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1. Introduktion 

1.1 Inledning 
Vi hör ljudet av en bil som kör fort. Bilen stannar. En videokamera slås på. Det tomma baksätet 
i en vanlig personbil fyller bilden. Det är som om videokameran vore fastsatt på främre pas-
sagerarsätets nackstöd, riktad bakåt. Sken från gatlyktor över en dagstidning i baksätet. Någon, 
ännu osynlig, rätar upp videokameran en aning. Nu kan vi se ut genom ena sidorutan och den 
bakre vindrutan. Vi anar en mindre stadsgata … Vi hör bildörren öppnas … ett par fotsteg … 
Den bakre passagerardörren öppnas och en mörk manssilhuett sätter sig i baksätet, framför 
kameran, och stänger dörren. Efter några sekunder lutar han sig fram och tänder taklampan i 
bilen. Ett svagt sken lyser upp hans ögon. Han är i 40-årsåldern. Han kämpar för att dölja sin 
stress. Stora svettpärlor täcker hans ansikte. Han rättar noggrant till tröjan över bröstkorgen. 
Efter ett kort ögonblick börjar han tala: 
 

Hej, Meryem … det är 
jag … (paus) 

Om du ser mig nu så har videon kommit fram …
 
Vi sitter instängda i bilen tillsammans med mannen som om 12 minuter tänker spränga sig själv 
och ett stort antal, för honom obekanta, människor till döds. Han tänker göra det för sin Sak och 
för kampen mot det han uppfattar som Ondskan. Innan han gör det vill han ta farväl av sin 
hustru och sin dotter och be dom förstå. Det känslofyllda i hans monolog står i skarp kontrast 
till de känslokalla inslagen i den, men också till klockan som obönhörligt räknar ner, inte bara 
de okända människornas liv utan även hans. Är han enbart en ”ond” terrorist? Är hans ”ondska” 
större än den hos hans motståndare? 
 
Filmen Möte med Ondskan är regisserad av Reza Parsa och manuset är skrivet av Johan 
Bergman Lindfors och Reza Parsa. Den är en av det senaste decenniets mest uppmärksammade 
kortfilmer. Den hade premiär som inledningsfilm på Skandinaviens största filmfestival, Gö-
teborg Film Festival, 2002 och i mars samma år visades den och debatterades på SVT i pro-
grammet Debatt. Filmen har vunnit förstapriser vid Cannes Film Festival, Chicago Interna-
tional Film Festival och Isfahan International Film Festival i Iran. Den belönades av Ingmar 
Bergman med hans personliga pris vid Guldbaggegalan 2002. I hans prismotivering stod att 
läsa: ”Detta är antagligen de märkligaste filmminuter som någonsin åstadkommits i vårt land.” 
 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att få en uppfattning om hur andra funderar kring begreppet ”ondska”. 
Är ondskan en reell företeelse eller ett moraliskt/religiöst/etiskt/filosofiskt problem? Kan vi se 
det svarta i livet hos oss själva eller tycker vi att det är ”dom andra” som är onda? Har vi behov 
av att se ondskan personifierad? Blir den lättare att hantera då? Det här är några av de frågor jag 
ställde mig inför arbetet. 
 

1.3 Metod och avgränsning 
För att uppnå syftet att få en uppfattning om hur begreppet ”ondska” upplevs, har en fenome-
nografisk metod använts. Det har inte varit intressant att ta reda på hur något faktiskt är. Data 
har samlats in via kvalitativa intervju-samtal med utgångspunkt i kortfilmen Möte med Onds-
kan som alla informanterna såg för första gången vid intervjutillfället. Det har varit öppna 
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ostrukturerade intervjuer med endast en förutbestämd fråga som användes som öppningsreplik i 
samtliga intervjuer. Informanternas tankar och funderingar om vad som är viktigt har varit 
ledande och gett upphov till följdfrågor. Det kändes naturligt att låta informanternas egna er-
farenheter vara det som avgjorde hur samtalen utvecklades. 
 
Begränsningen i arbetet ligger i att utgångspunkten för intervjuerna är en kortfilm som handlar 
om en aktuell företeelse - en självmordsbombare - och hur informanterna uppfattar ondskan 
som den skildras i den. 
 
När jag skulle välja informanter tänkte jag till att börja med utifrån yrke, kön och religiös 
övertygelse. Jag tillfrågade två män och två kvinnor. Männen har en stark religiös tro som de 
utövar aktivt. Den ene är präst i Svenska Kyrkan och den andre är mycket aktiv medlem i 
Jehovas Vittnen. De står mycket långt från varandra vad deras åsikter anbelangar trots att de 
båda kallar sig kristna. Kvinnorna är lärare i grundskolan respektive gymnasiet och ingen av 
dem är religiös. När det var dags för samtalen, meddelade gymnasieläraren att hon tyvärr var 
tvungen att avstå från sin medverkan, så jag fick mycket snabbt söka en ny lärare och då blev 
det så att den som var villig att låta sig intervjuas var man. Därför består mina informanter av tre 
män och en kvinna. 
 
Intervjuerna är inspelade på band och jag har skrivit ut dem själv. Direkt efter varje intervju har 
jag noterat mina tankar om hur jag tyckt att samtalet fungerat. Om något särskilt kommit upp, 
har jag noterat det också. Informanterna har själva fått välja ett namn som jag sedan använt i 
utskrifterna. Det fyra intervjuerna genomfördes enskilt med varje informant. 
 

1.4 Teori 
I min analys av intervjusvaren har jag använt mig av C G Jungs arketypteori och då framförallt 
teorin om den personliga och kollektiva Skuggan. Vidare har jag jämfört mina informanters 
åsikter med Jungs teorier om ondskan. Jag redogör för dessa teorier i kapitel 2. 
 

1.5 Disposition 
Kapitel 2 är en forskningsöversikt där jag redogör för den arketypteori jag använt mig av samt 
en del annan forskning om religion och terrorism samt synen på begreppet ondska ur filosofisk 
synvinkel. I kapitel 3 presenterar jag informanterna och där redovisas också intervjuerna. Ka-
pitlet är disponerat efter de teman som kom att framstå som viktiga för alla fyra informanterna. 
Dessa teman kan man se som fenomenografiska resultat eftersom de uppstått spontant hon 
informanterna under intervjuerna. Kapitel 4 är den avslutande analysen och diskussionen där 
jag först jämför informanternas svar i de olika kategorierna och sedan i diskussionen applicerar 
mina resultat på Jungs arketypteori. 
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2. Forskningsöversikt 

2.1 C G Jung 
Ondskans ursprung, säger Jung, är varken synden eller skulden utan omedvetenheten. Han slog 
vidare fast att det onda är en realitet på samma sätt som det goda är det. Han vänder sig med stor 
kraft mot dem som hävdar att ondskan egentligen inte existerar utan enbart har en relativ exi-
stens i det att den är beroende av det goda. Men, säger han: ”Om vi försöker förstå en så 
komplex fråga som denna måste vi utgå från följande: Gott och ont är i sig själva principer, och 
vi måste betänka att en princip har funnits långt före oss och sträcker sig långt utöver oss.”1 
Det har sitt ursprung i människan och är psykologiskt ett motsatspar som bygger på moraliskt 
omdöme. Vi talar om förhållanden som vi egentligen inte har en aning om och som dessutom är 
beroende av vårt subjektiva omdöme. Det innebär att vissa saker som vi uppfattar som onda i 
själva verket inte alls är det och tvärtom de företeelser som vi uppfattar som goda kanske i 
själva verket inte alls är särskilt goda. Vi kan bara hoppas att vi ser saker på rätt sätt men vi kan 
inte vara säkra. Det som är ont i sig kan mycket väl vara just det som för något gott med sig i en 
bestämd situation. Men, säger Jung, vi kan aldrig tala om något gott om det inte finns något ont 
på samma sätt som vi inte kan tala om något ljust om det inte finns något mörkt eller något 
upptill om det inte finns något nertill. Vi måste erkänna ondskan och dess reella existens om vi 
erkänner det godas. Jung menar att kristendomens sätt att hantera ondskans problem är att 
projicera alla goda egenskaper på Gud och alla onda egenskaper på Satan. Från början, säger 
Jung, härrörde ondskan från Gud själv och det visas när han via Satan ”prövar” Job genom att 
tillåta att han plågas å det grövsta. Detta är egentligen helt onödigt eftersom Gud i sin allmakt 
naturligtvis kan förutse att Job kommer att vara ståndaktig i sin tro. Med tiden blir Satan alltmer 
självständig i förhållande till Gud och blir den som personifierar ondskan som en motpol till 
den ”gode” Guden. De som inte är kristna eller t o m är motståndare till kristendomen är Satans 
tjänare och framstår också som personifieringar av ondskan. 
 
För Jung blev motsatsförhållandet Gud - Satan, gott - ont, en bild av Guds oförmåga att assi-
milera sin egen skuggsida. ”Han kan utan att låta sig rubbas projicera sin skuggsida på 
människan och på hennes bekostnad förbli omedveten.”2 I och med konfrontationen mellan 
Gud och Satan och det som Job utsätts för, förändras bilden av Gud som den som är alltigenom 
god. ”Gud har blivit känd, och denna kunskap fick återverkningar inte enbart för Jahves del 
utan även för människornas.”3 Gud befinner sig i förvandling och från att tidigare ha ägnat sig 
åt att förgöra människorna genom syndafall och katastrofer av allehanda slag, uppstår nu idén 
att människorna skall ”frälsas”. Gud blir människa som ett led i sin utveckling, sin individua-
tionsprocess. Satan, Guds skugga, drivs ut ur fadershuset och förvisas till jorden. Kristus liv och 
lidande är Guds offer och försök till botgöring för allt ont han orsakat människorna. 
 
På samma sätt som Satan är Guds skugga, dvs. den mörka sidan av Guds personlighet, har, 
menar Jung, alla människor en skugga. Det är den sidan av vår personlighet som vi inte gärna 
vill acceptera att vi har. Den kan rymma asociala drifter som vi skäms över eller också kan den 
rymma talanger som vi av någon anledning inte orkar eller har lust att utveckla. Det brukar 
oftast vara tydligt för människor i vår närmaste omgivning att dessa delar ingår som en del av 
vår personlighet långt innan vi själva är beredda att inse det. Jung skiljer på den personliga 
skuggan och den kollektiva skuggan. Den personliga skuggan innehåller egenskaper hos den 

                                                 
1 Jung, Psykologi och Religion, 1998, s. 47 
2 Jung, Svar på Job, 1996, § 597 
3 Ibid., § 623 

 5



enskilda personen medan den kollektiva skuggan föds ur det kollektivt omedvetna och repre-
senterar en mer allmänmänsklig mörk sida som finns inom alla människor. 
 
Till att börja med visar sig Skuggan, precis som alla delar av det omedvetna, i form av projek-
tioner. Den personliga skuggan projiceras på en person av samma kön som vi kanske retar oss 
på. Då, säger Jung, uppmärksammar vi de personlighetsdrag hos den andra som vi själva har 
men vars existens vi inte vill erkänna. Den kollektiva skuggan projiceras oftast på minoritets-
grupper eller t o m på hela nationer. Ett exempel är när företrädare för ex. USA talar om 
”ondskans axelmakter” och de länder som då avses också använder samma uttryck men då 
riktat mot USA. När det gäller den kollektiva religiösa skuggprojektionen kan den (som de 
flesta projektioner) förklaras med att man är rädd. Man vill se sina egna bortträngda djävlar och 
sig egen fanatism hos människor som tillhör en annan religion. Dessa projektioner, både poli-
tiska och religiösa, kan komma att anta proportioner som påminner om gamla tiders sätt att 
identifiera vissa företeelser med Satan. Vissa grupper av människor framställs med andra ord 
som personifikationer av ondskan. 
 
Att ta itu med sin skuggas innehåll kräver en stor kraftansträngning eftersom det står i konflikt 
med personans ideal. 
 

”Skuggan är ett moraliskt problem som utmanar jagpersonligheten i sin helhet, ty 
ingen kan förverkliga skuggan utan att uppbjuda ett stort mått av moralisk be-
slutsamhet. Vid detta förverkligande handlar det om att erkänna att också de 
dunklare aspekterna av ens personlighet existerar. Denna akt är den oundgängliga 
grundvalen för all självkännedom och möter därför i regel betydande motstånd.”4

 
Jung säger vidare att om man betraktar skuggan närmare ser man att den är av emotionell natur 
och därför inte utgör en aktivitet utan något som ”drabbar” oss och detta på de punkter där vi är 
som sämst anpassade. Dessutom avslöjar våra affekter drag hos oss som framstår som min-
dervärdiga och som existerar på en lägre personlighetsnivå. Vissa delar av skugginnehållet, 
fortsätter han, låter sig någorlunda inordnas i den medvetna personligheten medelst insikt och 
god vilja medan andra delar visa sig vara så gott som opåverkbara. Detta inträffar när det 
handlar om projektioner som vi inte klarar av att uppfatta som sådana. Då räcker det varken 
med god vilja eller med insikt eftersom orsaken till projektionen så otvivelaktigt, tycker vi, 
ligger hos någon annan. Eftersom det inte är vårt medvetna subjekt som projicerar utan vårt 
omedvetna, medför det att vår omvärld förvandlas till en kopia av vårt eget okända subjekt. 
Resultatet blir, säger Jung, att vi blir isolerade från omvärlden eftersom vår uppfattning om den 
inte är verklig utan illusorisk. Den ensamhetskänsla detta orsakar ger upphov till ytterligare 
projektioner som förklarar orsakerna som illvilja från omgivningens sida. På så sätt uppstår en 
ond cirkel som ökar isoleringen och till slut blir det nästan omöjligt att ta sig ur den. ”… det 
ligger med andra ord inom det möjligas gräns att inse det relativt onda i sin natur, men det är 
en lika sällsynt som skakande erfarenhet att se det absolut onda i ansiktet.”5

 

2.2 Kurt Almqvist 
I Svar på Nietzsche, C G Jung om ondskans problem som ingår i boken Berättelser om 
Ondskan, en historia genom tusen år, talar Almqvist om den förändrade världsbild som uppstod 
i och med Copernikus teorier om jorden och universum och vilken effekt det hade på den ge-
menskap människor hade med Gud. Människan blev, säger han, utkastad från gudsgemen-
                                                 
4 Jung, Psykets dynamik och struktur, 1997, s. 21 
5 Ibid., s. 23 
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skapen och från att ha utgjort ett mikrokosmos som stod i ett nära förhållande till makrokosmos, 
”förvandlades människan till ett slumpmässigt utkastat objekt för överväldigande och okända 
kosmiska krafter”6 Människan blev tvungen att skapa sina egna värden och värderingar. Ni-
etzsche var en av de första som förstod vad Guds död innebar: uppkomsten av en ny människa, 
den psykologiska människan som hade ett ansvar för världen som ingen människa tidigare i 
historien haft. Jung kallade detta nya tillstånd för den moderna människans problem. Gud är 
död och vi har inte kunnat ersätta honom. I stället har vi fått ta över allt ansvar också för rela-
tionen till Satan - Ondskan. En ny typ av moral föddes grundad på inre, personliga värderingar. 
Föreställningen om den fria, oberoende individen vann anhängare i västerlandets kultur. Pro-
blemet Ondskan fick nu psykologiska och medicinska förklaringar och Jung menade att psy-
koanalysen kommit att fylla det tomrum den kristna religionen lämnat efter sig när dess infly-
tande minskat. När Gud försvann föll gudsbilden in i människans själ, säger Almqvist, och 
eftersom varken präster eller filosofer kunde ta hand om den, hamnade den, tillsammans med 
de stora livsfrågorna, på psykologernas bord. Där fanns också det stora intresset för dessa 
frågor. Jung introducerade begreppet Skuggan och skuggproblematiken, ondskans problem, 
blev en del av människans ”intrapsykiska problem.”7 Han ansåg att ondska inte kan betraktas 
som en avvikelse från en från början god människonatur som blivit förstörd p.g.a. samhällets 
dåliga inflytande. Visserligen är skuggproblematiken ett samhällsproblem, men det kan bara 
lösas genom att en förändring av människan kommer till stånd inte genom att samhället för-
ändras. Genom insikt och förnuft kan människan åstadkomma förändring, säger Jung, ”… 
världen som vilja och föreställning.”8

 

2.3 Jonathan Peste 
I boken Religion och terrorism tar Peste upp frågan varför det finns religiöst våld och menar att 
båda delarna, religion och våld, alltid varit en del av människans historia. I stället för att söka en 
enskild orsak till religiöst våld, säger han, vill han söka en multikausal förståelse av religiös 
terrorism och i stället för att se hans bok som ett svar på frågan skall vi betrakta den som ett 
debattinlägg i detta känsliga ämne. 
 
Hur definierar då Peste begreppet terrorism? Han säger att det finns en hel del olika definitioner 
och nämner några: våld mot civila, skapande av rädsla för att kontrollera människor och of-
fentligt våld utan tydliga militära mål. Han framhåller dock en definition som tillskrivs Bruce 
Hoffman och som Peste säger sig ha använt som utgångspunkt för sin bok: ”avsiktligt skapande 
och utnyttjande av rädsla genom våld eller hot om våld i syfte att uppnå politisk förändring.”9 
Den här definitionen pekar på, menar Peste, att terrorism handlar om psykisk påverkan inte om 
militära segrar. 
 
Man kanske skulle kunna säga att de tidigaste ”terroristerna” var judar som attackerade den 
romerska ockupationsmakten i Palestina vid Kristi födelse och som ansåg sig vara en del i ett 
drama där de hade Gud på sin sida. Den moderna terrorismen föddes i slutet av 1800-talet i 
Ryssland och Irland och var sekulär, dvs. den handlade främst om politisk frihetskamp eller 
kamp mot ett existerande samhällssystem. På 1960- och 1970-talen var Europa tillsammans 
med länderna runt Medelhavet särskilt drabbat av terrorattacker. Då var terrorismen inspirerad 
av vänsterideologier, anarkism och kommunism. Idag ser vi en ny form av terrorism - den 
globala. Det betyder att olika grupperingar har anhängare i ett stort antal länder som är fallet för 
                                                 
6 Hammer och Raudvere (red.), 2000, Berättelser om Ondskan, s. 225 
7 Ibid., s. 236 
8 Ibid., s. 246 
9 Peste, 2003, Religion och terrorism, s. 16 
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al-Qaida. Attackerna mot World Trade Center och Pentagon den 11 september 2001 tas som 
exempel på att många människor idag påverkas av terrorismen - om än på olika sätt. Följderna 
av attackerna blev mycket blodiga men, menar Peste, det var framförallt den oöverträffade 
symboliska maktdemonstrationen som förde in världen i en ny historisk epok. USA startade ett 
krig mot terrorismen och talade om ondskans axelmakter: Iran, Irak och Nordkorea. Kriget 
måste utkämpas globalt, sade man, eftersom fienden har globala förgreningar. Följden har blivit 
att USA har infriat de föreställningar som attentatsmännen i attackerna den 11 september 2001 
hade, nämligen att det pågår ett krig mellan väst och Islam. De människor som tänker så har fått 
många bevis på ett sådant krig och man kan säga att USA i detta hänseende har spelat terro-
risterna i händerna och uppfyllt just det som var deras bevekelsegrund för attackerna. Peste 
konstaterar att: 
 

”Terrorism handlar om att använda våld för att påverka de individer i omgiv-
ningen som inte berörs fysiskt av våldet. Terrorism har alltid ett budskap till om-
givningen, vilket kan ikläs olika symboler men alltid innehåller våld eller hot om 
våld. Ofta ligger det i terroristernas intresse att klargöra syftet med våldet och 
sätta in det i ett större sammanhang.”10

 

2.4 Lars Fr. H. Svendsen 
Svendsen talar i Ondskans filosofi om ondskan som begrepp och säger att: ”För de flesta av oss 
är begreppet ondska ingenting som vi i första hand förknippar med vardagslivets realiteter och 
våra dagliga sysslor och erfarenheter.”11 Vi möter den dagligen i massmedia då vi läser tid-
ningar och ser på TV. Krig, mord, svält och olyckor av allehanda slag strömmar emot oss och 
försätter oss i en situation där ondskan på en och samma gång är närvarande och frånvarande. 
Närvarande i medias värld eftersom det verkar vara det som säljer bäst i form av lösnummer för 
tidningar och tittarsiffror för TV-program. Frånvarande i vår egen värld där vi oftast inte har 
någon konkret erfarenhet av ondska. Svendsen menar att ”det onda” är ett begrepp som vi 
använder för att beskriva handlingar och lidanden. Det onda är inte något bestämt och välav-
gränsat i sig själv. Men för att vi ska kunna acceptera att allt det onda existerar så letar vi febrilt 
efter meningen med det. Oftast söker vi denna mening i religionen och i politiska ideologier. Att 
söka efter en mening med ondskan är ett sätt att för oss själva rättfärdiggöra den och ett sätt att 
också kunna stå ut med och försona oss med allt lidande i världen. Svendsen anser att det onda 
varken kan eller ska rättfärdigas och att varje försök till försoning med lidandet i världen är 
falskt. Det finns, säger han, ingen möjlighet att man kan finna någon mening med det som 
inträffat under 1900-talet och det är helt omöjligt att på något sätt rättfärdiga dessa oräkneliga 
tragedier som ägt rum. De flesta förklaringar av det onda är bortförklaringar. Hans huvudpoäng 
är: ”Det onda är inte i första hand ett teoretiskt utan ett praktiskt problem.”12 För honom är 
moral grundläggande för förståelsen av det onda. Han säger krasst att när man lider är inte 
teodicéproblematiken det som känns mest angeläget och det bör det heller inte vara när det 
handlar om människors lidande. Vi kan alla begå de hemskaste handlingar mot andra männi-
skor om bara omständigheterna och villkoren är sådana att de understödjer dessa handlingar. 
Svendsen säger att det är viktigare att förhindra och begränsa det onda än att förklara hur det 
kom in i världen. Han framhåller att ondskans problem inte ska hänföras till teologin eller 
naturvetenskapen utan till moralen och politiken där det hör hemma. 
 

                                                 
10 Ibid., s.235 
11 Svendsen, 2005, Ondskans filosofi, s. 16 
12 Ibid., s. 27 
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Det finns två typer av ondska, säger Svendsen: den idealistiska ondskan som kännetecknas av 
att aktören gör något ont övertygad om att hans handlingar är goda, och den dumma ondskan 
som kännetecknas av att aktören överhuvudtaget inte reflekterar över huruvida hans handlingar 
är onda eller goda. När det gäller den idealistiska ondskan är det fråga om projektioner vi och 
dom. Vi måste utföra terrorhandlingar (goda sådana) eftersom dom också utför dessa handlingar 
(onda sådana). Det är t o m påbjudet att skada andra i det godas tjänst. Fundamentalismens 
världsbild är grovt förenklande i sin uppdelning av gott och ont vare sig den har sin utgångs-
punkt i öst eller i väst. 
 
Kan man då tänka sig en värld utan ondska? Svendsen tror inte det eftersom han menar att 
ondskan är mänsklig. 
 

”Vi utsätts för och utsätter andra för onda handlingar. Vi gör detta inte minst för 
att vi är moraliska varelser, och som sådana delar vi in världen i gott och ont. Vi 
uppfattar det som ont, som hotar oss eller sårar oss. Vi försöker göra världen till en 
beboelig plats och vi reflekterar över hur vi kan få kontroll över det onda. Vi letar 
efter det onda, också när vi inte står inför något omedelbart hot, för att förebygga 
det. Vi försöker lokalisera det onda för att bekämpa det utifrån en tanke om att det 
vi själva gör måste vara gott om det är ett led i bekämpandet av något ont.”13

 

                                                 
13 Ibid., s. 226 
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3. Resultat och analys 

3.1 Presentation av informanterna 
Karl, 35 år, är gymnasielärare. Han är gift och har ett barn och ska så småningom vara pappa-
ledig eftersom hans hustru väntar familjens andra barn. Karaktäriserar sig själv som ”tvärse-
kulariserad” och säger att han inte har något som helst religiöst intresse: ”vadå Gud? … Lik-
som … det är ju löjligt va!” Intervjun med Karl skedde på hans arbetsplats, i en lärosal, så han 
befinner sig så att säga ”på hemmaplan” i intervjusituationen. 
 
Kitty, 42 år, är grundskolelärare för årskurs 6-9. Hon är gift och har tre barn. Alla barnen går i 
skolan. Det äldsta går första året på gymnasiet och den yngsta går på mellanstadiet. När det 
gäller religion har hon ett visst intresse men det är snarare i egenskap av lärare än som privat-
person. Intervjun med Kitty ägde rum i ett arbetsrum i den skola där hon arbetar, så hon befann 
sig också i en för henne känd och ”trygg” omgivning. 
 
Kurt, 53 år, är präst. Han är gift och har två barn. Han har arbetat som fängelsepräst och han 
leder s.k. ”kristen djupmeditation” där man använder sig av zen-buddhistisk meditationsteknik. 
Intervjun med Kurt ägde rum i ett samtalsrum i den församlingsgård där han har sin arbetsplats, 
så även han befann sig på en van och ”trygg” plats. 
 
Ove, 52 år, arbetar i databranschen. Han är gift och har två barn. Han är medlem och mycket 
aktiv i ett religiöst samfund. Han har ett brokigt förflutet och karaktäriserar sig själv som 
”sökare” i sin ungdom. Han har erfarenhet av olika riktningar inom New Age-rörelsen, men vill 
inte precisera närmare vad eller vilka eftersom de står i skarp kontrast till det han numera är 
övertygad om är ”sanningen”. Intervjun med Ove ägde rum hemma hos mig vilket var en ovan 
plats för honom även om jag inte skulle karaktärisera den som ”otrygg”. Han hade dock inte 
samma ”hemmakänsla” som de övriga informanterna i intervjusituationen. 
 

3.2 Redovisning av intervjuerna 
Intervjuerna genomfördes enskilt med var och en av informanterna. Ingen hade sett kortfilmen 
tidigare. Ingen information om filmen gavs i förväg förutom filmens titel. Under intervjuerna 
ställdes några frågor till samtliga informanter. Efter det att vi sett kortfilmen tillsammans bör-
jade samtliga intervjuer med frågan: ”Vad handlade den här filmen om?”. De frågor som sedan 
följde var olika utifrån de tankar och åsikter som informanterna framförde. De ämnen och 
frågor som, förutom den första frågan, var gemensamma för samtliga informanter var litet olika 
formulerade beroende på i vilket sammanhang de ställdes. 
 

”Är det här en ond människa?” 
”Är ondskan en reell företeelse?” 

”Hur vet vi vad som är ont och vad som är gott?” 
 
Intervjusvaren delades in i grupper eller teman där dessa fyra frågor fick utgöra rubriker. 
 

3.2.1 ”Vad handlar den här filmen om?” 
Karl tyckte att filmen hade många olika handlingar ”men först och främst tycker jag att den 
handlar om en mans avsked till sin familj.” Han sade att samtidigt som det är starkt av mannen 
att spela in bandet till sin hustru och sin dotter så är det väldigt egoistiskt av honom att lämna 
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dem och ta sitt liv. Att mannen i filmen är en terrorist anser Karl vara helt klart, men han går 
snabbt över till att försöka definiera vilken slags människa mannen är. 
 

”en egoistisk man som lämnar sin hustru och dotter och en egoist som berövar en 
massa andra människor deras liv och eftersom han avser att döda tusentals så 
skulle han kunna vara en mördare. Ser man det som att det är en krigssituation är 
han ju kombattant, en soldat, som offrar sitt liv så …” 

 
Detta är intressant för senare i intervjun hävdar Karl bestämt att terrorister inte kan ses som 
soldater och att även om terroristerna själva anser att dom är inblandade i ett krig så är dom inte 
det eftersom ”dom inte följer krigets lagar.” Karl motiverar det med att enligt internationella 
överenskommelser finns det ett slags agenda för hur krig ska bedrivas och där står bland annat 
att 
 

”i krig får man inte kriga civilklädd. Om det är krig mellan två stater så får man 
inte smyga in på fiendesidan utan att man har nåt slags igenkännelsetecken så att 
dom människor man möter ska veta att här kommer för det första en kombattant, för 
det andra vilken sida strider han på? Nånting som visar vem du är. Annars är du 
inte en kombattant och då gäller inte krigets lagar utan då gäller civila lagar.” 

 
När det gäller platsen där filmen utspelar sig placerar Karl den i ett land i arabvärlden. På frågan 
varför, svarar han att ”man är ju färgad av var terrorism finns asså … man är ju uppvuxen med 
media att terrorism är eeeeee nånting som finns i arabvärlden … och då framförallt då i den 
palestinska delen asså konflikten Israel - Palestina.” Det finns en hel del saker i filmen, 
framhåller han, som visar att den utspelar sig i den delen av världen. Han nämner språket som 
mannen talar i början, vidare att mannen talar om att det varit diktatur i hans land i 35 år, vid ett 
tillfälle ser man en man hastigt skynda förbi, klädd som män ser ut i Saudiarabien, och sist men 
inte minst mannen i bilens utseende. ”Alltså han är ju inte blond och blåögd, va? Det är ju 
det.” Intervjuaren: ”Då kan man lätt placera, menar du?” Karl: ”Ja, just det.” 
 
Kitty ser till filmens titel och säger att ”den heter ju ’Ondskan’ tror jag … så den handlar ju om 
en typ av ondska. I form av en då en självmordsbombare och eeeee den ifrågasätter vad som 
betraktas som terrorism och inte …” Hon kommer snabbt in på frågan om vad som känne-
tecknar en terrorist och slår fast att mannen definitivt är en terrorist eftersom terrorism handlar 
om ”när enskilda människor så att säga tar saken i egna händer och sätter sig över regeringar 
och demokratins vägar … och att det då t ex drabbar oskyldiga människor … det är just ter-
rorism annars är det ju krig …” Hon säger att i och för sig så drabbas ju oskyldiga människor 
också i ett krig, men eftersom självmordsbombare inte förklarar krig och följer krigets lagar så 
är dom inte soldater i krig. Hon inser också att det är svårt att använda sig av demokratiska 
medel när man lever i en diktatur, men lämnar ämnet efter att ha konstaterat att detta rör sig om 
en terrorist. 
 
Kurt beskriver också det som faktiskt skildras i filmen, nämligen att ”det handlar om en man 
som tänker göra ett sprängattentat, en självmordsbombare. Han skriver ett brev eller skickar 
en hälsning till sin dotter och sin fru där han tar avsked och berättar om varför han gör det …” 
Han är dock inte villig att beteckna mannen som terrorist utan utvecklar ett långt resonemang 
om hur och varför mannen befinner sig i den situation som skildras i filmen. Ord han använder 
sig av är: ”väldigt sammansatt man - väldigt sensitiv och känslig - fylld utav besvikelse - de-
speration - djup förtvivlan - maktlösheten - övergreppen - den enda han tycks kunna göra”. 
Kurt visar med sitt ordval en djup förståelse för filmens självmordsbombare. Han förstår att här 
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är en man som mött väldigt mycket i livet vilket gör att han till slut inte klarar av att fortsätta 
leva som tillvaron ser ut. Han förstår och accepterar inte själva handlingen men han kan sätta 
sig in i mannens situation och känna med honom, känna hans desperation och att han så att säga 
kommit till vägs ände och inte ser någon väg ut ”han har gett sina skäl och visat oss sin själ … 
det enda han tycks kunna göra är att så att säga på det viset markera och manifestera … sitt … 
hat … sitt … vad kallar man det … desperation.” När det gäller platsen där filmen utspelar sig 
är Kurt litet svävande. Han tänker på mannens hudfärg och på att det varit diktatur i landet i 35 
år och säger att filmen antagligen utspelar sig i ”södra Europa litet åt öster till, men i princip 
kan det också vara i Sydamerika, fast jag vet inte …” 
 
Ove går direkt in på en analys av mannen i bilen och säger att: 

 
”den handlar om en olycklig människa som har upplevt ett säkert väldigt tragiskt 
liv innan, ja upplevt fruktansvärda saker och som uppfattar det eee … kortfattat… 
vill få uttryck för dom här känslorna genom att utföra någon handling som han 
säkert upplever vara positiv i den bemärkelsen att han gör nånting konstruktivt på 
det viset att han väcker uppmärksamhet.” 

 
Mannen är ett offer, och utsatt för påtryckning av den grupp han tillhör. Ove vill inte kalla 
honom terrorist utan säger att mannen är ett offer för terrorism i stället. ”Jag tror inte att det var 
han som hade planlagt det här själv. Det här var som sagt bomber som kom … tillverkade av 
sofistikerade … och kanske utlöstes av någon annan t o m på fjärr. Men samtidigt … alla har 
ett personligt ansvar”. Han säger sedan snabbt att han upplever att filmen utspelar sig i Pales-
tina eftersom det talas om 35 års diktatur. Sedan tillägger han att mannens utseende också 
bidrar till att han tror att det är Palestina som avses. 
 

3.2.2 ”Är det här en ond människa?” 
Karl var mycket bestämd när han svarade: ”Jaa. Det är en ond man.” Samtidigt som han kan 
förstå den känsla av desperation som mannen talar om, 35 års diktatur och den unga flickan som 
blev skjuten utanför dörren så anser Karl att när mannen för resonemanget att man är ”antingen 
med oss eller emot oss” så blir han precis lika ond som dom som han vill bekämpa. Det märks 
tydligt att Karl blir starkt engagerad, känslomässigt, när han understryker att han absolut inte 
håller med om det som mannen säger att det finns några oskyldiga människor. ”Han beskriver 
själv att det kommer att dö mammor och pappor inne på den här stadion … Deras barn är 
naturligtvis oskyldiga!” Han säger att dom har ju inget som helst ansvar för den situation som 
råder i landet och ”även om det är den allra värsta fängelsechefstorteraren som dör därinne … 
om han har små barn så … dom berövas sin pappa och dom barnen är oskyldiga … därför finns 
det oskyldiga människor!” 
 
Kitty tycker inte att mannen är ondare än någon annan. Hon tror ”att alla människor har 
ondska i sig eller är onda på sitt sätt.” Hon tillägger att hon menar att man har ondska i sig på 
samma sätt som man har godhet i sig och att det är sällan man möter människor som är 
”genomgående onda”. På en fråga om vi alla då är potentiella terrorister säger hon först att hon 
inte tror det, men vid ett senare tillfälle i intervjun ändrar hon sig och säger att ”det är möjligt 
om man levde i en diktatur då är det väldigt svårt, tror jag, att sätta sig in i hur långt man skulle 
kunna gå …” Hon säger att hon tror att vi alla är kapabla att mörda om vi skulle hamna i en 
situation där våra barn skulle vara hotade t ex. Vi lär oss ändå att hantera vår inneboende ondska 
”… jag har t ex lärt mig att det inte är rätt att gå in och skjuta andra bara för att jag är irriterad 
på nånting eller förbannad eller upprörd eller vill visa nånting.” 
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Kurt funderar länge på om mannen i filmen är en ond människa. Han kommer fram till att 
mannen inte är ond. Han säger att ”handlingen i sig är ju ond … sett ur konsekvensperspektiv så 
är handlingen ond. Hans avsikt är att döda massor med människor men … men det är inte 
tvärenkelt tycker jag att säga att han är ond …” Kurt säger vidare att han har litet svårt för 
mannens uttalande att man antingen är med dom eller emot dom och att det inte finns några 
oskyldiga människor. ”Det onda är ju varken svart eller vitt, det onda finns i oss, hos oss all-
ihop och på ett eller annat sätt, mer eller mindre märkbart, mer eller mindre tydligt. Så på så 
sätt är väl alla eller ingen oskyldig men … men …” Vi är alla potentiella terrorister säger han 
”definitivt! Under rätt betingelser skulle vem som helst av oss kunna bli torterare eller terro-
rist!” Alla människor kan inte inse och erkänna det men ”det borde man göra därför det är just 
förnekandet som är det farliga!” Han säger att om man inte inser att man har ondska inom sig 
så blir konsekvensen att man projicerar den på andra människor. Han exemplifierar med det 
som hände i Bosnien, där människor som levt sida vid sida trots att de tillhörde olika etniska 
grupper genom taktiska grepp gjordes till fiender och ”hatet blir så starkt, det blir så stort, det 
går inte att stoppa det.” 
 
Ove tycker inte att mannen i filmen är en ond människa. ”Jag tror han är mer ett offer alltså. 
Han är eeeeee … en sak är säker, han är ofullkomlig, vilket vi alla är va. Då blir man, om man 
inte har rätt styrning, lätt ett offer och inte ser dom stora konsekvenserna sett i ett större 
sammanhang.” När han ska förklara hur han tänker när han ser mannen som ett offer talar han 
om att mannen själv säger att för att förstå det onda som händer i världen ska man söka peng-
arna och vem som tjänar på det som händer som inte går att förstå. Ove menar att mannen själv 
är ett offer för ”såna som söker pengarna också … pengar är ju makt, va, och makt och pengar 
ger ju också vapen …” Det finns något inom oss, en girighet, som Ove jämställer med ondska 
och han återkommer till att det är ”en brist på vägledning, helt enkelt.” Dom flest människor är 
ju utrustade med ett samvete som styr oss så att vi inte misshandlar och dödar andra. Men, säger 
han, om man umgås i kretsar där detta beteende är vanligt ”ärrar man sitt samvete, då känns det 
inte på samma sätt.” Vi har alla ondska inom oss i form av själviskhet och eftersom vi alla är 
ofullkomliga kan vi, med dålig vägledning, bli onda. ”Titta på Hitlertyskland. Det var ju fa-
miljefäder och andra som gick med och gasade judar och andra i koncentrationsläger och 
gjorde fruktansvärda handlingar. Men då … samtidigt … man har ju ett eget ansvar också … 
personligt…” När Ove funderar kring frågan om det finns oskyldiga människor svarar han: 
”Alla är ofullkomliga.” 
 

3.2.3 ”Är ondskan en reell företeelse?” 
Karl: ”Alltså, som biologiskt fenomen finns den inte. Ingen människa föds med det sen kan man 
socialiseras eeeee … alltså på grund av sin uppväxt sin situation som man lever i och i sam-
hället.” Det finns, säger han, en del individer som kan klassas som psykopater och som kan ha 
störningar i sin empatiska förmåga och han menar att dessa människor kan ha lättare till onda 
handlingar. ”Alltså, ondska reellt sett finns inte men den finns ju egentligen bara som eeeee … 
som nånting människan har skapat”. Karl anser sig inte behöva en personifikation av ondskan 
och han frågar sig varför man skulle behöva det. ”Alltså, naturligtvis finns det figurer i 
världshistorien som man kan säga att dom är rakt igenom onda så att säga, va…” Han nämner 
Stalin, Hitler och Pol Pot. ”Men jag vet inte om det är nåt behov av att personifiera ondska det 
har jag aldrig …” Han talar om religionens betydelse för begreppet ondska och säger att för 
honom och, som han upplever det, för Sverige som land har religionen haft och har en väldigt 
liten betydelse. Han säger att han ofta använder ord som ”jävel” och att det inte har någon 
negativ laddning för honom utan att det mer är använt för att förstärka någonting. I en del 
länder, där religionen är ”invävd i samhället på något vis”, och man lever mycket närmare 
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religionen blir ordet ondska mycket starkare för människorna. Ondska är något som Gud be-
kämpar och det är något som också människorna känner sig delaktiga i. ”Guds kamp mot 
Ondskan.” 
 
Kitty tycker inte att ondskan är en reell företeelse. ”Nej, det är fråga om en bedömning. Utifrån 
kultur, traditioner osv.” Hon tror det är väldigt vanligt att människor gör sig en bild av ondskan 
och hon nämner Hitler i det sammanhanget. ”Ja, sätt upp Hitler … så skulle ju alla svenskar, 
tror jag, säga att han är ondskan.” Hon säger också att alla människor har ett behov av syn-
dabockar och av att kunna säga att andra är dumma för att på så sätt själv känna att man är bra. 
Man har inte förmågan att se det onda hos sig själv och det är nästan omöjligt att göra det om 
inte någon närstående påpekar det för en. Kitty tror att man behöver hjälp av ”proffs … för att 
kunna ta tag i den sidan hos en själv.” 
 
Kurt säger efter en lång paus att huruvida man kan anse att ondskan är en reell företeelse är 
mycket svårt att uttala sig om. Att det finns onda handlingar är ju odiskutabelt, men om man ska 
betrakta ondskan som en självständig kraft är nog ytterst tveksamt. Efter ett tag fortsätter han: 

 
”Det tycks finnas något destruktivt i tillvaron - nånting destruktivt som också kan 
påverka oss människor och hela skapelsen på nåt vis men huruvida detta är en 
personlig maktsfär det … det har jag svårt att uttala mig om … om man tänker sig 
att det finns en ond kraft och en god kraft så är det definitivt så att den goda kraften 
är avsevärt mycket starkare än den onda kraften i tillvaron. Men nånting finns det i 
och för sig som … som …” 

 
Litet senare tillägger han: ”Utifrån ett religiöst betraktelsesätt så står Gud för det enbart goda 
och Djävulen står för det enbart onda. Så att säga.” 
 
Ove säger först att han inte anser att ondskan är ett eget väsen utan ett uttryck för människans 
själviskhet i olika former. Denna själviskhet, menar han, tar sig uttryck i onda handlingar. Mot 
slutet av intervjun ändrar han sig och talar om sin tro på andemakter och demoner, ”… folk blir 
demonbesatta och utför de mest bestialiska handlingar.” Han talar om betydelsen av ordet 
djävul, att det betyder motståndare och lögnare och att denna andevarelse vill motarbeta Gud 
och allt det som står i Bibeln. Att människor blir besatta av demoner kan inträffa när dom är 
svaga av någon anledning. 
 

”Uppenbarelseboken sägs att motståndaren skulle bli nedkastad i ändens tid i 
jordens närhet och gå runt som ett rytande lejon och söka uppsluka dem som han 
kan och ett lejon tar ju dom som är svaga och utsatta eller som har sänkt garden, 
va, och tar droger … eller … då har du ju sänkt garden och då kan du bli ett offer.” 

 
Sedan säger han eftertänksamt: ”Ja, det är ett verkligt hot. Det är en realitet.” 
 

3.2.4 ”Hur vet vi vad som är ont och vad som är gott?” 
Karl säger att enligt hans uppfattning finns det situationer då ondska inte kan bekämpas på 
annat sätt än med våld. ”Det är uppsåtet bakom våldet som avgör om det är något negativt eller 
positivt.” Han förklarar med ett exempel: 
 

”Om man t ex griper en man som håller på och misshandlar en annan man … om 
man då tillgriper våld … är det sanktionerat och ett våld som är nödvändigt och det 
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är alla överens om att det här är bra att dom går in och bryter och det är under 
ordnade former på nåt sätt och det är så jag föreställer mig också att krig kan vara 
eller bör vara även om det är den yttersta formen …” 

 
Och hur vet vi då vad som är ont och vad som är gott? Jo, säger Karl, det beror på vem som 
beskriver händelsen i efterhand. Den som har utfört handlingen försöker legitimera den genom 
att säga att det inte fanns något annat alternativ i just den situationen man befann sig i, medan 
den som blivit utsatt för handlingen naturligtvis har en helt annan uppfattning. Sedan står vi 
andra runt omkring och har synpunkter, vi som inte är direkt utsatta ”vi kan säga att det där var 
fel, det var gott, det var ont eeee … men det är ju så att om en handling är ond eller inte är ju 
upplevelseavgörande…” 
 
Kitty anser att bedömningen vad som är ont och vad som är gott är en fråga för den kultur och 
den förhärskande traditionen i det land man lever i. Det finns inget utrymme för personliga 
ställningstaganden. 
 

”Jag tror att det är upp till varje kultur och tradition att bedöma t ex att våldtäkt är 
ondskefullt, en ondskefull handling … eller att mord är lika med ondska … jaa … 
eller … pedofili … i vår kultur t ex… det kan ju alla skriva under på tror jag. Så det 
är inte upp till var och en … men sen finns det saker som var och en kan tycka i en 
kultur är ont, men som kanske inte alla tycker är ont.” 

 
Kurt anser att det är omöjligt att rakt av säga att något är ont eller gott. ”nånstans måste syftet 
vägas in, ändamålet vägas in … eeeee … det går liksom inte att säga svart eller vitt utan det är 
så många faktorer som måste vägas in för att kunna avgöra om en handling är god eller ond.” 
Han funderar en lång stund och säger sedan: 
 

”… handlingen att ta ett liv är i och för sig ond men det kanske är mindre ondska i 
det än den ondska det hade kunnat ställa till med om man inte hade gjort det. Man 
måste vara försiktig med alla dessa människor som är färdiga med att säga: det här 
är ont och det här är gott, si och så … Så enkel är inte tillvaron, så fungerar det 
inte. Så ser jag på det.” 

 
Han talar om Gud i relation till det vi människor kan uppleva som ont och gott med våra sinnen 
som i det sammanhanget är mycket begränsade. Han menar att när det gäller Gud och hans 
handlingar så finns det avsevärt mycket mer ”det vi inte vet och inte kan förstå. Och det gör ju 
att utifrån Guds perspektiv så kanske det som vi uppfattar som ont kanske är nånting annat. Vi 
definierar utifrån vårt perspektiv -så- men vad vet vi om det stora perspektivet?” 
 
Ove säger att det varierar vad människor ser som ont och gott. Inom vissa grupperingar ses det 
som av många anses som ont, mord t ex, som något gott eftersom målet är något som ses som 
eftersträvansvärt och gott. När det gäller religionen så menar han att man missbrukar Guds ord 
när man säger sig delta i ett heligt krig, eftersom ”Jesus sa så här: Du ska älska dina fiender. 
Och den lilla grejen gör att det väger upp, va, älska dina fiender … OK, du har kanske en fiende 
men du ska älska honom - då dödar du inte honom, va!” Ove menar att det gäller att noga 
undersöka Bibeln ”och då upptäcker man att dom här livsreglerna … det är som en handbok 
för livet, att dom håller… om man ser det i väldigt kort perspektiv kan man tycka att det där är 
jättejobbigt, inskränkt, men i det långa loppet, lite längre alltså, om man ser helhetsbilden så är 
dom råden kristallklara … och bra. Men tyvärr missbrukas dom.” Hans övertygelse är att alla 
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frågor man har och alla problem man kan uppleva får sina svar om man noga studerar Bibeln. 
Där finns svaret på vad som är gott och vad som är ont. 
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4. Avslutande analys och diskussion 
Utgångspunkten för intervjuerna har varit kortfilmen Möte med Ondskan, där vi får möta en 
självmordsbombare 12 minuter innan han ska spränga sig själv och många, för honom okända, 
människor till döds på en fotbollsstadion någonstans i världen. Jag märkte på informanterna att 
ämnet engagerade dem även om någon kanske inte uttryckte sig så uttömmande, verbalt sett. 
Intervjuerna ägde rum före sommarens terrordåd i London och jag har funderat på om kanske 
informanternas svar sett annorlunda ut om vi samtalat om filmens ämne efter det att bomb-
ningen av tunnelbanan ägt rum. 
 
När det gäller det första temat i intervjuerna, Vad handlar den här filmen om?, är det intressant 
att se likheterna och skillnaderna i intervjusvaren. Karl, som snart ska bli far för andra gången, 
tycker att filmen först och främst handlar om en mans avsked till sin familj. Kurt beskriver 
visserligen exakt vad som händer i filmen men visar en förvånansvärt stor förståelse för man-
nen. Det skulle kunna bero på hans erfarenhet som fängelsepräst och den stora insikt han fått i 
brottslingars oftast mycket komplicerade liv. Ove lämnar helt den yttre handlingen och be-
skriver i stället det han tror att mannen upplevt och hur mannen är som person. Han går så långt 
att han säger att mannen i filmen antagligen inte planlagt sitt kommande attentat själv. An-
märkningsvärt är att han t o m menar att någon annan kommer att utlösa bomben med en 
fjärrkontroll trots att mannen faktiskt visar upp sin detonator för kameran. Mannens utseende 
och det faktum att han talar om att landet haft diktatur i 35 år har avgörande betydelse för var i 
världen informanterna tror att filmen utspelar sig. Karl: ”Alltså, han är ju inte blond och blå-
ögd, va?” Palestina - Israel är ett förstahandsval. 
 
Informanterna skilde sig åt när det gällde frågan ”Är det här en ond människa?”. Karl sade 
mycket bestämt: ”Jaa. Det här är en ond man.” Kitty tyckte att mannen inte är ondare än någon 
annan. Kurt kom, efter att ha funderat länge, fram till att mannen inte är ond och inte heller Ove 
kunde se mannen som ond. Karl var den som visade starkast sinnesrörelse när den här frågan 
kom upp. Han tog upp mannens uttalande ”dom som inte är med oss är emot oss” och menade 
att i och med detta kategoriska sätt att resonera, så blir mannen precis lika ond som de män-
niskor han säger sig vilja bekämpa. Dessutom, sa Karl, så finns det oskyldiga människor! ”barn 
är naturligtvis oskyldiga!” Han sa att det spelar inte någon roll vad föräldrarna gör, barnen är i 
alla lägen oskyldiga offer. Kitty förklarar att hon anser att alla människor har ondska i sig och 
den åsikten uttalar också Kurt. Dom säger båda att vi är alla kapabla till onda handlingar be-
roende på vilka omständigheter vi befinner oss i och speciellt Kurt understryker det och fort-
sätter med att säga att det är något som långt ifrån alla människor kan erkänna för sig själva. Det 
är inte det faktum att vi alla har ondska i oss som är det farliga, säger han, utan att så många 
människor förnekar detta faktum. Ove skiljer sig markant från de övriga i den här frågan. Han 
säger inte bara att mannen i filmen inte är ond; han sträcker sig så långt att han menar att 
mannen i själva verket själv är ett offer för terrorism. Han grundar sig på sin tro och hänvisar till 
det som sägs i Bibeln att vi är alla ofullkomliga och i och med det är vi alla, om vi har fel 
styrning, lätta offer för själviskhet och girighet. Ove jämställer dessa två företeelser med ren 
ondska och han medger att de finns latent inom oss alla. Med dålig vägledning kan vi, eftersom 
vi är ofullkomliga, bli onda. 
 
Stor enighet råder beträffande frågan ”Är ondskan en reell företeelse?”. Den ende som inte 
riktigt kan bestämma sig är Ove som först säger att ondskan inte är ett eget väsen utan ett ut-
tryck för människans själviskhet men som senare, i slutet av intervjun, ändrar sig och talar om 
djävulen och demonerna som är nedkastade från himlen till jorden nu i de yttersta dagarna. 
Hans resonemang leder honom fram till påståendet: ”… den är en realitet.” Karl säger att 
ondska inte är något man föds med utan något som människor skapar utifrån sina upplevelser 
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under uppväxten. Det finns förstås psykopater som p.g.a. sin sjukdom kan ha lättare till onda 
handlingar men, återigen, det är något som människor skapar. Kurt säger att det tycks honom 
som om det finns något destruktivt i tillvaron som vi kan påverkas av men att ondskan skulle 
vara en ”personlig maktsfär” har han ingen åsikt om. Han tror på det goda och det onda och han 
är övertygad om att det är det goda som dominerar. Kitty tycker att vad som är ondska är en 
bedömning som man gör utifrån kulturella värderingar. När det gäller personifikation av 
ondska nämner både Karl och Kitty Hitler som en person som människor betraktar som 
”ondskan”. Kitty talar om vårt behov av syndabockar och hur de tjänar ett syfte så att vi ska 
kunna känna oss som bra människor när vi jämför oss med dem. Hon talar också om att det är 
näst intill omöjligt att upptäcka det onda hos oss själva och att man behöver någon närstående 
som hjälper oss med det. Trots att Karl nämner Hitler, Stalin och Pol Pot som personer som kan 
anses som rakt igenom onda så anser han att han inte har något behov att personifiera ondskan. 
 
Hur man kan veta vad som är ont respektive gott diskuterades också av samtliga informanter. 
På frågan: ”Hur vet vi vad som är ont och vad som är gott?” svarade samtliga att det kan va-
riera från fall till fall, från land till land och från en grupp av människor till en annan. Karl 
talade om att i vissa situationer är våld nödvändigt för att bekämpa ondska och menade att det är 
uppsåtet bakom våldet som avgör om våldet i sig är negativt eller positivt. Kitty var inne på 
samma linje och sade att hon inte skulle tveka att döda någon som attackerade hennes barn t ex. 
Vidare sade hon att det är en fråga om vilken kultur man tillhör, vad som anses ont respektive 
gott. Kurt var väldigt svävande när han talade om denna fråga. Han ansåg att det är helt omöjligt 
att rakt av säga vad som är ont och vad som är gott. ”Det är många faktorer som ska vägas 
in …” Om man hindrar en person att ta livet av en annan person och då använder sig av våld så 
är det ett legitimt våld. Handlingen att ta ett liv är i och för sig ond men det kanske är mindre 
ondska i det än den ondska det hade kunnat ställa till med om man inte hade gjort det.” När det 
gäller vad som sker i världen t ex naturkatastrofer, svält, krig och terrorhandlingar och att 
människor ofta frågar sig om det verkligen finns en Gud när så mycket ont händer, säger Kurt 
att vi människor har begränsade möjligheter att uppfatta vad som är ont och gott och att vi inte 
har förmågan att se saker utifrån Guds perspektiv. Det vi uppfattar som ont kan, med andra ord, 
i ett större perspektiv vara gott. Man måste vara försiktig med människor som kategoriskt 
uttalar att något är gott eller ont, livet är mer komplicerat än så, säger han. Ove hänvisar till 
Bibeln och de ”livsregler” som finns i den. Han menar att människor missbrukar Guds ord om 
de säger att de deltar i ett heligt krig. Jesus sade: ”Älska dina fiender OK, du kanske har en 
fiende, men du ska älska honom …” Det gäller, säger han, att se till helheten och söka san-
ningen som han menar står att finna i Bibeln. Följer man Guds ord så behöver man inte fundera 
på vad som är gott eller ont, då vet man att man gör det som står i ens makt för att bli en så god 
människa man i sin ofullkomlighet kan bli. 
 
Kan man då tänka sig en värld utan ondska? Om man ser till Jungs teorier kan man inte det 
eftersom ondskan ingår i människans predikament. Ondskan finns inom oss redan vid födseln 
och vi kan egentligen inte själva avgöra vad som objektivt sett är ont eller gott eftersom det kan 
skifta beroende på situation, subjektivt omdöme och moralkodex. Något som vi uppfattar som 
ont kan, i det långa loppet och med facit i hand, visa sig inte alls vara det och på samma sätt kan 
något vi anser vara gott visa sig vara ont. Vad vi måste göra är att erkänna att ondskan existerar. 
Gör vi inte det så kan vi inte heller tala om godhet eftersom båda är likvärdiga delar i ett mot-
satspar som vi har inom oss. Frågan är hur vi hanterar detta problem och om vi hemfaller till att 
söka en mening med ondskan eller inte. Jung menade att kristendomens sätt att hantera detta 
problem är att projicera all godhet på Gud och all ondska på Satan. Kurt, som är präst, säger just 
det i intervjun: ”Utifrån ett religiöst betraktelsesätt så står Gud för det enbart goda och Djä-
vulen står för det rent onda så att säga …” Jung menar att om man gör den polariseringen av 
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ont och gott så ser man icke kristna som personifieringar av ondskan och det är intressant att se 
att Kurt faktiskt uttrycker att han har svårt för mannens uttalande att man antingen är med hans 
grupp eller mot hans grupp. Samma åsikt har Karl när han säger att i och med att mannen säger: 
”ni är antingen med oss eller emot oss” så blir han precis lika ond som dom han vill bekämpa. 
Jag kan förstå Karls uppfattning eftersom han klart uttalat att han inte är det minsta religiös, 
men Kurt förvånar mig eftersom repliken är hämtad ur Bibeln, Matteus evangelium, kap. 12 
vers 30 där Jesus säger: ”Den som icke är med mig, han är emot mig”. (1917 års översättning). 
 
Kurt uttrycker samma åsikt som Jung när han talar om att det kan vara svårt att avgöra vad som 
egentligen är ont och gott fast Kurt relaterar till Gud och menar att med Guds förmåga att se till 
helheten och det långa perspektivet, kan något som vi uppfattar som ont i själva verket var gott. 
Det är bara det att vi, med våra begränsade sinnen inte har förmågan att förstå det. Jung säger 
också att vi inte kan vara säkra på att våra bedömningar av vad som är ont eller gott är riktiga 
eftersom vi är mänskliga och ofullkomliga, men att vi måste söka efter svaren via självkän-
nedom. 
 
Jung talar om Satan som Guds skugga och att när Guds individuationsprocess börjar förvisas 
Satan till jorden, där han försöker påverka människor så att de skall följa honom. Ove talar om 
att han tror på demoner, onda andemakter, som utför sina onda handlingar med själviska syften. 
Han citerar Uppenbarelseboken där det står att motståndaren (Satan) skall bli nedkastad till 
jordens närhet och gå runt som ett rytande lejon och söka uppsluka den som han kan ”och ett 
lejon tar ju dom som är svaga och utsatta eller har sänkt garden va, och tar du t ex droger då 
har du sänkt garden och då kan du bli demonbesatt och göra onda handlingar. Då blir du ett 
offer.” 
 
Alla informanterna är av den åsikten att vi har ondska inom oss och att vi lär oss att hantera den 
sidan hos oss själva på olika sätt. Ove söker vägledning i Bibeln, Kitty talar om uppfostran och 
moral. Karl säger att ondska är något människan skapat och att den inte finns hos människan när 
hon föds utan att det är beroende av uppväxt och social situation hur pass utvecklad den sidan 
blir. Här är en motsats till Jungs teori som är att ondskan inte kan betraktas som något som ett 
dåligt inflytande från samhället skapat hos människan. Kurt, med sin bakgrund som fängelse-
präst, talar mycket om att det onda inte är svart eller vitt och att vi alla, beroende på situationen, 
skulle kunna bli ”… torterare, kunna bli terrorist”. Här får han medhåll av de övriga infor-
manterna. Kurt säger vidare att det som är farligt är att människor förnekar att de skulle kunna 
utföra onda handlingar och att det är viktigt att vi anstränger oss att inse att det som händer i 
filmen och i världen också kan hända oss. Om vi inte erkänner vår egen onda sida kommer vi att 
projicera ut den på andra människor antingen på enskilda eller på grupper eller hela nationer. 
Jung talar här om den kollektiva skuggan som är den mörka sidan inom alla människor. Kurt var 
den ende som inte nämnde någon enskild människa som skulle kunna vara en personifikation 
av ondskan. De övriga tre nämnde alla Adolf Hitler. ”… en ond person som t ex Hitler perso-
nifierad med ondskan …” (Kitty), ”Titta på Hitler i Tyskland” (Ove) och ” … liknande med 
Hitler” (Karl). Karl framhåller dock att han, personligen, inte har något behov att se ondskan 
personifierad. 
 
Jung säger att för att kunna ta itu med sin skuggas innehåll krävs att man besitter ett stort mått 
av moralisk beslutsamhet och att det är en stor och mycket svår uppgift eftersom de egenskaper 
som man kommer att finna står i skarp kontrast till det medvetna ideal man strävar efter. Kitty 
säger att: ”Jag tror att om man ska kunna ta tag i det själv så måste någon påpeka för en … 
Någon man lever nära eller en god vän eller att man får upp ögonen för det och att man själv 
kan jobba med det med hjälp av proffs …” Det är precis det som Jung talar om nämligen att det 
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brukar vara människor i vår närhet som först upptäcker våra skuggsidor, ofta långt innan vi 
själva klarar av att göra det, och att man oftast behöver någon som hjälper och ledsagar en när 
man arbetar med den sidan av sin personlighet. Annars är det lätt hänt att man ger upp när man 
stöter på egenskaper som man svårligen kan acceptera. 
 
Något som kom fram hos alla informanterna och som förvånade mig var uppfattningen att 
ondska eller onda handlingar, som de ville kalla ondskan, på något sätt är ett relativt begrepp. 
Att det i vissa situationer är tillåtet att använda onda handlingar för att uppnå ett gott mål. Kitty 
säger att hon tycker att ”man skulle mörda om någon gör någonting mot ens barn men det 
tycker inte jag är ondska”. Och ”det är möjligt om man levde i en diktatur då är det väldigt 
svårt, tror jag, att sätta sig in i hur långt man skulle kunna gå.” Ove ser ju mannen i filmen som 
ett offer, utsatt för påtryckningar, och han kan förstå att man kan förmås att göra onda hand-
lingar för att uppfylla ”gruppens mål”. Han berättar att han själv gjort saker som att demon-
strera ”under röd fana - ovetande - bara för att jag gick med mina kompisar. Jag bodde i 
FNL-högkvarteret i Västerås *skratt* Under ständig bevakning av SÄPO!” Kurt har en mycket 
förstående inställning till den situation mannen i filmen befinner sig i. Han säger att: 
 

”man måste vara försiktig med alla dessa människor som är färdiga med att säga 
att 'det här är ont och det här är gott' si och så, så enkel är inte tillvaron, så fun-
gerar det inte. Någonstans måste syftet vägas in ändamålet vägas in det kan vara en 
god handling att hindra en person att mörda en annan person och det våldet är 
legitimt då … handlingen att ta ett liv är i och för sig ond, men det kanske är mindre 
ondska i det än den ondska det hade kunnat ställa till med om man inte hade gjort 
det” 

 
Karl drar, i sin analys av vad som är ont och gott, slutsatser som sträcker sig ända till att krig bör 
ske under ”ordnade former”. Han säger att: ”Det är uppsåtet bakom våldet som avgör om det 
är något positivt eller negativt. Om man t ex griper en man som håller på och misshandlar en 
annan man … om man då tillgriper våld är det sanktionerat och ett våld som är nödvändigt”. 
 
Om man hårdrar den inställningen, att ondskan är ett relativt begrepp, skulle man kunna säga att 
vi här har att göra med det som Svendsen kallar den idealistiska ondskan. Det betyder att den 
som utför en ond handling inför sig själv försvarar den med att avsikten är att uppnå ett mål som 
är gott. Man kan säga att det är denna ursäkt för onda handlingar som är inbyggd i uttrycket 
”ändamålet helgar medlen”. Vad man då måste fråga sig är vem som ska bestämma vilka mål 
som är goda och som berättigar till onda handlingar. Är det människor som omfattar samma 
idéer och ideal som vi eller är det också relativt? Är det på så sätt vi rättfärdigar västmakternas 
krig mot terrorismen? Varför är våra mål ”godare” än målen för dem som vi kallar terrorister? 
De är ju lika övertygade om sin rättfärdighet som vi är om vår. Det handlar här om skillnaden 
mellan vi och dom andra där de onda alltid är de andra aldrig vi själva. Men genom att utföra 
handlingar i avsikt att bekämpa det onda (dom andra) så för vi i själva verket in ondskan i 
världen. Detta åstadkommer en spiral där ondskan ökar i takt med att våra onda handlingar 
ökar. Vi kallar det för att hämnas men vad vi egentligen gör är att ansluta oss till dom som vi 
kallar våra fiender och i och med det blir vi exakt lika onda som dom. 
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5. Sammanfattning 
Det som framkommit i min lilla undersökning är att samtliga informanter är av den åsikten att 
människan inte är ond eller god utan ond och god. Vi har alla ondska inom oss likaväl som vi 
alla har godhet inom oss. Det betyder naturligtvis inte att vi alla kommer att utföra onda hand-
lingar men det innebär att vi alla har möjligheten till såväl onda som goda handlingar inom oss. 
En människa kan ha en rad olika motiv till att utföra onda handlingar. Hon kan intala sig själv 
att hennes agerande i själva verket är gott, sett i det långa perspektivet, eller hon kan vara 
medveten om att hennes handlingar är onda men trösta sig själv med att dessa handlingar leder 
till ett mål som är positivt för många människor. 
 
Det faktum att vi alla är kapabla att t ex tortera en annan människa betyder inte att alla kommer 
att göra det i en given situation. Här är en fråga om moral och det är inte ett faktum att vi alla 
kommer att ge efter i det kritiska ögonblicket. Det flesta gör det antagligen men inte alla. Vi kan 
faktiskt inte med bestämdhet säga hur vi kommer att reagera när/om vi ställs inför valet att 
utföra en ond handling eller att avstå. 
 
Frågorna jag hade inför arbetet har mina informanter svarat på genom sina egna funderingar. 
Ondskan är en reell företeelse för Kurt och Ove. Ove är den som är tydligast på den punkten. 
Kurt är litet mer svävande och ger sina åsikter både ur en religiös och ur en profan synvinkel. 
När han talar ur en religiös synvinkel är han bestämd att djävulen står för det enbart onda och att 
den onda makten är en verklig företeelse. När han talar ur en allmänmänsklig synvinkel är 
ondskan mer relativ och grundar sig på omdöme, moral och etik. Karl och Kitty är helt på det 
klara med att ondskan är ett moraliskt, etiskt problem. 
 
Skuggproblematiken är tydlig hos tre av informanterna. Kitty säger att hon tror att det är väldigt 
vanligt att människor behöver syndabockar att skylla på eftersom det får dem att känna sig så 
bra själva. Ove talar om människor som har ”dålig vägledning” och att det kan få dom att utföra 
onda handlingar. Hans rekommendation är att alla gör som han och börjar studera Bibeln ef-
tersom det är där man kan finna ”sanningen” och den ”rätta” vägen. Karl säger, när han talar om 
terrorism, att han vuxit upp under en tid då man fått lära sig att terrorism är något som före-
kommer i arabvärlden och att han har större förståelse för väst eftersom han är kulturellt närmre 
dom som ”har kapacitet att fälla bomber från flygplan”. Kurt uttrycker att det är relativt, vad 
som är gott och ont, och att man måste se till målet när man bedömer en handling, vilket skulle 
kunna ses som en skuggprojektion när han samtidigt säger att självmordsbombaren utför en ond 
handling. I och med det har han underkänt mannens skäl till bombdådet och som en konsekvens 
skulle man kunna säga att med ett annat mål skulle samma handling inte vara ond. Jag får trots 
detta hela tiden ett intryck av att han medvetet anstränger sig att se problemen ur så många 
synvinklar som möjligt. 
 
Självkännedomens väg, eller som Jung kallar den individuationsprocessen, är nog den väg vi 
måste gå om vi skall ha en möjlighet att komma tillrätta med ondskans problem. Det krävs en 
förändring av människan och i och med att denna förändring äger rum kommer också sam-
hällen att förändras. Det krävs insikt och förnuft och en förståelse för vårt eget sammansatta 
psyke och att detta är en realitet oavsett vilken kontext vi befinner oss i. 
 

”Den som alltså vill ha ett svar på frågan om det ondas problem sådant det fram-
står idag behöver i första rummet en grundlig självkännedom, dvs. den bästa möj-
liga kunskap om sin helhet. … Han måste utan försköning få veta hur mycket gott 
han förmår och vilka dåligheter han är i stånd till, och han måste akta sig för att 
hålla det ena för verkligt och det andra för en illusion. Båda delarna är sanna och 
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som möjligheter, och han kommer inte att helt kunna undgå vare sig det ena eller 
det andra, om han - som han egentligen av naturen måste - vill leva utan själv-
suggestion eller illusioner.”14

 

                                                 
14 Jung, 1999, Mitt liv, s. 307 
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1. Introduktion


1.1 Inledning


Vi hör ljudet av en bil som kör fort. Bilen stannar. En videokamera slås på. Det tomma baksätet i en vanlig personbil fyller bilden. Det är som om videokameran vore fastsatt på främre passagerarsätets nackstöd, riktad bakåt. Sken från gatlyktor över en dagstidning i baksätet. Någon, ännu osynlig, rätar upp videokameran en aning. Nu kan vi se ut genom ena sidorutan och den bakre vindrutan. Vi anar en mindre stadsgata … Vi hör bildörren öppnas … ett par fotsteg … Den bakre passagerardörren öppnas och en mörk manssilhuett sätter sig i baksätet, framför kameran, och stänger dörren. Efter några sekunder lutar han sig fram och tänder taklampan i bilen. Ett svagt sken lyser upp hans ögon. Han är i 40-årsåldern. Han kämpar för att dölja sin stress. Stora svettpärlor täcker hans ansikte. Han rättar noggrant till tröjan över bröstkorgen. Efter ett kort ögonblick börjar han tala:

Hej, Meryem … det är jag … (paus)


Om du ser mig nu så har videon kommit fram …

Vi sitter instängda i bilen tillsammans med mannen som om 12 minuter tänker spränga sig själv och ett stort antal, för honom obekanta, människor till döds. Han tänker göra det för sin Sak och för kampen mot det han uppfattar som Ondskan. Innan han gör det vill han ta farväl av sin hustru och sin dotter och be dom förstå. Det känslofyllda i hans monolog står i skarp kontrast till de känslokalla inslagen i den, men också till klockan som obönhörligt räknar ner, inte bara de okända människornas liv utan även hans. Är han enbart en ”ond” terrorist? Är hans ”ondska” större än den hos hans motståndare?

Filmen Möte med Ondskan är regisserad av Reza Parsa och manuset är skrivet av Johan Bergman Lindfors och Reza Parsa. Den är en av det senaste decenniets mest uppmärksammade kortfilmer. Den hade premiär som inledningsfilm på Skandinaviens största filmfestival, Göteborg Film Festival, 2002 och i mars samma år visades den och debatterades på SVT i programmet Debatt. Filmen har vunnit förstapriser vid Cannes Film Festival, Chicago International Film Festival och Isfahan International Film Festival i Iran. Den belönades av Ingmar Bergman med hans personliga pris vid Guldbaggegalan 2002. I hans prismotivering stod att läsa: ”Detta är antagligen de märkligaste filmminuter som någonsin åstadkommits i vårt land.”

1.2 Syfte och frågeställning


Syftet med uppsatsen är att få en uppfattning om hur andra funderar kring begreppet ”ondska”. Är ondskan en reell företeelse eller ett moraliskt/religiöst/etiskt/filosofiskt problem? Kan vi se det svarta i livet hos oss själva eller tycker vi att det är ”dom andra” som är onda? Har vi behov av att se ondskan personifierad? Blir den lättare att hantera då? Det här är några av de frågor jag ställde mig inför arbetet.


1.3 Metod och avgränsning


För att uppnå syftet att få en uppfattning om hur begreppet ”ondska” upplevs, har en fenomenografisk metod använts. Det har inte varit intressant att ta reda på hur något faktiskt är. Data har samlats in via kvalitativa intervju-samtal med utgångspunkt i kortfilmen Möte med Ondskan som alla informanterna såg för första gången vid intervjutillfället. Det har varit öppna ostrukturerade intervjuer med endast en förutbestämd fråga som användes som öppningsreplik i samtliga intervjuer. Informanternas tankar och funderingar om vad som är viktigt har varit ledande och gett upphov till följdfrågor. Det kändes naturligt att låta informanternas egna erfarenheter vara det som avgjorde hur samtalen utvecklades.


Begränsningen i arbetet ligger i att utgångspunkten för intervjuerna är en kortfilm som handlar om en aktuell företeelse - en självmordsbombare - och hur informanterna uppfattar ondskan som den skildras i den.


När jag skulle välja informanter tänkte jag till att börja med utifrån yrke, kön och religiös övertygelse. Jag tillfrågade två män och två kvinnor. Männen har en stark religiös tro som de utövar aktivt. Den ene är präst i Svenska Kyrkan och den andre är mycket aktiv medlem i Jehovas Vittnen. De står mycket långt från varandra vad deras åsikter anbelangar trots att de båda kallar sig kristna. Kvinnorna är lärare i grundskolan respektive gymnasiet och ingen av dem är religiös. När det var dags för samtalen, meddelade gymnasieläraren att hon tyvärr var tvungen att avstå från sin medverkan, så jag fick mycket snabbt söka en ny lärare och då blev det så att den som var villig att låta sig intervjuas var man. Därför består mina informanter av tre män och en kvinna.


Intervjuerna är inspelade på band och jag har skrivit ut dem själv. Direkt efter varje intervju har jag noterat mina tankar om hur jag tyckt att samtalet fungerat. Om något särskilt kommit upp, har jag noterat det också. Informanterna har själva fått välja ett namn som jag sedan använt i utskrifterna. Det fyra intervjuerna genomfördes enskilt med varje informant.


1.4 Teori


I min analys av intervjusvaren har jag använt mig av C G Jungs arketypteori och då framförallt teorin om den personliga och kollektiva Skuggan. Vidare har jag jämfört mina informanters åsikter med Jungs teorier om ondskan. Jag redogör för dessa teorier i kapitel 2.


1.5 Disposition


Kapitel 2 är en forskningsöversikt där jag redogör för den arketypteori jag använt mig av samt en del annan forskning om religion och terrorism samt synen på begreppet ondska ur filosofisk synvinkel. I kapitel 3 presenterar jag informanterna och där redovisas också intervjuerna. Kapitlet är disponerat efter de teman som kom att framstå som viktiga för alla fyra informanterna. Dessa teman kan man se som fenomenografiska resultat eftersom de uppstått spontant hon informanterna under intervjuerna. Kapitel 4 är den avslutande analysen och diskussionen där jag först jämför informanternas svar i de olika kategorierna och sedan i diskussionen applicerar mina resultat på Jungs arketypteori.


2. Forskningsöversikt


2.1 C G Jung


Ondskans ursprung, säger Jung, är varken synden eller skulden utan omedvetenheten. Han slog vidare fast att det onda är en realitet på samma sätt som det goda är det. Han vänder sig med stor kraft mot dem som hävdar att ondskan egentligen inte existerar utan enbart har en relativ existens i det att den är beroende av det goda. Men, säger han: ”Om vi försöker förstå en så komplex fråga som denna måste vi utgå från följande: Gott och ont är i sig själva principer, och vi måste betänka att en princip har funnits långt före oss och sträcker sig långt utöver oss.”
 Det har sitt ursprung i människan och är psykologiskt ett motsatspar som bygger på moraliskt omdöme. Vi talar om förhållanden som vi egentligen inte har en aning om och som dessutom är beroende av vårt subjektiva omdöme. Det innebär att vissa saker som vi uppfattar som onda i själva verket inte alls är det och tvärtom de företeelser som vi uppfattar som goda kanske i själva verket inte alls är särskilt goda. Vi kan bara hoppas att vi ser saker på rätt sätt men vi kan inte vara säkra. Det som är ont i sig kan mycket väl vara just det som för något gott med sig i en bestämd situation. Men, säger Jung, vi kan aldrig tala om något gott om det inte finns något ont på samma sätt som vi inte kan tala om något ljust om det inte finns något mörkt eller något upptill om det inte finns något nertill. Vi måste erkänna ondskan och dess reella existens om vi erkänner det godas. Jung menar att kristendomens sätt att hantera ondskans problem är att projicera alla goda egenskaper på Gud och alla onda egenskaper på Satan. Från början, säger Jung, härrörde ondskan från Gud själv och det visas när han via Satan ”prövar” Job genom att tillåta att han plågas å det grövsta. Detta är egentligen helt onödigt eftersom Gud i sin allmakt naturligtvis kan förutse att Job kommer att vara ståndaktig i sin tro. Med tiden blir Satan alltmer självständig i förhållande till Gud och blir den som personifierar ondskan som en motpol till den ”gode” Guden. De som inte är kristna eller t o m är motståndare till kristendomen är Satans tjänare och framstår också som personifieringar av ondskan.


För Jung blev motsatsförhållandet Gud - Satan, gott - ont, en bild av Guds oförmåga att assimilera sin egen skuggsida. ”Han kan utan att låta sig rubbas projicera sin skuggsida på människan och på hennes bekostnad förbli omedveten.”
 I och med konfrontationen mellan Gud och Satan och det som Job utsätts för, förändras bilden av Gud som den som är alltigenom god. ”Gud har blivit känd, och denna kunskap fick återverkningar inte enbart för Jahves del utan även för människornas.”
 Gud befinner sig i förvandling och från att tidigare ha ägnat sig åt att förgöra människorna genom syndafall och katastrofer av allehanda slag, uppstår nu idén att människorna skall ”frälsas”. Gud blir människa som ett led i sin utveckling, sin individuationsprocess. Satan, Guds skugga, drivs ut ur fadershuset och förvisas till jorden. Kristus liv och lidande är Guds offer och försök till botgöring för allt ont han orsakat människorna.


På samma sätt som Satan är Guds skugga, dvs. den mörka sidan av Guds personlighet, har, menar Jung, alla människor en skugga. Det är den sidan av vår personlighet som vi inte gärna vill acceptera att vi har. Den kan rymma asociala drifter som vi skäms över eller också kan den rymma talanger som vi av någon anledning inte orkar eller har lust att utveckla. Det brukar oftast vara tydligt för människor i vår närmaste omgivning att dessa delar ingår som en del av vår personlighet långt innan vi själva är beredda att inse det. Jung skiljer på den personliga skuggan och den kollektiva skuggan. Den personliga skuggan innehåller egenskaper hos den enskilda personen medan den kollektiva skuggan föds ur det kollektivt omedvetna och representerar en mer allmänmänsklig mörk sida som finns inom alla människor.

Till att börja med visar sig Skuggan, precis som alla delar av det omedvetna, i form av projektioner. Den personliga skuggan projiceras på en person av samma kön som vi kanske retar oss på. Då, säger Jung, uppmärksammar vi de personlighetsdrag hos den andra som vi själva har men vars existens vi inte vill erkänna. Den kollektiva skuggan projiceras oftast på minoritetsgrupper eller t o m på hela nationer. Ett exempel är när företrädare för ex. USA talar om ”ondskans axelmakter” och de länder som då avses också använder samma uttryck men då riktat mot USA. När det gäller den kollektiva religiösa skuggprojektionen kan den (som de flesta projektioner) förklaras med att man är rädd. Man vill se sina egna bortträngda djävlar och sig egen fanatism hos människor som tillhör en annan religion. Dessa projektioner, både politiska och religiösa, kan komma att anta proportioner som påminner om gamla tiders sätt att identifiera vissa företeelser med Satan. Vissa grupper av människor framställs med andra ord som personifikationer av ondskan.


Att ta itu med sin skuggas innehåll kräver en stor kraftansträngning eftersom det står i konflikt med personans ideal.


”Skuggan är ett moraliskt problem som utmanar jagpersonligheten i sin helhet, ty ingen kan förverkliga skuggan utan att uppbjuda ett stort mått av moralisk beslutsamhet. Vid detta förverkligande handlar det om att erkänna att också de dunklare aspekterna av ens personlighet existerar. Denna akt är den oundgängliga grundvalen för all självkännedom och möter därför i regel betydande motstånd.”


Jung säger vidare att om man betraktar skuggan närmare ser man att den är av emotionell natur och därför inte utgör en aktivitet utan något som ”drabbar” oss och detta på de punkter där vi är som sämst anpassade. Dessutom avslöjar våra affekter drag hos oss som framstår som mindervärdiga och som existerar på en lägre personlighetsnivå. Vissa delar av skugginnehållet, fortsätter han, låter sig någorlunda inordnas i den medvetna personligheten medelst insikt och god vilja medan andra delar visa sig vara så gott som opåverkbara. Detta inträffar när det handlar om projektioner som vi inte klarar av att uppfatta som sådana. Då räcker det varken med god vilja eller med insikt eftersom orsaken till projektionen så otvivelaktigt, tycker vi, ligger hos någon annan. Eftersom det inte är vårt medvetna subjekt som projicerar utan vårt omedvetna, medför det att vår omvärld förvandlas till en kopia av vårt eget okända subjekt. Resultatet blir, säger Jung, att vi blir isolerade från omvärlden eftersom vår uppfattning om den inte är verklig utan illusorisk. Den ensamhetskänsla detta orsakar ger upphov till ytterligare projektioner som förklarar orsakerna som illvilja från omgivningens sida. På så sätt uppstår en ond cirkel som ökar isoleringen och till slut blir det nästan omöjligt att ta sig ur den. ”… det ligger med andra ord inom det möjligas gräns att inse det relativt onda i sin natur, men det är en lika sällsynt som skakande erfarenhet att se det absolut onda i ansiktet.”


2.2 Kurt Almqvist


I Svar på Nietzsche, C G Jung om ondskans problem som ingår i boken Berättelser om Ondskan, en historia genom tusen år, talar Almqvist om den förändrade världsbild som uppstod i och med Copernikus teorier om jorden och universum och vilken effekt det hade på den gemenskap människor hade med Gud. Människan blev, säger han, utkastad från gudsgemenskapen och från att ha utgjort ett mikrokosmos som stod i ett nära förhållande till makrokosmos, ”förvandlades människan till ett slumpmässigt utkastat objekt för överväldigande och okända kosmiska krafter”
 Människan blev tvungen att skapa sina egna värden och värderingar. Nietzsche var en av de första som förstod vad Guds död innebar: uppkomsten av en ny människa, den psykologiska människan som hade ett ansvar för världen som ingen människa tidigare i historien haft. Jung kallade detta nya tillstånd för den moderna människans problem. Gud är död och vi har inte kunnat ersätta honom. I stället har vi fått ta över allt ansvar också för relationen till Satan - Ondskan. En ny typ av moral föddes grundad på inre, personliga värderingar. Föreställningen om den fria, oberoende individen vann anhängare i västerlandets kultur. Problemet Ondskan fick nu psykologiska och medicinska förklaringar och Jung menade att psykoanalysen kommit att fylla det tomrum den kristna religionen lämnat efter sig när dess inflytande minskat. När Gud försvann föll gudsbilden in i människans själ, säger Almqvist, och eftersom varken präster eller filosofer kunde ta hand om den, hamnade den, tillsammans med de stora livsfrågorna, på psykologernas bord. Där fanns också det stora intresset för dessa frågor. Jung introducerade begreppet Skuggan och skuggproblematiken, ondskans problem, blev en del av människans ”intrapsykiska problem.”
 Han ansåg att ondska inte kan betraktas som en avvikelse från en från början god människonatur som blivit förstörd p.g.a. samhällets dåliga inflytande. Visserligen är skuggproblematiken ett samhällsproblem, men det kan bara lösas genom att en förändring av människan kommer till stånd inte genom att samhället förändras. Genom insikt och förnuft kan människan åstadkomma förändring, säger Jung, ”… världen som vilja och föreställning.”


2.3 Jonathan Peste


I boken Religion och terrorism tar Peste upp frågan varför det finns religiöst våld och menar att båda delarna, religion och våld, alltid varit en del av människans historia. I stället för att söka en enskild orsak till religiöst våld, säger han, vill han söka en multikausal förståelse av religiös terrorism och i stället för att se hans bok som ett svar på frågan skall vi betrakta den som ett debattinlägg i detta känsliga ämne.


Hur definierar då Peste begreppet terrorism? Han säger att det finns en hel del olika definitioner och nämner några: våld mot civila, skapande av rädsla för att kontrollera människor och offentligt våld utan tydliga militära mål. Han framhåller dock en definition som tillskrivs Bruce Hoffman och som Peste säger sig ha använt som utgångspunkt för sin bok: ”avsiktligt skapande och utnyttjande av rädsla genom våld eller hot om våld i syfte att uppnå politisk förändring.”
 Den här definitionen pekar på, menar Peste, att terrorism handlar om psykisk påverkan inte om militära segrar.


Man kanske skulle kunna säga att de tidigaste ”terroristerna” var judar som attackerade den romerska ockupationsmakten i Palestina vid Kristi födelse och som ansåg sig vara en del i ett drama där de hade Gud på sin sida. Den moderna terrorismen föddes i slutet av 1800-talet i Ryssland och Irland och var sekulär, dvs. den handlade främst om politisk frihetskamp eller kamp mot ett existerande samhällssystem. På 1960- och 1970-talen var Europa tillsammans med länderna runt Medelhavet särskilt drabbat av terrorattacker. Då var terrorismen inspirerad av vänsterideologier, anarkism och kommunism. Idag ser vi en ny form av terrorism - den globala. Det betyder att olika grupperingar har anhängare i ett stort antal länder som är fallet för al-Qaida. Attackerna mot World Trade Center och Pentagon den 11 september 2001 tas som exempel på att många människor idag påverkas av terrorismen - om än på olika sätt. Följderna av attackerna blev mycket blodiga men, menar Peste, det var framförallt den oöverträffade symboliska maktdemonstrationen som förde in världen i en ny historisk epok. USA startade ett krig mot terrorismen och talade om ondskans axelmakter: Iran, Irak och Nordkorea. Kriget måste utkämpas globalt, sade man, eftersom fienden har globala förgreningar. Följden har blivit att USA har infriat de föreställningar som attentatsmännen i attackerna den 11 september 2001 hade, nämligen att det pågår ett krig mellan väst och Islam. De människor som tänker så har fått många bevis på ett sådant krig och man kan säga att USA i detta hänseende har spelat terroristerna i händerna och uppfyllt just det som var deras bevekelsegrund för attackerna. Peste konstaterar att:


”Terrorism handlar om att använda våld för att påverka de individer i omgivningen som inte berörs fysiskt av våldet. Terrorism har alltid ett budskap till omgivningen, vilket kan ikläs olika symboler men alltid innehåller våld eller hot om våld. Ofta ligger det i terroristernas intresse att klargöra syftet med våldet och sätta in det i ett större sammanhang.”


2.4 Lars Fr. H. Svendsen


Svendsen talar i Ondskans filosofi om ondskan som begrepp och säger att: ”För de flesta av oss är begreppet ondska ingenting som vi i första hand förknippar med vardagslivets realiteter och våra dagliga sysslor och erfarenheter.”
 Vi möter den dagligen i massmedia då vi läser tidningar och ser på TV. Krig, mord, svält och olyckor av allehanda slag strömmar emot oss och försätter oss i en situation där ondskan på en och samma gång är närvarande och frånvarande. Närvarande i medias värld eftersom det verkar vara det som säljer bäst i form av lösnummer för tidningar och tittarsiffror för TV-program. Frånvarande i vår egen värld där vi oftast inte har någon konkret erfarenhet av ondska. Svendsen menar att ”det onda” är ett begrepp som vi använder för att beskriva handlingar och lidanden. Det onda är inte något bestämt och välavgränsat i sig själv. Men för att vi ska kunna acceptera att allt det onda existerar så letar vi febrilt efter meningen med det. Oftast söker vi denna mening i religionen och i politiska ideologier. Att söka efter en mening med ondskan är ett sätt att för oss själva rättfärdiggöra den och ett sätt att också kunna stå ut med och försona oss med allt lidande i världen. Svendsen anser att det onda varken kan eller ska rättfärdigas och att varje försök till försoning med lidandet i världen är falskt. Det finns, säger han, ingen möjlighet att man kan finna någon mening med det som inträffat under 1900-talet och det är helt omöjligt att på något sätt rättfärdiga dessa oräkneliga tragedier som ägt rum. De flesta förklaringar av det onda är bortförklaringar. Hans huvudpoäng är: ”Det onda är inte i första hand ett teoretiskt utan ett praktiskt problem.”
 För honom är moral grundläggande för förståelsen av det onda. Han säger krasst att när man lider är inte teodicéproblematiken det som känns mest angeläget och det bör det heller inte vara när det handlar om människors lidande. Vi kan alla begå de hemskaste handlingar mot andra människor om bara omständigheterna och villkoren är sådana att de understödjer dessa handlingar. Svendsen säger att det är viktigare att förhindra och begränsa det onda än att förklara hur det kom in i världen. Han framhåller att ondskans problem inte ska hänföras till teologin eller naturvetenskapen utan till moralen och politiken där det hör hemma.


Det finns två typer av ondska, säger Svendsen: den idealistiska ondskan som kännetecknas av att aktören gör något ont övertygad om att hans handlingar är goda, och den dumma ondskan som kännetecknas av att aktören överhuvudtaget inte reflekterar över huruvida hans handlingar är onda eller goda. När det gäller den idealistiska ondskan är det fråga om projektioner vi och dom. Vi måste utföra terrorhandlingar (goda sådana) eftersom dom också utför dessa handlingar (onda sådana). Det är t o m påbjudet att skada andra i det godas tjänst. Fundamentalismens världsbild är grovt förenklande i sin uppdelning av gott och ont vare sig den har sin utgångspunkt i öst eller i väst.


Kan man då tänka sig en värld utan ondska? Svendsen tror inte det eftersom han menar att ondskan är mänsklig.


”Vi utsätts för och utsätter andra för onda handlingar. Vi gör detta inte minst för att vi är moraliska varelser, och som sådana delar vi in världen i gott och ont. Vi uppfattar det som ont, som hotar oss eller sårar oss. Vi försöker göra världen till en beboelig plats och vi reflekterar över hur vi kan få kontroll över det onda. Vi letar efter det onda, också när vi inte står inför något omedelbart hot, för att förebygga det. Vi försöker lokalisera det onda för att bekämpa det utifrån en tanke om att det vi själva gör måste vara gott om det är ett led i bekämpandet av något ont.”


3. Resultat och analys


3.1 Presentation av informanterna


Karl, 35 år, är gymnasielärare. Han är gift och har ett barn och ska så småningom vara pappaledig eftersom hans hustru väntar familjens andra barn. Karaktäriserar sig själv som ”tvärsekulariserad” och säger att han inte har något som helst religiöst intresse: ”vadå Gud? … Liksom … det är ju löjligt va!” Intervjun med Karl skedde på hans arbetsplats, i en lärosal, så han befinner sig så att säga ”på hemmaplan” i intervjusituationen.


Kitty, 42 år, är grundskolelärare för årskurs 6-9. Hon är gift och har tre barn. Alla barnen går i skolan. Det äldsta går första året på gymnasiet och den yngsta går på mellanstadiet. När det gäller religion har hon ett visst intresse men det är snarare i egenskap av lärare än som privatperson. Intervjun med Kitty ägde rum i ett arbetsrum i den skola där hon arbetar, så hon befann sig också i en för henne känd och ”trygg” omgivning.


Kurt, 53 år, är präst. Han är gift och har två barn. Han har arbetat som fängelsepräst och han leder s.k. ”kristen djupmeditation” där man använder sig av zen-buddhistisk meditationsteknik. Intervjun med Kurt ägde rum i ett samtalsrum i den församlingsgård där han har sin arbetsplats, så även han befann sig på en van och ”trygg” plats.


Ove, 52 år, arbetar i databranschen. Han är gift och har två barn. Han är medlem och mycket aktiv i ett religiöst samfund. Han har ett brokigt förflutet och karaktäriserar sig själv som ”sökare” i sin ungdom. Han har erfarenhet av olika riktningar inom New Age-rörelsen, men vill inte precisera närmare vad eller vilka eftersom de står i skarp kontrast till det han numera är övertygad om är ”sanningen”. Intervjun med Ove ägde rum hemma hos mig vilket var en ovan plats för honom även om jag inte skulle karaktärisera den som ”otrygg”. Han hade dock inte samma ”hemmakänsla” som de övriga informanterna i intervjusituationen.


3.2 Redovisning av intervjuerna


Intervjuerna genomfördes enskilt med var och en av informanterna. Ingen hade sett kortfilmen tidigare. Ingen information om filmen gavs i förväg förutom filmens titel. Under intervjuerna ställdes några frågor till samtliga informanter. Efter det att vi sett kortfilmen tillsammans började samtliga intervjuer med frågan: ”Vad handlade den här filmen om?”. De frågor som sedan följde var olika utifrån de tankar och åsikter som informanterna framförde. De ämnen och frågor som, förutom den första frågan, var gemensamma för samtliga informanter var litet olika formulerade beroende på i vilket sammanhang de ställdes.


”Är det här en ond människa?”

”Är ondskan en reell företeelse?”

”Hur vet vi vad som är ont och vad som är gott?”

Intervjusvaren delades in i grupper eller teman där dessa fyra frågor fick utgöra rubriker.

3.2.1 ”Vad handlar den här filmen om?”

Karl tyckte att filmen hade många olika handlingar ”men först och främst tycker jag att den handlar om en mans avsked till sin familj.” Han sade att samtidigt som det är starkt av mannen att spela in bandet till sin hustru och sin dotter så är det väldigt egoistiskt av honom att lämna dem och ta sitt liv. Att mannen i filmen är en terrorist anser Karl vara helt klart, men han går snabbt över till att försöka definiera vilken slags människa mannen är.


”en egoistisk man som lämnar sin hustru och dotter och en egoist som berövar en massa andra människor deras liv och eftersom han avser att döda tusentals så skulle han kunna vara en mördare. Ser man det som att det är en krigssituation är han ju kombattant, en soldat, som offrar sitt liv så …”

Detta är intressant för senare i intervjun hävdar Karl bestämt att terrorister inte kan ses som soldater och att även om terroristerna själva anser att dom är inblandade i ett krig så är dom inte det eftersom ”dom inte följer krigets lagar.” Karl motiverar det med att enligt internationella överenskommelser finns det ett slags agenda för hur krig ska bedrivas och där står bland annat att


”i krig får man inte kriga civilklädd. Om det är krig mellan två stater så får man inte smyga in på fiendesidan utan att man har nåt slags igenkännelsetecken så att dom människor man möter ska veta att här kommer för det första en kombattant, för det andra vilken sida strider han på? Nånting som visar vem du är. Annars är du inte en kombattant och då gäller inte krigets lagar utan då gäller civila lagar.”

När det gäller platsen där filmen utspelar sig placerar Karl den i ett land i arabvärlden. På frågan varför, svarar han att ”man är ju färgad av var terrorism finns asså … man är ju uppvuxen med media att terrorism är eeeeee nånting som finns i arabvärlden … och då framförallt då i den palestinska delen asså konflikten Israel - Palestina.” Det finns en hel del saker i filmen, framhåller han, som visar att den utspelar sig i den delen av världen. Han nämner språket som mannen talar i början, vidare att mannen talar om att det varit diktatur i hans land i 35 år, vid ett tillfälle ser man en man hastigt skynda förbi, klädd som män ser ut i Saudiarabien, och sist men inte minst mannen i bilens utseende. ”Alltså han är ju inte blond och blåögd, va? Det är ju det.” Intervjuaren: ”Då kan man lätt placera, menar du?” Karl: ”Ja, just det.”

Kitty ser till filmens titel och säger att ”den heter ju ’Ondskan’ tror jag … så den handlar ju om en typ av ondska. I form av en då en självmordsbombare och eeeee den ifrågasätter vad som betraktas som terrorism och inte …” Hon kommer snabbt in på frågan om vad som kännetecknar en terrorist och slår fast att mannen definitivt är en terrorist eftersom terrorism handlar om ”när enskilda människor så att säga tar saken i egna händer och sätter sig över regeringar och demokratins vägar … och att det då t ex drabbar oskyldiga människor … det är just terrorism annars är det ju krig …” Hon säger att i och för sig så drabbas ju oskyldiga människor också i ett krig, men eftersom självmordsbombare inte förklarar krig och följer krigets lagar så är dom inte soldater i krig. Hon inser också att det är svårt att använda sig av demokratiska medel när man lever i en diktatur, men lämnar ämnet efter att ha konstaterat att detta rör sig om en terrorist.


Kurt beskriver också det som faktiskt skildras i filmen, nämligen att ”det handlar om en man som tänker göra ett sprängattentat, en självmordsbombare. Han skriver ett brev eller skickar en hälsning till sin dotter och sin fru där han tar avsked och berättar om varför han gör det …” Han är dock inte villig att beteckna mannen som terrorist utan utvecklar ett långt resonemang om hur och varför mannen befinner sig i den situation som skildras i filmen. Ord han använder sig av är: ”väldigt sammansatt man - väldigt sensitiv och känslig - fylld utav besvikelse - desperation - djup förtvivlan - maktlösheten - övergreppen - den enda han tycks kunna göra”. Kurt visar med sitt ordval en djup förståelse för filmens självmordsbombare. Han förstår att här är en man som mött väldigt mycket i livet vilket gör att han till slut inte klarar av att fortsätta leva som tillvaron ser ut. Han förstår och accepterar inte själva handlingen men han kan sätta sig in i mannens situation och känna med honom, känna hans desperation och att han så att säga kommit till vägs ände och inte ser någon väg ut ”han har gett sina skäl och visat oss sin själ … det enda han tycks kunna göra är att så att säga på det viset markera och manifestera … sitt … hat … sitt … vad kallar man det … desperation.” När det gäller platsen där filmen utspelar sig är Kurt litet svävande. Han tänker på mannens hudfärg och på att det varit diktatur i landet i 35 år och säger att filmen antagligen utspelar sig i ”södra Europa litet åt öster till, men i princip kan det också vara i Sydamerika, fast jag vet inte …”

Ove går direkt in på en analys av mannen i bilen och säger att:


”den handlar om en olycklig människa som har upplevt ett säkert väldigt tragiskt liv innan, ja upplevt fruktansvärda saker och som uppfattar det eee … kortfattat… vill få uttryck för dom här känslorna genom att utföra någon handling som han säkert upplever vara positiv i den bemärkelsen att han gör nånting konstruktivt på det viset att han väcker uppmärksamhet.”

Mannen är ett offer, och utsatt för påtryckning av den grupp han tillhör. Ove vill inte kalla honom terrorist utan säger att mannen är ett offer för terrorism i stället. ”Jag tror inte att det var han som hade planlagt det här själv. Det här var som sagt bomber som kom … tillverkade av sofistikerade … och kanske utlöstes av någon annan t o m på fjärr. Men samtidigt … alla har ett personligt ansvar”. Han säger sedan snabbt att han upplever att filmen utspelar sig i Palestina eftersom det talas om 35 års diktatur. Sedan tillägger han att mannens utseende också bidrar till att han tror att det är Palestina som avses.


3.2.2 ”Är det här en ond människa?”

Karl var mycket bestämd när han svarade: ”Jaa. Det är en ond man.” Samtidigt som han kan förstå den känsla av desperation som mannen talar om, 35 års diktatur och den unga flickan som blev skjuten utanför dörren så anser Karl att när mannen för resonemanget att man är ”antingen med oss eller emot oss” så blir han precis lika ond som dom som han vill bekämpa. Det märks tydligt att Karl blir starkt engagerad, känslomässigt, när han understryker att han absolut inte håller med om det som mannen säger att det finns några oskyldiga människor. ”Han beskriver själv att det kommer att dö mammor och pappor inne på den här stadion … Deras barn är naturligtvis oskyldiga!” Han säger att dom har ju inget som helst ansvar för den situation som råder i landet och ”även om det är den allra värsta fängelsechefstorteraren som dör därinne … om han har små barn så … dom berövas sin pappa och dom barnen är oskyldiga … därför finns det oskyldiga människor!”

Kitty tycker inte att mannen är ondare än någon annan. Hon tror ”att alla människor har ondska i sig eller är onda på sitt sätt.” Hon tillägger att hon menar att man har ondska i sig på samma sätt som man har godhet i sig och att det är sällan man möter människor som är ”genomgående onda”. På en fråga om vi alla då är potentiella terrorister säger hon först att hon inte tror det, men vid ett senare tillfälle i intervjun ändrar hon sig och säger att ”det är möjligt om man levde i en diktatur då är det väldigt svårt, tror jag, att sätta sig in i hur långt man skulle kunna gå …” Hon säger att hon tror att vi alla är kapabla att mörda om vi skulle hamna i en situation där våra barn skulle vara hotade t ex. Vi lär oss ändå att hantera vår inneboende ondska ”… jag har t ex lärt mig att det inte är rätt att gå in och skjuta andra bara för att jag är irriterad på nånting eller förbannad eller upprörd eller vill visa nånting.”

Kurt funderar länge på om mannen i filmen är en ond människa. Han kommer fram till att mannen inte är ond. Han säger att ”handlingen i sig är ju ond … sett ur konsekvensperspektiv så är handlingen ond. Hans avsikt är att döda massor med människor men … men det är inte tvärenkelt tycker jag att säga att han är ond …” Kurt säger vidare att han har litet svårt för mannens uttalande att man antingen är med dom eller emot dom och att det inte finns några oskyldiga människor. ”Det onda är ju varken svart eller vitt, det onda finns i oss, hos oss allihop och på ett eller annat sätt, mer eller mindre märkbart, mer eller mindre tydligt. Så på så sätt är väl alla eller ingen oskyldig men … men …” Vi är alla potentiella terrorister säger han ”definitivt! Under rätt betingelser skulle vem som helst av oss kunna bli torterare eller terrorist!” Alla människor kan inte inse och erkänna det men ”det borde man göra därför det är just förnekandet som är det farliga!” Han säger att om man inte inser att man har ondska inom sig så blir konsekvensen att man projicerar den på andra människor. Han exemplifierar med det som hände i Bosnien, där människor som levt sida vid sida trots att de tillhörde olika etniska grupper genom taktiska grepp gjordes till fiender och ”hatet blir så starkt, det blir så stort, det går inte att stoppa det.”

Ove tycker inte att mannen i filmen är en ond människa. ”Jag tror han är mer ett offer alltså. Han är eeeeee … en sak är säker, han är ofullkomlig, vilket vi alla är va. Då blir man, om man inte har rätt styrning, lätt ett offer och inte ser dom stora konsekvenserna sett i ett större sammanhang.” När han ska förklara hur han tänker när han ser mannen som ett offer talar han om att mannen själv säger att för att förstå det onda som händer i världen ska man söka pengarna och vem som tjänar på det som händer som inte går att förstå. Ove menar att mannen själv är ett offer för ”såna som söker pengarna också … pengar är ju makt, va, och makt och pengar ger ju också vapen …” Det finns något inom oss, en girighet, som Ove jämställer med ondska och han återkommer till att det är ”en brist på vägledning, helt enkelt.” Dom flest människor är ju utrustade med ett samvete som styr oss så att vi inte misshandlar och dödar andra. Men, säger han, om man umgås i kretsar där detta beteende är vanligt ”ärrar man sitt samvete, då känns det inte på samma sätt.” Vi har alla ondska inom oss i form av själviskhet och eftersom vi alla är ofullkomliga kan vi, med dålig vägledning, bli onda. ”Titta på Hitlertyskland. Det var ju familjefäder och andra som gick med och gasade judar och andra i koncentrationsläger och gjorde fruktansvärda handlingar. Men då … samtidigt … man har ju ett eget ansvar också … personligt…” När Ove funderar kring frågan om det finns oskyldiga människor svarar han: ”Alla är ofullkomliga.”

3.2.3 ”Är ondskan en reell företeelse?”

Karl: ”Alltså, som biologiskt fenomen finns den inte. Ingen människa föds med det sen kan man socialiseras eeeee … alltså på grund av sin uppväxt sin situation som man lever i och i samhället.” Det finns, säger han, en del individer som kan klassas som psykopater och som kan ha störningar i sin empatiska förmåga och han menar att dessa människor kan ha lättare till onda handlingar. ”Alltså, ondska reellt sett finns inte men den finns ju egentligen bara som eeeee … som nånting människan har skapat”. Karl anser sig inte behöva en personifikation av ondskan och han frågar sig varför man skulle behöva det. ”Alltså, naturligtvis finns det figurer i världshistorien som man kan säga att dom är rakt igenom onda så att säga, va…” Han nämner Stalin, Hitler och Pol Pot. ”Men jag vet inte om det är nåt behov av att personifiera ondska det har jag aldrig …” Han talar om religionens betydelse för begreppet ondska och säger att för honom och, som han upplever det, för Sverige som land har religionen haft och har en väldigt liten betydelse. Han säger att han ofta använder ord som ”jävel” och att det inte har någon negativ laddning för honom utan att det mer är använt för att förstärka någonting. I en del länder, där religionen är ”invävd i samhället på något vis”, och man lever mycket närmare religionen blir ordet ondska mycket starkare för människorna. Ondska är något som Gud bekämpar och det är något som också människorna känner sig delaktiga i. ”Guds kamp mot Ondskan.”

Kitty tycker inte att ondskan är en reell företeelse. ”Nej, det är fråga om en bedömning. Utifrån kultur, traditioner osv.” Hon tror det är väldigt vanligt att människor gör sig en bild av ondskan och hon nämner Hitler i det sammanhanget. ”Ja, sätt upp Hitler … så skulle ju alla svenskar, tror jag, säga att han är ondskan.” Hon säger också att alla människor har ett behov av syndabockar och av att kunna säga att andra är dumma för att på så sätt själv känna att man är bra. Man har inte förmågan att se det onda hos sig själv och det är nästan omöjligt att göra det om inte någon närstående påpekar det för en. Kitty tror att man behöver hjälp av ”proffs … för att kunna ta tag i den sidan hos en själv.”

Kurt säger efter en lång paus att huruvida man kan anse att ondskan är en reell företeelse är mycket svårt att uttala sig om. Att det finns onda handlingar är ju odiskutabelt, men om man ska betrakta ondskan som en självständig kraft är nog ytterst tveksamt. Efter ett tag fortsätter han:


”Det tycks finnas något destruktivt i tillvaron - nånting destruktivt som också kan påverka oss människor och hela skapelsen på nåt vis men huruvida detta är en personlig maktsfär det … det har jag svårt att uttala mig om … om man tänker sig att det finns en ond kraft och en god kraft så är det definitivt så att den goda kraften är avsevärt mycket starkare än den onda kraften i tillvaron. Men nånting finns det i och för sig som … som …”

Litet senare tillägger han: ”Utifrån ett religiöst betraktelsesätt så står Gud för det enbart goda och Djävulen står för det enbart onda. Så att säga.”

Ove säger först att han inte anser att ondskan är ett eget väsen utan ett uttryck för människans själviskhet i olika former. Denna själviskhet, menar han, tar sig uttryck i onda handlingar. Mot slutet av intervjun ändrar han sig och talar om sin tro på andemakter och demoner, ”… folk blir demonbesatta och utför de mest bestialiska handlingar.” Han talar om betydelsen av ordet djävul, att det betyder motståndare och lögnare och att denna andevarelse vill motarbeta Gud och allt det som står i Bibeln. Att människor blir besatta av demoner kan inträffa när dom är svaga av någon anledning.


”Uppenbarelseboken sägs att motståndaren skulle bli nedkastad i ändens tid i jordens närhet och gå runt som ett rytande lejon och söka uppsluka dem som han kan och ett lejon tar ju dom som är svaga och utsatta eller som har sänkt garden, va, och tar droger … eller … då har du ju sänkt garden och då kan du bli ett offer.”

Sedan säger han eftertänksamt: ”Ja, det är ett verkligt hot. Det är en realitet.”

3.2.4 ”Hur vet vi vad som är ont och vad som är gott?”

Karl säger att enligt hans uppfattning finns det situationer då ondska inte kan bekämpas på annat sätt än med våld. ”Det är uppsåtet bakom våldet som avgör om det är något negativt eller positivt.” Han förklarar med ett exempel:


”Om man t ex griper en man som håller på och misshandlar en annan man … om man då tillgriper våld … är det sanktionerat och ett våld som är nödvändigt och det är alla överens om att det här är bra att dom går in och bryter och det är under ordnade former på nåt sätt och det är så jag föreställer mig också att krig kan vara eller bör vara även om det är den yttersta formen …”

Och hur vet vi då vad som är ont och vad som är gott? Jo, säger Karl, det beror på vem som beskriver händelsen i efterhand. Den som har utfört handlingen försöker legitimera den genom att säga att det inte fanns något annat alternativ i just den situationen man befann sig i, medan den som blivit utsatt för handlingen naturligtvis har en helt annan uppfattning. Sedan står vi andra runt omkring och har synpunkter, vi som inte är direkt utsatta ”vi kan säga att det där var fel, det var gott, det var ont eeee … men det är ju så att om en handling är ond eller inte är ju upplevelseavgörande…”

Kitty anser att bedömningen vad som är ont och vad som är gott är en fråga för den kultur och den förhärskande traditionen i det land man lever i. Det finns inget utrymme för personliga ställningstaganden.


”Jag tror att det är upp till varje kultur och tradition att bedöma t ex att våldtäkt är ondskefullt, en ondskefull handling … eller att mord är lika med ondska … jaa … eller … pedofili … i vår kultur t ex… det kan ju alla skriva under på tror jag. Så det är inte upp till var och en … men sen finns det saker som var och en kan tycka i en kultur är ont, men som kanske inte alla tycker är ont.”

Kurt anser att det är omöjligt att rakt av säga att något är ont eller gott. ”nånstans måste syftet vägas in, ändamålet vägas in … eeeee … det går liksom inte att säga svart eller vitt utan det är så många faktorer som måste vägas in för att kunna avgöra om en handling är god eller ond.” Han funderar en lång stund och säger sedan:


”… handlingen att ta ett liv är i och för sig ond men det kanske är mindre ondska i det än den ondska det hade kunnat ställa till med om man inte hade gjort det. Man måste vara försiktig med alla dessa människor som är färdiga med att säga: det här är ont och det här är gott, si och så … Så enkel är inte tillvaron, så fungerar det inte. Så ser jag på det.”

Han talar om Gud i relation till det vi människor kan uppleva som ont och gott med våra sinnen som i det sammanhanget är mycket begränsade. Han menar att när det gäller Gud och hans handlingar så finns det avsevärt mycket mer ”det vi inte vet och inte kan förstå. Och det gör ju att utifrån Guds perspektiv så kanske det som vi uppfattar som ont kanske är nånting annat. Vi definierar utifrån vårt perspektiv -så- men vad vet vi om det stora perspektivet?”

Ove säger att det varierar vad människor ser som ont och gott. Inom vissa grupperingar ses det som av många anses som ont, mord t ex, som något gott eftersom målet är något som ses som eftersträvansvärt och gott. När det gäller religionen så menar han att man missbrukar Guds ord när man säger sig delta i ett heligt krig, eftersom ”Jesus sa så här: Du ska älska dina fiender. Och den lilla grejen gör att det väger upp, va, älska dina fiender … OK, du har kanske en fiende men du ska älska honom - då dödar du inte honom, va!” Ove menar att det gäller att noga undersöka Bibeln ”och då upptäcker man att dom här livsreglerna … det är som en handbok för livet, att dom håller… om man ser det i väldigt kort perspektiv kan man tycka att det där är jättejobbigt, inskränkt, men i det långa loppet, lite längre alltså, om man ser helhetsbilden så är dom råden kristallklara … och bra. Men tyvärr missbrukas dom.” Hans övertygelse är att alla frågor man har och alla problem man kan uppleva får sina svar om man noga studerar Bibeln. Där finns svaret på vad som är gott och vad som är ont.

4. Avslutande analys och diskussion


Utgångspunkten för intervjuerna har varit kortfilmen Möte med Ondskan, där vi får möta en självmordsbombare 12 minuter innan han ska spränga sig själv och många, för honom okända, människor till döds på en fotbollsstadion någonstans i världen. Jag märkte på informanterna att ämnet engagerade dem även om någon kanske inte uttryckte sig så uttömmande, verbalt sett. Intervjuerna ägde rum före sommarens terrordåd i London och jag har funderat på om kanske informanternas svar sett annorlunda ut om vi samtalat om filmens ämne efter det att bombningen av tunnelbanan ägt rum.


När det gäller det första temat i intervjuerna, Vad handlar den här filmen om?, är det intressant att se likheterna och skillnaderna i intervjusvaren. Karl, som snart ska bli far för andra gången, tycker att filmen först och främst handlar om en mans avsked till sin familj. Kurt beskriver visserligen exakt vad som händer i filmen men visar en förvånansvärt stor förståelse för mannen. Det skulle kunna bero på hans erfarenhet som fängelsepräst och den stora insikt han fått i brottslingars oftast mycket komplicerade liv. Ove lämnar helt den yttre handlingen och beskriver i stället det han tror att mannen upplevt och hur mannen är som person. Han går så långt att han säger att mannen i filmen antagligen inte planlagt sitt kommande attentat själv. Anmärkningsvärt är att han t o m menar att någon annan kommer att utlösa bomben med en fjärrkontroll trots att mannen faktiskt visar upp sin detonator för kameran. Mannens utseende och det faktum att han talar om att landet haft diktatur i 35 år har avgörande betydelse för var i världen informanterna tror att filmen utspelar sig. Karl: ”Alltså, han är ju inte blond och blåögd, va?” Palestina - Israel är ett förstahandsval.


Informanterna skilde sig åt när det gällde frågan ”Är det här en ond människa?”. Karl sade mycket bestämt: ”Jaa. Det här är en ond man.” Kitty tyckte att mannen inte är ondare än någon annan. Kurt kom, efter att ha funderat länge, fram till att mannen inte är ond och inte heller Ove kunde se mannen som ond. Karl var den som visade starkast sinnesrörelse när den här frågan kom upp. Han tog upp mannens uttalande ”dom som inte är med oss är emot oss” och menade att i och med detta kategoriska sätt att resonera, så blir mannen precis lika ond som de människor han säger sig vilja bekämpa. Dessutom, sa Karl, så finns det oskyldiga människor! ”barn är naturligtvis oskyldiga!” Han sa att det spelar inte någon roll vad föräldrarna gör, barnen är i alla lägen oskyldiga offer. Kitty förklarar att hon anser att alla människor har ondska i sig och den åsikten uttalar också Kurt. Dom säger båda att vi är alla kapabla till onda handlingar beroende på vilka omständigheter vi befinner oss i och speciellt Kurt understryker det och fortsätter med att säga att det är något som långt ifrån alla människor kan erkänna för sig själva. Det är inte det faktum att vi alla har ondska i oss som är det farliga, säger han, utan att så många människor förnekar detta faktum. Ove skiljer sig markant från de övriga i den här frågan. Han säger inte bara att mannen i filmen inte är ond; han sträcker sig så långt att han menar att mannen i själva verket själv är ett offer för terrorism. Han grundar sig på sin tro och hänvisar till det som sägs i Bibeln att vi är alla ofullkomliga och i och med det är vi alla, om vi har fel styrning, lätta offer för själviskhet och girighet. Ove jämställer dessa två företeelser med ren ondska och han medger att de finns latent inom oss alla. Med dålig vägledning kan vi, eftersom vi är ofullkomliga, bli onda.


Stor enighet råder beträffande frågan ”Är ondskan en reell företeelse?”. Den ende som inte riktigt kan bestämma sig är Ove som först säger att ondskan inte är ett eget väsen utan ett uttryck för människans själviskhet men som senare, i slutet av intervjun, ändrar sig och talar om djävulen och demonerna som är nedkastade från himlen till jorden nu i de yttersta dagarna. Hans resonemang leder honom fram till påståendet: ”… den är en realitet.” Karl säger att ondska inte är något man föds med utan något som människor skapar utifrån sina upplevelser under uppväxten. Det finns förstås psykopater som p.g.a. sin sjukdom kan ha lättare till onda handlingar men, återigen, det är något som människor skapar. Kurt säger att det tycks honom som om det finns något destruktivt i tillvaron som vi kan påverkas av men att ondskan skulle vara en ”personlig maktsfär” har han ingen åsikt om. Han tror på det goda och det onda och han är övertygad om att det är det goda som dominerar. Kitty tycker att vad som är ondska är en bedömning som man gör utifrån kulturella värderingar. När det gäller personifikation av ondska nämner både Karl och Kitty Hitler som en person som människor betraktar som ”ondskan”. Kitty talar om vårt behov av syndabockar och hur de tjänar ett syfte så att vi ska kunna känna oss som bra människor när vi jämför oss med dem. Hon talar också om att det är näst intill omöjligt att upptäcka det onda hos oss själva och att man behöver någon närstående som hjälper oss med det. Trots att Karl nämner Hitler, Stalin och Pol Pot som personer som kan anses som rakt igenom onda så anser han att han inte har något behov att personifiera ondskan.


Hur man kan veta vad som är ont respektive gott diskuterades också av samtliga informanter. På frågan: ”Hur vet vi vad som är ont och vad som är gott?” svarade samtliga att det kan variera från fall till fall, från land till land och från en grupp av människor till en annan. Karl talade om att i vissa situationer är våld nödvändigt för att bekämpa ondska och menade att det är uppsåtet bakom våldet som avgör om våldet i sig är negativt eller positivt. Kitty var inne på samma linje och sade att hon inte skulle tveka att döda någon som attackerade hennes barn t ex. Vidare sade hon att det är en fråga om vilken kultur man tillhör, vad som anses ont respektive gott. Kurt var väldigt svävande när han talade om denna fråga. Han ansåg att det är helt omöjligt att rakt av säga vad som är ont och vad som är gott. ”Det är många faktorer som ska vägas in …” Om man hindrar en person att ta livet av en annan person och då använder sig av våld så är det ett legitimt våld. Handlingen att ta ett liv är i och för sig ond men det kanske är mindre ondska i det än den ondska det hade kunnat ställa till med om man inte hade gjort det.” När det gäller vad som sker i världen t ex naturkatastrofer, svält, krig och terrorhandlingar och att människor ofta frågar sig om det verkligen finns en Gud när så mycket ont händer, säger Kurt att vi människor har begränsade möjligheter att uppfatta vad som är ont och gott och att vi inte har förmågan att se saker utifrån Guds perspektiv. Det vi uppfattar som ont kan, med andra ord, i ett större perspektiv vara gott. Man måste vara försiktig med människor som kategoriskt uttalar att något är gott eller ont, livet är mer komplicerat än så, säger han. Ove hänvisar till Bibeln och de ”livsregler” som finns i den. Han menar att människor missbrukar Guds ord om de säger att de deltar i ett heligt krig. Jesus sade: ”Älska dina fiender OK, du kanske har en fiende, men du ska älska honom …” Det gäller, säger han, att se till helheten och söka sanningen som han menar står att finna i Bibeln. Följer man Guds ord så behöver man inte fundera på vad som är gott eller ont, då vet man att man gör det som står i ens makt för att bli en så god människa man i sin ofullkomlighet kan bli.

Kan man då tänka sig en värld utan ondska? Om man ser till Jungs teorier kan man inte det eftersom ondskan ingår i människans predikament. Ondskan finns inom oss redan vid födseln och vi kan egentligen inte själva avgöra vad som objektivt sett är ont eller gott eftersom det kan skifta beroende på situation, subjektivt omdöme och moralkodex. Något som vi uppfattar som ont kan, i det långa loppet och med facit i hand, visa sig inte alls vara det och på samma sätt kan något vi anser vara gott visa sig vara ont. Vad vi måste göra är att erkänna att ondskan existerar. Gör vi inte det så kan vi inte heller tala om godhet eftersom båda är likvärdiga delar i ett motsatspar som vi har inom oss. Frågan är hur vi hanterar detta problem och om vi hemfaller till att söka en mening med ondskan eller inte. Jung menade att kristendomens sätt att hantera detta problem är att projicera all godhet på Gud och all ondska på Satan. Kurt, som är präst, säger just det i intervjun: ”Utifrån ett religiöst betraktelsesätt så står Gud för det enbart goda och Djävulen står för det rent onda så att säga …” Jung menar att om man gör den polariseringen av ont och gott så ser man icke kristna som personifieringar av ondskan och det är intressant att se att Kurt faktiskt uttrycker att han har svårt för mannens uttalande att man antingen är med hans grupp eller mot hans grupp. Samma åsikt har Karl när han säger att i och med att mannen säger: ”ni är antingen med oss eller emot oss” så blir han precis lika ond som dom han vill bekämpa. Jag kan förstå Karls uppfattning eftersom han klart uttalat att han inte är det minsta religiös, men Kurt förvånar mig eftersom repliken är hämtad ur Bibeln, Matteus evangelium, kap. 12 vers 30 där Jesus säger: ”Den som icke är med mig, han är emot mig”. (1917 års översättning).

Kurt uttrycker samma åsikt som Jung när han talar om att det kan vara svårt att avgöra vad som egentligen är ont och gott fast Kurt relaterar till Gud och menar att med Guds förmåga att se till helheten och det långa perspektivet, kan något som vi uppfattar som ont i själva verket var gott. Det är bara det att vi, med våra begränsade sinnen inte har förmågan att förstå det. Jung säger också att vi inte kan vara säkra på att våra bedömningar av vad som är ont eller gott är riktiga eftersom vi är mänskliga och ofullkomliga, men att vi måste söka efter svaren via självkännedom.


Jung talar om Satan som Guds skugga och att när Guds individuationsprocess börjar förvisas Satan till jorden, där han försöker påverka människor så att de skall följa honom. Ove talar om att han tror på demoner, onda andemakter, som utför sina onda handlingar med själviska syften. Han citerar Uppenbarelseboken där det står att motståndaren (Satan) skall bli nedkastad till jordens närhet och gå runt som ett rytande lejon och söka uppsluka den som han kan ”och ett lejon tar ju dom som är svaga och utsatta eller har sänkt garden va, och tar du t ex droger då har du sänkt garden och då kan du bli demonbesatt och göra onda handlingar. Då blir du ett offer.”

Alla informanterna är av den åsikten att vi har ondska inom oss och att vi lär oss att hantera den sidan hos oss själva på olika sätt. Ove söker vägledning i Bibeln, Kitty talar om uppfostran och moral. Karl säger att ondska är något människan skapat och att den inte finns hos människan när hon föds utan att det är beroende av uppväxt och social situation hur pass utvecklad den sidan blir. Här är en motsats till Jungs teori som är att ondskan inte kan betraktas som något som ett dåligt inflytande från samhället skapat hos människan. Kurt, med sin bakgrund som fängelsepräst, talar mycket om att det onda inte är svart eller vitt och att vi alla, beroende på situationen, skulle kunna bli ”… torterare, kunna bli terrorist”. Här får han medhåll av de övriga informanterna. Kurt säger vidare att det som är farligt är att människor förnekar att de skulle kunna utföra onda handlingar och att det är viktigt att vi anstränger oss att inse att det som händer i filmen och i världen också kan hända oss. Om vi inte erkänner vår egen onda sida kommer vi att projicera ut den på andra människor antingen på enskilda eller på grupper eller hela nationer. Jung talar här om den kollektiva skuggan som är den mörka sidan inom alla människor. Kurt var den ende som inte nämnde någon enskild människa som skulle kunna vara en personifikation av ondskan. De övriga tre nämnde alla Adolf Hitler. ”… en ond person som t ex Hitler personifierad med ondskan …” (Kitty), ”Titta på Hitler i Tyskland” (Ove) och ” … liknande med Hitler” (Karl). Karl framhåller dock att han, personligen, inte har något behov att se ondskan personifierad.


Jung säger att för att kunna ta itu med sin skuggas innehåll krävs att man besitter ett stort mått av moralisk beslutsamhet och att det är en stor och mycket svår uppgift eftersom de egenskaper som man kommer att finna står i skarp kontrast till det medvetna ideal man strävar efter. Kitty säger att: ”Jag tror att om man ska kunna ta tag i det själv så måste någon påpeka för en … Någon man lever nära eller en god vän eller att man får upp ögonen för det och att man själv kan jobba med det med hjälp av proffs …” Det är precis det som Jung talar om nämligen att det brukar vara människor i vår närhet som först upptäcker våra skuggsidor, ofta långt innan vi själva klarar av att göra det, och att man oftast behöver någon som hjälper och ledsagar en när man arbetar med den sidan av sin personlighet. Annars är det lätt hänt att man ger upp när man stöter på egenskaper som man svårligen kan acceptera.


Något som kom fram hos alla informanterna och som förvånade mig var uppfattningen att ondska eller onda handlingar, som de ville kalla ondskan, på något sätt är ett relativt begrepp. Att det i vissa situationer är tillåtet att använda onda handlingar för att uppnå ett gott mål. Kitty säger att hon tycker att ”man skulle mörda om någon gör någonting mot ens barn men det tycker inte jag är ondska”. Och ”det är möjligt om man levde i en diktatur då är det väldigt svårt, tror jag, att sätta sig in i hur långt man skulle kunna gå.” Ove ser ju mannen i filmen som ett offer, utsatt för påtryckningar, och han kan förstå att man kan förmås att göra onda handlingar för att uppfylla ”gruppens mål”. Han berättar att han själv gjort saker som att demonstrera ”under röd fana - ovetande - bara för att jag gick med mina kompisar. Jag bodde i FNL-högkvarteret i Västerås *skratt* Under ständig bevakning av SÄPO!” Kurt har en mycket förstående inställning till den situation mannen i filmen befinner sig i. Han säger att:


”man måste vara försiktig med alla dessa människor som är färdiga med att säga att 'det här är ont och det här är gott' si och så, så enkel är inte tillvaron, så fungerar det inte. Någonstans måste syftet vägas in ändamålet vägas in det kan vara en god handling att hindra en person att mörda en annan person och det våldet är legitimt då … handlingen att ta ett liv är i och för sig ond, men det kanske är mindre ondska i det än den ondska det hade kunnat ställa till med om man inte hade gjort det”

Karl drar, i sin analys av vad som är ont och gott, slutsatser som sträcker sig ända till att krig bör ske under ”ordnade former”. Han säger att: ”Det är uppsåtet bakom våldet som avgör om det är något positivt eller negativt. Om man t ex griper en man som håller på och misshandlar en annan man … om man då tillgriper våld är det sanktionerat och ett våld som är nödvändigt”.


Om man hårdrar den inställningen, att ondskan är ett relativt begrepp, skulle man kunna säga att vi här har att göra med det som Svendsen kallar den idealistiska ondskan. Det betyder att den som utför en ond handling inför sig själv försvarar den med att avsikten är att uppnå ett mål som är gott. Man kan säga att det är denna ursäkt för onda handlingar som är inbyggd i uttrycket ”ändamålet helgar medlen”. Vad man då måste fråga sig är vem som ska bestämma vilka mål som är goda och som berättigar till onda handlingar. Är det människor som omfattar samma idéer och ideal som vi eller är det också relativt? Är det på så sätt vi rättfärdigar västmakternas krig mot terrorismen? Varför är våra mål ”godare” än målen för dem som vi kallar terrorister? De är ju lika övertygade om sin rättfärdighet som vi är om vår. Det handlar här om skillnaden mellan vi och dom andra där de onda alltid är de andra aldrig vi själva. Men genom att utföra handlingar i avsikt att bekämpa det onda (dom andra) så för vi i själva verket in ondskan i världen. Detta åstadkommer en spiral där ondskan ökar i takt med att våra onda handlingar ökar. Vi kallar det för att hämnas men vad vi egentligen gör är att ansluta oss till dom som vi kallar våra fiender och i och med det blir vi exakt lika onda som dom.


5. Sammanfattning


Det som framkommit i min lilla undersökning är att samtliga informanter är av den åsikten att människan inte är ond eller god utan ond och god. Vi har alla ondska inom oss likaväl som vi alla har godhet inom oss. Det betyder naturligtvis inte att vi alla kommer att utföra onda handlingar men det innebär att vi alla har möjligheten till såväl onda som goda handlingar inom oss. En människa kan ha en rad olika motiv till att utföra onda handlingar. Hon kan intala sig själv att hennes agerande i själva verket är gott, sett i det långa perspektivet, eller hon kan vara medveten om att hennes handlingar är onda men trösta sig själv med att dessa handlingar leder till ett mål som är positivt för många människor.


Det faktum att vi alla är kapabla att t ex tortera en annan människa betyder inte att alla kommer att göra det i en given situation. Här är en fråga om moral och det är inte ett faktum att vi alla kommer att ge efter i det kritiska ögonblicket. Det flesta gör det antagligen men inte alla. Vi kan faktiskt inte med bestämdhet säga hur vi kommer att reagera när/om vi ställs inför valet att utföra en ond handling eller att avstå.


Frågorna jag hade inför arbetet har mina informanter svarat på genom sina egna funderingar. Ondskan är en reell företeelse för Kurt och Ove. Ove är den som är tydligast på den punkten. Kurt är litet mer svävande och ger sina åsikter både ur en religiös och ur en profan synvinkel. När han talar ur en religiös synvinkel är han bestämd att djävulen står för det enbart onda och att den onda makten är en verklig företeelse. När han talar ur en allmänmänsklig synvinkel är ondskan mer relativ och grundar sig på omdöme, moral och etik. Karl och Kitty är helt på det klara med att ondskan är ett moraliskt, etiskt problem.


Skuggproblematiken är tydlig hos tre av informanterna. Kitty säger att hon tror att det är väldigt vanligt att människor behöver syndabockar att skylla på eftersom det får dem att känna sig så bra själva. Ove talar om människor som har ”dålig vägledning” och att det kan få dom att utföra onda handlingar. Hans rekommendation är att alla gör som han och börjar studera Bibeln eftersom det är där man kan finna ”sanningen” och den ”rätta” vägen. Karl säger, när han talar om terrorism, att han vuxit upp under en tid då man fått lära sig att terrorism är något som förekommer i arabvärlden och att han har större förståelse för väst eftersom han är kulturellt närmre dom som ”har kapacitet att fälla bomber från flygplan”. Kurt uttrycker att det är relativt, vad som är gott och ont, och att man måste se till målet när man bedömer en handling, vilket skulle kunna ses som en skuggprojektion när han samtidigt säger att självmordsbombaren utför en ond handling. I och med det har han underkänt mannens skäl till bombdådet och som en konsekvens skulle man kunna säga att med ett annat mål skulle samma handling inte vara ond. Jag får trots detta hela tiden ett intryck av att han medvetet anstränger sig att se problemen ur så många synvinklar som möjligt.


Självkännedomens väg, eller som Jung kallar den individuationsprocessen, är nog den väg vi måste gå om vi skall ha en möjlighet att komma tillrätta med ondskans problem. Det krävs en förändring av människan och i och med att denna förändring äger rum kommer också samhällen att förändras. Det krävs insikt och förnuft och en förståelse för vårt eget sammansatta psyke och att detta är en realitet oavsett vilken kontext vi befinner oss i.

”Den som alltså vill ha ett svar på frågan om det ondas problem sådant det framstår idag behöver i första rummet en grundlig självkännedom, dvs. den bästa möjliga kunskap om sin helhet. … Han måste utan försköning få veta hur mycket gott han förmår och vilka dåligheter han är i stånd till, och han måste akta sig för att hålla det ena för verkligt och det andra för en illusion. Båda delarna är sanna och som möjligheter, och han kommer inte att helt kunna undgå vare sig det ena eller det andra, om han - som han egentligen av naturen måste - vill leva utan självsuggestion eller illusioner.”
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