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Abstract 
The aim with this paper is to study the different portrayals of evil as seen in Mary Shelley´s 

Frankenstein. The analysis of the material is supported by two theories of evil, to further 

establish an objective aspect to the main subjective interpretation of the content. The analysis 

is conducted with the support of Claudia Card´s theory of evil from the book The Atrocity 

Paradigm, as well as Arne Johan Vetlesen´s theory of evil from the book Studies of evil. Card´s 

theory of evil takes the rains in determining whether or not a deed should be deemed as evil or 

just unethical. Meanwhile, Vetlesen´s theory focuses more on determining the causes of evil 

and what motivates evildoers to commit acts of violence towards other people. These two 

theories work well together to better understand the abstract and concrete shapes of evil in the 

novel.  

 
The conclusion drawn in the paper is that both Frankenstein and his creature are capable of evil 

deeds. The creature does do more evil deeds than Frankenstein, but nevertheless, they both 

commit acts of evil according to Card´s criterium for atrocities. Furthermore, while the creature 

seems to lack Vetlesen´s articulated cultural symbols, Frankenstein seems to lack in a sense of 

responsibility and growth. Since neither Card nor Vetlesen claim to be able to determine 

whether or not a person is predominantly evil or good, this paper will not try to answer that 

question, but rather discuss the characters as a whole based on the results from the analysis.  
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1. Inledning 
 

” Knowledge is knowing that Frankenstein is not the monster. Wisdom is knowing that he is”1 

 
Detta citat har alltid fascinerat mig, så till dess grad att jag nu skriver en uppsats om det. Första 

delen av citatet spelar på idén att många tror att Frankenstein är namnet på den namnlösa 

varelsen, när sanning är att det är dess skapare som bär namnet. När denna första anekdot är en 

underhållande trivia bidrar istället dess efterföljare till djupare filosofisk analys. Varför antyder 

citatet att Frankenstein faktiskt är monstret när han på pappret tydligt inte är det? Denna fråga 

lägger grunden till syftet med denna uppsats vilket kan förklaras, i sammanfattning, som 

ondskans komplexitet. Ett fenomen som alltid tycks intressera, förundra och förbluffa oss, inte 

bara i just denna berättelse utan också i verkligheten. Vad är ondska? Hur ser den ut? Vem 

bestämmer hur den ser ut? Vem utför den och hur bör vi hantera den? Dessa frågor och ett 

otaliga fler har redan ställts och kommer att ställas under människans existens. Vi tycks dras 

till spänningen i ondskans gestaltning och allt som balanserar på gränsen och vi spiller ingen 

tid på att försöka förstå oss på den.  

 
När jag först sökte på begreppet ondska fick jag träff på otroligt många verklighetskopplade 

källor som på något sätt kopplar till vår fascination, så som rättegångspodden, mordpodden, 

Netflix Ted Bundy dokumentär och spelfilm, dokumentärer om andra världskriget och Leif GW 

Perssons berikande bidrag till brottsförståelse, för att bara nämna några stycken. Vår fascination 

med människor som gör ont stannar dock inte bara med vår verklighet. Vår kultur är fullstoppad 

till bredden med gestaltningar av ondska, och ändå hinner inte utbudet med efterfrågan. Darth 

Vader, Ramsey Bolton, Voldemort och Amy Dunne är några exempel på episkt onda karaktärer 

i populärkultur. Med denna fascination som utgångspunkt finner jag det lämpligt att göra ett 

filosofiskt bidrag till ondskans representation i skönlitteraturen då det är ett fenomen alla på 

något sätt kan relatera till. Jag har valt att skriva om det kända verket Frankenstein av Mary 

Shelley och hur den potentiella ondskan ser ut i, och bland, hennes karaktärer.  

 
1.1 Syfte och frågeställning 
 
Det breda syftet med denna uppsats är att vidare utveckla analysen av ondska så som den 

representeras i skönlitteratur. Fortsättningsvis är det smala syftet med uppsatsen att djupare 

 
1 Ursprung okänt 
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analysera Mary Shelleys Frankenstein och de gestaltningar av potentiell ondska hennes 

karaktärer representerar, sett utifrån de förklaringsmodeller som går att hitta i Claudia Cards 

och Johan Arne Vetlesens teorier om ondska.  

 
Frågeställning: 
 

• Hur kan Mary Shelleys gestaltning av ondska i Frankenstein definieras, förklaras och 

hanteras utifrån Claudia Cards och Arne Johan Vetlesens teorier om ondska? 

 
1.2 Material: Frankenstein 
 
Frankenstein. En av de mer högljudda klassikerna som är känd för att, av vissa, ha kallats för 

den första science fiction romanen av sin tid. Att den kända romanen står sig än idag, mer än 

200 år senare, är inte ett svårgreppat koncept. Emellertid exakt vad som gör denna berättelse så 

svår att glömma är dock ett än mer utmanande tankeexperiment. I den här uppsatsen kommer 

temat ondska att analyseras genom narrativen i Frankenstein och detta motiverar en relativt 

övergripande nerbrytning av handlingen i boken för att analysen ska bli lättare att följa. Även 

om Frankensteins handling är relativt känd bland många följer här en sammanfattning av boken 

och dess huvudkaraktärer. 

 
Viktor Frankenstein, en självutnämnd vetenskapsman som blir besatt av att försöka skapa liv 

från död materia, studerar under många år för att till sist knäcka gåtan om vart liv kommer ifrån. 

Han ´monterar´ en kropp av likdelar och lyckas få liv i denna varelse. När den ohyggligt fula 

varelsen vaknar blir Frankenstein dock så pass överväldigad och rädd att han flyr platsen. I 

liknande position, lämnad ensam och förvirrad, flyr varelsen också platsen. De människor 

varelsen möter på sin resa reagerar inte väl på dess skrämmande utseende och jagar bort denne 

gång på gång. Bristen på mänsklig kontakt och ömhet förvrider varelsens inställning till 

människor och denne vänder sin ilska till hämnd; hämnd mot sin skapare. Varelsen dödar 

Frankensteins yngre bror i vrede och ser till så att en familjevän får skulden, vilket resulterar i 

hennes hängning. När Frankenstein möter varelsen uppe i bergen vädjar denna om att få en 

partner för att motverka ensamheten som bidrog, som bensin på elden, till varelsens onda 

gärningar. Efter mycket tvekan lovar Frankenstein att skapa en brud till varelsen. Dock ändrar 

sig Frankenstein i slutet av boken då tanken på en potentiellt påbörjad ny ras är för fasansfull. 

Varelsen blir återigen överrumplad av känslor av ensamhet, isolering och vrede och lovar att 

vara där under Frankensteins egen bröllopskväll, då den senare förstört den tidigares. Så sant 
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som det är sagt, varelsen dödar först Frankensteins bästa vän och sedan hans fru på deras 

bröllopskväll och detta leder till att Frankensteins lovar att dedikera resten av sitt liv till att hitta 

och döda varelsen. Han dör dock under den långa jakten och varelsen, överkommen av ånger 

och vemod över situationen, försvinner i natten i ett antaget självmordsförsök efter att ha bett 

om ursäkt över sin skapares kropp.    

 
1.3 Avgränsningar 
Teorierna om ondska är många i antalet och därför har antalet teorier använda i denna uppsats 

begränsats till ett par för att på ett rättvist sätt kunna representera de två i sin helhet då 

uppsatsens utrymme är begränsat. Ett urval av övriga teorier om ondska kommer i korthet att 

presenteras under rubriken bakgrund.  

 
Fortsättningsvis kommer inte heller alla karaktärer i Frankenstein att analyseras utifrån de två 

teorierna då utrymmet i denna uppsats är begränsat. Fokus kommer att läggas på de två 

huvudkaraktärerna, Victor Frankenstein och hans skapelse; varelse. Motiveringen till detta 

urval är att dessa två karaktärer är de mest aktiva agenterna i romanen och utför därav mer 

moraliskt komplexa handlingar än någon annan karaktär.  

 
Dessa båda avgränsningar kan ses som ett subjektivt urval av teori och analysobjekt. 

Denscombe (Denscombe, 2016, s. 74) menar att ett sådant urval är användbart när analytikern 

har en viss förförståelse för materialet och kan därav handplocka aspekter och teorier som tros 

fungera bra för analyssyftet. Detta subjektiva urval har både fördelar och nackdelar då det å ena 

sida kan bidra till en mer intressant analys med bra kombination av material, men å andra sidan 

kan bidra till ett mindre objektivt forskningsprojekt.  

2. Bakgrund 
 
Under denna rubrik kommer en övergripande sammanfattning av olika filosofers syn på 

konceptet ondska att redogöras för. Dels för att ge en bakgrund till ämnet ondska men också 

för att mina teoretiska ramverk för den här uppsatsen ska förstås bättre i sin egen omgivning. 

Vidare anser jag det fruktsamt att nämna att samtidigt som mina teorier måste förhålla sig till 

forskningsutrymmet bör också jag göra det. Innan jag presenterar en sammanfattning av det 

teoretiska fält som behandlar ondska anser jag det motiverat att skriva lite om en väletablerad 

uppdelning av typer av teorier om ondska.  
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Todd Calder skriver om en grundlig uppdelning av definitioner av ondska, nämligen en bred 

och en snäv definition. Konceptet ondska och dess olika definitioner har växt i antalet och 

intresset för konceptet som helhet växte exceptionellt efter andra världskriget (Calder, 2018). 

1900-talet präglades av idéer om hur användbart konceptet ondska faktiskt är och vad som 

skiljer ondska från mer vanliga, moraliskt felaktiga företeelser. Bör vi dra en linje? Finns det 

någon skillnad? Och finns det ens någonting att vinna av att göra denna typ av separation? Jag 

anser att den breda och den snäva definitionen kan användas för att lättare navigera det många 

teorier som finns om ondska genom att reda ut vad som skiljer dem åt. Enligt Calder innefattar 

en bred definition av ondska allt som ter sig negativt. Detta kan vara allt från en tandvärk till 

ett mord. Vidare kan den breda definitionen ytterligare delas upp i två underkategorier: naturlig 

och moralisk ondska.  

 
Den naturliga ondskan, som kan avläsas från dess namn, innefattar naturligt förekommande 

företeelser som inte har något uppsåt från en moralisk agent bakom sig; exempelvis 

översvämningar. Den moralisk ondskan innefattar ett moraliskt handlande från någon; 

exempelvis en lögn. Den snäva definitionen av ondska som Calder presenterar är mycket mer 

restriktiv. Naturlig ondska räknas inte med i denna definition utan enbart moraliskt handlande 

av moraliska agenter som utför de mest hemska handlingarna definieras som ondska. Marcus 

Singer definierar den sväva ondskan som det mest vanärade man kan bli anklagad för (Singer, 

2004, s. 185). Calder menar att den snäva definitionen är den mest använda bland lekmän då 

ondska ses som någonting ovanligt och exceptionellt. Den breda definitionen hittas oftast bland 

teologer och diskussioner om bland annat teodicéproblemet (Calder, 2018).  

 
2.1 Augustinus 
 
När teorier om ondska diskuteras skulle det vara en orättvisa att inte nämna Augustinus då en 

stor del av efterkommande teorier dels bygger på hans idéer om ondskans natur. Augustinus 

var en filosof som levde ca 500 e.v.t. och hans teori om ondska utvecklades från en platonsk 

teori om varande och icke varande. Det Augustinus utvecklade var att lägga till begreppet Gud 

som varandets grund och allt inom Guds ́ sken´ representerar godhet. Ondska enligt Augustinus 

är allting utanför Guds ljus. Mörkret och skuggorna representerar ett icke-varande som 

definieras som motsatsen till gott; ont. Någonting ont, som sjukdom, är ingenting i sig själv 

förutom avsaknad av hälsa. Augustinus teori om ondska lägger alltså en grund till teologiska 

liknande teorier och har bidragit mycket till potentiella läsningar av teodicéproblemet. Det finns 
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ondska i världen enbart för att allting har en kontrast. Gud finns och därav finns det som inte är 

Gud och därav existerar ondska (Augustinus, Åkesson, 1924).  

 
2.2 Immanuel Kant: i samtal med Bernstein och Card 
 
Immanuel Kant är ett annat känt namn när det kommer till filosofi, och som många av sina likar 

hade också Kant en teori om vad ondska är och denna ligger till grund för många teorier 

utvecklade efter Kants egna. Kants teorier om ondska är en av de första sekulära. Tidigare 

teorier vände sig ofta till en teologisk förklaring med stöd i det övernaturliga (Calder, 2018). 

Ondska enligt Kant handlar främst om att inte ha en god vilja. Tidigare i detta avsnitt 

diskuterades begreppen bred och snäv definition av ondska. Den breda beskrevs som ofta 

använd av teologer och den snäva av sekulära. En intressant tanke angående Kants teori om 

ondska är att den är sekulär, men att den ter sig mer som en bred definition av ondska då mer 

än bara de mest hemska handlanden ses som onda.  

 
Kant menar att vår vilja enbart är god om vi väljer att utföra handlingar just därför att de är 

moraliskt goda (Kant 1785, 4: 393–4:397; Kant 1793, Bk I). Detta kallade Kant för det 

kategoriska imperativet och allt handlande som går emot det kategoriska imperativet är onda 

handlingar. Kant graderar ondskan i dessa handlingar genom att dela upp anledningen till varför 

det kategoriska imperativet förkastats. Dessa tre stadier av korruption är svaghet, orenlighet av 

själen och till sist vrånghet/själviskhet (Kant 1793, Bk I 24-26). Sammanfattningsvis kan man 

säga att Kant ansåg att det sista stadiet, själviskt handlande där man höjer upp det egna intresset 

över det moraliskt rätta imperativet, är höjden av ondska.    

 
Flera filosofer ställer sig en aning skeptiska till denna teori om ondska. En sådan filosof är 

Richard Bernstein som argumenterar mot Kants teori om radikal ondska. Kant menade att det 

finns en medfödd vilja hos människan att välja självintresse före det kategoriska imperativet. 

Bernstein menar dock att det är orimligt att förebrå människan sin själviska natur och samtidigt 

påstå att vi inte kan rå för den (Bernstein, 2002, s. 11–35).  

 
En annan filosof som har kritiserat delar av Kants teori är Claudia Card, vars teori kommer att 

beskrivas i sin helhet under rubriken teoretiskt ramverk. Det tåls dock att nämnas här lite kort 

att Card menar, bland många andra, att Kants argument att själviskhet är det mest onda inte 

håller då det inte är logiskt att en lögn skulle väga lika tungt som exempelvis tortyr. Card vill 
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mena att offers skada bör få ta lika stor del av bevisbördan för ondska som uppsåt (Card, 2002, 

s.73). 

 
2.3 Arendt 
 
Hanna Arendts teori om ondska under 1900-talet var en ny typ av teori som kombinerade ett 

sekulärt perspektiv med den snäva definitionen av ondska. Arendt fokuserar sin teori dels på 

stora koncept, så som institutionaliserad ondska under andra världskriget men också senare på 

individuell ondska i form av exempelvis Adolf Eichmann. Arendt använder, i likhet med Kant, 

begreppet radikal ondska, men till skillnad från Kant definierar hon begreppet som ´att göra 

människor överflödiga´. Med detta menas att människan bara blir ett skal och saknar egen 

agens. Arendt menar vidare att radikal ondska utförs av anledningar som inte går att förstå ur 

ett mänskligt perspektiv, så som själviskhet eller girighet, utan utförs snarare enbart för att 

upprätthålla en struktur (Arendt, 1951, s. 437–459). 

 
Arendts teori om ondska på individuell nivå innefattar en tanke om att människor kan begå 

ondska utan att ha ett ondskefullt uppsåt. I sin analys av Adolf Eichmann kommer hon fram till 

att denne har handlat utan att tänka närmare på konsekvenserna. Arendt menar att denna typ av 

ondska är banal och att handlingarna inte uppkom ur ett monströst sinne. Hon avslutar sin 

analys med att kalla Eichmann “terrifyingly normal” och att ondska kan hittas även hos 

vanliga människor utan demoniskt uppsåt (Arendt, 1951, s. 437–459). Många filosofer har 

visat motstånd mot Arendts idé om banal ondska och att vanliga människor kan uppvisa detta.  

 
2.4 Gordon 
 
Graham Gordon är en filosof som bidrar med ett, av många, teologiskt perspektiv på ondska. 

Han menar att Gud är den som ger oss ett ramverk för att handla moraliskt och allt som går 

emot detta ramverk är ondska (Gordon, 2001, s.113). Denna breda definition av ondska 

innefattar också naturlig ondska, som tidigare nämnt. Vidare menar Gordon att hans teori om 

ondska är den enda rimliga teorin då han utgår från en teologisk ståndpunkt där godhet måste 

ha en kontrast, i form av ondska. Gordon menar också att det finns ondska i fysisk form, så 

kallat djävlar och demoner och det är från dessa som onda handlingar föds. Eftersom Gud är 

allgod är det djävulen som påverkar oss människor att göra ont (Gordon, 2001, s. 175).  
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2.5 Nietzsche: I samtal med Clendinnen, Gerrard & Card 
 
Nietzsche är en av de mer kända filosofer som förkastar begreppet ondska. Han menade att 

begreppet ondska är farligt för människans utveckling då den uppkom från känslor av avund 

och hat från samhällets svaga individer. Han ansåg vidare att offer för ondska har myntat 

begreppet då de vill förkasta sina ´förövare´. Nietzsche ville att begreppen ont och gott inte bör 

få ta plats i diskussionen då dessa begrepp förvrider verkligheten ur ett partiskt perspektiv och 

hindrar utveckling och prestationer av de starka i samhället (Nietzsche, 1886–87).  

 
En annan känd skeptiker till konceptet ondska är Inga Clendinnen som anser att begreppet 

ondska inte kan användas för att förklara vissa handlingar och att vi därför inte bör använda 

begreppet alls. Hon menar att begreppet enbart säger oss att någon har utför någonting 

oförklarligt fel och att detta inte bidrar till förståelse utan att vi nöjer oss med otydlighet 

(Clendinnen, 1999, s.81).  

 
Som motargument kan det vara intressant att se till Eve Gerrards försvar av konceptet ondska. 

Hon menar dels att begreppet ondska har minst lika mycket att bidra med som de begrepp 

Nietzsche och Clendinnen vill hålla sig till, nämligen rätt och fel. Gerrard menar att dessa 

begrepp inte är mer tydligt förklarade eller motiverade än begreppet ondska. Vidare menar hon 

att det finns en viss användbarhet i begreppet ondska då motivering kan utvinnas från begreppet. 

Om person A utför en handling går det enlig Gerrard utmärkt att benämna detta handlande som 

motiverat av ondska. Detta anser hon är åtminstone ett delvist svar (Gerrard, 2002, s.322–

326). 
 

En annan filosof som stället sig skeptisk till Nietzsches syn på ondska är återigen Claudia 

Card som menar att det inte finns någon anledning att lita mer på motivationen att överge 

begreppet ondska än de som motiverar för begreppet att stanna (Card, 2002, s. 29).  

3. Forskningsöversikt 
Forskningsöversikten i den här uppsatsen ger en övergripande sammanställning av tidigare 

filosofiska analyser av Mary Shelleys Frankenstein. Motiveringen till denna forskningsöversikt 

bygger på den bidragande faktorn översikten kommer att ge till den mer övergripande 

diskussion i slutet av uppsatsen där paralleller dras till tidigare analyser om vad denna analys 

har att bidra till i just detta forskningsutrymmet.  
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Frankenstein är som tidigare nämnt ett känt verk inom litteraturhistorien vilket vidare har lett 

till att många har försökt förstå sig på de potentiellt gömda teman som går att hitta i texten. 

Detta betyder dock att en komplett översikt av forskningsutrymmet inte kommer att vara möjligt 

i denna kandidatuppsats på grund av det begränsade utrymmet. Jag har istället valt att plocka 

ut den tidigare forskningen jag anser vara mest intressant för min egen analys, nämligen 

analyser kopplade till ondska och/eller förståelse av huvudkaraktärernas relationer och 

beteenden. 

 
3.1 Colin McGinn  
 
Colin McGinn skriver i boken Ethics, Evil and Fiction om ondska och godhet och hur dessa 

gestaltas och förstås med hjälp av en narrativ litteratur. Ett av kapitlen i denna bok berör 

Frankenstein och är titulerad Who is Frankenstein´s monster? Introduktionen talar om vad ordet 

monster betyder och varför det återses gång på gång i olika narrativ.  

 
” The monster is a rich source of human anxiety.”  (McGinn, 1999, s.144). 

 
Som representerat i citatet ovan kommer McGinn kommer fram till att monstret är en 

representant för det okända, som bor i grottan, skogen eller vattnet etc, och som på ett eller 

annat vis tycks spela efter andra regler än oss själva. Den filosofiska diskussionen McGinn för 

i detta kapitel centrerar runt varför vi som läsare är så fascinerade med just detta monster. 

McGinn menar att Frankensteins monstret är ett sätt för oss människor att hantera och möte de 

delar av oss själva som vi inte vill inse att vi besitter. McGinn vill föreslå en bild av monstret 

som en spegling av människan, sett från ett säkert avstånd.  

 
Vidare för McGinn en omfattande diskussion om kopplingen mellan yttre estetik och inre 

moral. Vissa monster bär en yttre ondska, i form av fulhet, andra är ytterst vackra, men denna 

yttre sociala struktur behöver inte alltid resultera i en inre ondskas eller vise versa. Hitler nämns 

som ett exempel på hur människans sociala struktur skapar stämplar kopplade till ondska och 

utseende och hur vissa människor själva bidrar till att bli monströsa. McGinn menar att alla som 

känner till Hitler inte kan undgå att se ondskan i hans ansikte; ”…as if hardly able to contain 

the evil raging below the surface”, just för att vi vet vad han har gjort (McGinn, 1999, s.145). 

Alltså, vare sig det rör sig om en vacker person med ett ont inre eller en ful person med ett gott 

inre kallar McGinn denna kontrast för moraliskt förvirrande, och detta bidrar till möjlighet för 

djupare diskussion och förståelse av hur vi är ´designade´ att reagera på yttre stimuli. Intressant 

nog vill McGinn visa på de likheter Frankensteins monster uppvisar, trots de till första intrycket, 
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omänskliga utseende. Utseendefixerad, ensam, avundsjuk, arg etc. Frankensteins monster 

representerar ett väldigt mänskligt koncept som vi alla kan känna igen oss i. 

Sammanfattningsvis vill McGinn visa på ett sätt som traditionell ondska och dess utseende 

används i litteratur för att vidare utforska oss själva och vår natur. 

 
3.2 Ronald Britton 
 
Ronald Britton skriver i sin artikel Mary Shelley's Frankenstein: what made the Monster  

monstrous? om vilka bakomliggande faktorer vi kan hitta, i Mary Shelleys roman, till monstrets 

beteende. Britton har valt att analysera romanen utifrån en författarcentrerad metod där han ser 

till potentiella händelser i Shelleys liv som ledde till att hennes karaktärer blev skrivna som de 

blev skrivna (Britton, 2015, s.3). Detta skiljer sig markant mot metoderna i denna uppsats, då 

jag begränsat analysen till enbart läsarens tolkningar av texten. Dock anser jag det intressant 

och motiverat att ge en övergripande bild av vad som har gjorts i anslutning till Frankenstein, 

även om det skiljer från uppsatsens eget analyssyfte. 

 
Britton kommer fram i sin diskussion att monstrets kvalitéer och beteendemönster tydligt kan 

speglas till Shelleys egen verklighet där död inte var en främling. Shelley förlorade många 

personer tidigt. Därav bland annat hennes mamma, man och flera barn. Vidare skriver Britton 

att monstret är en spegling av ett barn som inte fått känna kärlek och istället ser på sig själv som 

ett monster. För att ta fasta på vad Britton tidigare skrev om Shelleys mammas död, dog denne 

i barnsängen under Shelleys födsel (Britton, 2015, s.8). Britton anser att detta uppenbart 

påverkat utgången i den fiktiva sagan. Sammanfattningsvis diskuterar Britton hur brist på 

mänsklig kontakt och omhändertagande skapade ett monster hos en hjälplös nyfödd varelse 

som troligtvis fick sina onda karaktärsdrag på grund av vad dess författarinna själv upplevt.  

 
3.3. Jason Scott Robert 
 
Jason Robert skriver i sin artikel Rereading Frankenstein: What If Victor Frankenstein Had 

Actually Been Evil? en fascinerande analys av Viktor Frankenstein och hur vi bör betrakta 

honom utifrån termer av ondska. Robert menar att två viktiga teman att läsa boken utifrån är 

ansvar och feghet, vilka han anser är berättelsens sensmoral när vi analyserar handlingen från 

Frankensteins perspektiv (Robert, 2018, s.21). Robert fångar verkligen vikten i frågan ´Är 

Viktor Frankenstein ond? ´ genom att, med hjälp av tankeexperiment, föreställa sig en än värre 

handling, dvs där Frankenstein beter sig värre än i originalberättelsen. Genom detta 

tankeexperiment värderas den rätt hårda kritik Viktors karaktär fått genomgå som ett bidrag till 
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vidgandet av perspektiv på ondska. Robert vill understryka att Shelleys version av Viktor 

Frankenstein inte är ond, utan snarare moraliskt felvänd och en dålig människa. Han ljuger, 

hemlighetshåller, har hybris och uppträder varken ansvarsfull eller särskilt modigt när det gäller 

sitt ´nyskapta barn´ (Robert, 2018, s. 22). Det Robert menar att detta tankeexperiment, där 

Viktor är ond, kan hjälpa oss med att förstå är kopplingen mellan skyldighet och konsekvenser. 

I en rätt så oväntad, men inte mindre slående, avslutning menar Robert att Shelleys Frankenstein 

uppvisar en typ av banal ondska som är än mer viktigt för att visa på hur ´vanligt´ beteende är 

nog för att skapa kaos.  

 
3.4 Moira Gatens  
 
Moira Gatens skriver i sin artikel Frankenstein, Spinoza, and exemplarity en analys av 

Frankenstein med hjälp av filosofen Spinozas filosofi om mänsklig natur.  Gatens menar att det 

finns tydliga spår av Spinozas influenser i Shelleys verk och att den senare var väl påläst om 

den tidigares verk. Tre Spinozariska teman vi kan hitta i Frankenstein enligt Gatens är 1. 

Passionens slaveri 2. Vikten av imitationens påverkan 3. Den problematiska relationen mellan 

mänskligt normativt liv och resten av naturen (Gatens, 2019, s.741). Gatens vill också peka på 

den klassiska Prometheus figuren i Shelleys roman, vilken resonerar starkt med Spinozas tankar 

om att konst kan användas som ett läromedel för mänsklig samvaro. Viktor Frankenstein 

fungerar som ett typ av anti- exemplar gällande det rätta sättet att leva på. Vidare menar Gatens 

att tema 1 kan ses återspeglat i de flesta handlingspunkterna i berättelsen, så som rädsla, avund, 

ilska, stolthet och sorg. Dessa passioner binder de båda karaktärerna till ett liv som inte kommer 

leda till välmående och lycka.  

 
Tema 2 ses återspeglat i varelsens negativa utveckling från en nyfiken själ till en hämndlysten 

sådan. Gatens uppmärksammar hur Spinoza menade att människan är i akut behov av annan 

mänsklig kontakt för att imitera känslor och beteenden. Spinoza menar till och med att vi, i 

denna aspekt, är gudar för varandra (Gatens, 2019, s.748). Med detta i tanken är det tydligt 

varför varelsen utvecklar sitt rådande beteende. Han imiterar vad han ser hos andra människor 

vid kontakt: rädsla, ilska, hat, misstänksamhet etc (Gatens, 2019, s.745).  

 
Det tredje temat från Spinozas filosofi Gatens hittar i Shelleys text är att tema 1 och 2 säger 

någonting om tema 3: människans porösa natur. Eftersom vi är så pass påverkade av vår 

omgivning i skapandet av oss själva och lätt fastnar i de passioner vi tror oss må bra av menar 

Spinoza att den mänskliga naturen är radikalt ostabil (Gatens, 2019, s.249). 
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Sammanfattningsvis anser Gatens att det finns tydliga spår av Spinozas människosyn i Shelleys 

roman och vidare, en delad tanke om att hybris gällande naturpåverkan enbart kan leda till 

fördärv.  

4. Teori 
Under denna rubrik kommer de teoretiska ramverken för analysen att redogöras för. Vidare, 

som tidigare nämnt, har Claudia Cards och Johan Arne Vetlesens teorier om ondska valts ut för 

att analysera ondskan och dess gestaltning i Frankenstein. Jag vill pointera att endast utvalda 

delar av teorierna kommer att presenteras då vissa delar är mer relevanta för analysen en andra.  

 
4.1 Claudia Card and The Atrocity Paradigm 

Claudia Card är en amerikansk etiker som har skrivit mycket om ondska och moral och hennes 

bok The Atrocity Paradigm reder ut hennes teori om vad ondska är. Cards teori tar en egen 

ställning som hamnar någonstans mellan en utilitaristisk och en stoicistisk teori om ondska. Jag 

skulle vilja hävda att Cards teori är mer rimlig än de båda andra nämnda här ovan då den tar 

hänsyn till fler aspekter och dess mötespunkter. Card gör en stor sak av att skilja på begreppen 

rätt & gott och fel & ont. Detta betyder att Card anser att det finns en graderande linje när det 

kommer till värderingen i en viss handling. Längs upp på denna graderingslista hittar vi illdåd, 

vilka Card definierar som det yttersta onda.  

 
Cards teori är baserad på en sekulär livsåskådning vilket innebär att religiösa aspekter inte 

ligger till grund till hennes definition av ondska (Card, 2002, s.4). Dock är det värt att nämna 

att Cards teori inte skulle kunna gå att kombineras med en religiös livsåskådning. Cards 

definition av ondska är vidare beskriven som paradigmer av illdåd och Card ställer upp ett anta 

kriterier för att kunna särskilja dessa paradigmer från andra moraliskt felaktiga handlingar. 

Cards definition av ondska lyder som följande ”En förutsägbar outhärdlig skada i kombination 

med ett klandervärt felande beteende”. Båda dessa aspekter bör vara närvarande för att en 

handling ska kunna benämnas som ett illdådsparadigm. Utmärkande för sådana paradigmer är 

att de enligt Cards berövar människor chansen att leva ett drägligt liv (Card, 2002, s.16). 

Sammanfattningsvis kan Cards kriterium sägas täcka in både förövaren och offren då båda 

själva handlingen och dess konsekvenser tas hänsyn till. Här lyser kopplingen till stoicismen 

och utilitarismen fram, dock i en blandning av handling och skada.   

 
Massmord, slaveri, tortyr och våldtäck är alla exempel på illdåd som Cards tar upp i sin teori 

och alla dessa har gemensamt att de chockar personen som får höra om dem. Denna chock 
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menar Cards är ett särskiljande drag för illdåd. Card menar också att både handlingen och 

skadan bör tas med i beräkningen då ett illdåd både utförs och genomlids. Det är därför 

naturkatastrofer inte räknas som ett illdåd enligt Card. Ett extra stort fokus ligger dock på skada 

som handlingen orsakar (Card, 2002, s.9).  

 
Gråzoner är enligt Card någonting viktigt att ta hänsyn till när ondska analyserar då världen 

inte alltid är svart och vit. Gråzoner i Cards teori går ut på att se till bakgrunden av förövaren 

då denna kanske också är ett offer från början.  Ett exempel på en gråzon är judar i 

koncentrationsläger som, av extrema omständigheter, agerade som extra vakter och arbetare i 

utrotningen av sina medmänniskor. Det intressanta i dessa situationer är att diskutera det 

moraliska ansvaret hos förövare då de tidigare/fortfarande är offer (Card, 2002, s. 215).   

 
4.2 Arne Johan Vetlesen: Studier i ondskap 
Johan Arne Vetlesen är en norsk etiker som har jobbat mycket med ondska genom åren. 

Vetlesen har under större delen av sin forskning fokuserat på ondska på gruppnivå, snarare än 

på individnivå. I Studier i ondskap applicerar han dock sina kunskapare på en mer 

individanpassad teori om ondska, delvis med utgångspunkt ur fallet om Breivik och delvis ur 

andra fallstudier.  

 
Vetlesens teori om ondska i denna bok är i första hand ett försök till en förklaringsmodell som 

förklarar varför ondska uppkommer och hur den ser ut på ett individuellt plan. Ett kriterium för 

ondska ställs upp, även om denna definition inte är i fokus, men går sedan snabbt vidare till att 

diskutera möjliga bakomliggande orsaker till denna ondska. Jag anser det relevant att beröra 

Vetlesens begreppsdefinition då denna på ett intressant sätt senare kan jämföras med Cards 

teori. Vetlesens definition av ondska är följande: "Handlingar där aktören medvetet och med 

vilja tillämpar smärta och lidande på en annan människa, mot offrets vilja, och som orsakar 

allvarliga och förutsebara skador på offret." (Vetlesen, 2014, s. 110). Denna definition är 

sekulär och lägger stor vikt på förövarens intentioner och den skada som åsamkas.  

 
Förklaringsmodellen består av beskrivningar hur förövaren hamnar når stadiet att orsaka skada. 

Det är enligt Vetlesen samhällsstrukturer och hur vi som människor lär oss att hantera inre 

smärta som ligger till grund till onda gärningar. En viktig aspekt av denna modell handlar om 

mental smärta och hur den hanteras. Vetlesen menar att vi alla lever med en omedveten/ 

undermedveten smärta då vi inser att världen inte är perfekt och inte vi själva heller. Denna 

smärta kan hanteras på två sätt: Transport och transformation, där transport resulterar i en direkt 
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överföring av skada på en annan människa och transformation istället resulterar i bearbetning 

av den mentala smärtan i form av kultursymboler (Vetlesen, 2014, s.66).  

 
Överförandet av smärta på andra människor är den transport som ligger till grund för onda 

handlingar. Förövare har av olika anledningar inte fått tillgång till de kulturella symbolerna som 

tillåter den mentala smärtan att transformeras till kultur, i tal, skrift, bild och idé, där den kan 

bearbetas och diskuteras tillsammans. Vetlesen tar upp Skriet av Munch som ett exempel på en 

kulturell symbol som tillåter smärta att transformeras på ett ´säkert´ vis till andra människor. 

När denna symbolik saknas kommer den inre smärtan att spilla över, både inåt och utåt, i ett 

försök att bli av med trycket. Genom att överföra smärta på någon annan upplevs den egna inre 

smärtan minska. (Vetlesen, 2014, s.65/68).  

 
Vetlesen lånar begreppen paranoida schizoiden och depressiva positionen för att beskriva de 

mentala processer som styr transport och transformation. Den första är vanlig hos barn då den 

liknar Freuds detet; själviskhet och utan förmåga att ta ansvar för sin egen skuld. Den senare är 

det stadium de flesta mognar in i då detta stadium har att göra med självinsikt och att erkänna, 

för sig själv och andra, att man har felat följt av förtroende (Vetlesen, 2014, s. 62).  

 
Avund är en väldigt intressant aspekt av ondska menar Vetlesen då den har som grund att vilja 

minska det goda hos någon annan person enbart för att det är bättre en sin egen brist. Impulsen 

att förstöra någon annans lycka tycks lindra den egna smärtan (Vetlesen, 2014, s. 63). Vidare 

är också socialt utanförskap är en stor anledning till onda gärningar enligt Vetlesen. I en studie 

om datorspel och massmördare tar han upp hur förövarna i fallstudierna är exklusivt män, 

socialt utstötta, utan familj/partner och ett yrke att spendera tid på. Datorspelandet fungerar då 

som en negativ symbol som är för lik själva gärningen och istället för att omvandla sin inre 

smärta kommer den till slut ut i en imitation av massmorden i spelen (Vetlesen, 2014, s. 73). 

 
Vetlesen går emot idé om att vi inte kan veta varför onda handling begås. Frågan han ställer sig 

är huruvida ondska uppkommer på grund av att förövare stänger av sina känslor, eller om 

ondska uppkommer på grund av ett känslorna får fritt utlopp. Han landar i en slags 

mellankompromiss. Våldsamma kalkylerade handlingar kan begås på grund av att förövaren 

samtidigt låter sina känslor flöda fritt i hat/avund och samtidigt stänger av empatin för sitt offer. 
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5. Metod 
5.1 Metoder 
 
Under denna rubrik kommer uppsatsens metod att presenteras och motiveras utifrån de mål och 

syften som tidigare har redovisats. Den metod som kommer att vara användbar för uppsatsen 

är tvådelad: Dels en innehållsanalys samt en litteraturanalys med speciellt fokus på 

karaktärsanalys. Denna metod kommer att agera nyckel till att låsa upp syftet jag hoppas nå 

med denna uppsats. Motivationen angående val av metod är att en innehållsanalys är en aning 

för bred för de syftet denna uppsats vill nå. För att analysera karaktärerna används först en 

innehållsanalys som fokuserar på karaktärernas handlingar och i verket som helhet utifrån de 

två teorierna från Card och Vetlesen, och sedan följer en kortare karaktärsanalys som går 

djupare in på vad materialet från innehållsanalysen har att erbjuda förståelsen av ondska i 

boken. Denna metoduppdelning är inspirerad av Maud Eriksens (2015) litterära analysmetod 

ur avhandling Moral Voices and Ethical Dialogue. 

 
Innehållsanalys 

Den första delen av metoden i denna uppsats är en innehållslig analys. Den innehållsliga 

analysen är en kvalitativ metod som fokuserar på närläsning av texter. Vidare menas med en 

innehållslig analysmetod att innehållet i berättelsen kommer att analyseras och tolkas med hjälp 

av vissa förutbestämda kategorier (Denscombe, 2016, s.392). Dessa kategorier är i detta fall två 

teorier om ondska som bidrar med analyspunkter att titta på. En innehållsanalys ger uppsatsen 

möjligheten att avkoda vissa gömda budskap i texten och se större sammanhang (Denscombe, 

2016, s.393).  

 
I uppsatsen kommer analyspunkterna utifrån den innehållsanalytiska metoden att utgå från 

specifika handlingar karaktärerna utför såväl som karaktärernas idéer, uppfattningar och 

inställningar till händelseförloppen i narrativet. De handlingar som ligger till grund för analysen 

har jag som tolkande läsare kategoriserat som allmänt onda klassade handlingar. Detta 

subjektiva urval är baserat på en allmän uppfattning om vad som är en ond handling. Ett 

exempel på en gärning som analyseras är ´att mörda ett barn´. De allra flesta människor skulle 

reagera negativt vid kontakten av sådan information och skulle troligtvis benämna det som en 

ond handling. Vad denna metod kommer att bidra till, med anknytning till syftet med denna 

uppsats, är att spekulera varför dessa handlingar är allmänt klassade som onda. Vad är det som 
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gör dessa handlingar onda och hur kan vi förstå motiven bakom dem? Detta kommer analysen 

försöka svara på, i samtal med Claudia Card och Johan Arne Vetlesen.  

 
Karaktär/form- analys 

 
Den andra, mindre explicita, delen av min metod är en karaktärsanalytisk metod som är 

användbar och motiverad i denna uppsats då den öppnar möjligheter att se hur karaktärernas 

form och utveckling genom narrativet bidrar till förståelse av ondska hos karaktärerna. Efter 

innehållsanalysen, som analyserar karaktärernas handlingar, kompletterar karaktärsanalysen 

förståelsen av karaktärerna genom att titta på aspekter av berättelsens form, så som: dynamiska 

vs. Statiska karaktärer, runda vs platta karaktärer och berättarperspektiv.  

 
Nikolajeva menar att dynamiska karaktärer är karaktärer som genomgår en förändring av något 

slag och hon skriver om två sådana typer av förändring; kronologisk och etisk (Nikolajeva 2017, 

s.167 & Norlund 2013, s.50). Hon menar att karaktärer kan utvecklas genom berättelse = 

dynamiska, eller så har de ingen karaktärsutveckling alls = statiska. Detta betyder dock inte att 

en statisk karaktär inte kan vara rund. Runda karaktärer har flera dimensioner av personlighet 

medan platta karaktärer ofta enbart har en eller två personlighetsdrag. En rund karaktär kan vara 

statisk och inte utvecklas särskilt märkbart om berättelsen exempelvis utspelar sig under en kort 

period (Nikolajeva 2017, s.168 & Norlund 2013, s. 51).  Jag kommer att använda mig utav 

denna metod då jag analyserar karaktärerna för att vidare bredda min förståelse och mina 

tolkningar av narrativet. Dock kommer ingen explicit analys om just detta göras i 

innehållsanalysen. Istället följs innehållsanalysen av en kort reflektion där dessa aspekter 

diskuteras.  

 
Sammanfattningsvis kommer denna uppsats att, med inspiration av Maud Eriksens (2005) 

avhandling Moral Voices and Ethical Dialogue, att använda en metodologisk flytande form för 

att se till både form och innehåll när det kommer till uppsatsens analys. Formanalysen ligger 

menat som ett stöd för den innehållsliga analysen. 

 
5.2 Tillvägagångssätt 
 
Under denna rubrik kommer jag att presentera mer precist hur analysarbetet kommer att gå till. 

Analysarbetet kommer att delas upp i två delar. Den första delen kommer att gå ut på att läsa 

och strukturera upp materialet i användbara delar. Detta betyder att jag kommer att gå igenom 

boken och markera alla delar jag anser vara viktiga inför analysen med utgångspunkt i form 
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och innehåll. Med tanke på uppsatsens frågeställning kommer dessa delar att vara alla delar 

som berör, av mig tolkade, moraliskt ostadiga handlingar de båda huvudkaraktärerna Viktor 

Frankenstein och hans varelse utför. Del två, och också den största delen av analysen, kommer 

att innehålla nerbrytning och upplåsning av det material som utvunnits ur bokläsningen, i samtal 

med de två teoretiska ramverken, i målet att förstå gestaltningen av ondska hos de två 

karaktärerna.  

 
5.3 Metodologisk avgränsning  
 
Då denna uppsats har begränsat utrymme kommer vissa, om än intressanta, metoder inte att 

användas i analysen. Eriksen (2005) vidareutvecklar sin metodologiska utformning med ett nytt 

myntat begrepp “relational readings” där en komplett analys av relationen mellan författare, 

text och läsare blir intressant för att till fullo försöka förstå det rådande verket. En avgränsning 

som denna uppsats kommer att ta är en komplett isolering från författaren och dess påverkan 

på texten. Metoderna valda bidrar istället enbart till en ökad förståelse av textens potentiella 

budskap och tolkningar av läsaren utifrån redan skrivna teorier om ondska. 

6. Analys 
Under denna rubrik kommer varelsen och Frankenstein att analyseras utifrån de två valda 

teorierna om ondska. I min läsning av Frankenstein slår det mig hur relativt isolerade de två 

huvudkaraktärerna är. Med undantaget av familjen varelsen under ett år lever i skuggan av ser 

vi de båda huvudkaraktärerna nästan exklusivt handla i relation till varandra. Detta gör analysen 

av karaktärerna en aning isolerad då variationen av handlanden inte är stor, med mord som den 

mest förekommande. Dock finns det en del att bita i när det kommer till relationen mellan de 

två huvudkaraktärerna. 

 
Innan jag närmar mig analysen av karaktärerna är det viktigt att reda ut en viss skillnad mellan 

de två teorier denna analys kommer att använda sig av. Jag menar att Cards teori nästan fungerar 

som en kriterielista medan Vetlesens teori mer fungerar som en förklaringsmodell. Card 

beskriver isolerade handlingar, inte personer i sin helhet. I likhet beskriver Vetlesen om hur 

ondska uppkommer och gestaltas i samhället och inte huruvida individer är onda eller inte.  

Detta betyder att denna analys inte kommer att kunna komma fram till en absolut slutsats 

huruvida de båda huvudkaraktärerna är onda eller inte. Snarare kommer en generell bild målas 

upp bestående av handlingar och förklaringar som kan landa i någon typ av rund bild av 

potentiell ondska i karaktärerna. Vidare kommer analysen som tar stöd av Cards teorier varen 
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en aning längre än den som tar stöd i Vetlesen. På samma sätt kommer analysen av varelsen att 

vara en aning längre än analysen av Frankenstein. Detta på grund av det finns mer stoff i vissa 

delar än andra. 

 
6.1 Innehållsanalys: Varelsen 
 
6.1.1 Card 
 
I boken får vi följa Frankensteins varelse genom en återberättad historia i jag-form. Något att 

lägga märke till är att denna analys kunde ha sett väldigt olika ut beroende på vilken del av 

boken vi börjar med. Läser vi boken kronologiskt får vi först Frankensteins perspektiv av 

händelseförloppet vilket inte visar varelsen i ett bra ljus. Han upprepar flera gånger att varelsen 

han skapat är en demon som är av en ond natur. Kursiv text är mitt tillägg. 

 
” ...the filthy daemon to whom I had given life…I thought of pursuing the devil…my 

imagination was busy in scenes of evil and despair” (s.70).  

 
Det är ingen tvekan om saken att Frankenstein är övertygad om att varelsen är ond, men mitt 

intresse ligger i att reda ut om detta är fallet. För att lyckas med detta har jag Card som 

samtalspartner. Om vi utgår från Cards teori The Atrocity Paradigm menar hon att ondska är 

illdåd och att dessa illdåd chockar alla som hör om dem. Nedan följer en lista av gärningar som 

varelsen utför, som jag menar är moraliskt instabila, och om vi analyserar dessa, med hjälpa av 

Cards kriterier bör vi kunna närma oss en beskrivning av ondska kopplat till varelsen.  

 
1. Att mörda ett oskyldigt barn 

Att mörda ett oskyldigt barn anser jag vara ett chockerande beteende vilket skulle betyda att 

denna handling är ett illdåd enligt Card. Vidare menar Card att en handling måste resultera i 

förutsägbar outhärdlig skada i kombination med ett klandervärt felande beteende för att räknas 

som ett illdåd. Att mörda någon med uppsåt anser jag vara en förutsägbar outhärdlig skada då 

livet tas ifrån offret. Det finns ingenting i omständigheterna som får läsaren att tro att varelsen 

inte förstår värdet i ett liv. Han ville beröva pojken livet för att skada en annan man 

känslomässigt. Mordet var ett klandervärt felaktigt beteende då mordet va uppsåtligt, ja till och 

med roande för varelsen.  

 
”I gazed upon my victim, and my heart swelled with exultation and hellish triumph; 

clapping my hands, I exclaimed, ´I too can create desolation; my enemy is not 
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invulnerable; this death will carry despair to him, and a thousand other miserable shall 

torment and destroy him”(s.143). 

 
Detta citat visar tydligt att varelsen visste precis vad han gjorde när han dödade pojken. Han 

klappar i händerna i glädje efter mordet och hans hjärta sväller av triumf. Då pojkens liv 

berövades anser jag att tillräckligt med skada har gjorts för att kalla detta ett illdåd. Dock kan 

vi se till ytterligare bevis på den oacceptabla skadan denna handling resulterade i. Den första är 

sättet som mordet skedde på. Varelsen ströp pojken till döds vilket kan ses som ett extra grymt 

sätt att mörda någon på då det inte är ögonblickligen, som exempelvis ett skott i huvudet. Detta 

speglas i pojkens familjs sorg.  

 
” The print of the murderer’s finger was on his throat...to die so miserably; to feel the 

murderer´s grasp!” (s. 66–67). 

 
Vetskapen att pojken dog så bedrövlig bidrar till den extrema sorg familjen känner, vilket är 

ytterligare en förutsägbar skada som mordet resulterar i; sorgen av pojkens familjemedlemmar. 

Beroende på hur långt ner i ledet av konsekvenser vi bör gå kan ytterligare konsekvenser av 

mordet tas upp. Elisabeth, Frankensteins ´kusin´ hade gett pojken ett halsband den morgonen 

med en miniatyrbild av pojkens döda mamma. Detta halsband var borta när familjen hittade 

kroppen och det deduceras att den dyrbara kedjan var motivet för mordet. Detta resulterar i att 

Elisabeth lägger skulden på sig själv då det var hon som gav pojken halsbandet.  

 
” Oh, God! I have murdered my darling child! She fainted and was restored with extreme 

difficulty. When she again lived, it was only to weep and sigh (s. 66).  

 
Hon kommer för alltid att bära med sig skulden av att tro att hon bär ansvaret för att ha satt 

pojken i fara. Dessa argument bidrar absolut i min mening till de kriterier av förutsägbar 

outhärdlig skada i kombination med ett klandervärt felande beteende som Card ställer upp 

angående illdåd.  

 
2. Att sätta dit en oskyldig för mord 

 
I anslutning till mordet på pojken väljer varelsen att inte bekänna mordet utan råkar istället på 

en sovande ung kvinna i en lada som han anser vara förtjänt av skulden för mordet. Anledningen 

till att varelsen väljer att placera halsbandet i kvinnans ficka, vilket skriver under hennes dom, 

är enbart på grunden att hon troligtvis skulle vara rädd för honom om hon vaknade och såg 

honom. Varelsen vill alltså straffa kvinnan för någonting hon potentiellt kommer att göra.  
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” – not I but she, shall suffer; the murder I have committed because I am forever robbed 

of all that she could give me, she shall atone. The crime had its source in her: be hers the 

punishment!” (s.144). 

 
Varelsen resonerar med sig själv att kvinnan är skyldig till mordet på pojken eftersom 

mänsklighetens hat har bidragit till varelsens onda gärningar. Varelsen anser att den sovande 

kvinnan får agera representant för mänskligheten och dess brott mot varelsen. Vidare väljer 

varelsen att medvetet och återigen med uppsåt försöka åstadkomma skada på en annan person. 

Jag anser att detta exempel är lättanalyserat då varelsen diskuterar med sig själv om vad han 

vill uppnå med gärningen.  

 
” Thanks to the lessons of Felix and the sanguinary laws of man, I had learned how to 

cause mischief” (s.144). 

 
Här ser vi tydligt att varelsen är väl medveten att det han gör inte är moraliskt. Även om Cards 

teori inte tar stort fäste vid gärningsmannens intentioner, lika mycket som på den orsakade 

skadan, menar jag att varelsens inre monolog kan bidra till förståelsen av klandervärt beteende, 

som är en del av Cards kriterium för illdåd. Han vill lägga skulden på en oskyldig person enbart 

på grund av att denna är människa och därav av samma natur som varelsens uppfattade fiender. 

Detta menar jag är klandervärt beteende och jag drar till med en utbildad gissning att Card 

skulle hålla med mig.  

 
Nu är frågan om detta enbart är en omoralisk handling eller om det är ett illdåd. Personligen 

skulle jag nöja mig med att intentionen av att sätta dit en oskyldig person för mord skulle räcka 

för att klassas som ont men Card menar att skada måste följa som konsekvens. Även om 

konsekvensen inte är omedelbar, leder denna gärning till slut till att den unga kvinnan, Justine, 

hängs för brottet och ännu ett liv har då berövats. En intressant koppling att göra här är att 

Frankenstein potentiellt är precis lika skyldig till avrättningen av Justine som varelsen är. Denna 

koppling kommer att fördjupas under rubriken Frankenstein längre ner men är också intressant 

att ta upp här. Själva gärningen att lägga halsbandet i Justines ficka leder otvivelaktigt till att 

hon blir oskyldigt dömd. Ingen annan fysisk gärning mellan varelsens gärning och domen bidrar 

till utfallet. Dock kommer det vara intressant att se hur Frankensteins icke-handlande bidrar till 

utfallet. Nu är det ju dock så att jag precis skrev att varelsen otvivelaktigt orsakar Justines 

hängning vilket jag anser uppfyller Cards krav om förutsägbar outhärdlig skada då varelsen 

hade för avsikt att konsekvensen skulle te sig precis så som den gjorde.  
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Fortsätter vi ner i träsket av skada denna gärning orsakar kan vi återigen se till den skada 

Justines familj orsakas. Det är intressant med Cards kriterium av skada då denna definition i 

första hand skulle kunna tolkas som fysisk skada. Dock menar jag att Cards skadeprincip också 

kan tolkas som mentalt lidande, vilket i detta fall, och i det första fallet i pojkens död, betyder 

att konsekvensen av varelsens handlingar sträcker sig längre än enbart skadan på offret. Card 

menar att en konsekvens av en ond handling, illdåd, förstör liv och att många offer aldrig 

återhämtar sig. Detta ter sig för mig lika applicerbart på sorg som på tortyr, dock anser jag de 

båda vistas på en graderande skala.  

 
” ´I wish, ´ cried she, ´ that I were to die with you; I cannot live in this world of misery´” 

(s.82). 

 
Här ser vi tydligt hur Elisabeth påverkas av Justines hängning. Den sorg hon känner liknar 

depression och förlorad vilja att leva. Detta i kombination med de tidigare argumenten gör att 

jag landar i att varelsens ditsättande av en oskyldig kvinna är ett illdåd.  

 
3. Bränna ner familjen De Laceys hus 

 
Innan varelsen begår de två första gärningarna nämnda i denna analys får vi följa honom när 

han lär känna familjen De Lacey på håll genom ett hål i väggen. Varelsen håller sig i skuggorna 

nästan ett helt år innan han vågar närma sig någon i familjen. När pappan i familjen, en blind 

äldre man, är ensam i huset passar varelsen på att introducera sig. Tanken är den att den blinda 

mannen inte kommer att ha några fördomar om varelsens utseende, vilket det visar sig att han 

inte har. Varelsen får för första gången känna hur det känns att bli accepterad av en annan 

varelse. Dock förstörs denna idyll då resten av familjen kommer tillbaka och blir förskräckta 

över varelsens utseende. De slår och jagar iväg honom från huset. Själva gärningen sker när 

varelsen kommer tillbaka dagen därpå för att försöka resonera med familjen. Han får reda på 

att familjen De Lacey flytt och övergett sitt hyreskontrakt. I ilska bränner varelsen ner huset. 

 
” I lighted the dry branch of a tree and danced with fury around the devoted cottage, my 

eyes still fixed on the western horizon, the edge of which the moon nearly touched. A 

part of its orb was a length hid, and I waved my brand; it sank, and with a loud scream I 

fired the straw, and heath, and bushes, which I had collected.” (s.139).  

 
Här ser vi tydligt att varelsen har ett syfte med att bränna ner huset vilket är avundsjuka och 

hämnd. Uttrycket ”danced around” verkar för mig skapa en bild av njutning och välmående när 
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gärningen utförs. Frågan är dock om denna gärning enbart är omoralisk eller om den uppfyller 

kraven för ondska/illdåd som Cards ställer upp? Om vi ser till Cards kriterier för illdåd 

förutsägbar outhärdlig skada i kombination med ett klandervärt felande beteende kan jag tycka 

att denna gärning inte uppfyller dessa båda kriterium. Jag menar att gärningen absolut kan läsas 

som klandervärt felande beteende men menar samtidigt att den inte resulterar i outhärdlig 

förutsägbar skada. Denna observation bygger jag på att detta inte var en mordbrand. Varelsen 

var helt klar med att det inte befann sig någon människa i huset när han tände på. Avsikten med 

branden verkar vara en symbolisk hämnd, snarare än en bokstavlig, och denna symbol tolkar 

jag som att varelsen bränner sin sista bro med mänskligheten och speciellt med familjen De 

Lacey.  

 
Anledningen till varför jag enbart skulle klassa en mordbrand i detta läget som outhärdlig 

förutsägbar skada, är att förstörelsen av icke levande ting inte enligt mig är så pass outhärdlig 

att den blir oacceptabel. Jag menar därför att husbranden är högst omoralisk men inte ond. Det 

intressanta med just denna gärning är hur en omoralisk gärning skulle kunna diskuteras som en 

ond med ett fåtal små ändringar. Vad skulle ha hänt om det var människor i huset? Om Varelsen 

visste detta? Eller om han bara trodde att huset var tomt men han hade fel? Cards kriterier är 

väldigt tydliga med att ondska och illdåd kräver både ett felande beteende och förutsebar skada. 

Om någon hade dött i branden skulle Card nog mena att varelsens vårdslösa riskbedömning 

ändå hamnar under kriteriet klandervärt beteende. Jag håller med Card om att ignorera risken 

med att starta en husbrand är vårdslöst beteende. Dödsfallet skulle då också hamna under 

kriteriet outhärdlig skada. Nu dog ingen i husbranden men det är tydligt att varelsen var ute 

efter att helt förstöra huset, vilket i sig leder till vissa andrahandskonsekvenser.  
 

“As soon as I was convinced that no assistance could save any part of the habitation, I 

quitted the scene, and sought for refuge in the woods.” (s.139).  

 
Ägaren till huset förlorar sin ägodel och kanske till och med sitt levebröd. Eftersom stugan var 

under hyreskontrakt är det mycket möjligt att ägaren fick sin inkomst från denna affär. Detta 

nämns det ingenting om i boken vilket enbart gör detta till mina spekulationer. Det är möjligt 

att jag skulle kunna tänka mig en ond stämpel på denna handling, även om inte Card gör det, 

beroende på hur långt i ledet av konsekvenser vi bör ta hänsyn till. Efter lång övervägning av 

potentiella konsekvenser måste jag ändå landa i att denna gärning håller sig inom ramen för fel 

och omoraliskt snarare än ond. 
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4. Att mörda en oskyldig kvinna  

Ytterligare en gärning varelsen utför i hämnd mot Frankenstein är att mörda Elisabeth, 

Frankensteins nyblivna fru på deras bröllopskväll. Denna gärning är en aning annorlunda från 

det första mordet varelsen utförde. Till skillnad från mordet på Frankenstein lillebror, som var 

ett olyckligt spontant handlande, var mordet på Elisabeth planerat och utdraget. När varelsen 

ber Frankenstein att skapa en partner till honom, en brud lika ohygglig som honom själv, vägrar 

Frankenstein att slutföra uppgiften. Varelsen blir så pass besviken och avundsjuk på 

Frankenstein och hans förhållande att han lovar att förstöra Frankensteins lyckliga förhållande. 

 
” Man! you may hate, but beware! Your hours will pass in dread and misery, and soon 

the bolt will fall which must ravish from you your happiness forever...It is well. I go; but 

remember, I shall be with you on your wedding night.” (s.172).  
 
Detta visar tydligt att varelsen har för mening att hota och skrämma Frankenstein så pass att 

själva gärningen påverkar offret från denna stund fram till dess dramaturgiska pik. Det är också 

tydligt att varelsen har för mening att orsaka Frankenstein oerhört mycket skada. Varelsen 

njuter av att understryka exakt hur mycket fruktan och elände Frankenstein kommer att känna 

och avslutar med att förutspå total olycka. Denna emotionella tortyr kan dock ses som en 

andrahandskonsekvens då själva mordet påverkar Elisabeth men hotet om en nalkande katastrof 

blir Frankensteins straff. I min analys av citatet ovan vill jag dock gå djupare och vill mena att 

jag kan landa i att varelsen hotar att vara där under Frankensteins bröllopskväll vilket kan 

antyda att varelsen våldtar Elisabeth innan han mördar henne. Detta är dock enbart en flytande 

teori jag ser möjlighet i, vilket skulle måla varelsens gärning i än mörkare färger. Jag ser stora 

liknelser i sättet varelsen pratar om att Frankenstein har nekat honom en fru och hur han sedan 

fortsätter att prata om Elisabeth. Vidare sker själva mordet i en säng, vilket bidrar till mina 

farhågor om en våldtäkt.  Det vi dock faktiskt vet om mordet på Elisabeth är att varelsen stryper 

henne till döds, vilket nu visar sig vara ett upprepande mordmönster.  

 
“The murderous mark of the fiend´s grasp was on her neck, and the breath had ceased to 

issue from her lips.” (s.203).  

 
Är denna gärning enbart omoralisk eller är även detta ett illdåd? I likhet med mordet på William, 

Frankensteins lillebror, blir Elisabeth strypt till döds, i sin egen säng och på sin bröllopskväll. 

Skadan som resulterar i gärningen, både Elisabeths död och Frankensteins emotionella tortyr 

anser jag bockar av Cards kriterium för förutsägbar outhärdlig skada eftersom varelsen 
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återigen visste vad han ville och såg till att det blev så. Varelsen förutsåg och planerade mordet 

och de utdragna hoten vilka båda är oacceptabla skador enligt mig. Cards kriterium för att ett 

illdåd ska chocka den som hör om dem är också applicerbart på detta illdåd. En kvinna som 

mördas genom strypning på hennes bröllopsdag, enbart som ändamål för hämnd på en annan 

människa anser jag skulle vara chockerande nyheter för de flesta. Vidare kan vi använda Cards 

tanke om att offer som utsatts för ett illdåd sällan återhämtar sig till hundra procent. 

Frankensteins stadigt försämrade mentala hälsa ju längre in i berättelsen vi kommer är ett tydligt 

bevis på ett offer som aldrig återhämtar sig. Ytterligare en andrahandskonsekvens av varelsens 

gärning är att Frankensteins pappa går bort några dagar senare på grund av sorgen över 

Elisabeths, och övriga familjemedlemmars, mord.  

 
” He could not live under the horrors that were accumulated around him; the springs of 

existence suddenly gave way: He was unable to rise from his bed, and in a few days he 

died in my arms.” (s.205).  

 
Vidare går det också att hitta bevis för Cards kriterium för ett klandervärt felande beteende hos 

varelsen i samband med mordet på Elisabeth. Utöver det klandervärda beteendet att orsaka den 

skada som är nämnd i ovannämnda stycken visar varelsen upp ett högst klandervärt felande 

beteende i anslutning till mordet. Vi har tidigare sett att varelsen är väl medveten om den skada 

han har orsakat och är högst nöjd med resultatet.   

 
“A grin was on the face of the monster; he seemed to jeer, as with his fiendish finger he 

pointed towards the corpse of my wife.” (s.203).  

 
Detta citat visar tydligt hur varelsen njuter av att ha berövat Frankenstein sin fru och 

bröllopskväll. Varelsen hånar till och med Frankensteins sorg över att ha hittat sin nyblivna fru 

våldsamt strypt i sängen. Utöver själva mordet är beteendet att stanna kvar och njuta av 

konsekvenserna ett högst klandervärt beteende enligt mig och detta tillsammans med Cards 

tanke om den skada som orsakats gör även att jag klassar denna gärning som ett illdåd.  

 
5. Gråzoner 

 
Efter att ha tittat närmare på dessa gärningar, är det tydligt att Cards kriterium appliceras lätt 

och jag anser nu att det skulle vara intressant att lyfta blicken från ett svartvitt synsätt där 

gärningar är uppenbart onda till ett annat, gråare, synsätt där handlingarnas natur kanske inte är 

fullt så självklara. När vi försöker förstå oss på en karaktär och hur begreppet ondska relaterar 
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till denne anser jag det ytterst viktigt att se till den kontext handlingen utfördes i. Till detta kan 

Cards koncept av gråzoner användas. Varelsens situation skulle jag absolut klassa som 

komplex. Enligt Cards kriterium utför han många onda handlingar, men betyder det att han bör 

bära ansvaret för dessa handlingar? Jag anser att varelsen är i en av Cards så kallade gråzoner 

genom boken eftersom omständigheterna runt han moraliska utveckling inte är inom hans 

kontroll. Varelsen är ett tydligt offer i början av berättelsen då han är som en nyfödd. Dock 

mognar han i snabbare takt än ett barn och efter ett år är han också utbildad i människans 

historia. Trott att varelsen är vältalad kan jag tycka att hans emotionella utveckling inte är färdig 

än, detta på grund av hans begränsade kontakt med andra varelser. Enligt mig är alltså varelsen 

fortfarande ett offer i slutet av berättelsen av Frankensteins övergivande. Detta betyder att 

varelsen är en förövare och offer på samma gång och passar in på Cards idé om gråzoner. Men 

vart ligger det moraliska ansvaret? Vad idén om gråzoner kan bidra till denna analys är att 

samtidigt som varelsen har ett ansvar att inte agera utåt mot andra människor är det svårt att 

inte ta hänsyn till de omständigheter som ledde till det moraliska fallet. Det är inte en ursäkt, 

men det är en förmildrande förklaring.  

 
6.1.2 Vetlesen 
 
Nu när Cards kriterier har prövats på de handlingar varelsen utför är det lämpligt att se till hur 

varelsens motiv kan tolkas genom att se till Vetlesens teori om ondska. Cards gråzoner berör 

Vetlesens fält av förklarande teorier. Hur skulle då Vetlesen förklara de underliggande 

orsakerna till varelsens onda gärningar i berättelsen?  Det är tydligt att varelsen stämmer in på 

Vetlesens beskrivning av en förövare. Han är en ensam isolerad man som är utan familj, partner 

och ett syfte med sin existens. Alla dessa kriterier bidrar till de mord som varelsen utför. Han 

står utanför samhället och kan beskrivas som socialt handikappad. Då varelsen inte har någon 

framgång med sina försök att kontakta människorna kan vi anta att han inte kommer i kontakt 

med tillräckligt många kulturella symboler för att få ett hälsosamt utlopp för sina känslor.  

 
” Sometimes I wished to express my sensations in my own mode, but the uncouth and 

inarticulate sounds which broke from me frightened me into silence again.” (s.102). 

 
Hans inre smärta får aldrig chansen att släppas ut i kontakt med andra som förstår honom vilket 

till slut leder till en översvämning av transporterad smärta. Denna transport syns i det fysiska 

våldet varelsen utsätter andra människor för. Uttrycket syns både inåt och utåt. 
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” …when I became fully convinced that I was in reality the monster that I am, I was 

filled with the bitterest sensations of despondence and mortification....” (s. 113). 

 
Här ser vi varelsens transport av smärta istället för transformation. Den vänder sig både inåt i 

ett självhat i detta citat och utåt i rena mord senare i berättelsen.  

 
Jag tycker att det är intressant att följa varelsens utveckling genom berättelsen då jag kan tycka 

mig ana en mognad i slutet av boken. Jag skulle säga att varelsen uppvisar en schizoid-paranoid 

position under stora delen av berättelsen. Han blir självisk och ser inte att den skada han orsakar 

är fel. Han är fast i sitt eget narrativ där ångest och misstro styr handlingarna. Men i slutet av 

boken ser vi en annan sida av varelsen. En sida som vi inte sett förut. Precis som barnet gör 

verkar varelsen nu ha genomgått en mognadsutveckling och jag ser ett stadie likt det depressiva 

stadiet där varelsen reflekterar, tar ansvar för, och accepterar den skada han släppt ut. Han ber 

om ursäkt till Frankenstein och erkänner att han bär skulden till den olycka Frankenstein känt 

under stora delen av berättelsen. Dock är varelsen inte helt utvecklad då han fortfarande verkar 

hata sig själv och då han fortfarande är utan symboler och verktyg att navigera sin verklighet. 

Detta landar i att varelsen troligtvis begår självmord.  

 
Innan varelsen når insikten av acceptans och självinsikt känner han en stark avund som är 

central för berättelsen. Han är ensam och utan kulturella symboler för att kunna hantera sin inre 

smärta. Jag tycker det är intressant dock att titta på de få symboler han har att förlita sig på. I 

skogen hittar varelsen några böcker som på ett eller annat sätt beskriver mänskligheten och 

hennes tankar, historia och relationer. Om vi leker med tanken att denna symbol skulle agera 

som en negativ symbol som Vetlesen beskriver i relation till datorspel och massmord skulle vi 

kunna få en intressant diskussion. Varelsen menar att han blir chockad av det hat människor 

kan känna mot varandra. Hur stor kontrast det är till honom som, till början, är av en väldigt 

mjuk natur. Han uppfattar också skillnaden i utseende och de relationer han saknar. Fungerade 

denna kulturella symbol som en avgörande splittring mellan en vi & dem mentalitet hos 

varelsen? Jag tror att dessa böcker representerar varelsens första insikt om hur ensam han är. 

Han känner sig mer och mer isolerad och utan syfte då han förstår att han inte tillhör människans 

samhälle.  

 
” There was none among the myriads of men who existed who would pity or assist me; 

and should I feel kindness towards my enemies? No: from that moment I declared 
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everlasting war against the species, and, more than all, against him who had formed me, 

and sent me forth to this insupportable misery.” (s.136).  

 
Här ser vi hur varelsen tar steget och solidariserar barriären i ett jag & dem. Detta leder till att 

varelsen uppvisar en schizoid-paranoid position där han ser världen i svart och vitt. Det är synd 

om honom och mänskligheten bär skulden för hur han är och beter sig. Som tidigare nämnt 

skyller varelsen på sina omständigheter när han begår onda gärningar. Han är avundsjuk på 

Frankenstein eftersom han har det varelsen inte har, kontakt med omvärlden, familj och kärlek. 

Jag tycker att Vetlesens teori om avund fungerar väldigt bra här då det är tydligt att varelsens 

största mål är att förstöra Frankensteins lycka. Eftersom varelsens inte tycks ha något ändamål 

med sin existens skapar han ett eget; att dra ner Frankenstein på sin egen ensamma nivå. Den 

avund varelsen känner gäller hela mänskligheten men mycket av känslan är koncentrerad i 

Frankenstein. Blandat med avundet är också ett hat mot sin skapare. 

 
” Many times I considered Satan as the fitter emblem of my condition; for often, like 

him, when I viewed the bliss of my protectors, the bitter gall of envy rose within me.” 

(s.129).  

 
I detta citat kan vi läsa många intressanta aspekter. Vi ser att varelsen känner avund på 

mänskligheten eftersom han är utesluten ut dess gemenskap, trotts att han är skapt i dess avbild 

och har samma behov som alla andra. Vi kan också utläsa att detta genom att se till varelsens 

liknelse av sig själv med djävulen. Djävulen står utanför Guds paradis, och om vi ska anta att 

varelsen har läst om Lucifers fall finns det en stor likhet mellan djävulen och varelsen. 

Frankenstein lekte gud när han skapade varelsen och detta har inte undgått varelsen. Han pekar 

ett finger mot Frankenstein samtidigt som han uttrycker sin egen sorg över sin situation. 

 
Varelsens internalisering av rättfärdighet, som är representativt för en schizoid-paranoid 

position, kan vi se på många ställen i boken. Han verkar mena att alla gärningar är nödvändiga 

I kriget mot människan, och speciellt mot Frankenstein. Varelsen upprepar flera gånger att han 

blev missbehandlad så många gånger att han enbart agerar så som människor vill att han ska 

agera. Ser de honom som ett monster? Ja då bestämmer han sig för att bli ett monster. Denna 

intressanta utveckling syns också tydligt när Frankenstein och varelsen konfronterar varandra 

för första gången och Frankenstein anklagar varelsen för att ha mördat hans bror, vilket han 

har.  
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“I expected this reception,” said the daemon. “All men hate the wretched; how, then, 

must I be hated, who am miserable beyond all living things!” (s. 97). 

 
Detta citat är väldigt intressant och välplacerat i boken. Varelsens svarar på Frankensteins 

anklagelse med att börja prata om sin egen smärta och missbehandling. Jag märker att varelsen 

helt ignorerar själva anklagelsen och tar inte hänsyn till Frankensteins sorg. Det intressant här 

är hur varelsens perspektiv fortfarande är fokuserat på sig själv och hur rättfärdigad han är att 

begå onda handlingar då han är uppslukad i idén om ett vi & dem.  

 
Utifrån Vetlesens idéer om vad som ligget till grunden för onda handlingar är det intressant att 

se till vad driver varelsen. Vetlesen menar att onda gärningar är en blandning av affekt och 

kontroll. Varelsen agerar absolut i affekt då vi diskuterat känslor som hat, avund, ångest och 

frustration. Den delen av Vetlesens teori är tydlig att se. Vidare anser jag också att den 

kalkylerande delen av teorin också är framstående i varelsens beteende. Om vi ser till de tidigare 

analyserade morden genom Cards teori är det tydligt att varelsen är kapabel till kallt 

kalkylerande planerande, även om det första mordet skedde spontant. Vetlesen menar att 

överföringen av smärta på andra människor ofta sker med ett klart huvud. Varelsen planerar 

sina dåd noggrant för att inflika så mycket smärta och ångest på Frankenstein som han kan.  

 
För att sammanfatta analysen av varelsen utifrån samtalet med Vetlesens teori om ondska är 

det tydligt att bristen på symboler har lett till en underutvecklad inre metod att hantera smärta, 

vilket i sig leder till de onda gärningar varelsen begår. Detta på grund av en isolerande effekt 

då varelsen bygger upp en idé om vi & dem vilket resulterar i en känsla av rättfärdighet i sitt 

beteende. Varelsens handlingar utgår från en schizoid-paranoid position men kan tolkas 

genomgå en karaktärsutveckling i slutet till ett mer depressivt stadium där han till slut 

accepterar och tar ansvar för den skada han åstadkommit.  

 
6.2 Innehållsanalys: Frankenstein 
 
Till skillnad från varelsen är inte Frankenstein en karaktär som gör uppenbart många onda 

gärningar. Varelsen mördar medan Frankenstein balanserar på den moraliska linan i andra 

bemärkelser. I berättelsen får vi följa Viktor Frankenstein i hans långsamma fall ner i mental 

ohälsa som resultat av ett antal intressanta val genom handlingens gång. Vid en första anblick 

av berättelsen är det rätt självklart att Frankenstein är ett offer då alla hans familjemedlemmar 

blir mördade, en efter en. Han är utan tvekan en person som fått utså mycket ondska i boken, 
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men stannar analysen där? I detta avsnitt kommer karaktären Frankenstein att analyseras i 

samtal med Card och Vetlesen teorier om ondska.        

 
6.2.1 Card 
 

1. Skapa varelsen 
 
En första gärning att analysera är den gärning som ligger till grund för hela berättelsen, 

nämligen skapandet av varelsen. Frankenstein anmärker tidigt att han har ett intresse för 

akademiska studier då han gärna tar reda på hur saker och ting är funtade. 

 
” I have described myself as always having been imbued with a fervent longing to 

penetrate the secrets of nature” (s.31). 

 
Han läser många böcker och uppvisar i tonåren en brinnande passion för att förklara vart liv 

kommer ifrån. Han hittar böcker skrivna av gamla alkemister och denna fascination med ämnet 

tar honom till slut till universitet i Ingolstadt där han studerar mer modern naturvetenskap och 

anatomi. Dock fortsätter han läsa de äldre skrifterna om alkemi. Det är här som Frankenstein 

får idén att försöka skapa liv från materia som är död. Varelsen skapas.  

 
Någonting som hintar på att denna gärning är ett klandervärt felande beteende enligt Cards 

teori, är att delarna till varelsens kropp är tagna från en kyrkogård. Detta betyder att 

Frankenstein samlar ihop delar från människolik. Jag kan tycka att det är svårt att hitta 

någonting objektivt fel med att skapa liv där det tidigare fanns död. Ingenting i min moraliska 

kompass säger mig att själva akten att nå vidare inom vetenskapen är fel. När jag börjar gräva 

lite djupare i gärningen kan jag dock tycka mig urskilja vissa drag som skulle passa in i Cards 

kriterium klandervärt felande beteende. Själva akten att sätta ihop en ny människokropp av 

likdelar måste betyda att Frankenstein gravplundrar för att få tillgång till materialet. Jag kan 

inte föreställa mig att dessa kroppar vanhedrades med tillstånd, vilket skulle vara ett modernt 

krav. Detta anser jag vara någonting klandervärt och reagerar när jag tänker på det.  

 
Vidare kan jag tycka att Frankenstein handlar väldigt irrationellt och utan etisk och moralisk 

betänksamhet. Han är helt uppslukad i tanken på ära och framgång att han helt förbiser 

riskbedömningen med sitt projekt. Frankenstein kallar sig själv en vetenskapsman och medan 

jag inte är beredd att hålla med honom, på grund av ovanstående argument om brist på 

professionellt ansvar, kommer jag att kritisera honom utifrån just det vetenskapligt grundat 

kriterium han själv anser sig tillhöra. Han visar extrem brist på aktsamhet när han bygger sin 
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varelse. Card menar att en ond gärning kan begås av en person som inte nödvändigtvis har en 

ond agenda, utan bara handlar vårdslöst och betänkelöst. Jag menar att Frankenstein beter sig 

just vårdslöst när han skapar en varelse och ger denna liv utan att ta de nödvändiga 

försiktighetsåtgärderna så som att göra experimentet på universitetet där den etiska 

diskussionen kan äga rum bland fler personer än bara Frankenstein.  

 
Kriteriet om förutsebar outhärdlig skada är lite svårare att passa in på denna gärning. Det finns 

ingenting som säger att varelsen förutsebart skulle orsaka skada bara av att bli skapt. Det finns 

alltid risker med att uppnå någonting som ingen annan tidigare lyckats med. Här skulle man 

kunna anklaga Frankenstein för vårdslöst beteende, som argumenterat för ovan, men jag anser 

inte att det fanns något sätt för Frankenstein att förutse den skada som andra omständigheter 

kommer att leda till. Jag bli frestad att, som i tidigare fall, titta på andrahandskonsekvenser av 

själva skapandet av varelsen men jag tror att dessa konsekvenser är för långt dragna från just 

gärningen att ´skapa´ varelsen. Dessa konsekvenser kommer att diskuteras nedan. Som 

sammanfattning anser jag att själva skapandet av varelsen inte är en ond gärning, men omoralisk 

då Frankenstein absolut uppvisar klandervärt felande beteende i processen.    

 
2. Överge varelsen sekunden denna ´föds´ 

En gärning som kanske är än mer intressant i diskussionen om ondska och dess konsekvenser 

är den som sker i anslutning till att varelsen får liv. Upp till denna tidpunkt har Frankenstein 

varit som besatt av sitt arbete och han ägnar all vaken tid till att uppnå sitt mål. 

 
” The different accidents of life are not so changeable as the feeling of human nature. I 

had worked hard for nearly two years, for the sole purpose of infusing life into an 

inanimate body. For this I had deprived myself rest and health. (s.50). 

 
Han liknar besattheten med en sjukdom och nämner en febrig dimma. Denna otroliga 

koncentration och den otroligt långvariga processen tyder på en tillgivenhet som snart kommer 

att vara som bortblåst. Samma sekunda som varelsen öppnar sina ögon för första gången upphör 

Frankensteins tillgivenhet. Istället för att fortsätta lägga all sin tid på att fortsätta experimentet 

och skörda frukten av sitt arbete släpper han istället facklan och flyr. Under processen att skapa 

varelsen tänker Frankenstein på äran att ha skapat någonting nytt. En ny ras där han är dess 

herre. 
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” A new species would bless me as its creator and source; many happy and excellent 

natures would owe their being to me. No father could claim the gratitude of his child so 

complete as I should deserve theirs.” (s.47).  

 
Detta citat anser jag binder Frankenstein i kunskapen om att han faktiskt bör vara ansvarig för 

varelsen han skapad då han till och med använder ordet father. Jag anser att detta övergivande 

i samband med citatet ovan kan klassas som ett klandervärt felande beteende. Ser vi till den 

stora helheten är det här hela berättelsen börjar. Det är inte själva skapandet som gör varelsen 

kapabel till så onda gärningar, utan snarare denna stund där Frankenstein väljer att överge sin 

´barn´. Frankenstein är också väl medveten om vikten av en god uppfostran, vilket bara bidrar 

till han klandervärt felande beteende. Men mer om Frankensteins barndom under rubriken 

Vetlesen.  

 
Frågan är då om denna handling är en ond handling eller bara moraliskt felaktig. Om vi ser till 

Cards andra kriterium, förutsägbar outhärdlig skada, tycker jag att det uppnås med bravur. I 

första hand lämnas varelsen själv i en värd den inte kan navigera. Precis som ett nyfött barn 

måste varelsen lära sig allting från början och då ingen är där för att göra processen enklare 

lider denne avsevärt, både fysisk och psykiskt.  

 
“I was benevolent and good; misery made me a fiend. Make me happy, and I shall again 

be virtuous.’” (s.98). 

 
Här är det tydligt att varelsen mår dåligt av att bli avvisad av Frankenstein. Vi ser till och med 

konsekvenserna av denna förkastning, nämligen att varelsen är ensam och eländig. Citatet visar 

också den skada i utvecklingen övergivandet resulterade i. Genom att lämna varelsen ensam att 

utforska världen har hans relation med andra förstörts. Hans goda natur har korrumperats i 

bristen på en mild ledande hand och detta lägger grunden till de onda gärningar varelsen utför.  

 
Frankenstein tar inte ansvar för sin skapelse, så mycket är säkert. När varelsen försöker närma 

sig Frankenstein för att kommunicera sina behov kommer både varelsens och Frankensteins 

tankar fram angående om vart skulden ligger. Varelsen, påverkad av de böcker han läst, inser 

att Frankenstein brister i aspekten ansvar.  

 
“Remember that I am thy creature; I ought to be thy Adam, but I am rather the fallen 

angel, whom thou drivest from joy for no misdeed. Everywhere I see bliss, from which I 

alone am irrevocably excluded.” (s.98). 
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Han jämför sig själv med Adam, som också är en varelse skapad av någon annan, men anmärker 

hur stor skillnad det är mellan de två. Gud älskar Adam och ser till att han frodas. Varelsen 

själv blev skapt men lämnad direkt. Istället för kärlek möttes han av hat direkt ur ´livmodern´. 

Något jag tycker är extra intressant är hur Frankenstein inte håller med om denna liknelse och 

anser sig själv inte ha något ansvar att ge varelsen vad hen önskar.  

 
“‘Begone! I will not hear you. there can be no community between you and me; we are 

enemies. Begone, or let us try our strength in a fight, in which one must fall.’ “(s.98). 

 
Denna skada på varelsen anser jag vara en tydligt förutsebar outhärdlig skada vilket i 

kombination med att Frankensteins beteende klassas som klandervärt felande beteende skulle 

Card anse denna gärning som ond och jag är beredd at hålla med om det. Denna gärning är 

enligt min mening en av Frankensteins mer onda gärningar.  

 
3. Vägrar berätta vad han vet (i förlängning dödar Justine) 
 

En annan gärning som Frankenstein utför är i samband med varelsens gärning mot Justine. När 

varelsen sätter dit Justine för mordet på Frankensteins bror har Frankenstein en möjlighet att 

ändra resultatet av hennes dom. Eftersom Frankenstein tror sig veta med säkerhet vem det var 

som utförde mordet, och att denne inte är Justine, har han en möjlighet att rentvå hennes namn 

 
” Several strange facts combined against her, which might have staggered anyone who 

had not such proof of her innocence as I had.” (s. 76). 

 
Under rättegångens förlopp bli det mer och mer uppenbart att det finns för många 

komprometterande bevis mot Justine för att hon ska kunna frisläppas. Det är tydligt att 

Frankenstein vet om detta och han våndas över hur han är den enda som vet sanningen och hur 

han skulle ta hennes plats tusen gånger om, om det inte var så att han inte var i Geneva under 

tiden för mordet. Detta är en svår analys att göra då Frankenstein uppenbart känner sig skyldig 

och skulle ta på sig skulden om han kunde eftersom han anser sig själv vara skyldig då han 

skapade monstret. (Ett sidospår här är intressant att diskutera då han anser sig vara ansvarig för 

alla brott hans varelse gör, men inte för varelsens välmående). 

 
Är det ett klandervärt felande beteende enligt Card? Det beror på. Min första analys av 

händelserna skrev under Frankensteins tystnad som klandervärt. Dock anser jag nu att det är 

viktigt att ta hänsyn till varför han inte berättar för någon om monstret. Han verkar övertygad 
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om att ingen skulle tro på berättelsen, vilket skulle betyda att båda döms. Justin till döds och 

Frankenstein till hospitalet.   

 
” I avoided explanation, and maintained a continual silence concerning the wretch I had 

created. I had a persuasion that I should be supposed mad; and this in itself would forever 

have chained my tongue. But, besides, I could not bring myself to disclose a secret which 

would fill my hearer with consternation and make fear and unnatural horror the inmates 

of his breast.” (s.192). 

 
Det är omöjligt att veta hur en sådan berättelse skulle tas emot och Frankenstein hade inte 

mycket till bevis att visa upp. Visst skulle han ha kunnat demonstrera sin vetenskap men frågan 

är om han skulle få chansen att ens motbevisa sin påstådda galenskap. Jag landar nog i att 

Frankensteins tystnas inte är ett klandervärt felande beteende utan kanske enbart klandervärt? 

 
” And on the morrow Justine died.” (s.82). 

 
Skadan i detta fall är uppenbar. Den är förutsägbar och outhärdlig. Justine blir oskyldigt hängd. 

Tillsammans uppnår inte kriterierna Cards definition av ondska utan detta bör alltså klassas 

som en moraliskt felaktig gärning. 

 
4. Bryter sitt löfte om att skapa en partner till varelsen (i förlängning tillåter 

fortsatt ondska) 
 
Den sista handlingen som kommer att analyseras är den där Frankenstein lovar att uppfylla 

varelsens krav på en partner. Det är en lång väg fram till detta beslut då varelsen och 

Frankenstein har olika åsikter om vad Frankenstein är skyldig att gå med på. Jag anser att denna 

gärning är ett klandervärt felande beteende eftersom Frankenstein har fått berättat för sig varför 

varelsen önskar en partner.  

 
“If any creature felt benevolence towards me, I should return them an hundred and an 

hundredfold; for that one creature´s sake I would make peace with the whole kind!” (s. 

146).  

 
Det är tydligt att varelsen är helt ensam och det enda han vill ha är sällskap. Han säger till och 

med att om en enda människa skulle acceptera honom skulle han förlåta hela mänskligheten. 

Nu känner sig varelsen bortstött från alla håll vilket har resulterat i att han har hittat en kreativ 

lösning på problemet; han föreslår en liknande varelse som han själv. De diskuterar länge och 

varelsen försöker övertyga Frankenstein om att han har möjligheten att lösa allas problem. 
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” On you it rests, whether I quit forever the neighbourhood of man and lead a harmless 

life, or become the scourge of your fellow creatures and the author of your own speedy 

ruin.” (s.100).  

 
Här ser vi att varelsen ger Frankenstein en chans att hjälpa honom, i utbyte mot att varelsen 

aldrig mer gör intrång på mänskligheten. Dessa argument i kombination med att det är 

Frankenstein som satt varelsen i denna situation bör resultera i att Frankenstein håller löftet 

enligt mig.  

 
Frankenstein lyssnar på vad varelsen har att säga. Detta lägger grunden till konsekvenserna och 

den skada som orsakas av Frankensteins brytande av löftet. Varelsen hotar att förstöra 

Frankensteins liv och de människor omkring honom. Denna konversation gör att Frankenstein 

går med på dealen.  

 
“After a long pause of reflection, I concluded that the justice due both to him and my 

fellow creatures demanded of me that I should comply with his request.” (s.148).  

 
I detta skede är Frankenstein övertygad om att han måste skapa en kvinnlig varelse men när 

han väl börjat den långa processen igen kommer han på andra tankar. Han vet att varelsen 

kommet att lämna honom ifred om han gör en partner till honom, men känner sig inte längre 

lika säker på om det är det moraliskt rätta att göra.  

 
“Had I a right, for my own benefit, to inflict this curse upon everlasting generations?” 

(s.171). 

 
Frankenstein är rädd att de två varelserna ska föröka sig vilket skulle resultera i en ny art. Det 

är denna skrämmande tanke dom får Frankenstein att bryta sitt löfte och förstöra varelsen hon 

jobbat på. Jag anser att Frankenstein söker efter alla möjliga ursäkter att inte behöva upprepa 

processen som gett honom så mycket ångest. Jag köper inte hans argument om att vara rädd för 

en ny art. En enkel lösning skulle vara att skapa den kvinnliga varslen utan en livmoder. 

 
Jag anser också att skadan som följer gärningen är extremt förutsägbar och outhärdlig. Alla 

dödsfall och ångest som sker efter denna tidpunkt, inklusive varelsen och Frankenstein själv, 

kunde ha undvikits. Varelsen var tydlig med vad som skulle hända om Frankenstein inte gick 

med på dealen, och enligt mig var Frankenstein skyldig att ge varelsen en chans till ett lyckligt 

liv. Denna gärning är ett illdåd som kunde ha undvikits.  



 37 

 
5. Gråzoner 

Nu efter en färdig analys av Frankensteins handlingar är det intressant att se om Cards idé om 

gråzoner går att applicera på Frankenstein lika bra som det gick att applicera på varelsen. Idén 

om att Frankenstein är en förövare samtidigt som han är ett offer. Det går inte blunda för att 

Frankenstein får lida mycket, så ett offer är han absolut. Jag skulle dock inte säga att han är en 

förövare på grund av att han är ett offer. I varelsens fall var det tydligt att en viss händelse satte 

igång en rörelse som skulle komma att bidra till monstrets natur. Frankenstein begår en ond 

handling innan han är ett offer för en. Övergivandet av varelsen sker utan någon gråzon vilket 

jag tycker pekar på att Frankenstein i alla fall ligger längre utanför gråzonen än varelsen.  

De senare onda handlingarna kan diskutera huruvida Frankenstein beslut påverkas på grund av 

vad han har, och fortsätter att vara, i för situation. Hatet och rädslan för varelsen fanns där innan 

varelsen hade gjort någonting, men affekten blev större i anslutning till varelsens gärningar.  En 

sak att ta med sig från denna tanke är dock att idé om gråzoner är väldigt intressant då karaktärer 

för chans att analysera ur olika perspektiv. Det är sällan någon situation är svarta och vita och 

det gör gott att tänka utanför ramarna.  

 
6.2.2 Vetlesen 
 
Som ett komplement till Cards teori kommer detta avsnitt att analysera Frankenstein utifrån 

Vetlesens teori om ondska. Frankenstein är en av huvudkaraktärerna i boken men också den 

enda av de två som har en normal relation till samhället, även om denna relation är skakig 

ibland. Om vi ser till de förutsättningarna Frankenstein har haft ser vi att de är väldigt olika de 

varelsen fått. Den första delen av boken får vi följa Frankenstein när han berättar om sin 

barndom och hur fantastisk den var. Det är tydligt att han från en tidig ålder har integrerats in i 

samhället på ett hälsosamt sätt. Kursiv text är min egen. 

 
My mother’s tender caresses and my father’s smile of benevolent pleasure while 

regarding me are my first recollections. I was their plaything and their idol, and 

something better—their child, the innocent and helpless creature bestowed on them by 

heaven, whom to bring up to good, and whose future lot it was in their hands to direct to 

happiness or misery, according as they fulfilled their duties towards me. With this deep 

consciousness of what they owed towards the being to which they had given life, added 

to the active spirit of tenderness that animated both, it may be imagined that while during 

every hour of my infant life I received a lesson of patience, of charity, and of self-control, 

I was so guided by a silken cord that all seemed but one train of enjoyment to me (s. 25). 
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Detta citat är ett av de mer intressant genom hela boken. Den fullständiga hypokratin är 

skrattretande på många sätt. Frankenstein pratar om hur han har blivit en god medborgare 

genom den uppfostran han fått. Hans föräldrar gav honom kärlek och lärde honom om 

självkontroll med mera. Frankenstein understryker vikten i att hans föräldrar uppfostrade 

honom mot godhet och att de hade makten att forma honom som de själva ville. Jag ser en 

tydlig koppling till Frankensteins diskussion om hur viktig uppfostran är till den hans egen 

försummade ansvarskänsla till varelsen. Utan att ha någon som guidar honom är han dömd, 

enligt Frankensteins egna ord, att växa upp till en ofullständig person utan en bra grund. En 

annan sak som slår mig när jag tänker på Frankensteins citat är att han pratar om den plikt hans 

föräldrar har till honom då är ansvariga för hans födelse. Jag förstår inte hur Frankenstein kan 

bete sig som han gör mot varelsen när han så tydligt är medveten om en förälders plikt och 

vikten i en bra uppfostran. Kanske missar han helt likheten mellan varelsen och en bäbis? Eller 

så är han självisk och väljer att inte göra den uppenbara kopplingen.  

 
En tanke som slog mig när jag läste om Vetlesens idé om kulturella symboler var först att 

Frankenstein har många sådana till hands under sin uppväxt. Han läser otaliga böcker och jag 

antar att eftersom hans familj hade det rätt bra ställt att de utbildade sina barn i alla möjliga 

kulturella aspekter. Eftersom Frankenstein hade en god relation till hela sin familj bör han inte 

ha varit fattig i kulturella symboler att omvandla sin mentala smärta genom. Jag kommer att 

anta att Frankenstein växte upp och utvecklade ett depressivt stadie där den inre smärtan 

transformeras istället för transporteras. 

 
En idé som kan vara fruktsam att utforska är möjligheten att se varelsen som Frankensteins 

symbolik. Eftersom denna berättelse är fiktion skulle man kunna tänka sig att Vetlesens teori 

kan tolkas på ett bredare sätt i relation till karaktärerna. Tänk om vi skulle se varelsen som ett 

sätt för Frankenstein att omvandla sin inre smärta till någonting fysiskt. Varelsen skulle då vara 

till Frankenstein som skriet är till Edvard Munch. Problemet med denna tanke är att varelsen 

visar sig vara en levande varelse som är kapabel till handlingar. Eftersom boken är en 

övernaturlig i den bemärkelsen att varelsen är ett vandrande likpussel anser jag det i alla fall 

intressant att beröra idén om vad som ligger bakom Frankensteins vilja att skapa monstret. En 

uppenbar tanke, i fortsättning på idé av varelsen som en negativ symbol, är att byggandet av 

varelsen är att sätt för Frankenstein att hantera smärtan i att förlora sin mamma. Själva 

skapandet verkade vara viktigare för Frankenstein än själva produkten eftersom han direkt när 
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han lyckats inte vill ha med sin skapelse att göra. Var själva experimentet mer ett utlopp än en 

faktiskt vilja att skapa? Är det här som verklighet och fiction möts? 

 
Jag skrev tidigare i analysen av Frankenstein att han troligtvis har nått en depressiv fas där han 

tycks kunna transformera sin inre smärta i symboler. Kanske är skapandet av varelsen en 

blandning mellan att vilja transformera sin egen smärta men samtidigt, undermedvetet, orsaka 

skada på sin skapelse. Hur som helst kan jag tycka mig skymta spår av den schizoid-paranoida 

positionen då Frankenstein inte riktigt vill ta ansvar för och acceptera den skada han har orsakat 

varelsen.  

 
” As I looked on him, his countenance expressed the utmost of malice and treachery.” 

(s. 171). 
 
Här tycker jag att det är tydligt hur Frankenstein försöker skifta sitt ansvar för varelsens 

välmående genom att beskriva varelsen som omöjlig att älska. Det finns många beskrivningar 

av hur hemsk varelsen ser ut genom boken av många olika människor, men det är Frankenstein 

som tar dessa beskrivningar förbi utseende och in på varelsens karaktär. Frankenstein är den 

person som ´känner´ varelsen bättre än någon annan i berättelsen, så det är kanske inte så 

konstigt att han beskriver varelsen som hans känslor begär. I det ovanstående citatet är det dock 

tydligt att Frankenstein vill att varelsen ska vara omöjlig att älska eftersom han då inte behöver 

må dåligt över det faktum att han övergav sin skapelse. 

 
Frankenstein väljer att jaga varelsen fram tills dessa att han kan mörda honom eller dö själv på 

vägen. Detta beslut sker i affekt. Frankenstein har förlorat allting och hans förmåga att hantera 

den inre smärtan är som bortblåst. Han har inte förmågan att omvandla smärtan till någonting 

hanterbart utan känner att hämnd är det ända sättet att få mental fred. Frankenstein är inte i sitt 

sinnes fulla bruka i slutet av boken då kapten Walton lyssnar på berättelsen. Har utnyttjar dock 

Frankenstein ett medium för att transformera smärta då han kommunicerar med Walton. Genom 

ord och bilder transformerar Frankenstein en del av den inre smärtan i kommunikation med en 

annan människa. På ett metaplan är även själva Frankenstein boken en symbol då den är en 

memoar av ´riktiga´ händelser nerskrivna och dikterade av Walton och Frankenstein. 

 
6.3 Karaktärs- och formanalys: En reflektion till diskussion 
 
Under denna rubrik kommer en kort karaktärs- och formanalys av romanen att diskuteras utifrån 

de aspekter som beskrivits under metodrubriken för att försöka förstå och förklara resultatet 
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från innehållsanalysen utifrån romanens och karaktärernas utformning. Denna reflektion 

kommer att ha som mål att vidga förståelsen av ondska i berättelsen genom att se till bokens 

form och karaktärsutvecklingen hos analysobjekten.  

  
En intressant aspekt att titta på när det kommer till berättelsens utformning är 

berättarperspektiven och kronologin. Narrativets röst bidrar mycket till hur vi som läsare tolkar 

karaktärerna och, i det här fallet, ondska i relation till karaktärerna. Boken är uppdelad i en rad 

nivåer när det gäller berättarperspektiv. Läsaren möts av en text som är skriven utav kapten 

Walton, som återberättar Frankensteins berättelse, som i sin tur återberättar varelsens berättelse. 

Det är en lång process av överförd information som inte alltid är hundra procent objektiv. Då 

vi som läsare vet att varelsens berättelse är en återberättelse av dennes uttalade fiende läses 

dessa delar med en viss skepsism. Hur ska vi tolka den gestaltning av ondska, relaterat till 

varelsen exempelvis, som innehållsanalysen ger oss? Är den tillförlitlig? Vi får faktiskt bara 

höra från varelsen personligen, dikterat av Walton, i en kort paragraf i slutet av boken då han 

besöker Frankensteins döda kropp. Stämmer över huvud taget det vi vet om varelsen? Jag tror 

att en perspektivbedömning är viktig, om inte nödvändig, för att kunna se till gestaltningen av 

ondska hos karaktärerna. Hur skulle den innehållsliga analysen sett ut om boken var skriven 

enbart ur varelsens perspektiv? Enbart ur Frankensteins? 

 

Sammankopplat med perspektivaspekten påverkas också förståelsen av ondska i resultatet av 

karaktärernas utformning. En anledning till att de två karaktärerna inte läses som enformiga 

diaboliskt onda karaktärer är på grund av karaktärernas komplexitet och utveckling. Detta går 

hand i hand med hur berättelsen är upplagd för oss läsare att ta del av händelserna då vi som 

tidigare nämnt vid första anblicken troligtvis skulle förkasta allt varelsen står för då vi enbart 

får läsa om denna utifrån Frankensteins subjektiva perspektiv. Vi som läsare vet lika lite om 

varelsens moraliska karaktär och motiv som Frankenstein, dvs ingenting i början. Detta skulle 

ha bidragit till en väldigt annorlunda analys av varelsen då denna i bokens första del skulle 

kunna ses om en platt karaktär med väldigt få karaktärsdrag. Genom att vi som läsare får ta del 

av varelsens perspektiv utvecklas karaktären från en platt till en rund karaktär, sett utifrån 

Nordlunds (2013) och Nikolajevas (2017) beskrivning av runda och platta karaktärer. Analysen 

av exempelvis karaktärernas motiv går alltså att förstå i ljuset av att karaktärerna utvecklas och 

rör sig mer och mer åt det ´runda ´ hållet genom berättelsens gång.  
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7. Diskussion 
Mitt mål med denna uppsats har varit att analysera ondska i Mary Shelleys Frankenstein och 

efter genomförd analys känner jag att det finns mycket intressant att diskutera. Till att börja 

med vill jag beröra den frågeställning analysen har utgått ifrån nämligen: ”Hur kan Mary 

Shelleys gestaltning av ondska i Frankenstein definieras, förklaras och hanteras utifrån Claudia 

Cards och Arne Johan Vetlesens teorier om ondska?” Efter genomförd analys kan jag vara 

transparant och säga att min frågeställning kan tolkas som för stor för denna uppsats. Jag säger 

detta då jag inte kunnat analysera alla handlingar de två huvudkaraktärerna gör, vilket kan 

tolkas som att jag subjektivt väljer ut delar vilket inte är ultimat i ett rättvisekriterium. Dock 

anser jag att frågeställningen är möjlig att svara på med den data som samlats in i analysen.  

 
Eftersom varken Card eller Vetlesen är ute efter att förklara en person definitivt ond eller inte 

finns det inte något enkelt svar på frågeställningen. Man skulle kunna säga att Cards kriterium 

för ondska fungerade väldigt bra att applicera både på varelsens och Frankensteins handlingar. 

Jag menar att Cards teori är en aning bristfällig då den enbart tar fast på isolerade handlingar 

och inte strukturer som ligger bakom dessa handlingar. Jag måste medge att hon för en 

intressant diskussion om mer än bara kriterier för ondska, exempelvis förlåtelse och skuld, men 

jag skulle vilja att hennes teori fyller det blanka pappret om varför ondska utförs. Inte bara vad 

ondska är. Jag tycker dock om att hennes teori inte klassar människor som onda eller goda 

baserat på deras handlingar. Skada är viktigt att ta med i beräkningen, som är uppenbart i 

analysen, men jag saknar ett större fokus på gärningsmannen och en djupare dykning i dess 

psyke.  

 
Vidare anser jag att Vetlesens teori kompletterade Cards teori väldigt bra då han tar upp 

aspekter som inte bara har att göra med själva handlingen utan mer på den som ligger bakom 

handlingen. Vetlesen har dock en definition av ondska som liknar Cards en aning men Fokuset 

i hans teori ligger i strukturer och motivet. Nu i efterhand kan jag tycka att Vetlesens teori är 

lite begränsad då den nästan enbart fokuserar på en förklaringsmodell och inte går in på djupet 

varför vissa handlingar är onda. Jag blev glatt överraskad över hur bra de två teorierna 

kompletterade varandra i analysen av Frankenstein och varelsen. Jag anser att analysen blev 

bred och bra med både fokus på skada och på förövaren. Cards gråzoner tyckte jag lyfte 

analysen ytterligare då denna aspekt tillåter olika perspektiv att utforskas där allting alltid har 

en kontext.  
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Någonting jag märkte i analysen var att Vetlesens mål med sin teori är att hitta motiv och 

anledningar till ondska. En intressant koppling till uppsatsens bakgrund är exempelvis att 

Arendt menar att ondskans motiv inte är någonting som går att förstå ur ett mänskligt 

perspektiv. Jag tror att jag föredrar Vetlesens teori då jag anser det höst aktuellt att förstå sig på 

vad som händer inom förövare för att kunna förhindra framtida ondskor. 

 
En annan stor skillnad från en del av bakgrunden är Gordons religiösa teori om ondska då båda 

mina teorier är sekulära. Det finns många religiösa inslag i Frankenstein och jag tror säkert att 

Gordons teori skulle te sig bra i en analys.  

 
Nietzsche och hans teori om att ondska inte bör vara ett begrepp är också väldigt intressant att 

diskutera. Han menar att ondska är ett påhittat begrepp av de svaga på grund av avund. Denna 

teori skulle inte fungera så bra på denna analys tror jag då jag anser att detta perspektiv 

förhindrar en djupare diskussion av vilka gränser av övertramp vi bör acceptera. 

 
Kant och hans idé om att ondska är att gå emot det kategoriska imperativet är väldigt intressant. 

Jag anser dock hans teori vara väldigt begräsande då enbart förövarens intentioner har någons 

som helst vikt i att bestämma vad som är ont och gott. Card utvecklar hans teori på ett finns sätt 

då hon också tar med skada i beräkningen. Augustinus tanke om att ondska enbart är frånvaro 

av godhet är väldigt grundläggande och en viktig idé för analysen av ondska. Jag tycker dock 

att hans teori inte står sig särskilt bra när den används isolerat. Frågan är om Augustinus menar 

att människor som gör ont inte har något gott i sig? Eller om själva ondskan trycker undan 

godheten för stunden? Om det är det första bör det enbart finns goda och onda människor, 

ingenting däremellan, vilket går emot min åsikt om att människor punkt är onda eller goda, 

snarare än utför onda och goda handlingar. Om det andra anser jag hans teori vara en aning mer 

användbar. 

 
Någonting som inte fick ta mycket plats i analysen, men som jag tycker är väldigt spännande 

och som bidrar mycket till förståelsen av gestaltningen av ondska, är formanalysen. Denna 

analys var tänkt att djupare analysera aspekterna berättarröst, perspektiv, dynamiska vs statiska 

karaktärer etc, men på grund av platsbrist fick den innehållsliga analysen ta majoriteten av 

platsen. På ett sätt finns denna del av analysen också inbakad i innehållsanalysen då det i första 

hand är en innehållsanalys på karaktärer och vissa formaspekter diskuteras även i den stora 

analysen, men det är intressant att diskutera mer explicit hur denna form och karaktärsanalys 
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påverkar förståelsen av resultatet av ondska vi ser i resultatet av innehållsanalysen. Denna 

utveckling av formanalysen skulle kunna vara något att forska vidare på. 

 
Forskningsöversikten i denna uppsats gav en övergripande bild av hur Frankenstein har 

analyserats tidigare och jag ser några intressanta kopplingar till alla forskningsarbeten. 

McGinns idé om att varelsen representerar det vi människor är rädda för stämmer bra överens 

med bilden av varelsen i min analys. Varelsens utseende har också en central plats i McGinns 

analys. Varelsen blir bortjagad för vad han representerar; det okända och det oönskade.  

 
En intressant idé som Robert skrev i sin analys var att han inte anser att Frankenstein är ond. 

Dock målar han upp ett antal scenarion där Frankenstein skulle betraktas som ond enligt Robert. 

Enligt min mening, i samtycke med Card och Vetlesen, är inte Frankenstein en ond karaktär 

eftersom vi alla ställer oss mot en sådan definition. Det jag tror att Robert menar dock är att 

Frankenstein inte gör några onda handlingar, bara omoraliska. Min analys kom fram till att 

Frankenstein gör onda handling, såväl som omoraliska. Jag undrar om Roberts slutsats grundas 

i att Frankensteins originalhandlingar jämförs med de potentiellt värre handlingar han kunde ha 

begått. Eller om Robert enbart vill förtydliga sin slutsats om att Frankenstein enbart begår 

omoraliska handlingar genom att visa hur en riktig ond handling skulle sett ut.  

 
Gatens artikel om Spinoza är väldigt intressant då jag ser många likheter med Vetlesens teori. 

Gatens menar att människor behöver mänsklig kontakt för att kunna imitera känslor och lära 

sig om rätt beteenden. Vetlesens idé om hur isolerade människor har svårare att hantera känslor 

och hur smärta transporteras mellan relationer är mycket lik denna. Dock ser jag att Vetlesens 

teori om kulturella symboler och varför ondska uppkommer är unik i detta avseende och denna 

forskningsöversikt vilket är glatt överraskande.  

 
Jag började denna uppsats med ett citat “Knowledge is knowing that Frankenstein is not the 

monster. Wisdom is knowing the he is” som jag länge har känt till. Det var inte fören jag började 

analysera boken som jag faktiskt började ifrågasätta budskapet i citatet. Efter att ha genomfört 

analysen vill jag ta mig friheten att ändra lite i citatet. En mer passande formulering för min 

analys skulle kunna se ut någonting såhär: 

 
” Knowledge is knowing that Frankenstein is not the monster. Wisdom is knowing that both 

Frankenstein and the creature both have the capability to act monstrous, partly due to the 

extreme contexts and character development” 
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8. Sammanfattning 
Denna uppsats har analyserat Mary Shelleys Frankenstein utifrån frågeställningen ”Hur kan 

Mary Shelleys gestaltning av ondska i Frankenstein definieras, förklaras och hanteras utifrån 

Claudia Cards och Arne Johan Vetlesens teorier om ondska?”  

 
Analysen består av fyra delar, plus en mer reflekterande minianalys. Två av delarna är en analys 

utifrån Cards teori om ondska och gråzoner. En av analyserna är på varelsen, den andra på 

Frankenstein. De två andra analyserna är utifrån Vetlesens teori om ondska, också på varelsen 

och Frankenstein. Dessa analyser har på ett effektivt sätt analyserat de båda karaktärernas 

handlingar och prövat dem fört mot Cards kriterier för illdåd och sedan mot hennes teori om 

gråzoner. Vidare har analysen försökt sig på att förklara motiv och eventuella 

förklaringsmodeller för de onda gärningarna som begåtts i berättelsen. Dessa motiv hade ofta 

en stark koppling till de gärningar som analyserats genom Cards kriterier. 

 
Resultatet av analysen är att både varelsen och Frankenstein utför onda handlingar utifrån Cards 

kriterium, men varelsen gör fler än Frankenstein. Vidare kan varelsens och Frankensteins motiv 

beskrivas utifrån Vetlesens teori om kulturella symboler och hur dessa karaktärer hanterar inre 

smärta. Analysen visar att varelsen använder en transport av smärta snarare än en 

transformering. Frankenstein kan ses som en mer svårbeskriven karaktär där han är mer avsäger 

sig ansvar än att transportera smärta. En intressant tanke i analysen om Frankenstein var utifall 

varelsen är en av Frankensteins kulturella symboler som blir för nära verkligheten.  

 
Någonting som skulle vara intressant att forska vidare på är hur en djupare formanalys skulle 

påverka förståelsen för karaktärerna och berättelsen i relation till ondska.  
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