en 

grupp människor, en ras eller en nation har något gemensamt som de sätter högt, och om detta 

hotas utifrån och om de har en stark ledare, då kan kriget snabbt utvecklas. Människan har, 

enligt Lorenz, ett medfött behov av engagemang och entusiasm, man behöver något att kämpa 

för. Och roten till detta behov är aggressionen. Inser vi detta och erkänner existensen av vår 

medfödda aggressivitet, så kan vi lära oss att handskas med den, och det är det enda sättet för 

mänskligheten att överleva 
36

. 

2. 2. 4 Sokrates och Platon  

I Platons skrifter får vi möta Sokrates och i skiften ”Laches”, så talar Sokrates med några utav 

sina vänner. Där säger han, att en människa som har fullständig vetskap om allt gott och allt 

ont, hur det blir till, hur det kommer att bli till och hur det har blivit till, en sådan människa är 
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fullkomligt dygdig 
37

. Nordin (http://video.ldc.lu.se/fc98h2.htm) menar, en sådan tanke brukar 

kallas för insiktsdeterminism, vilket innebär att när människan inser vad det goda är, då gör 

hon också det goda. Det handlar om att förstå vad det goda är, eftersom när människan väl 

kommit till en intellektuell insikt om det goda, så gör hon också det goda. Det är otänkbart att 

någon skulle kunna förstå vad det goda är och sen låta bli att göra det. Om vi inte gör det 

goda, så beror det på att vi inte har förstått vad det goda är. Det onda är, enligt Sokrates, en 

form av oförstånd, missförstånd eller felaktig information. Den onda är helt enkelt den som 

inte har förstått, på grund av ett intellektuellt misslyckande. Sokrates menar, att en ond person 

är en person som helt enkelt inte har fattat. Vidare menar Sokrates, att den som gör det rätta 

blir också lycklig, medan den som gör det orätta nödvändigtvis blir olycklig. Därför är 

tyrannen eller den avskyvärda personen också djupt olycklig 
38

. I skriften ”Laches”, säger 

Sokrates, att en fullkomlig människa, som vet vad det goda är, han saknar inte besinning eller 

rättfärdighet, utan han vet vad man bör frukta och inte frukta. Och eftersom han förstår vad 

det goda är, så förstår han sig på det rätta sättet att uppträda 
39

. 

 

Det onda ligger alltså i förståndet och botemedlet mot ondskan är upplysning och med hjälp 

av studier i filosofi, där man kan förklara vad det goda är, så kan den onde bli god och lycklig, 

eftersom människan i grund och botten vill vara lycklig. Detta är djupt västerländska 

tankegångar, att upplysningen i sig och insikten i sig, befriar oss från det onda. 

 

Platon, som var Sokrates lärjunge, talar också om det onda. Han talar om det godas idé, men 

däremot aldrig om det ondas idé. Han liknar det godas idé med solen, där solljuset får oss att 

se, och där solljuset gläder oss och gör oss lyckliga. Om vi tänker oss att det goda är som 

ljuset, då kan vi tänka oss det onda som mörkret. Då inser vi att mörkret är frånvaro av ljus, 

och att det därför inte är någonting. Det är ingenting i sig själv. Det är ingenting positivt, utan 

endast negativt, alltså frånvaron av någonting. För Platon, så finns det onda egentligen inte, 

eftersom det bara är en brist eller en frånvaro av det goda. De här båda filosoferna har alltså 

svårt att tänka sig det onda. De menar, att det onda endast är ett slags missförstånd, frånvaro 

eller ren okunskap 
40

. 
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2. 2. 5 Kant och Schopenhauer 

För Kant (1997), så står viljan i centrum. Han liknar viljan med en juvel, som något som har 

sitt fulla värde i sig självt. Viljan är fri och Kant kan inte tänka sig något annat i världen som 

är gott förutom en god vilja. Han menar, att den goda viljan ligger bakom förstånd, 

omdömesförmåga, mod, och beslutsamhet. Men den goda viljan är inte bara god för att den 

lyckas åstadkomma goda konsekvenser, utan den är god endast genom viljandet, i sig. Men 

eftersom viljan är fri, så kan den också vara ond och när den är ond, så handlar individen på 

ett sätt som är skadligt 
41

.  

 

Kant (http://video.ldc.lu.se/fc98h2.htm) menar alltså, att det onda består av en förvänd vilja. 

Det onda sitter i viljan, så till den grad att vi vill vår egen fördel, snarare än andras väl, och att 

vi därmed bryr oss mer om oss själva. Vår vilja är med andra ord vänd mot något som är 

felaktigt eller falskt, för att gynna vår egen tillfredsställelse Det radikalt onda uppstår när vi 

antar en falsk princip för vårt handlande, alltså när vi inte tänker altruistiskt 
42

. Enligt Kant, så 

bör vi inte styras utav böjelser, utan vi bör utföra handlingar av plikt, som inte baseras på våra 

egna lustar och begär. Vi ska med andra ord aldrig bete oss på ett sätt som vi inte kan vilja se 

bli upphöjt till allmän lag. Detta är kants kategoriska imperativ 
43

. När vi bara tänker på vår 

egen vinning och handlar egoistiskt, så blir handlandet skadligt. Då blir det något ont utav det, 

och med kants termer, så blir det ett radikalt ont. 

 

En som också talar om människans vilja, fast på ett lite annorlunda sätt, är Schopenhauer 

(1992). Han menar, att en god människa är en människa som inte lägger några hinder ivägen 

för andra människors viljesträvanden, utan istället underlättar för dem. Dessa människor är 

hjälpsamma, välvilliga, vänliga och välgörande. En ond människa däremot tar ingen hänsyn 

till andra människor, utan handlar enbart för att tillfredställa sig själv. Hennes sinnelag är 

elakt och hon är ständigt böjd för att göra orätt. En ond människa går så långt att hon förnekar 

andra människors vilja och använder därför andra människor för att tjäna sin egen vilja. En 

ond människa strävar också efter att utplåna dem som försöker ställa sig ivägen för hennes 

viljas strävanden. Schopenhauer menar, att elakhet är att glädjas åt andras lidande, och att 

denna elakhet är besläktad med hämnden, som innebär att man gläder sig i det lidande som 
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man själv vållar den som förolämpat en. Elakheten kan stegras till grymhet, som innebär att 

andras lidanden blir självändamålet.    

 

Vidare talar Schopenhauer (1992) om majas slöja, som hindrar den onde människan från att se 

hur världen egentligen hänger ihop. När vi avtäcker majas slöja, så inser vi se hur andra 

människors lidande rör oss nästan lika mycket som om de vore våra egna. Vi utvecklar då ett 

medlidande och vi försöker då lindra andra människors lidande. Men den onde människan kan 

inte avtäcka majas slöja utan för honom är andra människors välbefinnande fullkomligt 

likgiltigt. För honom är de andra människorna fullständigt främmande, som om de vore av ett 

annat väsen. Enligt Schopenhauer, så blir majas slöja genomskinlig då vi övar oss i kärlek. Då 

inser vi att vårt eget jag och vår egen vilja ser vi i varje väsen, följaktligen också i den som 

lider. På det här viset vidgas vårt hjärta, på samma sätt som det sammandras av egoism 
44

 

 

Vidare tänker sig Schopenhauer (http://video.ldc.lu.se/fc98h2.htm), att det skulle kunna finnas 

en positivt och ond vilja, att det faktiskt skulle kunna vara möjligt att vilja det onda för det 

ondas egen skull. En viljans absoluta perversitet, där vi vill tillfoga andra människor lidande 

därför att vi njuter av att andra människor lider. Schopenhauer menar, att det skulle kunna 

finns en sådan sida i människan, hos vissa starkare än hos andra. Men att det definitivt skulle 

finnas hos varje individ, och att det skulle ge upphov till en viss tillfredställelse i att göra det 

brottsliga. Just tillfredställelsen tycks vara i någon sorts psykologisk mening, där nöjet består i 

att göra det absolut förbjudna. En sorts positiv syndfullhet, att bara genom att göra det som är 

orätt kan ge en sorts tillfredställelse. Därför lägger också Schopenhauer det onda i människans 

vilja 
45

. 

2. 2. 6 Naturvetenskapen 

Den moderna vetenskapen kan bara komma till rätta med det onda genom att förneka att det 

onda finns. Man förklarar det onda, som ett lagbundet naturförlopp. Det här naturförloppet 

leder ibland till njutning och glädje, och ibland till smärta och lidande. Men det är precis 

samma typ av kausalsammanhang, som leder till det ena eller andra. Enligt Darwins 

utvecklingslära, så utvecklas arterna genom ständig konkurrens om födan, vilket gör att de 

svagare slås ut av den starkare. Men detta har ingenting med ont och gott att göra. Det bara är 

så. Evolutionsprocessen är varken ond eller god, den är fullkomligt likgiltig, och den drivs av 
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rent mekaniska krafter och av en slumpfaktor. Den är alltså bortom gott och ont. Därför 

innehåller inte vetenskapen några begrepp som svarar mot det onda eller det goda.  

 

Detta leder till att när vi tillämpar vetenskapen på människan, så måste vi förneka att det finns 

något sådant som det onda. När vi anlägger en vetenskaplig synsätt så talar vi inte om gott och 

ont, utan vi försöker bara förklara rent kausalt vilka orsaker som leder till det ena eller det 

andra. Här finns inte heller plats för ett sådant begrepp som den fria viljan och därför väljer 

inte människan mellan gott och ont. Hon ses därför inte som moraliskt ansvarig för sina 

handlingar, utan om en människa gör si, så beror det på dom miljöfaktorerna, och om hon gör 

så, så beror det på dom arvsfaktorerna. Brottlighet förklaras därför inte med hjälp av begrepp 

som det onda, utan hänvisar till uppväxtmiljö eller arvsfaktorer. Naturvetenskapens sätt att se 

på människan gör att den moraliska dimensionen skalas bort, det finns varken någonting gott 

eller ont. Naturvetenskapen har därför överhuvudtaget inte några kategorier för att förstå detta 

46
. 

2. 3 Vad är ondska? 

2. 3. 1 Metaetiken 

Inom filosofiämnet, så finns det ett område som kallas för praktisk filosofi, och här studeras 

bland annat metaetik. Inom metaetiken, så ställs frågor utifrån en mer grundläggande karaktär, 

till exempel vad menas med att något är ont. Här letas efter svar på frågan om hur man ska 

kunna avgöra vad det onda är för något?  Inom metaetiken, så undrar man om godheten eller 

ondheten är något objekktivt eller subjektivt, det vill säga om det har en existens oberoende 

av människan eller om det är beroende av oss människor. Enligt Koskinen, så har det inom 

metaetiken utvecklats en mängd metaetiska teorier, som inte ger svar på frågan om vad som är 

rätt eller fel. Istället uttalar de sig om hur saker är, utan att säga något om hur saker bör vara. 

Emotivismen är ett exempel på en metaetisk teori. Den förnekar att värdeuttryck kan vara 

sanna eller falska. Den förklarar moraliska åsikter som känslouttryck, likt ”usch” och ”fy” 
47

. 

Bergström (1997) menar, att om emotivisten anser att jämlikhet är rätt, så är det enligt 

emotivisten detsamma som att gilla jämlikhet. Att påstå att aborter bör förbjudas är detsamma 

som att ogilla den lagstiftning som tillåter abort.  
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Enligt emotivisten, så har människan en emotionellt positiv inställning till det hon anser vara 

bra, rätt och beundransvärt, och det är denna känsla hon uttrycker när hon säger att något är 

rätt eller beundransvärt. En etisk realist är också emotionellt inställd till det rätta, men då 

gillar hon det rätta bara för att det är rätt i sig, det är objektivt rätt. Emotivisten har därför en 

en negativ inställning till det hon anser vara dåligt, orätt och moraliskt förkastligt. Om 

emotivismen är sann, så har vissa hävdat, enligt Bergströ, att emotivismen leder till moraliskt 

förfall eller moraliskt kaos, eftersom allting är tillåtet, då det inte finns något som är bättre 

eller sämre än något annat. Emotivisterna hävdar då att inga värderingar kan följa av 

emotivismen. Enligt emotivismen är det den egna individens ställningstagande som är den 

yttersta grunden för alla resonemang i värdefrågor. Objektiva värden finns alltså inte och det 

har därför ibland hävdats att emotivismen utgör ett hot mot livets mening. Enligt Bergström, 

så menar man då att eftersom emotivisten bara ger uttryck för subjektiva inställningar, och 

därmed inte tror på objektiva värden, så är steget inte långt till att tro att ingenting egentligen 

spelar någon roll 
48

. 

2. 3. 2 Fenomenet ondska 

Delblanco (2005) menar, att nu för tiden finns det ett stort avstånd mellan våra erfarenheter av 

ondska och våra referensramar om den. Vi har inga tydliga intellektuella redskap, som hjälper 

oss att tolka. När en brottslig handling har begåtts och vi har en tydlig gärningsman, så får 

ondskan ett ansikte, som gör det lättare för oss att peka ut det onda. Men i de flesta fall, så står 

vi där utan någon tydlig bild av var ondskan finns 
49

. Och även om den finns där, så kan vi 

inte säga vad det är, eftersom vi inte har någon tydlig referensram, där klara begrepp hjälper 

oss att tolka, och utan begrepp så vet vi inte vad det är vi upplever. Ahlberg (1992) menar, att 

om vi åtminstone kunde peka på någon eller något och säga, att den eller det bär skulden, så 

vore det nog. Men så är det ju inte. Det onda finns runt omkring oss och vi kan inte peka ut 

var det finns. Och det är inga övernaturliga makter, utan det är mänskliga viljor, det är vi 

själva
50

. Enligt Svendsen (2005), så har kristendomen sin Satan, som pekas ut som det onda, 

men i vår alltmer sekulariserade värld, så ser det annorlunda ut. Gud är död och med Gud dog 

också Satan. För oss människor blir det därför problematiskt, då vi ska tala om ondskan, för 

hur ska man kunna tala om det onda när Den onde inte finns. Och även om man avskaffat 

Satan, så försvinner ju inte lidandet. 
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Baudrillard frågar sig var ondskan har tagit vägen idag, och han svarar att den har hamnat 

överallt. Han menar, att ondskan förmedlas via massmedia, där vi läser och ser rapporter om 

folkmord, svältkatastrofer och omotiverat våld. Vi hamnar därför i en märklig situation, där 

det onda är både frånvarande och närvarande, på samma gång. I vår konkreta verklighet är det 

onda alltså frånvarande, men i medieverkligheten är den närvarande. För Baudrillard, så finns 

det onda precis överallt, och det är en stor anledning till att vi har förlorat språket för det 

onda. Och eftersom vi saknar en referensram, så saknar vi per automatik den världsbild i 

vilken de begrepp vi saknar har mening och referens, som skulle kunna hjälpa oss i 

förståelsen av det onda.  

 

Men vad är då detta onda, som vi saknar begrepp och världsbild för, och som vi har så svårt 

för att precisera? Enligt Svendsen, så finner vi bara onda ting när vi ger oss ut för att leta efter 

Det onda. Det onda är inte något bestämt och det har ingen substans, utan det är en egenskap 

hos ting, händelser och handlingar. Det onda är inte något bestämt och det har ingen kärna. 

Det onda är ett begrepp som vi använder för att beskriva handlingar och lidande. Begreppet 

refererar till många fenomen, t.ex. sjukdom, naturkatastrofer, slaveri, död, krig, folkmord, 

terrorism, narkotikahandel, övergrepp på barn etc. För att försona oss med allt detta onda, så 

letar vi efter en mening med det onda. Denna mening söks bland annat i religionerna och där 

försöker vi på olika sätt erkänna det onda, för att kunna försonas med lidandet i världen.  

Svendsen menar, att det är en omöjlighet att hitta någon mening i de tragedier som inträffar, 

lika omöjligt som det är att leta efter någon gudomlig kraft som kan stå till svars.  

 

Frågan kvarstår likväl. Vad är ondska? Svendsen menar, att det onda är något abstrakt och 

ohanterligt, samtidigt som det är konkret och kännbart. Barn utnyttjas, en bomb dödar och 

folk slaktas. Allt detta är konkreta händelser. Men när vi ska försöka förstå händelserna och 

den ondska händelserna innebär, så förlorar vi oss många gånger i akademiska termer. Risken 

blir då att vi stannar kvar i den abstrakta akademiska världen och förlorar kontakten med det 

konkreta, det vill säga det onda 
51

. Enligt Morton (2005), så kallar vi handlingar och 

människor för onda, när de är så dåliga, att de går utanför vårt vardagliga ordförråd. Att kalla 

Hitlers handlingar för dåliga verkar närmast skrattretande, så därför använder vi en speciell 

terminologi, som signalerar något avskyvärt. Ordet ondska har alltså en mycket stark position, 

                                                 
51

 Lars H Svendsen, Ondskans filosofi (Bergen 2005), sid. 15-36. 



 28 

för många den starkaste, i vår vokabulär. Inbäddat i ordet ondska ligger ordet hat, som är 

motsatsen till kärlek.  

 

Morton (2005) menar, att grunden till hat finner vi hos individens olustkänslor inför något, 

och hatet yttrar sig i ett permanent begär att skada detta något. Vi använder samma speciella 

terminologi om våldtäktsmän och pedofiler och när vi gör det, så signalerar vi vår skräck till 

omvärlden. Vi signalerar fördömande och vi godtar inga ursäkter. Men vi tänker sällan på oss 

själva som onda. Vi har svårare för att förstå grymma handlingar, som sadism eller 

våldförandet på ett barn, än vad vi har med handlingar som rör bedrägeri, svek och brutna 

löften. Vi särskiljer alltså oss själva från de onda, vi gör de onda till de andra. Vi menar att 

dessa människors psyke måste fungera på ett sätt som skiljer sig från vårt eget, och som 

kommer från ett resonerande bortom vår förmåga att förstå. Men om motiven för de onda 

handlingarna är så väsensskilda från våra egna motiv, så innebär det att dessa människor är 

väldigt olika oss, inte bara i frågan om motiv, utan även som människor. Effekten av att vi 

särskiljer oss från de onda gör att vår benägenhet till hämnd ökar.  

 

De flesta människor har sociala och emotionella spärrar, som hindrar dem från att skada andra 

människor. Den mest grundläggande spärren är att inte döda en annan människa. Men det som 

händer när vi skiljer på människor som totalt olika oss själva, är att vi sänker våra egna 

spärrar. Vi ökar vår fallenhet att handla på ett sätt som vi normalt inte skulle göra. Vi ökar 

alltså vår benägenhet att tillfoga den andre ondskan 
52

. Det ligger med andra ord en risk i att 

tänka i vi och dom-tänkande, eftersom tänkandet kan ge oss samma attityder som de som gör 

onda handlingar. Attityderna är bland annat att offren förtjänar den grymma handlingen, att de 

är värdelösa avskum, eller till och med onda.  

 

Trots att vi rör oss djupare in i ämnet, så kvarstår fortfarande frågan om vad ondska är för 

något. Svendsen menar, att ondska bör betraktas som ett rent mänskligt, moraliskt problem 

och att teologin är irrelevant när det gäller att förstå de problem som ondskan ställer oss inför. 

Istället för att fråga oss vad ondska är för något, så bör vi fråga oss varför vi gör det onda? 

Med en omformulerad fråga följer därför nya infallsvinklar och en av de nya infallsvinklarna 

är hur vi ser på människan; är hon i grunden god eller ond?  
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Det finns bara fyra möjliga svar på frågan om huruvida människan har en god eller ond 

moralisk natur, och de är: 1. Människan är helt och hållet god. 2. Människan är ond. 3. 

Människan är varken god eller ond. 4. Människan är både god och ond. Det finns många 

belägg för att människan är god, i form av alla möjliga goda gärningar. Men det finns lika 

många belägg för att människan är ond, i form av onda gärningar. De som hävdar att 

människan är god eller att hon är ond, kan förstås hävda att vi är goda eller onda av naturen, 

och att vi därefter antingen avfaller från det goda och blir mer onda, eller att vi klarar av att 

bekämpa vår medfödda ondska och bli bättre människor. Men det finns inga belägg för dessa 

påståenden, eftersom man då måste visa upp en naturlig människa, och visa hennes godhet 

eller ondhet. De belägg som visar att människan är god och de belägg som visar att människan 

är ond, talar i sin tur emot att människan är varken god eller ond. Men att människan varken 

är god eller ond kan förstås som att vi föds moraliskt neutrala och därefter blir goda eller 

onda. Detta är rimligt eftersom ett spädbarn knappast kan tillskrivas några moraliska 

egenskaper, eftersom det saknar självmedvetenhet och begrepp om moral. Men spädbarnet 

blir äldre, och när det blir äldre så blir det en moralisk varelse. Det blir inte gott eller ont, utan 

gott och ont. I litteratur och på film, så möter vi personer som är rent goda eller rent onda, 

men i den verkliga världen, så är människor både goda och onda. Vissa är mer goda, andra 

mer onda, men alla är både goda och onda.  

 

Alltså är alternativ 4 det mest rimliga när vi talar om människor som har uppnått ett 

moralmedvetande. Vi är fria och friheten innebär frihet till gott och ont. Och när friheten 

praktiseras, genom att vi gör olika val, så är friheten alltid till ett gott eller ont 
53

. Här menar 

alltså Svendsen, att människan har en förmåga att välja, att hon har en fri vilja. Och utan en 

sådan förmåga, så skulle det inte finnas någon moralisk ondska. Att människan är fri betyder 

att hon i varje given situation kunnat handla annorlunda och när vi gör det onda, så kan vi 

därför klandras för att vi inte handlande annorlunda.
54

 

  

Även Kant (2003) anser, att människan äger frihet, och med det menar han att människan 

skiljer sig från andra varelser i naturen genom att vara utrustad med fri vilja. Hur går detta 

ihop? Å ena sidan har vi naturen med sin kausalitet, å andra sidan en människa som skiljer sig 

från naturen, bärandes på ett moraliskt medvetande, som förutsätter en fri vilja? Kant menar, 

att människan hör hemma i tvenne världar. Hon tillhör dels fenomenvärlden, där hon är en 
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biologisk varelse, som är underkastad naturvetenskaplig lagbundenhet. Hon tillhör också 

noumenalvärlden, där hon är en fönuftvarelse med frihet. Kant klyver alltså människan i två 

delar, med en sinnlig del och en förnuftig del.  

 

Det här dualistiska sättet att se på människan går tillbaka ändan till Platon. Kant menar, att det 

enda goda som finns i denna värld, är den goda viljan. Den goda viljan, är en vilja som är 

inriktad på den moraliska plikten, och en moraliskt god handling, är en handling som utförs 

bara för att det är vår plikt att göra den. Om vi hjälper våra vänner för att vi tycker om dem, så 

är detta inte något moraliskt gott, enligt Kant, eftersom den goda handlingen är den som bara 

utförs av vördnad för plikten. Att hjälpa sina vänner faller in under ens egna lidelser och 

böjelser. Förnuftet ska ensamt bestämma vårt handlande och vi bör göra det rätta endast 

därför att det är det rätta. Vidare menar Kant, att när människan följer förnuftet och lyder 

plikten, så är hennes handlande självständigt. Hon lyder då inga yttre orsaker, utan är då 

endast bunden av de lagar som hon själv lagt på sig själv. Vårt moraliska medvetande som 

låter oss uppleva oss själva som fria, sätter oss i kontakt med den objektiva verkligheten, dit 

sinneserfarenheten aldrig kan nå. Vi kommer då i kontakt med tingen i sig, det vill säga 

verklighetens kärna. 
55

  

 

Sartre (1990) betonar bestämt att människan är fri att välja och han skriver att människan är 

dömd till frihet. Sartre menar, att när människan föds, så existerar hon bara och det hon blir 

bär hon själv det fulla ansvaret för. Människan blir i varje ögonblick och hon står ständigt 

inför nya valmöjligheter. Visst kan man påstå att människan är påverkad av sitt arv och sin 

uppväxtmiljö och på så sätt programmerad till ett visst beteende. Men enligt Sartre, så har hon 

full frihet att antingen gå in under detta beteende, att bli styrd eller att avstå från allt. 

Människan är alltså fri att bli precis vad som helst. Ingenting behöver binda henne eller hålla 

henne tillbaka. Däremot, så blir ansvaret en naturlig följd av friheten. Människan kan alltså 

aldrig skylla ifrån sig sina problem. Hon måste själv ta ansvaret för sitt handlande. Och när 

hon väljer, så väljer hon inte enbart för sig själv utan samtidigt för alla andra människor. 

Ingenting kan nämligen vara gott för en själv utan att vara det för alla, menar Sartre 
56

. 

 

Svendsen (2005) ger oss konkreta exempel på hur människan brukat sin fria vilja, då han talar 

om Auschwitz och Bosnien Hercegovina. Han menar, att det som hände var att en mängd 
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individer förföljde, torterade och mördade andra individer. Det handlande om konkreta 

personer i ett socio-materiellt rum. Ett socio-materiellt rum utför aldrig något av sig självt, det 

är individer som handlar. Svendsen menar, att individerna som deltar vet i stor utsträckning 

vad som är rätt och fel, de vet att man inte ska tortera och mörda människor, men de låter inte 

denna insikt nå dem själva. Hur är detta möjligt? Svendsen hävdar, att om vi ska förstå de 

som deltagit i folkmord, så bör vi rikta vår uppmärksamhet mot aktörerna, som uppfattar sina 

handlingar som goda, som ser sina offer som onda. Vi bör också rikta vår uppmärksamhet 

mot de som överhuvudtaget inte reflekterar över om deras handlingar är goda eller onda.
57

.  

 

Om vi nu ska följa Svendsens råd, att rikta vår uppmärksamhet mot individerna som utför de 

grymma handlingarna, så uppstår det, enligt Morton, ett problem. Vi måste först skilja mellan 

en ond handling och en felaktig handling, eftersom reaktionerna är diametralt olika. Ett 

exempel på en felaktig handling, är en gravid kvinna som röker, eftersom hennes handling 

skadar barnet. Vi tycks reagera på den felaktiga handlingen genom att försöka få kvinnan att 

sluta röka. Men hur reagerar vi på en ond handling? Hur reagerar vi på en man som våldfört 

sig på ett spädbarn? Troligtvis med avsky och vrede. Enligt Morton (2005), så ligger det 

något mer här, än bara graden av upprördhet. Det ligger någonting dolt här, som bär på 

nyckeln till förståelse. Någonting som har att göra med vår villighet att förstå. När det gäller 

den gravida kvinnan, så skulle det vara möjligt för oss att lära känna henne bättre och därmed 

få en inblick i hur det är att vara henne. Det skulle vara möjligt för oss att få en känsla av hur 

hon tänker, hur hon resonerar kring rökningen och sitt ofödda barn, hur hon ser på saker och 

ting och var hennes tankegångar brister. När vi gör detta, så innebär det inte att vi blir mer lik 

henne, utan tvärtom, vi blir mindre lik henne, eftersom vi kan undvika att göra hennes 

misstag.  

Om vi nu istället ska försöka närma oss en man som våldfört sig på ett spädbarn, så innebär 

det att vi ska försöka lära känna honom, för att få en förståelse för hur en sexualbrottsling 

tänker och resonerar. För att möjliggöra detta, så behöver vi kunna föreställa oss frånvaron av 

respekt för en annan människa och till och med njutningen av att förneka en annan människa 

någon respekt. Bara tanken på att träda in i den världen får de flesta av oss att rygga tillbaka. 

Trots att vi endast använder vår föreställningsförmåga, så kan vi få en känsla av att bli mer lik 

honom, åtminstone kan det upplevas så. 
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Vi har alltså en sorts spärr, som hindrar oss från att förstå motbjudande handlingar som denna. 

En anledning till spärren, beror på att när vi intuitivt ska förstå en annan människas 

handlingar, så innebär det att vi föreställer oss hur vi själva utför denna handling. Och om vi 

föreställer oss att vi våldför oss på ett spädbarn, så innebär det att vi föreställer oss själva som 

onda. Det vill vi absolut inte veta av, så därför vill vi heller inte föreställa oss att vi utför 

sådana handlingar. Ytterligare en aspekt är, att när vi ska gå in och föreställa oss den gravida 

kvinnans tankevärld, så kan vi förminska eller stänga av vissa delar av vårt psyke. Och det 

upplevs inte som speciellt hotfullt för oss. Men när vi ska föreställa oss sexualbrottslingens 

tankevärld, så behöver vi istället aktivera oanvända och välbegravda sidor av vårt psyke. 

Detta upplevs av de flesta som extremt hotfullt.  

 

Ytterligare en spärr, som kan hindra oss i förståelsen av en ond handling, är rädslan för att 

lyckas, att verkligen nå denna insikt. Att få den sortens förståelse och inblick i 

sexualbrottslingens tankevärld, att vi blir mer benägna att förlåta. Morton betonar hur 

missvisande den här uppfattningen är, då han säger att förståelse och klander är ofta mycket 

förenliga med varandra. Svendsen råder oss att rikta uppmärksamheten mot individerna, som 

utför de onda handlingarna, men enligt Morton, så stöter vi på spärrar, som hindrar en reell 

förståelse av de onda handlingarna. Spärrar som finns inuti oss människor och som hämmar 

vår förståelse. Vi är alltså inte i stånd att förstå, lika lite hantera dessa onda handlingar 
58

. 

3. Skolperspektiv 

3. 1 Värderingar hos gymnasieelever och religionslärare 

Ulf Sjödin, som är filosofie doktor och forskare, har i ett forskningsprojekt undersökt vilka 

värderingar ungdomar i gymnasieåldern har, samt om det finns några skillnader mellan 

teorielever och yrkeselever. Han har även undersökt vilka värderingar deras religionslärare 

har. I ”En skola – flera världar – väderingar hos elever och lärare i religionskunskap i 

gymnasieskolan”, presenterar Sjödin forskningsprojektets resultat och metoden som Sjödin 

använder sig av består utav enkätundersökningar med fasta svarsalternativ, där frågorna 

täcker ett brett spektrum av livsåskådningsrelevanta frågor. Enkäten till lärarna skiljer sig på 

så vis att enkätfrågorna med fasta svarsalternativ kombineras med ”öppna” enkätfrågor 
59
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Som första fråga fick eleverna svara på hur viktigt de tyckte att religionskunskapen var. 

Resultatet visar att eleverna uppfattar religionskunskapsämnet som övervägande positivt, även 

om det inte prioriteras så väl högt. Resultatet visar också att framförallt flickor tycker att 

ämnet är viktigt eller mycket viktigt. Resultatet visar också att dubbelt så stor andel elever på 

yrkesprogram som på teoriprogram tycker att ämnet är oviktigt eller mycket oviktigt 
60

    

 

Lärarna skulle i sin tur uppskatta elevernas syn på ämnet religionskunskap. Resultatet visar att 

lärarna lyckas bättre med att uppskatta teorielevers än yrkeselevers inställning till 

religionskunskapsämnet. Lärarna tror att teorieleverna har en avsevärt mer positiv inställning 

än vad de egentligen har. På liknande sätt tror lärarna att yrkeseleverna har en mer negativ 

uppfattning till ämnet än vad eleverna själva svarar. Resultaten visar alltså att elevernas 

intresse är mycket större än vad lärarna tror. Framförallt gäller detta för yrkeseleverna. Sjödin 

sammanfattar genom att konstatera att lärarna inte lyckas särskilt bra i att uppskatta elevernas 

syn på religionskunskapsämnet 
61

. 

 

Vidare låter Sjödin eleverna ta ställning till ett antal moralfrågor. Frågorna kan sammanföras i 

tre kategorier; samhällsmoraliskafrågor, sexualmoraliska frågor och bio-etiska frågor. 

Resultatet visar att det finns en skillnad mellan det som eleverna uppfattar som den privata 

moralen och den de ser som samhälleliga moralen. Eleverna har en strängare inställning till 

frågor som rör samhällsmoral än till frågor som rör den privata moralen. Eleverna ser 

strängast på samhällsmoraliska frågor, därefter sexualmoraliska frågor och sist bio-etiska 

frågor. Resultatet visar också att pojkar har en strängare syn på sexualmoraliska frågor än 

flickor. Men i de bio-etiska frågorna så är flickorna strängare än pojkarna.  Teorieleverna är 

dessutom betydligt strängare i samhällsmoraliska frågor än yrkeseleverna. Om man inte tar 

hänsyn till programinriktning, så har pojkarna en strängare syn på sexualmoraliska frågor än 

flickor. Om man fortsätter att inte räkna in programinriktning, så har flickorna den strängaste 

samhällsmoralen. De mest tillåtande eleverna, när det gäller samhällsmoraliska frågor, är 

pojkar på yrkesprogram. Sjödin sammanfattar resultatet genom att säga att pojkarna har en i 
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allmänhet strängare syn på sexualmoraliska frågor än flickor. På de bio-etiska frågorna har 

flickorna i allmänhet en strängare syn än pojkarna 
62

. 

 

Lärarna ombads även här att uppskattade elevernas syn på moralfrågor. Resultatet visar att 

lärarna bedömer att eleverna har en mer tillåtande inställning än vad de egentligen har. 

Lärarna tro alltså att elevernas moralsyn är mer tillåtande, och de gör skillnad mellan 

teorielever och yrkeselever. På frågan om det är rätt att behålla pengar som man hittat, tror 

lärarna att teorieleverna ska vara mer avfärdande till att behålla pengarna än vad eleverna 

verkligen är. Lärarna tror också att yrkeseleverna ska ha en mer tillåtande inställning än vad 

de i själva verket har. Lärarna gör alltså en slags felbedömning och förväntar sig en strängare 

syn än vad eleverna uppvisar. Sjödin menar, att i verkligheten så har eleverna en strängare syn 

i moralfrågor än vad lärarna tror att de har.  

 

Avslutningsvis talar Sjödin om hur lite det egentligen skiljer på lärarnas syn på eleverna. 

Sjödin menar, att det uppstår ett informellt utbyte mellan lärarna, som sker vis kaffebordet i 

lärarrummet, och i vilket det skapas en enhetlig syn på eleverna. Sjödin antyder att det är så 

här en dold läroplan uppkommer 
63

. 

 

3. 2 Vad värdesätter gymnasisterna mest, samt vad upprör dem mest? 

Gunilla Selander, som är gymnasielärare i religion och svenska, samt lärarutbildare, har 

undersökt vad gymnasieelever värderar som heligt, värdefullt samt vad som upprör dem mest. 

Totalt ingår 330 elever i undersökningen av vilken en tredjedel är från de yrkesförberedande 

programmen. Hon jämför elever från ett sekulariserat skolområde i södra Skåne med elever 

från ett skolområde i det småländska ”bibelbältet”. För att få fram vad eleverna spontant 

uttryckte, så använde Selander en metod som hon kallar för ”fri skrivning”, vilket innebar att 

eleverna fick skriva fritt kring frågorna ”Vad är heligt för dig?” och ”Vad är synd för dig?”.  

 

Resultatet visar att familjen är det som eleverna håller som allra heligast. Många av eleverna 

menar att familjen är tryggheten i livet. Selander menar, att eleverna är exceptionellt 
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mångordiga just kring det här svaret. Hon menar, att inte någon annanstans i elevsvaren hittar 

hon så utförliga svar, som när de bekänner sin kärlek till sin familj 
64

.  

 

När det gäller frågan ”Vad är synd för dig?”, så visar resultatet att det vanligaste svaret är 

olika former av svek. Det handlar då om svek i de mellanmänskliga relationerna, och hela 304 

sådana exempel kunde noteras. Det gällde oftast svek mot familjen eller mot vännerna. Det 

gällde saker som att svika någon, ljuga eller bryta löften, som på olika sätt sårade 

familjemedlemmar eller vänner. Resultatet visar också att olika slags kränkningar av liv oftast 

förekommer som svar på frågan. Då handlar det om våld och övergrepp mot djur, fysiska och 

psykiska övergrepp på människor. Det mest frekventa ordet i den här svarskategorin är 

”skada”, och just ordet skada står ofta i samband med ”familjen” och ”med avsikt”. Till denna 

kategori hör också mobbning och trakasserier 
65

.  

 

Selander sammanfattar sin undersökning genom att säga att det inte finns någon 

genomsnittsgymnasist och att väderingarna givetvis skiftar från individ till individ. Men hon 

menar ändå att hon kunnat ta fram tendenser och ofta förekommande karakteristika ur sitt 

material. Gemensamt för alla eleverna är den högt värderande familjen, samt de högt 

värderande vännerna. Synd är för de flesta gymnasister olika former av svek i relationer 

mellan människor, och framförallt när det rör familjen och vännerna. Synd står också för olika 

former av våld och övergrepp.
66

 

 

Selander menar, att utifrån resultatet så går det att dra olika didaktiska och metodiska 

tillämpningar. Hon menar, att eftersom resultatet pekar på den stora roll som familjen har i 

gymnasisternas liv, så kan lärare i religionskunskapsämnet använda sig utav familjens roll i de 

olika religionerna. Med en sådan utgångspunkt, så kan eleverna undersöka vilka olika roller 

familjen spelar för individens liv i olika kulturer. Här skulle också olika seder och riter kunna 

undersökas och vilken roll dessa spelar i människans olika stadier i livet. Härifrån skulle det 

vara möjligt att nå de bakomliggande tankegångarna och idéerna bakom de olika ritualerna. 

Vidare menar Selander, att resultatet visar att vännerna spelar en stor roll i gymnasisternas liv, 

och att den kunskapen borde utnyttjas utav skolan, som skulle kunna stärka gemenskapen 

mellan eleverna via olika aktiviteter. Selander menar, att skolan är inte bara en 
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utbildningsanstalt, utan också en viktig mötesplats för unga människor. Genom att stödja 

elevinitiativ, gemensamma aktiviteter för klassen, som kräver samarbete, så bidrar skolan till 

att stärka banden mellan eleverna 
67

.       

     

3. 3 Mobbning 

Skolan är en plats där det ofta förekommer mobbning och en av de vanligaste formerna av 

mobbning är fysisk mobbning, som består av: slag, sparkar, knuffar, hårdragning, tafsande, 

förstöring av kläder med mera. En annan form är verbal mobbning, som är: rykten, hån, 

glåpord och nedsättande kommentarer. Ytterligare en form är psykisk mobbning, som består 

av: blickar, suckar, vända ryggen till, inte lyssna på förslag, flytta sig om någon sätter sig 

bredvid, ignorera, utfrysa med mera.  E-mobbning är ytterligare en form, som innebär: rykten 

och trakasserier via chattprogram, förtal via internet-sidor, hot via sms, spridning av bilder 

och filmer på internet utan godkännande med mera.  

 

Enligt en rikstäckande undersökning från skolverket, där ungefär 600 000 ungdomar i 

årskurserna 7-9 samt gymnasiet deltog, så känner sig fyra procent av eleverna mobbade av 

andra elever. Sex procent uppger att de blir mobbade av lärare på skolan, och det i form av 

gliringar, antydningar eller förlöjligande 
68

. Men hur är det möjligt att en lärare kränker sina 

elever? Enligt Morton (2005), så händer det ofta att lärare gör sig skyldiga till kränkande 

handlingar. Och som exempel målar han upp ett scenario, där han ber oss att tänker oss in i en 

undervisningssituation, där en elev frågar oss en fråga som vi inte kan svaret på. Ett sätt att 

behålla vår heder på, är att svara att elevens fråga visar på hur lite eleven kan i ämnet, och 

därefter be övriga eleverna om en intelligent fråga. Att handla på det här sättet är inte ovanligt 

för lärare, enligt Morton, och konsekvenserna resulterar ofta i kränkta elever. Ytterligare ett 

exempel, är då eleven anförtror sig till läraren och berättar något privat, och där läraren i sin 

tur berättar det vidare. Enligt Morton, så finns det viktiga samband mellan dessa vardagliga 

händelser och det Svendsen beskriver som olika typer av ondska. Dessa handlingar har alltså 

en viktig gemensam nämnare, som ligger nära det vi kallar betydligt ondare handlingar. Vi, 

vårt beslut och vår handling ignorerar en spärr inom oss, som säger åt oss, att det är fel att 

kränka en annan människa. Och när vi träder över spärren, så deltar vi i producerandet av 

lidande. Ett lidande som varken är orsakat av sexuell sadism, dödande eller tortyr, men som 
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ändå har stora likheter med sådana handlingar. Vi står inte heller under tvång när vi fattar 

dessa beslut, utan vi fattar de fullt medvetna 
69

.  

 

Leyman (http://users.utu.fi/inorri/vuxenmobbning.htm), som är docent i arbetspsykologi 

menar, att årligen kan man konstatera att 300 självmordsoffer har en mobbningsbakgrund 
70

. 

Hur närmar vi oss detta? Hur ser den typiske mobbaren ut? Är det en störd individ, med dåligt 

självförtroende, som vi absolut inte kan identifiera oss med? Enligt Olweus 

(Brottsförebyggande rådets rapport 2006:7), som är professor i personlighetspsykologi, så har 

mobbaren vanligtvis tre karaktäristiska drag. Det första är ett stort behov av makt och negativ 

dominans, eftersom de tycker om att ha kontroll och underkuva andra. I många fall rör det sig 

om ren sadism, då mobbaren fortsätter att mobba trots att offret uttryckligen visar stark 

ångest. Den här sortens mobbning påminner om det våld, som Svendsen beskriver som 

autoteliskt våld, där det onda är ett självändamål. Det andra draget är, att mobbarna har 

utvecklat en viss fientlighet mot omgivningen. Det kan visa sig i aggressivitet mot kamrater 

eller andra vuxna, både mot lärare och mot föräldrar. I allmänhet har mobbaren en mer positiv 

inställning till våld än andra elever och de är ofta impulsiva. Men i motsats mot det man tror, 

så har de inte problem med sin självkänsla. Olweus menar, att många tror att under den tuffa 

ytan på en mobbare, så döljer sig en ängslig och osäker individ. Men det finns inget i 

forskningen som tyder på det. Snarare pekar analyserna i motsatt riktning, att mobbarna 

kännetecknas av ovanligt lite ångest och osäkerhet. Det tredje draget, är att mobbarna kan 

drivas av materiella fördelar, då de tvingar offren att ge dem pengar, cigaretter eller andra 

saker av värde. 

 

Det typiska mobboffret har ett ganska annorlunda personlighetsmönster, menar Olweus. De är 

ofta lite försiktiga, tystlåtna och känsliga. De är icke-aggressiva och har i allmänhet dåligt 

självförtroende. På grund av mobboffrets låga självkänsla, så blir han eller hon ett 

lättmanipulerat offer för de starkare individerna. Men här är det viktigt att understryka att det 

inte är offrets låga självkänsla som är orsaken till själva mobbningen. Vidare menar Olweus, 

att nästan vem som helst kan bli utsatt för mobbning, och en avgörande faktor är om det finns 

aggressiva medelever i klassen eller gruppen
71

 För att mobbarna ska uppnå sitt mål, så 

behöver de den tysta massan till hjälp, det vill säga betraktarna. Den tysta massan höjer 
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mobbarnas status genom att inte ingripa 
72

. På det här sättet inryms mobbningen under de fyra 

typerna av ondska som Svendsen beskriver. Mobbningen kan därför vara demonisk, 

instrumentell, idealistisk och dum. Vidare kan den inom samma individ blandas mellan de 

olika typerna.  

 

Enligt Morton (On evil), så har vi spärrar även för mobbning, som säger åt oss att det är fel att 

kränka någon. Det som sker när vi mobbar någon eller ser på när någon annan mobbar, det är 

att vi sänker spärren, så att vi kan träda över den. Själva spärren finns där för en god orsak och 

när vi träder över den, så deltar vi även här i producerandet av lidande. Ett lidande som likt 

lärarens kränkningar inte är orsakat av sexuell sadism, dödande eller tortyr, men som ändå har 

stora likheter med dessa handlingar 
73

. 

 

Men det finns också andra sätt att se på elevers relationer i en grupp. Marie Bliding, som är 

filosofie doktor i pedagogik, har observerat hur barn skapar relationer till varandra och 

observationerna har hon gjort i en fjärdeklass under ett års tid. Bliding menar, att det blir 

problematiskt när mobbning definieras som ett aggressivt beteende som sker i isolerade 

situationer 
74

. Hon menar, att många handlingar som innebär verbala och fysiska kränkningar 

inte ses som mobbning, varken av lärarna eller av eleverna. Ibland är det inte förrän 

föräldrarna uppmärksammar och betecknar händelserna som mobbning, som det ses som ett 

mobbningproblem 
75

. 

 

Bliding menar, att utifrån elevernas perspektiv så ses uteslutande handlingar, där någon 

utesluts, som något självklart. Men för en utomstående eller en vuxen, som inte känner till 

elevernas normsystem, så kan detta vara svårt att förstå. De vuxna står för det mesta utanför 

och förstår inte de regler och normer som barnen själva har skapat 
76

. Blidings studie visar, att 

eleverna säger sig bli ”bästis” med den som liknar en själv. En nära bästisrelation innebär 

också utestägning av andra. Att umgås tätt på raster och i avskilda aktiviteter gör att andra 

elever får svårare att komma in, man stänger helt enkelt ute andra. Likhet kan också vara att 

man har likadana kläder eller saker. Likhet och olikhet utgör på det här sättet ett slags 

sorteringsarbete, där barnen själva sorterar ut kamrater som avvikande. Egenskaper som 
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används som redskap för att sortera varandra är, enligt Bliding, språksvårigheter, utseende, 

klädstil och fritidsintressen. Bliding menar, att hennes resultat pekar mot att uteslutande 

handlingar nästan alltid är en del i ett fortlöpande relationsarbete, snarare än en isolerad 

handling, riktad mot enskilda elever, för att framkalla utanförskap 
77

 

 

3. 4 Läroplanen och mobbning 

Eftersom en av skolans viktigaste uppgift är att fostra eleverna, så är det väldigt viktigt att 

lyfta fram frågor kring ondska och att försöka arbeta i förebyggande syfte. Skolan ska lära 

eleverna att skilja mellan gott och ont, de ska utbildas till demokratiska och goda medborgare. 

Det tål att påminnas om skolmassakrer som skakat hela världen, om hur gärningsmännens hat 

och missnöje riktats mot omvärlden. Med skolmassakrer menas skjutningar på en skola som 

krävt flera liv. Många frågar sig varför? Vad tänkte mördarna på? Hur resonerar en människa 

när hon utför ett sådant illdåd? Det är bara ett av skälen till varför diskussionen kring ondskan 

måste få plats i skolan. I läroplanen för de frivilliga skolformerna Lpf 94, står det att skolan 

ska förmedla grundläggande värden till eleven, och några nyckelord är: människolivets 

okränkbarhet, individens frihet, integritet, människors lika värde, jämställdhet, solidaritet med 

svaga. Vidare ska skolan fostra eleven till rättskänsla, generositet, tolerans och 

ansvarstagande  

 

Enligt Lpf 94, så ska bland annat rättskänsla läras ut. Vidare så lyder ett av de mål, som Lpo 

94 menar att varje elev bör sträva mot så här: ”Ta avstånd från att människor utsätts för 

förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att bistå andra människor.” Ett annat 

mål, som varje elev bör sträva mot lyder: ”Kunna leva sig in i och förstå andra människors 

situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen” 
78

 

 

Vidare så fokuseras det i kursplanen för religion A, på elevens förmåga att identifiera och ta 

ställning till sådant som befrämjar eller som strider mot grundläggande värden i samhället. 

Styrdokumenten visar tydligt både elevens och skolans ansvar. Genom förståelse, empati, 

rättskänsla och fostran ska man förebygga och förhindra onda handlingar. Onda handlingar i 

skolan kan till exempel vara mobbning 
79

 

                                                 
77

 Marie Bliding, Inneslutandets och uteslutandets praktik (Göteborg 2004), s. 250-253. 
78

 http://www.escandinavo.com/download/lpf94swe.pdf 
79

 http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotyp=5&skolform=21&id=3204&extraId= 



 40 

 

4. Empiri  

4. 1 Metod 

Vi valde en kvalitativ undersökningsmetod och anledningen till att vi inte valde en kvantitativ 

undersökningsmetod, var att vi ville komma åt hur eleverna tänkte kring ondska. Om vi hade 

valt en kvantitativ undersökningsmetod, så hade vi fått använda oss utav enkäter med fasta 

svarsalternativ, som eleverna kryssat för. Om vi hade valt att styra deras svar så hårt, så hade 

det varit omöjligt för oss att nå fram till deras egna tankar. I Kvalitativa forskningsmetoder 

skriver Bertil Carlsson, att vid kvalitativa undersökningar så försöker forskaren studera sitt 

ämne inifrån, vilket innebär från försökspersonernas perspektiv. Det innebär att forskaren 

bygger sitt material på försökspersonernas egna beskrivningar av handlingarna, känslorna och 

reaktionerna 
80

. 

 

Vidare menar Carlsson, att studera texter eller dokument innebär att man närmar sig 

försökspersonerna indirekt via en skriftlig text. Genom att analysera dagböcker eller 

berättelser så kan det bli möjligt för forskaren att sätta sig in i den undersöktes tankevärld, 

utan att denne är fysiskt närvarande 
81

. Vi valde en kvalitativ undersökningsmetod där vi 

bestämde oss för att sammanställa ett frågeformulär, som eleverna skulle svara på. Att vi 

använde oss utav ett frågeformulär betyder inte att vi brukar en kvantitativ mätmetod. I 

Forskningshandboken skriver Martyn Denscombe, att man kan använda sig utav öppna frågor 

som en del i en frågeformulärsundersökning. Den text man får används då som kvalitativ data 

82
 Anledningen till att vi valde att göra mätningen med ett frågeformulär som eleverna skulle 

besvara skriftligt istället för muntligt var att eleverna skulle få tid att i lugn och ro tänka efter 

och besvara frågorna. De Frågor som vi ställde i undersökningen var dessutom av existentiell 

karaktär, vilket kunde innebära att eleverna kunde känna en blyghet inför dem och att det 

därför kunde kännas lättare att svara skriftligt eftersom det var mer privat.  

 

För att få eleverna att svara så utförligt som möjligt, så bestod frågeformuläret av öppna 

frågor, med undantag för en inledande huvudfråga. Denscombe menar, att öppna frågor 

innebär att respondenten själv kan utforma svaret. Frågan brukar vara kort och svaret har en 
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benägenhet att bli långt. Denscombe menar, att fördelen med öppna frågor är att respondenten 

ges möjlighet att uttrycka sig med egna ord. En nackdel med öppna frågor är att forskaren får 

stora mängder data som kräver mycket tid för att analysera 
83

.      

 

När frågeformuläret konstruerades, så utgick vi hela tiden från uppsatsens 

problemformuleringar. Vår huvudfråga löd: Har du någonsin drabbats av något, som har 

skadat dig och gjort dig så ont, att du skulle vilja kalla detta för ondska? På huvudfrågan 

kunde man svara antingen Ja eller Nej. Beroende på hur man svarade så följde olika 

följdfrågor (se bilaga 1), som gjorde att eleverna kunde få berätta med egna ord.  

 

4. 2 Genomförande 

Undersökningen genomfördes under ett lektionspass, vilket innebar att eleverna fick möjlighet 

att skriva ner sina tankar under ett 60 minuterspass. För att inte styra eller leda svaren i någon 

speciell riktning, så diskuterade vi inte ämnet ondska innan själva skrivningen. Härav väntade 

vi oss att utfallet skulle bli små uppsatser, som senare skulle ligga till grund för vår analys. 

4. 3Urval 

Undersökningen gjordes på två gymnasieskolor i två olika kommuner. Två klasser deltog och 

den totala mängden elever var 37 stycken. Klasserna hade vi under en praktikperiod i 

lärarutbildningen, och vi var då på varsin gymnasieskola och hade varsin klass. I båda 

klasserna tog vi över lektionen och handledaren var inte närvarande.   

 

4. 4 Bearbetning av material 

De begrepp som beskrivs i vår teoridel används som verktyg, när vi analyserar och tolkar 

elevernas uppsatser. Alla uppsatser lästes, men alla uppsatser analyserades inte, eftersom alla 

svaren inte var lika utförliga. De uppsatser som valdes ut för en utförligare analys ansågs som 

berikande för just den här uppsatsen. Eftersom det inte var en kvantitativ undersökning, där vi 

försökt generalisera eller göra statistiska mätningar, så har vi kunnat göra en sådan utgallring. 

Eftersom vårt syfte har varit att få kunskap om hur gymnasieelever kan tänka och resonera 

kring ondska och vår metod därför har varit kvalitativ, så skadades inte vårt syfte av att vi 
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stod för själva utgallringen av de analyserbara uppsatserna, utan det gynnade istället vårt 

syfte.  

 

När det gällde att presentera våra data, så valde vi att inleda med en kort kvantitativ 

redogörelse, enbart med tanke på att underlätta för läsaren. Vi presenterar kortfattat hur svaren 

visat sig rent procentuellt. Detta gör vi för att läsaren ska få en tydligare bild av vårt resultat. 

Enligt Denscombe, så är det inte lika enkelt att presentera kvalitativ data, som det är med 

kvantitativ data. Svårigheterna ligger i att den kvalitativa datan oftast består av text, vilket 

betyder att forskaren inte kan presentera all sina data, utan måste vara selektiv 
84

. Att vi 

inleder vår resultatdel med en kort kvantitativ presentation, är endast tänkt som hjälp för 

läsaren. 

 

4. 5 Etik 

Vår undersökning vilar på 4 forskningsetiska principer som finns för den humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningen. Informationskravet heter den första, som innebär att vi 

informerat eleverna om syftet med vår undersökning. Den andra heter samtyckeskravet, som 

innebär att eleverna deltog av fri vilja. Ingen tvingade dem och de kunde när som helst 

avbryta sitt skrivande om de ville. Det tredje heter konfidentialitetskravet, som innebär att 

känsliga uppgifter behandlas förtroligt. Eleverna svarade därför helt anonymt och personliga 

svar som kan härledas till eleven har utelämnats. Det sista kravet heter nyttjandekravet, som 

innebär att uppsatserna används enbart som material för den här undersökningen
85 

5. Resultat  

5. 1 Elevers tankar om ondska 

Vår undersökning gjordes genom att vi lät 37 stycken gymnasieelever svara på ett 

frågeformulär. Vårt frågeformulär bestod av en huvudfråga, som följdes utav olika 

följdfrågor. Huvudfrågan löd: Har du någonsin drabbats av något, som har skadat dig och 

gjort dig så ont, att du skulle vilja kalla detta något för ondska? Följdfrågorna var öppna 

frågor, vilket gjorde att eleverna kunde utveckla sina svar efter sin egen förmåga. Vi inleder 

med att redovisa vårt resultat i ren fakta, genom att visa diagram och förklara resultaten i 
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procent. Därefter sker en analys av resultatet med hjälp av de teorier som vi presenterat i 

kapitel 2. 

 

Figur 1.  

 
Figur 1: Den procentuella fördelningen av svaren på undersökningens huvudfråga. 

 

Det första diagrammet visar utfallet på vår huvudfråga. Det sammanlagda resultatet visar att 

18 % av eleverna hade varit med om något, som gjort dem så ont, att de skulle vilja kalla det 

för ondska. 82 % av eleverna hade inte upplevt något, som de skulle vilja kalla för ondska. 

Men här började vårt resultat visa upp en sorts dubbelhet, eftersom 26 % av dem som svarade 

nej menade samtidigt att ondskan fanns. Vidare menade 19 % av dem som svarade nej, att 

ondskan fanns inom människan, och att människan kunde vara både god och ond. Men de 

trodde inte på någon ondska. Hur kunde dessa paradoxala synsätt förekomma i så pass många 

uppsatser? Vad hade dessa uppsatser gemensamt och hur skulle man kunna tolka detta? 

Tänkbara svar på dessa frågor kommer i analysen nedan. 

Det andra diagrammet visar utfallet på de alternativa förklaringarna som eleverna gav under 

Nej-kolumnen. Diagrammet beskriver de 30 elever av totalt 37, som menade att de skadats 

men att de inte var beredda att kalla det för ondska. Vad ville de kalla detta för? Svaren 

redovisas i diagrammet ned. 

 

Figur2  
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Figur 2: Den procentuella fördelningen av svaren på de förklaringar under Nej-kolumnen.  

5. 2 Finns ondska: ”Nej men ändå Ja” 

Efter att ha läst, analyserat och jämfört uppsatserna, så fann vi att många av de som hade 

svarat nej, men som ändå ansåg att ondskan fanns, inte själva hade upplevt ondskan, men att 

de inte tvivlade på att den fanns. En elev skriver: ”även om inte jag drabbats av något 

ondskefullt, så tror jag ändå att ondskan finns”. Just den här typen av formulering var 

frekvent men dessvärre uteblev förklaringarna på vad det onda bestod av. Vi tror att det kan 

finnas ett samband mellan denna sortens åsikt och det som Delblanco (2005) menar då han 

säger, att i de flesta fall så står vi utan någon tydlig bild av vad det onda är för något och var 

det finns. Enligt Delblanco, så spelar det ingen roll om vi vet att ondskan finns där, eftersom 

vi inte kan säga något om den, då vi saknar en tydlig referensram. Vi saknar klara och tydliga 

begrepp, som hade kunnat hjälpa oss att tolka och förstå 
86

. Och enligt Morton (2005), så 

finns det en ovilja att ta till oss ondska, vilket kan påverka svaren i dessa frågor 
87

. 

 

En annan elev skriver: ”Ondskan finns.” Men det är inte så enkelt som att lägga skulden på 

en eller ett par personer. Det handlar om helheten, om hur vi behandlar varandra. Många 

människor har ondska inom sig och alla människor har potential att bli onda, beroende på 
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hur de behandlas”. Här betonar eleven det som Ahlberg (1992) för fram, då han menar att om 

vi kan peka ut någon eller något och säga att den eller det bär skulden, så vore det tillräckligt. 

Men enligt eleven och Ahlberg, så förhåller det sig inte på det sättet. Det är inte så enkelt som 

att peka ut en person och därefter klandra honom eller henne.  Ahlberg (1992) menar, att det 

onda finns runt omkring oss och att vi inte kan peka ut var det finns. Och även om vi skulle 

kunna peka ut något, så skulle vi alltså inte kunna säga något om det vi pekat ut, eftersom vi 

saknar begrepp för det 
88

. 

 

När eleven säger ”det handlar om helheten, om hur vi behandlar varandra”, så ser vi en likhet 

till det som Selanders (1997) undersökning visar på, nämligen att det vanligaste svaret på vad 

synd är innebar någon form av svek mellan människor. Selanders resultat visade att sveket var 

då riktat mot familjen och vännerna. Det handlade om att svika, ljuga och bryta löften 
89

 

 

Vidare menar eleven att alla människor har en potential till att bli onda, och hur den 

potentialen utvecklas beror på hur människan behandlas. Vid en närmare analys, så menar vi 

att den här potentialen kan tolkas som någonting medfött, i likhet med hur instinktivisterna ser 

på aggressionen. Enligt Lorenz (1969), så finns det hos människan ett behov av aggression. 

Han ger oss ett exempel på människor som är iväg på långa expeditioner och sitter inlåsta 

länge tillsammans. De blir ofta osams och börjar slåss med varandra, de behöver ladda ur. 

Enligt Lorenz, så är människans våldsverkan medfödd, likaså hennes behov av våld 
90

. På 

liknande sätt menar Freud, då han anser att inom människan så sker det en kamp mellan 

sexuella och aggressiva impulser. Den aggressiva energin kommer ur människans dödsdrift, 

som vill reducera allting till en nollpunkt 
91

. Eleven menar också att potentialen utvecklas 

beroende på hur människan behandlas, vilket kan ses som en likhet till Freuds synsätt, då han 

skriver att människan skapas i kampen mellan de biologiska drifterna, omgivningens och 

kulturens krav. Eleven inledde citatet med att skriva att ondska fanns och att den fanns som en 

potential inom människan. Vi menar att det här synsättet kan ses på samma sätt som 

instinktivisterna ser på ondskan, att det instinktivisterna kallar för instinkt, det kallar eleven 

istället för potential.  
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5. 3 Är människan i grunden god eller ond? 

0 % av eleverna menade att det onda skulle komma från någon kraft utanför människan, i 

likhet med kristendomens Satan. Inte en enda elev trodde på en utomstående ond kraft. Istället 

svarade 100 % av eleverna, att det onda gick att finna hos människan. Men även här visade 

resultatet upp en sorts dubbelhet, eftersom 35% ansåg att människan var ond av naturen, och 

65% ansåg att människan inte var ond i sig, utan endast hennes handlingar var onda.  

 

I den första kategorin, som ansåg att människan var ond av naturen skriver en elev: 

”Självklart finns det människor som är onda, som har i avsikt att skada andra. Jag tror inte 

att en människa som är ond kan avstå ifrån att utföra onda handlingar, eftersom det ligger i 

hans natur”. Initialt pekar eleven på en avsikt, som är ämnad att skada andra. Men hur kan vi 

närma oss en sådan avsikt? Vi slog upp ordet avsikt i en svensk ordbok, och vi fann att ordet 

betyder ”inriktning av viljan mot visst mål”. Eleven beskriver alltså en slags vilja hos den 

onde, som är inriktad mot att skada andra. Just viljan ligger till grund för Kant när han talar 

om det radikalt onda, som består av en bakvänd vilja, som är vänd mot något felaktigt och 

falskt, endast för att gynna vår egen tillfredställelse. Enligt Kant (1998), så uppstår det 

radikalt onda när vi inte tänker altruistiskt, utan när vi bara tänker på oss själva och ser till 

vårt eget bästa 
92

. Vidare så är det självklart för eleven att det finns människor som har som 

avsikt att skada andra, vilket Svendsen (2005) beskriver under sina kategorier, som den 

demoniska ondskan. Då handlar det om sadism, där individen tänder på att skada andra som 

inte samtycker 
93

. Det gäller också tortyr av olika slag, där människor utsätts för systematiska 

överfall, kränkningar och våld. Vidare tror eleven att det onda, det vill säga den onda viljan 

eller avsikten ligger i den ondes natur. Att den onda viljan skulle vara en del av människans 

natur påminner följaktligen om Schopenhauers sätt att se på viljan. Enligt Schopenhauer 

(1998), så bär människan på en ond vilja, vilket gör det möjligt för människan att vilja det 

onda för det ondas egen skull. En viljans absoluta perversion, som visar sig genom att vi 

njuter av andras lidande. Schopenhauer menar, att det skulle kunna finnas en sådan sida hos 

varje individ, vilket gör att vi känner en tillfredställelse av att göra det absolut förbjudna. En 

sorts positiv syndfullhet, som innebär att bara det orätta kan ge oss tillfredsställelse 
94
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Elevens synsätt pekar alltså på att det onda sitter i den ondes vilja, och att det onda ligger i 

den ondes natur, vilket gör att den onde inte kan avstå från att göra just denna onda handling. 

Detta visar på en deterministisk syn på människan, där hennes handlingar är förutbestämda 

och där hon är ofri att välja sina handlingar. Det i sin tur strider mot Kants syn på den fria 

viljan, eftersom Kant menar, att det som skiljer människan från andra varelser i naturen är just 

hennes fria vilja 
95

. Elevens sätt att se på ondska och onda människor tyder initialt på stora 

likheter med Kant och Schopenhauer, för att sedan tvärt avvika från deras sätt att se på 

människan som fri att välja. Men då inträffar något märkligt i vårt resultat, som gör att det 

börjar svänga igen. Vid en djupare analys av samma elevs uppsats, så skriver eleven: ”Jag 

tror att alla människor besitter en inre ondska, men att det är de starkaste av oss, som inte 

låter den styra oss” Plötsligt anser eleven att alla människor besitter en inre ondska, och att 

den ondskan kan man välja att inte låta sig styras utav. Det innebär att alla människor har en 

benägenhet att göra onda handlingar, samtidigt som människan är fri att välja. Hur går detta 

ihop? Hur kan man närma sig att eleven initialt anser att den onda avsikten finns i människans 

natur och att människan därmed är ofri att välja, medans sekundärt förfogar människan över 

en fri vilja? Är det överhuvudtaget möjlig inom en deterministisk människosyn att rymma den 

fria viljan?  

 

Enligt Kant (2003), så är detta inget problem, eftersom han menar att människan hör hemma i 

två världar. Hon tillhör dels fenomenvärlden, där hon är en biologisk varelse, som är 

underkastad naturens lagbundenhet. Hon tillhör också noumenalvärlden, där hon är en 

förnuftsvarelse, som upplever moralen inom sig, och som känner stark skillnaden mellan goda 

och onda handlingar. Kant klyver människan i två delar, med en sinnlig del och en förnuftig 

del. Viljan är således fri, eftersom den är en förutsättning för att skilja på gott och ont. Den 

här sortens dualism kan appliceras på elevens sätt att se på människan, då eleven beskriver 

människan som en kausal varelse utrustad med en fri vilja 
96

. 

 

I den andra kategorin, som inte ansåg att människan var ond i sig, utan endast hennes 

handlingar, var det många som formulerade sig i stil med det här citatet: ”Man kan inte säga 

att en person är ond, för det är inte personen som är ond, utan det är personens handlingar 

som är onda.” Många av dessa elever skiljde på människans natur och hennes handlingar. Det 

var framförallt handlingarna som man såg som onda, och inte individen i sig. Den dominerade 
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synen på människans natur bestod utav idén om tabula rasa, som innebär att man ser 

människan som ett oskrivet blad, på vilket egenskaper och färdigheter skrivs under 

uppväxten. En elev skriver: ”Alla människor är neutrala från början, men sen påverkas de av 

olika handlingar från andra människor, och därefter väljer människan en sida.” En annan 

elev skriver: ”Ingen människa föds ond. Man kan inte titta på ett nyfött barn och se ondska”. 

Ytterligare en elev skriver: ”Jag tror att man föds ”blank”, varken god eller ond. Vad man 

sedan upplever i livet påverkar hur man väljer att handla, och därefter placerar omgivningen 

in ens handlingar i goda eller onda”.  

 

Dessa elever ger uttryck för att människan varken är god eller ond vid födseln. Eleverna 

betonar att barnet föds oskyldigt och neutralt, för att sedan formas av sin omgivning och 

slutligen välja sida eller handling. Det centrala är alltså att människan är varken god eller ond 

som barn, men att hon sedan kan formas till att göra onda handlingar. Det här synsättet 

korresponderar med Svendsens (2005) fjärde indelning, om huruvida människan har en god 

eller ond natur. Svendsen hävdar, att det finns goda belägg för att anta att ett spädbarn inte 

kan tillskrivas några moraliska egenskaper, eftersom det saknar självmedvetande och begrepp 

om moral. Men efterhand som barnet blir äldre så blir det en moralisk varelse, som är fri att 

välja, mellan ont och gott 
97

. Sjölander (1998) menar, att ett utvecklat medvetande kommer till 

barnet i 5-6 års ålder, då barnet kan förstå att det gör ont i flugan, som han rycker bort 

vingarna på. Vid den här åldern, så kommer förmågan att sätta sig in i den andres situation. 

Enligt Sjölander, så måste den som förstår detta bli etisk, det vill säga, om jag kan förstå det 

lidande som jag orsakar, då är jag också skyldig att förstå det, och därmed också skyldig att 

göra det. Om jag gör det onda iallafall, då har jag brutit mot något och kan klandras för detta 

98
. 

 

Enligt Svendsen(2005), så är det rimligaste svaret på frågan om människan är god eller ond, 

att människan är både god och ond. När människan uppnått ett moralmedvetande, så har hon 

en fri vilja, och det innebär att hon i varje situation kan välja att handla annorlunda, och när 

människan gör det onda, så kan hon klandras för att hon inte handlat annorlunda 
99

. Och trots 

att 35 % av eleverna ansåg människan som ond, så var det dominerande synsättet att 
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människan vara god och ond. Här skönjer vi en samstämmighet mellan Svendsen, Sjölander 

och elevernas syn på människans natur. 

5. 4 Eleverna som svarade att de hade upplevt ondska 

18 % av eleverna svarade att de hade drabbats av något, som hade skadat dem så ont, att de 

skulle vilja kalla det för ondska. Vad var då detta som de drabbat av? En elev skriver: ”Under 

mellanstadiet och hela högstadiet, så blev jag retad i stort sett varje dag. Jag blev kallad för 

tjockis, fetto och skunkkäft, och efter 11/9 kom de på Bin Ladins son. Men det jag tyckte minst 

om, det kom från några tjejer. En dag kom en av tjejerna fram och frågade om jag ville bli 

ihop med hennes kompis, men då säger kompisen: lägg av, han är äckligt!”. Den ondska som 

eleven drabbats av kan beskrivas som verbal mobbning. Den verbala mobbningen består av 

rykten, hån, glåpord och nedsättande kommentarer. Enligt Olweus, så är en person mobbad 

och utsatt för kränkande behandling, när individen, vid upprepade tillfällen och under en viss 

tid, blir utsatt för negativa handlingar från en eller fler personer 
100

. I enlighet med Olweus 

definition, så kan man se att det som eleven beskriver i citatet ovan, är en form av mobbning 

och kränkande behandling. Eleven utsätts dessutom för de negativa handlingarna i stort sett 

varje dag. Eleven själv benämner detta för ondska.  

 

Invändningen mot detta kan tänkas vara, att det inte kan vara så farlig att bli retad, inte så 

farligt att det kan benämnas som ondska? Enligt Svendsen (2005), så finns det olika typer av 

ondska, och under den instrumentella ondskan, så hittar vi mobbning. Svendsen betonar, att 

den part som gör det onda inte alls ser det som något ont. Den ideologiska ondskan utmärks 

också av ett tydligt vi och dom-tänkande, där vi är dom goda och dom är dom onda 
101

. Det 

här tänkandet tror vi finns med i stor skala vid mobbning. 

 

Samma elev skriver: ”Vissa har ingen spärr, som säger åt dem att de gör fel. Vissa kan inte 

tänka så långt, att de kan se konsekvenserna av sina handlingar” Här tycks eleven mena, att 

vissa människor inte har någon spärr. Vad menar egentligen eleven med ett sådant påstående? 

Enligt Morton (2005), så har vi alla spärrar inom oss, och det gäller även för mobbning. Vi 

har en spärr som säger åt oss att det är fel att kränka en annan människa. När vi mobbar eller 

ser på när någon mobbar, så sänker vi den spärren, vilket gör det lättare för oss att träda över 

den. Själva spärren finns där för en god orsak och när vi träder över den, så deltar vi i 
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producerandet av lidande. Morton menar, att det här lidandet varken är orsakat av sexuell 

sadism, dödande eller tortyr, men det har ändå stora likheter med sådana handlingar. Inte 

heller är det orsakat av patologiska individer, utan av friska människor, som fattar dessa 

beslut fullt medvetna
102

. 

 

Samma elev reflekterar över just medvetenheten och skriver: ”Att man kan välja är just själva 

ondskan. En ond handling är en medveten handling”. Eleven utgår från att människan är fri 

att välja sina handlingar och det synsättet korresponderar med Sartres sätt att se på människan. 

Enligt Sartre, så är människan fri att bli precis vad som helst, ingenting binder henne eller 

håller henne tillbaka. Men med friheten kommer också ansvaret. Människan måste själv ta 

ansvar för sitt handlande, och när hon väljer så väljer hon inte bara för sig själv utan samtidigt 

för alla andra människor. Med andra ord, så vilar det ett stort ansvar på den enskilda 

individen, om vi ska följa vad eleven och Sartre skriver 
103

.  

 

Vidare menar Svendsen (2005), att det finns en typ av ondska som lider av en total avsaknad 

av reflektion. Den kallas för den dumma ondskan, och det innebär inte att människor har en 

bristande intelligens, utan att de saknar reflektion. Det finns därför många intelligenta 

människor som begår onda handlingar av tanklöshet 
104

. Även Sokrates (1998) tycks mena, att 

det onda kommer ur en sorts oförstånd. Sokrates för fram en så kallad insiktsdeterminism, 

som innebär att när man inser vad det goda är, då gör man också det goda. Den onde är med 

andra ord en idiot, som tror att han ska bli lycklig genom att göra onda handlingar. Men han 

blir inte lycklig, menar Sokrates, utan han blir istället olycklig, eftersom han inte fattar 

konsekvenserna av sina handlingar
105

. 

 

Den citerade eleven hade uppenbarligen upplevt något, som skadat så starkt, att eleven kunde 

kalla detta för ondska. Eleven avslutade sin uppsats med en formulering som grep tag i oss, 

och som fick oss att stanna upp. Formuleringen i sig tyckte vi fångade vår uppsats 

andemening, så därför beslöt vi oss för att använda den som rubrik på vår uppsats. Eleven 

avslutade sin uppsats genom att skriva: ”Människor är det enda djur som kan slita ut din själv 

och pissa på den”.  
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6. Diskussion 

Vi inleder diskussionen med en forskningsmetodisk diskussion. Vårt syfte var att undersöka 

hur gymnasieelever kan tänka kring ondska och sedan analysera och jämföra dessa svar med 

några etablerade filosofers tankar kring ondska. För att komma åt elevernas tankar så valde vi 

en kvalitativ undersökningsmetod där vi använde oss utav ett frågeformulär med öppna 

frågor. Vi ansåg att den kvalitativa metoden passade vårt syfte bäst.  

 

Vi kunde ha valt en kvantitativ undersökningsmetod, men då hade vi inte fått elevernas egna 

berättelser. Då hade svarsalternativen varit fasta och eleverna hade inte kunnat skriva med 

egna ord. Frågeformulärets validitet anser vi vara relativt god, eftersom huvudfrågan riktar sig 

till elevens egna upplevelse. Vi avsåg att ta reda på hur eleverna kunde tänka kring ondska 

och med hjälp av följdfrågorna, så ”tvingades” eleverna att svara på just detta. Validiteten 

hade givetvis ökat om vi haft fasta svarsalternativ eftersom vi då hade kunnat ”mäta” svaren 

på ett utförligare sätt, men då hade vi gått miste om elevernas egna tankar och funderingar 

kring ondska. Frågeformulärets reliabilitet anser vi också vara relativt god, eftersom 

undersökningen skulle kunna genomföras en gång till och få ungefär samma utfall.  

 

Vi hade många gånger svårt att analysera vårt resultat, eftersom elevernas svar svängde 

mellan olika ståndpunkter. Vi har i så stor utsträckning som möjligt försökt redovisa denna 

svängning, och inte försökt dölja denna svårighet. Vi ser inte svängningarna som något 

negativt, som försvagat vårt resultat, utan tvärtom som något berikande. Vi tror att 

svängningarna dels kan bero på att ämnet i sig är svårt, vilket gör att åsikterna många gånger 

kan verka motsägelsefulla. Men framförallt tror vi att svängningarna kan spegla ett 

karaktäristiskt drag hos människan, en sorts inkonsekvens när det gäller viktiga 

ställningstaganden. Att tala om ondska, och att skriva och definiera vad ondska är, vad det 

innebär att vara ond, är inte något vi är vana vid. Att vi dessutom inte har någon tydlig 

referensram gör att våra begrepp ofta blir svåra att precisera. Att det dessutom finns olika 

spärrar inom oss, som hindrar oss från att förstå ökar svårigheterna kring ämnet. Många 

gånger innebär dessa spärrar helt enkelt en ren ovilja i att ta till oss ondska.  

 

Eftersom vi fick små uppsatser som data, så var det väldigt mycket text som skulle läsas och 

bortsett från att texten följde våra frågor, så var den ostrukturerad. Det innebar att vi fick 

lägga uppsatserna i högar, efter hur eleverna svarat. Därefter närläste vi texterna och lade dem 
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i ytterligare högar, baserat på hur läsbara och tolkningsbara de var. Eftersom vi har läst och 

tolkat elevernas uppsatser, så kan vi inte frångå att en viss subjektivitet finns med i resultatet. 

Det ser vi däremot inte som ett hinder utan som själva grunden i ett sådant här 

tolkningsarbete. När vi analyserade elevtexterna, så lyfte vi också ut textstycken och 

meningar ut ur sin ursprungliga kontext, eftersom vi såg gemensamma drag. Detta har gjort 

att det blivit svårt att följa enstaka elevers resonemang.     

 

Så här i efterhand så är vi självkritiska mot vår egen frågeställning, eftersom när vi frågat 

eleverna om de har varit med om något som de skulle vilja kalla för ondska, så antar vi att det 

onda finns. Genom att använda själva ordet ondska så antar vi alltså att det onda finns. Vår 

invändning mot oss själva går ut på att det finns elever som överhuvudtaget inte erkänner 

ondskan, det vill säga att ondskan inte finns i deras föreställningsvärld. Då framträder genast 

två kategorier, dels dem som erkänner att ondskan finns i deras föreställningsvärld, men också 

dem som inte erkänner att ondskan finns i deras föreställningvärld.    

 

Majoriteten av eleverna uppgav att de inte drabbats av något som de skulle vilja kalla för 

ondska. Ändå fanns det några i denna kategori som, trots att de inte drabbats själva, ändå 

trodde på att ondskan fanns. En elev skriver ”Även om inte jag drabbats av något ondskefullt 

så tror jag ändå att ondskan finns”. Eleven förklarar inte vad detta onda är för något och vi 

tolkar det i likhet med det som Delblanco (2005) tar upp, då han menar att vi saknar begrepp 

för att förstå. Det spelar då ingen roll om vi vet att ondskan finns, eftersom utan begrepp kan 

vi inte säga något om den 
106

. Att eleven inte förklarar det onda tolkar vi också i 

samstämmighet med Ahlbergs (1992) sätt att tänka kring ondska. Ahlberg menar också att det 

onda finns, men att vi är oförmögna att peka ut var det finns, eftersom vi saknar begrepp för 

det onda. Det gör att vi inte ens kan tala om det onda på ett begripligt sätt 
107

. Men även om 

eleven hade haft begreppen, så hade det ändå varit svårt att beskriva det onda, eftersom vi har 

inbyggda spärrar som hindrar oss från att förstå motbjudande handlingar. Morton (2005) 

menar, att dessa spärrar beror på att när vi intuitivt ska förstå en annan människas handlingar, 

så innebär det att vi föreställer oss hur vi själva utför denna handling. Om vi då föreställer oss 

hur vi våldför oss på ett barn, så innebär det att vi föreställer oss som onda. Detta vill vi inte 

veta av, så därför vill vi heller inte föreställa oss att vi utför sådana handlingar. Dessa spärrar 
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hindrar alltså vår verkliga förståelse av det onda 
108

. Att eleven tror att ondskan finns kan i 

jämförelse med Sokrates (1998) syn tänkas vara det oförstånd som då råder hos individen. Det 

onda är då helt enkelt den som inte har förstått vad det goda är för något, pågrund  av 

intellektuellt misslyckande 
109

. 

 

En annan elev skriver: ”Ondskan finns. Men det är inte så enkelt som att lägga skulden på en 

eller ett par personer. Det handlar om helheten, om hur vi behandlar varandra. Många 

människor har ondska inom sig och alla människor har potential att bli onda, beroende på 

hur de behandlas”. Här talar eleven om att alla människor har en potential att bli onda, och att 

den potentialen kan utvecklas beroende på hur man behandlas. Den här potentialen tolkar vi 

som något medfött och jämför den därför med Lorenz (1969) aggressionsdrift. Lorenz menade 

att aggression var ett medfött beteendeprogram hos människor. Han menade dessutom att det 

fanns ett behov av aggression hos människan och att detta behov var medfött. Lorenz 

förklarar det onda som en medfödd aggressionsdrift. Det så kallade onda kan vi därför inte bli 

av med 
110

. Vidare så jämför vi elevens sätt att tänka med Schopenhauers (1998) sätt att se på 

ondska. När eleven säger att alla människor har en potential att bli onda, så jämför vi det med 

när Schopenhauer talar om en viljans absoluta perversitet. För Schopenhauer så är det fullt 

möjligt att det inom varje människa finns en sida som gör att vi tillfogar andra människor 

lidande just därför att vi njuter av att se andra människor lida. Den här sidan är i sin tur 

starkare hos vissa individer än hos andra 
111

. När eleven skriver att potentialen att göra ont 

beror på hur man behandlas, så jämför vi det med Schopenhauers sätt att tänka, då han säger 

att hos vissa individer, så finns det en starkare vilja att göra ont. Sammanfattningsvis så ser vi 

att när eleven anser att alla människor bär på en potentialitet till att bli ond, så finns det en 

likhet till Lorenz medfödda aggressionsdrift. Och när eleven anser att potentialen utvecklas 

beroende på hur man behandlas, så ser vi en viss likhet med Shopenhauers onda vilja, där 

viljan blir starkare hos vissa än hos andra. Att viljan att göra ont är starkare hos vissa än hos 

andra kan bero på en medfödd benägenhet, men den kan likväl bero på det som eleven hävdar, 

och som har att göra med hur omgivningen behandlar en. Att omgivningen påverkar en 

individ är något som också Freud (1997) menade, då han anser att människan skapas i 

kampen mellan de biologiska drifterna, omgivningen och dess kulturella krav 
112

. 
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Ingen av eleverna trodde på att det fanns en utomstående ond kraft, i likhet med 

kristendomens Satan, utan istället menade 100 % av eleverna att det onda fanns inom 

människan. Men majoriteten av dessa ansåg inte att människan var ond av naturen utan istället 

var det hennes handlingar som ansågs onda.  

 

En elev som ansåg att det onda fanns i den onde människans natur skriver: ”Självklart finns 

det människor som är onda, som har i avsikt att skada andra. Jag tror inte att en människa 

som är ond kan avstå ifrån att utföra onda handlingar, eftersom det ligger i hans natur”. Vi 

fann att ordet avsikt kunde översättas med ordet vilja, och därmed gav eleven uttryck för att 

det finns onda människor som har en vilja att skada andra. Denna vilja jämförde vi med Kants 

(1997) sätt att se på det onda. För Kant står just viljan i centrum och viljan har då ett värde i 

sig. För Kant är en god vilja det absolut goda, och han menar att den goda viljan är grunden 

för förstånd, mod och omdömesförmåga. Men för Kant så kan viljan också vara ond och då 

handlar individen på ett skadligt sätt 
113

. Enligt Kant, så blir det till och med ett radikalt ont 

när vi inte tänker altruistiskt, utan enbart tänker på oss själva. Viljan är på så vis bakvänd och 

riktad mot fel håll 
114

. Elevens synsätt korresponderar dessutom med Selanders (1997) 

undersökningsresultat. Selander frågade 330 gymnasieelever om vad synd var för dem, och 

det vanligaste svaret var svek i mellanmänskliga relationer, framförallt lögner och brutna 

löften. Men Selanders resultat visade också att eleverna såg synd som olika slags kränkningar 

av liv, då handlade det om våld och övergrepp, fysiska samt psykiska övergrepp på 

människor. Det vanligaste ordet som Selander kunde skönja var ”skada” och det i samband 

med just ”avsikt” 
115

. Sammanfattningsvis så ser vi en likhet mellan elevens sätt att se på 

människor som onda, då de har som avsikt att skada andra, och Kants sätt att se på människan 

och hennes vilja. Vi ser också en likhet mellan elevens synsätt och Selanders 

undersökningsresultat. 

 

Samma elev skriver också att ”Jag tror att alla människor besitter en inre ondska, men att det 

är de starkaste av oss, som inte låter den styra oss” Eleven ger först uttryck för en 

determinerad människosyn, där människan har en medfödd benägenhet att handla ont. Och i 

en sådan kausal människosyn, så finns det föga utrymme för en fri vilja. Ändå beskriver 
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eleven att människor har en valmöjlighet, och att det är de starka som klarar av att motsätta 

sig denna medfödda benägenhet. Eleven visar här stora likheter med Kants (2003) dualism. 

Kant menar, att människan tillhör två världar, dels är hon en biologisk varelse, men hon är 

också en förnuftsvarelse, som skiljer sig från övriga varelser i naturen. Att människan är en 

förnuftsvarelse innebär att hon kan känna skillnad på vad som är goda och onda handlingar 

116
. Att människan är fri att välja sina handlingar stämmer också överens med det som Sartre 

(1990) talar om, då han menar att människan är dömd till frihet. Uppväxtmiljön påverkar dock 

en människa och styr hennes beteende, men för Sartre, så har människan friheten att välja, om 

hon vill låta sig styras utav detta beteende. Människan har alltså full frihet att bli precis vad 

hon vill, och hon kan välja bort allt det som håller henne tillbaka. Dock följer ansvaret med 

friheten, vilket gör att människan blir ytterst ansvarig för sina handlingar 
117

. Eleven uttrycker 

det som att det är de starkaste som klarar av att välja bort det onda handlandet, vilket också 

harmonierar med Sartres synsätt, eftersom med friheten och ansvaret kommer också ångesten, 

vilket många gånger upplevs som påfrestande. 

 

Ytterligare en elev skriver: ”Att man kan välja är just själva ondskan. En ond handling är en 

medveten handling”. Här pekar eleven rakt på själva kärnan i Sartres teori. Eleven förutsätter 

att människan äger frihet och därför kan välja sina egna handlingar. Eleven pekar också på att 

det onda ligger i själva valet, att man medvetet väljer att handla ont. Eleven förutsätter att 

människan kan reflektera och förstå att hon har ett val. Detta tolkar vi som att eleven riktar en 

slags indirekt kritik mot dem som inte reflekterar över sina handlingar eller mot dem som inte 

förstår människans valfrihet. Svendsen (2005) menar att den dumma ondskan saknar just en 

sådan reflektion. Det innebär inte att människor är tröga utan att de istället saknar förmågan 

att reflektera, vilket gör att onda handlingar kan begås utav tanklöshet 
118

. Elevens indirekta 

kritik mot dem som inte reflekterar eller förstår, är något som Sokrates och Platon (1998) 

talade om, då de hävdar att det onda endast är ett slags missförstånd, brist på bättre vetande, 

ren idioti, avsaknad av kunskap 
119

. 

 

När en elev som upplevt ondska, ska beskriva vad den har upplevt, så ges olika beskrivningar 

på mobbning. Eleven skriver: ”Under mellanstadiet och hela högstadiet, så blev jag retad i 

stort sett varje dag.” Enligt Svendsen (2005), så är mobbning en form av instrumentell 
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ondska, där den part som gör det onda inte alls ser det som något ont. Personerna som utför 

mobbningen är oftast fullt medvetna om vad de gör. Personerna har ett mål som de vill uppnå 

men där medlen oftast innebär mobbning och kränkande handlingar 
120

. Eleven berättar vidare 

att: ”Vissa har ingen spärr, som säger åt dem att de gör fel. Vissa kan inte tänka så långt, att 

de kan se konsekvenserna av sina handlingar”. Morton (2005) säger, att vi har spärrar inom 

oss, som säger åt oss att det är fel att kränka en annan människa. Men när vi mobbar någon så 

träder vi över den spärren, vilket gör att vi orsakar lidande 
121

. Eleven säger att vissa 

människor saknar dessa spärrar, vilket innebär att de inte förstår att de handlar på ett felaktigt 

sätt. Men stöd av Mortons spärrteori, så kan denna avsaknad av spärrar tolkas som 

patologiska drag, då vi har att göra med psykopater. Men vi vill ändå inte tro det, utan istället 

jämföra elevens svar med Sokrates (2000) synsätt. Sokrates säger att en människa som har 

vetskap om vad som är gott och ont, om hur det goda och det onda blir till, en sådan människa 

är dygdig. En sådan människa förstår vad det goda är, vilket gör att han också uppträder med 

ett gott handlande 
122

. Eleven säger att vissa människor inte kan tänka så långt, att de ser 

konsekvenserna av sina handlingar. Här ser vi att eleven ger uttryck för en slags okunskap hos 

dessa människor, vilket leder till att de inte förstår konsekvenserna av sina egna handlingar. 

Här harmonierar elevens synsätt med Sokrates sätt att se på människan och det onda.     

 

Sammanfattningsvis så hade majoriteten av eleverna inte drabbats av något som de skulle 

vilja kalla för ondska, men trots det så fanns det några som ändå trodde på att ondskan fanns. 

När vi jämförde elevernas tankar med de mer välkända filosofernas tankar, så fanns det stora 

likheter mellan deras sätt att tänka och resonera. I de fallen där eleverna hade upplevt något 

som de skulle vilja kalla för ondska, så såg de inte ondskan som något transcendent, utan 

istället sågs ondskan som något högst mänskligt, något som fanns inom människan. 

Majoriteten av dessa elever ville därtill inte se människan som ond, utan enbart hennes 

handlingar. Detta var något överraskande för oss, eftersom vi hade väntat oss ett betydligt 

sämre och i högre grad negativt sätt att se på människan.  

 

För att nå fram till vårt syfte, så använde vi oss utav ett frågeformulär, som frågade om 

huruvida eleverna hade upplevt något, som de ville kalla för ondska. I de fallen där eleverna 

hade upplevt något, hade dessa händelser inträffat i skolan eller i nära anknytning till skolan. 
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De tydligaste händelserna var mobbning av olika slag, såväl fysik som psykisk. Många av 

dessa elever kallade händelserna för onda. Några gav till och med exempel där mobbningen 

förekom i klassrummet, med lärare närvarande.  Vi tror inte att våra respondenter är unika i 

det här avseendet, utan vi tror att det kan finnas stora likheter med flertalet av landets 

gymnasieelever.  

 

Som blivande lärare påminns vi ofta om skolans värdegrund, där det bland annat går att läsa 

om en nolltolerans mot just mobbning. På första sidan i Lpo 94, så betonas det att ingen i 

skolan ska utsättas för mobbning. Tonvikten läggs också på utvecklandet av elevernas 

empatiska förmåga. Ett av skolans mål, är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra 

människors situation och därmed stärka sin vilja att göra gott för sin nästa. Men hur ska vi 

göra för att lära ut empati? Vi tror att ett sätt kan vara att försöka gå in bakvägen. Med det 

menar vi, att man försöker närma sig det onda. Vi menar inte att man endast ska närma sig de 

hemska och negativa nyheter som vi ser och hör via media, utan det vi menar är någon form 

av penetrerande samtal i ren sokratisk anda. En dialog om vad det onda kan vara för något? 

Vad det består av? Vi tror att eleverna vill och behöver samtala om det onda, om dess 

ursprung och om orsaken bakom onda handlingar. Vi tror att de är nyfikna på ondskan och att 

de är nyfikna på sig själva och varandra. Och om nu ondskan fanns inom oss, så måste ju 

blickfånget följaktligen riktas dit. Vi tror nämligen att diskrepansen är stor, mellan elevernas 

sätt att se på ondska och lärarnas vetskap om hur eleverna ser på ondska. Vår förhoppning är, 

att med hjälp av vår uppsats minska diskrepansen, och öka förståelsen för hur elever kan se på 

ondska. 

 

Vår undersöknings relevans för skolan är hög, eftersom det saknas kunskap om hur elever kan 

tänka kring ondska. Denna kunskap anser vi är värdefull för religionslärare, som talar och 

undervisar om dessa ämnen på lektionerna. Men vi ser också att vår undersökning kan vara 

till nytta för övrig personal i skolan, eftersom läroplanen instruerar all skolpersonal att arbeta 

kring värden, normer och etik. Idag ställs de flesta lärare inför situationer där samtal om just 

ondska  förekommer, som till exempel vid skolskjutningar eller skolmobbning. Ämnet ondska 

är aktuellt och då inte minst hur eleverna kan se på den. Vi tror att om lärare får ta del i hur 

eleverna kan tänka kring ett ämne, så ökar lärarens kunskap om eleverna, vilket gör att 

undervisningen kan planeras därefter. För oss är undersökningen värdefull, eftersom vi har 

tagit del av elevers sätt att tänka kring ondska, vilket har gjort att vi kommer att lägga mer 
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fokus på elevernas tankar kring ett ämne, innan vi undervisar om det. Vi anser därför att vår 

undersökning har påverkat vår lärarroll till det positiva.  
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Bilaga 1 

Har du någonsin drabbats av något, som har skadat dig och gjort 

dig så ont, att du skulle vilja kalla detta för ondska? 

JA NEJ 

 Vad är detta, som du drabbats av 

som gjort dig så ont? Ge exempel på 

vad du drabbats av. 

 Varför vill du kalla det för ondska och 

inte elakhet? 

 Kan djur också göra ont? Eller är det 

bara människor som kan göra ont? 

 Tror du att det finns människor som 

vill skada andra, att de har avsikten 

att skada andra människor? 

 Tror du att en människa, som gör 

onda handlingar kan välja att avstå 

från att göra onda handlingar? 

 Om man gör en ond handling, men 

inte kan avstå från att göra den, kan 

man då klandras för den?(är den då 

ond) 

 Vad tror du är ondskans orsak? 

 Finns det någon kraft utanför 

människan som du anser vara ond? 

Vad isåfall. 

 Är människan ond från födseln? 

 Vad är en ond handling, enligt dig? 

 Om du skadats, men inte vill kalla 

detta för ondska, vad vill du kalla det 

för? 

 Tror du att alla människor är goda 

eller är människor varken goda eller 

onda? 

 Om inte ondskan finns, kan man 

klandra någon då? 

 Finns det någon situation då man kan 

klandra någon? Och i såfall, vad är 

det man klandrar då? 

 Om det inte finns ondska, om var och 

en följer sin natur, är det då rätt att 

straffa någon? 

 


