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1. Inledning 
Jag tillhör Harry Potter-generationen, den generation av barn och ungdomar som har vuxit 

upp med J.K. Rowlings böcker om Harry Potter. När den första boken publicerades på 

engelska var jag 10 år, ett år yngre än Harry Potter själv. Som trettonåring läste jag de första 

böckerna på svenska och hade då blivit jämngammal med Harry. Sedan dess har de sju 

böckerna om Harry Potter översatts från engelska till 73 olika språk och tryckts upp i 450 

miljoner exemplar världen över (2013).1 Därmed har bokserien nått ut till många barn, 

ungdomar och vuxna världen över. Historien har filmatiserats och det går att anta att 

berättelsen om Harry Potter på det sättet nått ut till en ännu vidare publik. I läroplanen för 

svenskämnet skriver Skolverket: 

Skönlitteratur, film och teater hjälper människan att förstå sig själv och världen och bidrar till 

att forma identiteten. Skönlitteratur, film och teater ger möjligheter till empati och förståelse 

för andra och för det som är annorlunda och för omprövning av värderingar och attityder.2 

Därmed går det att anta att även böckerna om Harry Potter haft en sådan påverkan på sina 

läsare. Med den utgångspunkten blir det intressant att undersöka och diskutera vilka 

värderingar som framställs. Det skulle också vara intressant att undersöka verkningshistorien, 

men det är större och svårare och lämpar sig knappast för en kandidatuppsats. Istället tänker 

jag skriva om ondskan och hur den framställs i Harry Potter böckerna för det är en bild av 

ondska som många i min och andra generationer relaterar till när de tolkar livet. 

1.1 Harry Potter och hans värld 

Trots att böckerna om Harry Potter nått stor spridning samt filmatiserats så finns det många 

som bara hört talas om böckerna men inte känner till berättelsen och dess innehåll. Det finns 

flera skäl till att ägna böckerna en kandidatuppsats, delvis handlar det om böckernas stora 

spridning, att de format och formar barn, ungdomar och vuxna och deras syn på viktiga och 

existentiella teman. Böckerna behandlar också, på ett djuplodande sätt, teman om godhet och 

ondska, vem som är ond och god på ett sätt som sällan är självklart eller svartvit. Även i 

bokens huvudkaraktär, Harry Potter själv, ryms tvivel och tveksamhet om det rättfärdiga och 

                                                
1 http://entertainment.time.com/2013/07/31/because-its-his-birthday-harry-potter-by-the-numbers/ hämtad 

160129 11:32 
2 http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftryc

ksak%2FBlob%2Fpdf745.pdf%3Fk%3D745 s. 100 hämtad 160129 11:52 

http://entertainment.time.com/2013/07/31/because-its-his-birthday-harry-potter-by-the-numbers/
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf745.pdf%3Fk%3D745
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf745.pdf%3Fk%3D745
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf745.pdf%3Fk%3D745
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goda i det han gör. För att kanske skapa en lite bredare förståelse för varför ett studium av 

ondska i Harry Potter böckerna är intressant så kommer jag ge en snabb resumé av det stora 

narrativet (dvs. alla böckerna tillsammans) och dess teman. 

 

Böckerna om Harry Potter handlar om Harry som lever hos sina, ganska otrevliga, släktingar 

familjen Dursley efter att han förlorat sina föräldrar som ettåring. På sin elfte födelsedag får 

Harry veta att han är trollkarl och antagen till Hogwarts skola för häxkonster och trolldom. 

Han får också veta att hans föräldrar inte alls dött i någon bilolycka, som han tidigare trott, 

utan att de dödats av Voldemort, vars namn endast få trollkarlar och häxor vågar uttala, och 

som söker världsherravälde. När Voldemort sedan försökte döda den ettåriga Harry överlevde 

Harry mirakulöst den förbjudna trollformel som ingen tidigare överlevt. Voldemort 

försvinner och Harry växer upp hos Dursleys.  

Genom de sju böckerna får vi följa Harry och hans närmsta vänner Ron och Hermione 

under deras tid på Hogwarts. Voldemort är inte helt borta utan försöker ständigt ta sig tillbaka 

och hans främsta mål är att döda Harry. Samtidigt är det en berättelse om ensamhet och 

utsatthet, om en vilja att ha en familj, vara tonåring och bli vuxen. Albus Dumbledore, 

skolans rektor som från första stund håller en vakande hand över Harry, tycks veta allt som 

försiggår och ger Harry verktyg för att möta Voldemort gång på gång fram till den sista 

striden när bara en av dem kan stå levande kvar. Intrycket är att Albus Dumbledore står på 

det goda sida, men ju mer vi får veta om honom desto mer växer tvivlet kring motiven bakom 

hans ageranden.  

Severus Snape, en annan av bokens viktiga karaktärer, är tidigare dödsätare (det vill 

säga anhängare av Voldemort) och arbetar som lärare i trolldryckskonst på Hogwarts. Han 

framställs under bokens gång som en man med onda avsikter och han tycks förakta Harry. 

Rowling har skrivit fram en berättelse om gott och ont där allt först verkar självklart men med 

tiden blir mer och mer komplext. Till och med i Harry Potter själv har Rowling skrivit in en 

komplexitet som tidvis gör att Harry är riktigt svår att tycka om. I alla karaktärer skriver 

Rowling in drag som får oss att fundera över varför de agerar på det ena eller det andra sättet 

och deras historia förväntas förklara för oss vilka de är.  

Inte ens Voldemort som står för ondskan blir platt utan skrivs fram som en komplex 

personlighet präglad av en kärlekslös barndom. Det är också därför det blir så intressant att 

diskutera böckerna ur ett etiskt perspektiv. Det finns i själva verket hela tiden en inneboende 

spänning mellan gott och ont. Det är sällan självklart vad som är vad från början och det 

skapar intressanta frågeställningar om vad ondska är, vilken betydelse motivet har och vilka 
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handlingar som är rätt och fel. Jag menar att frågan om ont och gott är en huvudfråga i alla 

böckerna som ingår i serien och tillsammans med den popularitet och spridning som verket 

fått blir det intressant att diskutera den i en uppsats. Böckerna om Harry Potter är, i den 

ordning de publicerades: 

Harry Potter och de vises sten 

Harry Potter och hemligheternas kammare 

Harry Potter och fången från Azkaban 

Harry Potter och den flammande bägaren 

Harry Potter och Fenixordern 

Harry Potter och Halvblodsprinsen 

Harry Potter och dödsrelikerna 

1.2 Disposition 

 Studien är indelad i sex avsnitt. Den första delen innehåller syfte och avgränsningar, 

ämnet som ska studeras samt definitioner av viktiga begrepp. I det andra avsnittet presenteras 

tidigare forskning om både ondska och om Harry Potter. Det tredje avsnittet omfattar en 

presentation av de teoretiker som jag använder mig av i min analys. Det fjärde avsnittet 

behandlar studiens metod och det femte avsnittet behandlar resultat och analys. Det sjätte och 

sista avsnittet tar upp så väl metod som resultat till diskussion och innehåller till sist en 

summering av studien. 

1.3 Syfte och avgränsningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ondska, så som den gestaltas i böckerna om 

Harry Potter, kan förstås med hjälp av Claudia Cards Atrocity paradigm och Gordon 

Grahams teori om ondska. 

 

Då det, i en kandidatuppsats, är omöjligt att ta sig an hela verket på sju böcker och 

drygt 4500 sidor (den svenska översättningen) har jag varit tvungen att göra ett urval som kan 

spegla hur ondskan gestaltas i berättelsen. Jag har valt att utgå från två karaktärer: Severus 

Snape och Albus Dumbledore som på ett eller annat sätt finns med i hela det stora narrativet, 

det vill säga i alla sju böckerna och som därför går att följa genom berättelsen. Jag har också 

valt karaktärer som jag anser skrivs fram som komplexa individer och där det genom 

narrativet går att veta någonting om deras handlande och skälet till deras handlande. För att 
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diskussionen ska bli intressant är det också två karaktärer där deras motiv delvis avslöjas först 

i den allra sista boken och på det sättet kan ge oss en annan bild av ondska och hur den skrivs 

fram. Givetvis beroende på vilket raster vi ser det igenom och vilken teori som appliceras. 

Genom att använda mig av dessa karaktärer i min analys menar jag att jag kan skapa en 

förståelse av ondskan, så som den gestaltas böckerna om Harry Potter. 

1.4 Definitioner 

Handlingar kan vara omoraliska och handlingar kan vara onda. En omoralisk handling strider 

mot de moraliska principer vi omfamnar medan ondska är något mer vilket kommer 

diskuteras vidare i denna studie. För förståelsen av mitt material och senare min analys vill 

jag definiera relationen mellan den omoraliska och den onda handlingen. Relationen mellan 

dessa kommer i den här studien förstås som att alla onda handlingar är omoraliska men alla 

omoraliska handlingar är inte onda. Därför kan det i resultatet förekomma handlingar som 

inte bedöms som onda men som ändå bedöms som omoraliska. 

2. Forskningsöversikt 
Forskningsöversikten i den här studien innehåller två delar där den första delen behandlar 

ondskebegreppet och de teorier om ondska som utvecklats i historien. Denna del av 

forskningsöversikten kommer att vara omfattande utan att för den sakens skull kunna göra 

anspråk på att ge en uttömmande redogörelse för fältet. Jag menar att detta är en viktig 

genomgång för att motivera mitt val av teorier. Forskningsgenomgången placerar också in 

respektive teori i sitt sammanhang och bidrar därmed ytterligare till förståelsen av de teorier 

som är aktuella som verktyg i min studie. Den andra delen av forskningsöversikten behandlar 

forskning kring böckerna om Harry Potter. Inte heller denna del kan sägas omfatta all den 

forskning som bedrivits men ger en bild av fältet. 

2.1 Teorier om ondska 

Vad är ondska? Vilket är ondskans ursprung och vad i vår värld kan sägas vara ont 

utifrån etiska resonemang och moralfilosofi? Forskningsöversikten kommer att visa att det 

inte finns någon övergripande samsyn bland teoretiker som arbetat med begreppet, en del vill 

till och med avskaffa det. Det som ändå kan sägas är att de olika teorierna kan placeras in i 

två huvudkategorier: ondska i bred bemärkelse och ondska i snäv bemärkelse. Ondska i bred 
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bemärkelse kan sedan delas in i ytterligare två kategorier: naturlig ondska och moralisk 

ondska. Den naturliga ondskan syftar på sjukdomar, naturkatastrofer och andra händelser som 

inte tycks ha någon egentlig agent. Den moraliska ondskan syftar till det onda som orsakas av 

moraliska agenter. Enligt denna syn på ondska är alla felaktiga handlingar och brister i 

karaktären ondska till och med en vit lögn ses som ondska i bred bemärkelse.3 Enligt Todd 

Calder så brukar teologiska teorier och diskussioner om ondska ofta hänföras till ondska i 

bredare bemärkelse. Det gäller till stora delar också den ena teoretikerna i detta arbete; 

Gordon Graham.4 

Ondska i snäv bemärkelse menar att naturkatastrofer, sjukdomar och liknande inte kan 

ses som ondska. Därmed utesluts kategorin naturlig ondska och förklaras ogiltig. Eftersom 

ondska kan fördömas moraliskt är det rimligt att händelser som saknar moralisk agent saknar 

ondska. Teoretiker vars teorier placerar sig inom ramen för ondska i snäv bemärkelse menar 

att ondska endast kan tillskrivas de värsta handlingarna, karaktärerna och händelserna.5 Enligt 

Calder så är det ofta den snäva definitionen av ondska som blivit synonymt med begreppet i 

vår samtid. Detta gäller särskilt moralfilosofiska texter och teoretiker samt politiska och 

lagstiftande texter.6 Claudia Card, vars bok The atrocity paradigm behandlas i detta arbete, 

placerar sig i denna kategori.  

Forskningsöversikten kommer behandla en stor vidd av teoretiker där en del liknar 

varandra medan andra skiljer ut sig på ett tydligt sätt. Den kommer delvis också vara en 

historisk bakgrund. Tanken är att jag på det här sättet ska ge en överblick över fältet och de 

teoribildningar som finns kring ondska, onda handlingar och onda människor. Jag kommer 

inte att behandla vare sig Gordon Grahams eller Claudia Cards forskning i det här avsnittet 

mer än om det är nödvändigt för förståelsen av de val jag gjort. I slutet av avsnittet kommer 

jag kort diskutera varför jag valt just Grahams och Cards teorier att förhålla mig till. 

Ondska är en fråga som under en lång tid intresserat människan. Enligt Todd Calder 

så uppstod behovet av teoribildning kring ondskan när tron på en allgod, allsmäktig, 

allvetande Gud, skapare behövde förenas med förekomsten av det onda i världen. Redan 

tidigt fanns flera olika teorier kring vad ondska är och vad som är dess uppkomst. 

Nyplatonismen menar att materien är god, men att den står långt från Gud. Ingenting som är 

skapat kan vara ont därför kan ondska sägas vara brist på varande eller frånvaron av godhet. 

                                                
3 Calder, Todd, ”The concept of evil”, The Stanford encyclopedia of philosophy (fall 2015 edition), Edward N. 

Zalta (ed). 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
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Ondska är alltså något som inte är ett icke-varande. Denna teoribildning var dominerande 

under tidig kristen tid och till den slöt sig bland andra Augustinus. En annan rörelse vid 

samma tid, manikeismen, valde en förklaringsmodell som innebär att universum är en 

produkt av en konflikt mellan två likvärdiga och eviga krafter: Gud och Mörkrets prins. Från 

dessa kommer en god och en ond substans som ständigt slåss om makten. Vår materiella 

värld är då en del av denna kosmiska strid där en del av det goda fångats av de onda 

krafterna. Det materiella är då ont medan det andliga är gott, vår kropp är ond medan vår själ 

är god och måste befrias. Den manikeistiska lösningen på ondskans problem är därmed att 

Gud inte är allsmäktig eller den enda skaparen av vår värld.7 

I slutet av 1700-talet utvecklade Kant den första sekulära teorin om ondska det vill 

säga en teori som inte ser en högre makt som ursprung för moralen och som inte heller 

behöver förklara ondskan på grund av en allsmäktig, allgod, allvetande skapare.8   

Kant menar att människan är radikalt fri, hon har en benägenhet att handla gott liksom 

en benägenhet att handla ont.9 Heberlein menar att Kants teori om den radikala ondskan varit 

ett tongivande begrepp inom studiet av etik.10 Enligt Calder ska Kants teori placeras in bland 

de teorier som ser ondska i en vidare bemärkelse (mer om det nedan). Calder menar att Kants 

definition av ondska säger att vara ond är att inte ha en helt och hållet god vilja. En moraliskt 

god vilja är att göra det som är moraliskt rätt för att det är moraliskt rätt. Kant beskrev tre steg 

av ondska, där människor inte handlar enligt den goda viljan för den goda viljans egen skull. 

Det första steget är att ha en skör vilja (författarens översättning). Den sköra viljan innebär 

att agenten försöker göra gott för det godas skull men klarar till slut inte av att genomföra den 

tänkta handlingen. Nästa steg, som är lite ondare enligt Kant, kallas för orenhet (författarens 

översättning). I detta steg gör agenten det goda för att det är gott men också för att det gynnar 

henne själv.  Det tredje och sista steget kallar Kant för vrånghet (författarens översättning), 

det är den största graden av ondska och då har agenten lämnat den goda viljan helt för att bara 

prioritera egenintressen.11 Enligt Heberlein menar Kant att det inte är möjligt för en människa 

att utföra onda handlingar för de onda handlingarnas skull eller för njutningen i de onda 

handlingarna och den ondska de producerar.12 Det är böjelsen att välja egenkärlek över den 

moraliska lagen som är ond, och det som Kant kallar för den radikala ondskan (författarens 

                                                
7 Ibid. 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
10 Heberlein, Ann, 2005, Kränkningar och förlåtelse, s. 193. 
11 Calder, 2015. 
12 Heberlein, 2005, s. 192. 
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kursivering).13 Enligt Heberlein menar Kant att det inte finns någon ond vilja, men att vi har 

en inbyggd benägenhet att handla ont och när vi handlar ont sätter vi benägenheten till det 

onda framför plikten att göra det goda och följa den moraliskt goda viljan. På det sättet menar 

Heberlein att vi i Kants teori har ett val och att göra, ett autonomt val, som gör att vi kan 

hållas ansvariga för våra moraliskt felaktiga handlingar.14 Dock finns det andra forskare som 

ser det annorlunda. Enligt Calder har Kant i vår samtid kritiserats av bland andra Richard J. 

Bernstein för sin teori. Bernstein menar att vi inte kan hållas skyldiga för våra moraliska fel 

enligt Kants teori eftersom benägenheten att handla ont finns i oss människor och vi kan inte 

göra oss av med den.15 

Nietzsche var den första som helt ville avskaffa ondska som begrepp och 

förklaringsmodell. Enligt Calder menade Nietzsche att ondska var ett farligt analysverktyg 

eftersom det har negativ effekt på människan och hennes strävanden, förmågor och 

livsmöjligheter. Nietzsche menade att ondska som begrepp och förklaringsmodell hade sitt 

ursprung i negativa känslor såsom hat och avund hos dem som var maktlösa och svaga i 

samhället. Begrepp som ondska gjorde det möjligt för dessa att hämnas på sina förtryckare. 

Nietzsche menade att ondska gav en ohälsosam bild av livet där lidande blev mer värdefullt 

än självförverkligande och att uppnå sin fulla potential.16   

Även i vår samtid finns forskare som vill avskaffa ondskan som begrepp och 

analysverktyg men av helt andra orsaker än de Nietsches angav på 1800-talet. Till dem hör 

Inga Clendiennen och Phillip Cole. Enligt Calder menar Clendiennen och Cole att teorier 

kring ondska inte kan förklara varför handlingarna utförs eller varför dessa utförs av vissa 

agenter men inte av andra. Därför vill de att ondska som begrepp ska överges. Clendiennen 

menar att när vi säger att något är ont säger vi att det är obegripligt eller saknar förklaring. 

Cole menar på liknande sätt att vi ofta tar till begrepp som ondska när vi saknar andra 

förklaringar till handlingen. Ondska är ingen genuin förklaring. Cole menar att om vi säger 

att något är ont så säger vi samtidigt att det är ett resultat av övernaturliga krafter och ett 

mysterium.17 

Fram till andra världskriget hade teorierna om ondska rört sig om ondska i vid 

bemärkelse och det fanns mycket lite skrivet om ondska i den snäva bemärkelsen. Enligt 

Todd Calder var den första teorin om ondska i snäv bemärkelse den Hanna Arendt la fram om 

                                                
13 Heberlein, 2005, s. 194; Calder, 2015. 
14 Heberlein, 2005, s. 194. 
15 Calder, 2015. 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
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den banala ondskan. Idag har teorier om ondska i snäv bemärkelse i stort sett trängt undan 

teorier om ondska i vid bemärkelse.18 Ett av undantagen är moralfilosofen Gordon Grahams 

teori om ondska, vilken behandlas mer ingående under avsnitt 3:2.  

Hanna Arendt utvecklade sin teori om ondska för att försöka att förstå de fasor som 

orsakades av nazisterna under andra världskriget, särskilt fasorna i förintelselägren. Calder 

beskriver hur Arendt använder sig av Kants begrepp radikal ondska men fyller begreppet med 

nytt innehåll. Den radikala ondskan, är för Arendt, sådant som inte tidigare kunnat fångas av 

moraliska teorier, de allra värsta handlingarna. Enligt Calder så definierar Arendt den 

radikala ondskan med handlingar som gör människor överflödiga som människor, de är bara 

kroppar utan någon som helst frihet. Det här görs inte heller av sådana skäl som vi kan förstå 

exempelvis av egenintresse utan till exempel för att förstärka en totalitär regims totalitära 

makt.19 Arendt myntar också begreppet ”den banala ondskan” där hon kraftigt ifrågasätter om 

onda gärningar verkligen förutsätter onda intentioner och motiv.20 Arendt förklarar med hjälp 

av exemplet Eichmann (vars uppdrag var att genomföra förintelsen av judar) att ondskan har 

banala motiv, att Eichmann är skrämmande normal och att han inte tänkte särskilt ingående 

på det han gjorde. Han följde order och skötte sitt jobb och möjliggjorde en fasansfull 

behandling av andra människor.21 Enligt Heberlein menar Arendt att ondskan är en produkt 

av mänskliga tillkortakommanden och att ondskan uppstår när människor slutar att välja 

mellan gott och ont. När vi slutar vara agenter och inte väljer att göra motstånd mot ondskan 

så växer den. Det onda vi gör är kanske inte från början att göra det onda i sig utan att vi 

underlåter oss att välja. Det onda kan alltså lika gärna utföras av den som inte valt sida.22 

Enligt Calder har många, efter Arendts teorier, försökt förklara hur det kommer sig att 

vanliga människor kan utföra den här typen av fasansfulla handlingar, exempelvis psykologer 

som Stanley Milgram.23 

En svensk samtida teoretiker att behandla i den här uppsatsen skulle kunna vara Ann 

Heberlein som skrivit mycket om ondska både i sin avhandling och i flera av sina 

populärvetenskapliga böcker. Jag har valt att inte använda mig av Heberleins teori eftersom 

den till stora delar bygger på Claudia Cards teori om ondska. Jag väljer då istället att använda 

primärmaterialet. Heberlein definierar ondska enligt följande: 

                                                
18 Ibid. 
19 Ibid. 
20 Heberlein, 2005, s. 194. 
21 Heberlein, 2005, s. 195; Calder, 2015. 
22 Heberlein, 2005, s. 195ff. 
23 Calder, 2015. 
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Onda handlingar är sådana handlingar som orsakar oacceptabla skador, som hindrar 

människor från att leva drägliga liv. Ondska förstör männskligt liv och orsakar onödigt 

lidande. En ond handling berövar offrets hennes känsla av värde och självrespekt.24 

Den definitionen ligger mycket nära Claudia Cards: 

…evils are foreseeable intolerable harms produced by culpable wrongdoing .25 

Andra etiker som i svensk kontext behandlat ondskan är Torbjörn Tännsjö, som enligt 

Heberlein diskuterar förekomsten av en psykopatgen. Tännsjös teori är att de flesta 

människor under vissa förhållanden kan delta i grymheter så som folkmord, men det finns 

alltid några som är drivande och han vill inte utesluta att de har genetiska gemensamma 

nämnare. Tännsjö själv benämner sitt resonemang spekulativt men menar att det på rent 

teoretiska grunder inte går att utesluta.26 

Utöver dessa vill jag ytligt nämna ytterligare några teoretikers bidrag till forskningen. 

Först John Kekes vars arbete och teorier placerar sig nära Cards. Till skillnad från Card 

fokuserar Kekes på den moraliska agenten som utför den onda handlingen. Enligt Heberlein 

menar Kekes att ingen människa föds ond men att hon genom dåliga val och vanor kan 

utveckla en ond karaktär. Det går heller inte att skilja mellan en person och dess handlingar. 

En person som handlar ont är alltså en ond person. För Kekes är förövaren lika viktig som 

offret eftersom onda handlingar förstör livet för alla inblandade, inte bara för offret. Enligt 

Heberlein definierar Kekes ondska som oförtjänt skada/lidande och detta ska vara orsakat av 

en moralisk agent.27 Då Kekes definition av ondska ligger nära Cards hade det varit möjligt 

att använda Kekes som teoretiker i uppsatsen. Card har i sin teori om ondska valt att behandla 

ondskans konsekvenser och fokusera mer på lidandet ondskan orsakar än på förövaren. Det 

gör att Card kontrasterar sig mer mot den andra etiker jag valt, Gordon Graham som 

fokuserar mer på människans karaktär. För att få en spänning i analysen har jag valt att 

använda mig av Cards teori. 

Ytterligare ett sätt att se på ondska står Peter Singer för. Istället för att förklara vad 

ondska är tycks Singer vara mer inriktad på att förklara varför onda handlingar utförs. 

Heberlein kallar Singers syn på ondska för ”naturlig ondska”. Singer föreslår att det är 

naturligt för människor att delta i folkmord eftersom det kan ge fördelar när det gäller den 

egna (individuella och gruppens) överlevnad.28  

                                                
24 Heberlein, 2005, s. 193. 
25 Card, Claudia, 2002, The atrocity paradigm, s. 3. 
26 Heberlein, 2005, s. 199ff. 
27 Ibid. s. 202ff. 
28 Ibid. s. 193, 198. 
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Till sist har Daniel Hayborn intresserat sig för onda karaktärer. Enligt Calder menar 

Hayborn att för att ha en ond karaktär är det nödvändigt att personen helt och hållet saknar 

moraliska känslor och motiv. Hayborn menar att onda människor sakar empati för andra och 

saknar motivation att agera moraliskt riktigt. Calder menar att Hayborns definition av ondska 

ligger nära det vi kallar psykopati.29 

 

Graham och Card blev mina teoretiska diskussionspartner av flera anledningar. De står båda 

mycket långt ifrån varandra när det gäller synen på ondska, ondskans ursprung och 

människans roll. Card representerar en snäv syn på ondskan medan Graham är en av få 

samtida teoretiker som behandlar ondskan i ett vitt perspektiv. Card fokuserar framförallt på 

ondskans konsekvenser medan Graham talar om det ondas ursprung och dess orsaker samt 

fokuserar på de moraliska agenterna som utför de onda handlingarna och varför de gör det. 

Card är också en god representant för den snäva definitionen av ondska då hon omfattar 

mycket av det som andra teoretiker lyfter fram (exempelvis John Kekes och Ann Heberlein). 

Card tycks vara en grund för andras forskning och därmed en god teoretiker även i mitt 

arbete. Eftersom jag främst intresserar mig för den moraliska ondskan och hur den gestaltas 

så är inte heller Singer eller Tännsjö intressanta för det kommande analysarbetet, i alla fall 

inte på det sätt som de beskrivits av Heberlein. De undersöker och försöker teoretiskt förklara 

varför en människa gör ont med hjälp av naturliga förklaringar, så som biologisk betingning 

och genetik. Card och Graham är dessutom samtida, både med varandra och med mig som 

skriver. Det ger deras teorier en aktualitet i den samtida forskningen som inte finns hos 

exempelvis Kant eller Arendt även om deras teorier är viktiga grundstommar för de teorier 

och teoretiker som följt dem.  

Eftersom jag vill undersöka hur ondska gestaltas är det inte heller meningsfullt att 

använda Nietzsche eller någon annan av teoretiker som vill avskaffa ondska som 

tolkningsmöjlighet.   

2.2 Harry Potter 

Endast delar av den forskning som har bedrivits på Harry Potter kommer att behandlas i detta 

avsnitt och då främst den del av forskningen som på olika sätt behandlar Harry Potter-

böckerna ur ett etiskt perspektiv.  

                                                
29 Calder, 2015. 
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Det finns förvånansvärt lite skrivet som behandlar ondskan och dess gestaltning i 

Harry Potter böckerna. Jag har funnit två masteruppsatser skrivna vid Oslo universitet 2013 

och 2014, Lisa Therese Olsens The Ethics of Albus Dumbledore:A Critical Discussion of 

Professor Dumbledore as a Moral Leader and Ideal in the Harry Potter Series och Marte 

Dahlins “All Was Well”:The Problematic Representations of Evil in the Harry Potter Series.  

Olsen behandlar i sin uppsats karaktären Albus Dumbledore som enligt Olsen ses som 

moralisk ledare och ett ideal att se upp till. Hon har själv irriterat sig på Dumbledore, och 

redan i inledningen antyder hon att det inte är en rimlig slutsats att se Dumbledore som en 

moralisk ledare. Det blir också hennes slutsats i uppsatsen.30 Dahlin behandlar i sin uppsats, 

precis som jag i detta arbete, ondskan i Harry Potter-böckerna, men hennes perspektiv är inte 

detsamma som mitt.  

Dahlin har valt att fokusera sitt studium på Voldemort och Harry. I sin tolkning av 

deras karaktärer fokuserar hon på vilka de är och hur ondskan kommer till uttryck.31  

2003 kom en antologi med namnet Critical perspectives on Harry Potter, 2009 kom 

en andra upplaga av samma bok. I antologin behandlas fyra olika teman. Det första temat 

”Perspectives on Identity and Morality” är det som skulle kunna vara mest intressant för min 

uppsats. Inget av avsnittet berör ondskan eller dess gestaltning i böckerna.32 Ett av kapitlen 

behandlar Snapes roll men tar inte i frågan om ondska, istället handlar avsnittet om hans 

skuld eller oskuld, om svek eller trofasthet.33 Detta kan givetvis diskuteras i termer av ondska 

men Peter Appelbaum gör inte det. De andra tre avsnitten i boken behandlar ”Critical an 

sociological perspectives”, ”Literacy elements and interpretations” och ” Cultural studies and 

media perspectives”. Marc Bousquet har skrivit ett kapitel med titeln Harry Potter, and the 

War against Evil, and the Melodramatization of public culture som tyvärr inte heller tangerar 

det område som studeras inom ramen för detta arbete. Istället behandlar Bousquet hur 

händelserna i vår samtid (kriget mot terrorismen exempelvis) speglas i skönlitteratur.34 I stort 

tycks Critical perspectives on Harry Potter framförallt rikta sig till dem som arbetar med 

undervisning och barn/ungdomar, även om flera kapitel kan vara intressanta även ur andra 

perspektiv. Till mitt aktuella arbete tillför denna forskning inte särskilt mycket.  

                                                
30 Olsen, Lisa Therese, 2013 The Ethics of Albus Dumbledore: A Critical Discussion of Professor Dumbledore 

as a Moral Leader and Ideal in the Harry Potter Series. 
31 Dahlin, Marthe, 2014 “All Was Well”:The Problematic Representations of Evil in the Harry Potter Series. 
32 Heilman, Elizabeth E (red), 2009, Critical perspectives on Harry Potter, s. vii.  
33 Appelbaum, Peter, “The greate Snape debate”, s. 83ff, I: Heilman, Elizabeth E (red), 2009. 
34 Bousquet. Marc, “Harry Potter, the war against evil and the melodramatization of public culture”, s. 177ff, I: 

Heilman, Elizabeth E (red), 2009 



 
 

12 
 

Utöver detta har det också skrivits en lång rad vetenskapliga artiklar om Harry Potter-

böckerna, flera av dem undersöker böckerna ur ett etiskt perspektiv. Rebecca Ingalls 

undersöker exempelvis Harry Potter-böckernas budskap och deras möjlighet att vara 

moraliska riktmärken för barn, att användas till att tala om kristen etik, om gott och ont. 

Delvis grundar sig denna undersökning i den kritik som riktats mot Harry Potter-böckerna 

från fundamentalister inom kristendomen, en kritik som på många sätt handlat om att 

böckerna i sig själva ska vara skadliga för barn, rent av antikristna då de behandlar magi.35  

Mary P. Withney, Elizabeth C. Vozzola och Joan Hofmann behandlar i sin artikel 

barns moraliska läsning av Harry Potter böckerna och huruvida barn och vuxna läser samma 

böcker. Detta med hänsyn till den kritik som riktats mot böckerna från kristet 

fundamentalistiskt håll. Kritiken har bland annat rört att böckerna är omoraliska för att de 

lyfter fram häxkonster. Deras slutsats är att barn tar med sig viktiga lärdomar om vänskap och 

mod från läsningen av böckerna och att böckerna därmed kan vara till hjälp för barnen i deras 

moraliska utveckling.36  

Shira Wolosky tar också sin utgångspunkt i den kritik som riktats mot Harry Potter-

böckerna från vissa kristna grupper och vill i sin artikel visa att den etik och moral som finns 

i böckerna stämmer väl överens med den som västvärlden i vår samtid kommit att hålla högt. 

För att genomföra denna uppgift använder hon sig av etiska teorier från Augustinus, via Kant 

och fram till dagens feministisk-etiska teorier.37 

 Holly Blackford har skrivit en artikel om det onda barnet, och under vilka 

omständigheter ett barn kan bli ont och göra onda handlingar. Hon tar sin utgångspunkt i den 

sjätte och näst sista av Harry Potter-böckerna när Dumbledore förbereder Harry för vad som 

ska komma, att möta Voldemort i en sista avgörande kamp. Vi får genom dessa lektioner 

kunskap om Voldemorts barndom och uppväxt som kan vara förklaringsmodeller för hans 

onda handlingar som barn och som vuxen.38 

 Utöver de artiklar jag i korthet berört i det här avsnittet finns en stor mängd 

vetenskapliga artiklar om Harry Potter inom flera discipliner. Jag kan, på grund av uppsatsens 

omfattning, inte ge en fullständig genomgång av forskningen utan har främst riktat in mig på 

                                                
35 Ingalls, Rebecca, 2011,”The trilemma revised: Harry Potter and a landscape of moral uncertainty”. I: Poroi, 

2011, vol 7 issue 1, s. 1-21.  
36 Withney,  Mary P. Vozzola, Elizabeth C. och Hofmann Joan, 2005, “Childrens moral reading of Harry Potter 

– are children and adults reading the same books?” I: Journal of research in character education, vol 3, issu 1, 

2005, s. 1-24. 
37 Wolosky, Shira, 2012, ”Harry Potter’s ethical paradigms: Augustine, Kant and feminist moral theory”, I: 

Children’s literature, vol 40.  
38 Blackford, Holly (2011) ”Private Lessons from Dumbledore’s ’Chamber of secrets’: The riddle of the evil 

child in Harry Potter and the half-blood prince”, I: Literature Interpretation theory, vol 22, issue 2, s. 155-175.  
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att välja ut artiklar relevanta för det område jag studerar. Inte ens dessa artiklar har varit 

möjliga att redovisa i sin helhet utan jag har varit tvungen att göra ett urval för att skapa en 

överblick över forskningsfältet. 

3 Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt behandlar jag de två teoretiker jag kommer att utgå ifrån i mitt 

analysarbete.  Först behandlar jag Claudia Cards teori om ondska så som den beskrivs i 

hennes bok The atrocity paradigm och efter det behandlar jag Gordon Grahams teoretiska 

ramverk vilket han redogör för i sin bok Evil & christian ethics. Jag kommer till sist att göra 

en kort sammanfattning av de båda teorierna och sedan peka på problematiska sidor hos 

respektive teori. 

 

3.1 Claudia Card – The atrocity paradigm 

Card slår fast att den teori hon har utvecklat är en sekulär teori och hon avfärdar också 

tidigt den naturliga ondskan, då hon menar att det inte finns en moralisk agent (Gud) som står 

bakom dessa. Eftersom det inte finns någon moralisk agent så är naturkatastrofer, sjukdomar 

och död per definition inte ondska i moralisk bemärkelse. Card menar istället att dessa 

händelser är neutrala. Däremot kan den mänskliga underlåtenheten att svara på de behov som 

uppstår vi exempelvis en naturkatastrof vara ondska.39 

Istället definierar Card ondska på detta sätt: 

“…evils are forseeable, intolerable harms produced by culpable wrongdoing”40 

Card betonar vikten av att handlingen har de två komponenterna som nämns i citatet; 

att den orsakar skada/lidande (harm) och att det är en uppsåtlig gärning (culpable 

wrongdoing). Utan dessa komponenter är det inte en ond handling. En handling som är ond 

måste alltså orsaka skada/lidande som inte går att tolerera och handlingen måste vara 

avsiktliga.41  

                                                
39 Card, 2002, s. 4ff 
40 Ibid. s. 3 
41 Ibid. s. 4 
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Card menar i sin bok att en teori om ondska ska kunna skilja mellan olika grader av 

ondska.42 Card själv riktar framförallt in sig på de värsta onda handlingarna som hon kallar 

atrocities (min översättning kommer hädanefter vara ’grymma illdåd’) men resonerar också 

kring ondska i allmänhet och vad som konstituerar ondska. Jag är framförallt intresserad av 

det senare; hur ondska konstitueras enligt Cards teori. Card vill göra skillnad på sådant som 

enbart är moraliskt fel, oönskat eller orättvist och sådant som är direkt ont.43 Det gör hon 

bland annat genom att definiera ondska som enbart de allvarligaste moraliskt felaktiga 

handlingarna och beskriver dessa handlingar som icke-trivial. Card påstår att många 

moraliskt felaktiga handlingar är triviala men att onda handlingar aldrig någonsin är triviala.44 

Card menar att triviala handlingar är de vardagliga handlingarna, de som inte väcker något 

särskilt uppseende hos en utomstående, medan de icke-triviala handlingarna chockerar och 

upprör. 

Card skiljer mellan grymma illdåd och ondska. Hon menar att dessa grymma illdåd är 

dåd som chockerar oss för att de är okontroversiellt onda och ondskan syns tydligt. Dessa 

handlingar förtjänar att uppmärksammas just därför att de är så extrema. I sin bok listar hon 

också en rad okontroversiella och välkända illdåd. Dessa är bland andra; slaveri, tortyr, 

våldtäkt i krig, biologisk och kemisk stridsföring, långvarigt våld i nära relation, stalking 

samt barnmisshandel.45 Det är dessa som hon räknar till de värsta onda handlingarna, de 

grymma illdåden. Card sätter upp en rad kriterier för hur allvarlig en ond handling är och 

menar att de kan bedömas utifrån två olika områden: hur allvarlig handlingen bedöms vara 

och typen av uppsåt. För att bedöma handlingens allvarlighetsgrad menar Card att det är 

viktigt att bland annat ta hänsyn till följande: lidandets intensitet, vilka effekter det har på den 

drabbades möjlighet att fungera normalt, hur den drabbades relationer påverkas, om 

konsekvenserna är reversibla eller inte och hur reversibla de är, om det är möjligt att 

kompensera den drabbade för lidandet, hur länge det pågår och hur stort antalet drabbade är.46  

Card menar att det finns uppsåt som är allvarligare än andra och tar som exempel att 

sadism (viljan att orsaka lidande) är värre än girighet, även om de båda uppsåten får samma 

konsekvenser.47 Vidare måste vi också definiera vad ett uppsåt är och enligt Card finns det 

uppsåt om vi borde/kunnat handla annorlunda, om målet är att skapa ett lidande som inte går 

                                                
42 Ibid. s. 13 
43 Ibid. s. 100 
44 Ibid. s. 7 
45 Ibid. s. 8-9 
46 Ibid. s. 14 
47 Ibid. s. 14 
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att tolerera, om vi är villiga att skapa ett lidande som inte går att tolerera för att uppnå ett 

annars legitimt mål samt om vi inte ser riskerna med handlingen eller tar dessa risker på 

allvar.48  Cards definition av uppsåt är därmed ganska vid och innefattar även underlåtenhet 

att handla när det gäller de risker som finns för att en handling ska orsaka lidande. Om 

handlingen ska vara ond ska den också orsaka lidande som vi inte kan tolerera. Card menar 

att det alltid kommer att finnas ett mått av subjektivitet i definitionen av vad som är ett 

lidande som inte går att tolerera men säger också att det är viktigt att det finns en objektiv 

definition på vad ett lidande som inte går att tolerera är.  Cards definition är att ett liv som är 

värt att leva är ett liv som allra minst är värt att leva för livets egen skull för personen vars liv 

det gäller.49 

Vad gäller då de moraliskt berättigade handlingarna, som också kan orsaka lidande? 

Enligt Cards teori är moraliskt berättigade handlingar inte uppsåtliga och uppfyller därmed 

inte heller det andra kriteriet för att handlingen ska vara ond, även om det orsaker mycket 

lidande som inte går att tolerera. 50 

Den teori Card skriver fram är mycket tydligt fokuserad på lidandet. 

Allvarlighetsgraden i skadan och lidandet som handlingen orsakar är viktigare för Card när 

hon bedömer om en handling som ond eller inte jämfört med det hon kallar för ’förövarens 

psykologiska status’.51 Därför menar hon också att offer och förövare är bristfälliga 

kategorier eftersom de inte erkänner att samma person kan vara både offer och förövare. Hon 

slår också fast att oskuld inte är ett skäl för att lidande ska räknas som ondska, utan det ligger 

istället i lidandet som sådant.52 Motivet är alltså av underordnad betydelse och det är graden 

av lidande som skiljer det onda från andra moraliska felaktigheter. 

3.2 Gordon Graham – Evil & Christian Ethics 

Gordon Graham placeras lämpligast in bland de teoretiker som har en bredare syn på 

vad ondska är och vad den innebär. Han menar också att hans syn på ondskan och dess 

konsekvenser är den enda rimliga.53 Redan från början har jag då slagit fast att han är en 

teoretiker som skiljer sig markant från Card i sin syn på ondska. Till skillnad från Card ställer 

Graham inte heller upp ett program eller en sammanhållen teori om vilka handlingar som är 

                                                
48 Ibid. s. 20 
49 Ibid. s. 16 
50 Ibid. s. 18 
51 Ibid. s. 3 
52 Ibid. s. 9, 13 
53 Graham, Gordon, 2001, Evil and Christian Ethics, s. 228ff. 
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onda. Graham omfattar även den naturliga ondskan i sin syn på ondska. Enligt Grahams teori 

är Gud den som upprätthåller moralen och som ger oss anledning till att upprätthålla vår 

moraliska ordning.54 Gud är inte bara den moraliska världens upprätthållare utan också en 

moralisk agent och kan handla moraliskt eller omoraliskt. Eftersom Graham skriver om Gud 

som allgod och allsmäktig så blir min tolkning av Graham att när han talar om Gud som en 

moralisk agent så talar han om de moraliskt riktiga handlingarna som Gud utför. 

Konsekvensen av det borde bli att Graham tror att Gud inte kan utföra några onda 

handlingar. Något som styrker en sådan tes är att Graham förklarar ondskans ursprung med 

ytterligare moraliska agenter. Givetvis är människan en moralisk agent som kan orsaka både 

gott och ont men Graham argumenterar också för att det finns andra moraliska agenter än 

Gud och människan. Graham menar att det skulle vara Satan och Satans hantlangare som 

störtats ner från himmelen.55 På så vis kommer Graham enligt egen utsago också runt 

teodicéproblemet. För det resonemanget använder Graham sig av ”den fria viljan”. Graham 

menar att Gud har gett alla moraliska agenter en fri vilja, det innebär också att Satan och de 

onda som följer med honom har en fri vilja och kan handla enligt den. Om Gud skulle gripa 

in skulle inte viljan längre vara fri.56  

Det som Graham istället lägger ner mycket tid på att diskutera är när Gud borde gripa 

in, och han exemplifierar det med hjälp av ett skolgårdsexempel. När två barn bråkar med 

varandra är det inte alltid nödvändigt för läraren att gripa in. Det finns något för barnen att 

lära sig av bråket och läraren kan inte lastas för den skada som eleverna gör varandra. Skulle 

däremot någon av eleverna använda ett tillhygge skulle läraren behöva gripa in, annars skulle 

skulden falla på henne. På samma sätt finns det alltså tillfällen där Gud borde gripa in eller 

borde ha gripit in, där det onda gått för långt. Graham tar exemplet med förintelsen av judar 

under andra världskriget men säger också att den faktiskt upphörde, långt innan alla judar var 

utrotade.57 

 Frågan är om vi då kan säga att det kom till en punkt som tvingade Gud att gripa in 

och vad som blivit för mycket, som inte fanns förut. Antalet liv som tagits i dödslägren eller 

något annat? På detta sätt kan Graham också förklara det han menar är naturlig ondska; 

jordbävningar, naturkatastrofer och sjukdomar (cancer med mera). I den här uppsatsen 

kommer jag framförallt ägna mig åt Grahams tankar kring moralisk ondska och lämna den 

                                                
54 Ibid. s. 113 
55 Ibid. s. 100 
56 Ibid. s. 100 
57 Ibid. s.102 
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naturliga ondskan utanför. Även den moraliska ondskan menar Graham till viss del orsakas 

av Satan och hans efterföljare. Det onda är det som hatar det goda och sådan är Satan enligt 

Graham. Det finns också människor som är sådana och de är onda människor, de behöver inte 

Satans påverkan för att göra det onda. Satans, eller förförarens, påverkan behövs däremot för 

att förklara varför människor som inte uppenbart har en ond karaktär ändå kan genomföra 

onda handlingar.58 Enligt Grahams mening finns det alltså människor som är onda, inte bara 

människor som handlar ont.  

Respekt för människan är en grundbult i Grahams teori om ondska. Graham menar att 

respekten för människan innebär att en människa inte får behandla en annan människa hur 

som helst.59 Graham ställer sig nära Kant och säger ett flertal gånger att människan inte får 

behandlas som ett medel utan måste behandlas som ett mål i sig.60 Graham ser Gud som 

skapare av vår värld och därmed också av människan.61 Det är ett skäl till att Graham sätter 

människovärdet högt och talar om människan endast som ett mål och aldrig som ett medel. 

Därför, slår Graham fast, är slaveri ont. Där blir människan en annans ägodel och används 

som ett medel för något annat.62 Tillsammans med slaveri menar Graham att det finns en rad 

företeelser som drabbar människor som vi universellt i vår samtid ser som förbjudna. Dit hör 

exempelvis tortyr, att medvetet straffa oskyldiga63, massmord, förintelsen, Gulag, folkmordet 

i Rwanda,64 och våldtäkt65. 

Precis som Card så talar Graham om att ondska orsakar smärta och lidande. I den teori 

om ondska som Graham presenterar finns också tanken på att de onda handlingarna ska 

orsaka ett mått av chock bland dem som får höra om dem. Återigen vill jag ta exemplet från 

skolgården där slagsmålet knappast kan ses som något uppseendeväckande, det är sådant som 

händer mellan barn på skolgårdar. Om ett barn däremot skulle attackera ett annat barn med 

kniv skulle vi alla bli djupt chockerade och enligt Graham har det attackerande barnet då 

släppt lös ondska som orsakar smärta och lidande.66  

Graham menar dock att all smärta och lidande inte är av ondo, utan att det handlar om 

var i narrativet som denna smärta placeras. För att belysa sin argumentation tar han som 

exempel barnet som av sina föräldrar tvingas att genomgå en smärtsam behandling på grund 

                                                
58 Ibid. s. 178, 195, 198 
59 Ibid. s. 88 
60 Ibid. s. 88, 89 
61 Ibid. s. 95 
62 Ibid. s. 89 
63 Ibid. s. 89, 
64 Ibid. s. 120ff 
65 Ibid. s. 195 
66 Ibid. s. 102 



 
 

18 
 

av sjukdom. Detta kan tyckas ont och barnet utsätts för smärta och lidande men 

konsekvenserna av lidandet blir förhoppningsvis att barnet blir friskt. Graham sammanfattar 

det med att säga att vinsten måste vara högre än insatsen, annars kan det ses som ondska.67 

Till exempel att utsätta ett barn för samma behandling utan att barnet har en sjukdom. Jag 

förstår Graham så att både motivet för handlingen, konsekvensen av handlingen samt hur den 

placerar sig i narrativet är viktigt för att bedöma något som ont. 

Graham menar att moralen måste vara objektiv, det vill säga att gott och ont måste 

vara oberoende av individens egoistiska motivation.68 Det blir den genom att Gud skapar de 

villkor under vilka vi kan agera moraliskt. Om Gud befaller något gör han det för att han har 

skäl att se detta något som rätt och gott. Om Gud däremot förbjuder något har vi goda skäl att 

se det som något ont.69 Det är alltså Guds bud som avgör vad vi kan se som gott eller ont, här 

motsäger Graham delvis sig själv när han i andra kapitlet av sin bok skriver att de moraliska 

påbud och förbud som kommer från Jesus är ytterst få.70 Min tolkning är att Graham löser 

den knuten genom att hänvisa till narrativet och att vi utifrån det teologiska narrativet kan se 

Guds handlande och därmed få vägledning i hur vi borde agera. 

Grahams teori om ondska grundar sig i hans förståelse av skapelsen som skapad av 

Gud, upprätthållare av det goda och en moralisk agent. Skapelsen innehåller också andra 

agenter så som människan och Satan med sitt anhang. Det är från Satan den ondska som finns 

i världen kommer, Satan som lurar annars goda människor till onda handlingar. Onda 

handlingar är de handlingar som orsakar smärta och lidande hos människor, som chockerar 

oss och vars lidande överträffar nyttan av det inträffade. Huruvida en handling är ond eller 

inte beror också på motivet bakom den, vad tanken med det som händer är. Graham 

sammanfattar sin teori på ett bra sätt i bokens sista kapitel: 

We can accept that the evil will has no efficent cause and at the same time consistently hold 

that evil will is the efficent cause of evil deeds.71 

 

Här placerar han sig mycket långt från Card som i stort sett lämnar viljan utanför. Den onda 

viljan tillsammans med handlingar som orsakar smärta och lidande utan någon nettovinst av 

något gott verkar var det som framförallt konstituerar ondskan för Graham. 

                                                
67 Ibid. s. 170ff 
68 Ibid. s. 2001, s. 90 
69 Ibid. s. 116 
70 Ibid. s. 30 
71 Ibid. s. 202. 
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3.3 Sammanfattning 

De kriterier som Card sätter upp för ondska att onda handlingar ska orsaka lidande som inte 

går att tolerera och bakom handlingarna ska det finnas någon typ av uppsåt. Även 

underlåtenhet är en typ av uppsåt enligt Cards sätt att se det. Onda handlingar är 

uppseendeväckande. De är inte triviala eller vardagliga. Onda handlingar kan vara olika 

allvarliga beroende på typen av uppsåt och graden av lidande. Ett lidande som inte är möjligt 

att tolerera är ett lidande som berövar möjligheten att leva ett liv för livets egen skull för 

personen vars liv det gäller. Card säger också att moraliskt riktiga handlingar inte är onda 

även om de orsakar lidande eftersom de saknar uppsåt. 

 De kriterier som Graham sätter upp för ondska att det onda är det som hatar det goda. 

För Graham är respekten för människan central och att använda en människa enbart som 

medel är ondska. Ondska och onda handlingar orsakar smärta och lidande. Onda handlingar 

ska dessutom orsaka ett visst mått av chock. Nettovinsten måste vara högre än insatsen. 

Lidandet som handlingen orsakar får inte vara större än det goda som kommer ut av 

handlingen, är lidandet större så är handlingen ond. För Graham är motivet bakom 

handlingen också centralt när en handling ska bedömas. Graham menar dessutom att en ond 

vilja är det som orsakar onda handlingar 

3.4 En antydan till kritik 

Jag ställer mig inte bakom någon av dessa metoder utan ser dem som samtalspartner och 

teoretiska verktyg i mitt arbete. Båda teorierna har brister men medan Card säger att hennes 

teori endast är en teori om ondska bland flera, så säger Graham att hans teori om ondskan är 

den enda rimliga tolkningen för att förstå ondskans uppkomst och drivkrafter. Det finner jag 

mycket problematiskt. Grahams teori finner jag överlag mer problematisk än Cards, delvis för 

att han till stora delar bygger sin teori kring kosmiska händelser utan vilka teorin inte längre 

har någon bäringhet. Jag reagerar också starkt emot Grahams uttalanden om förintelsen och 

hur den faktiskt upphörde, kanske var det inte tillräckligt med lidande förrän då? Jag menar 

att Graham där gått för långt. Cards teori har också sina problem framförallt när det gäller att 

se motivet bakom en handling. Cards fokus ligger så starkt på lidandet och skadan, och 

därmed på offren så förövarna glöms bort.  

 Jag vill till sist peka på ytterligare en problematisk punkt i Grahams teori, det handlar 

om hur han slår fast att onda handlingar orsakas av ond vilja. Jag menar att det lätt blir ett 

cirkelresonemang där ondskan aldrig riktigt förklaras. Utan ondska förklaras med ondska 
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vilket också kritiseras av de teoretiker som inte tycker att ondska är ett användbart 

analysverktyg efter som det som begrepp inte förklarar något alls. 

I analysavsnittet återkommer jag till både Card och Graham för att peka på fler 

problematiska faktorer med teorierna när de blir tydliga i mitt analysarbete.  

4. Metod 
Jag har valt att angripa mitt studieobjekt med narrativ metod. Mitt metodval gör att 

fokus för uppsatsen ligger på texten i sig själv. Den text jag kommer att studera kan inte sägas 

motsvara någon typ av empirisk verklighet och det är inte heller ett empiriskt material.72 

Däremot ser jag, liksom Essunger73, berättelsen som viktig när vi ska resonera kring andliga 

och existentiella frågor. Litteraturen kan hjälpa oss att förstå vad det är att vara människa och 

att hitta lösningar på våra dilemman. Eftersom ett av mänsklighetens stora dilemman tycks 

handla om ondskan och dess existens samtidigt som mycket skönlitteratur berör samma ämne 

känns det som en självklarhet att böckerna om Harry Potter blir mitt materialval för att förstå 

lite mer om hur ondska gestaltas och beskrivs i vår samtid. Den narrativa metoden, så som jag 

tillämpar den, svarar inte bara på frågor om hur jag ska gå till väga, utan också om varför jag 

ska göra på detta sätt.  

Ett narrativt angreppssätt på texten behandlar också synen på texten och textens 

ställning. Detta för med sig att min metod delvis också kommer att vara en del av min teori.  

Inom den narrativa ansatsen finns ett smörgåsbord av metoder och angreppssätt och även 

ordet narrativ definieras på olika sätt.  Det talas om narrativ både som analysmetod och 

analysobjekt.74 I min uppsats så kommer det vara en växelverkan mellan de båda sätten att se 

på narrativet, dock är det framförallt mitt analysobjekt. På samma sätt finns ingen bindande 

narrativ teori, utan den beskrivs snarare som en låda som präglas av stor begreppslig 

mångfald, en låda som står till forskarens förfogande.75 Det jag kommer skriva fram i det här 

avsnittet är den narrativa metoden så som jag förstår den. Jag har valt att lägga mig mycket 

nära den förståelse som Maria Essunger har av den narrativa metoden i sin avhandling. 76 Jag 

vill börja med min syn på hur de sju böckerna hänger samman som ett narrativ. 

                                                
72 Essunger, Maria, 2005, Kärlekens möjlighet, s. 15. 
73 Ibid. s. 3. 
74 Robertson, Alexa, “Narrativanalys” I:Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red), Textens mening och makt – 

metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, Lund: Studentlitteratur, 2005,  s. 221. 
75 Ibid. s. 223. 
76 Essunger, 2005. 
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Jag menar att den text som ska analyseras i sig innehåller flera olika narrativ som 

tillsammans bildar ett stort narrativ. Det stora narrativet är ramen inom vilken de små 

narrativen utspelar sig. I mitt specifika fall kan det största narrativet sägas vara det som de sju 

böckerna om Harry Potter tillsammans utgör, de sju böckerna i sin tur utgör mindre enheter, 

medan enskilda berättelser i böckerna utgör ännu mindre narrativa enheter. Det narrativ jag 

studerar är ett skönlitterärt verk och samtidigt är det sju olika verk, jag kommer medvetet låta 

den litterära texten vara min utgångspunkt. Precis som Essunger menar jag att det måste 

finnas en växelverkan mellan mig som studerar texten och texten själv. Här finns också en av 

de viktiga teoretiska utgångspunkterna för min analys: texten är inte möjlig att pressa in i 

existerande tolkningsmallar.77  Mitt textstudium kommer att vara illustrativt, vilket innebär 

att jag kommer studera den enskilda texten och inte dess former eller uppbyggnad. Jag 

kommer inte heller göra några kopplingar till en reell verklighet.78 

En text är delvis något levande, något som förändras vid varje läsning. Jag kommer 

upptäcka nya saker när jag texterna med mina teorier som fond och därmed kommer nya 

frågor att uppstå, därför måste jag börja i texten. När det gäller synen på texten skriver 

Essunger att betydelsen av ett verk är inte detsamma som skaparens intention med verket79. 

Det är också ett exempel på texten som något levande, där texten blir till i mötet med läsaren. 

Min syn på texten överensstämmer med viktiga delar av det narrativa ramverket. Berättelsen 

är ett sätt att tolka livet och göra världen begriplig.80 Essunger menar på ett liknande sätt att 

litteraturen har en förmåga att fungera livstolkande och kan hjälpa oss att förstå och tolka vår 

omgivning och de händelser som äger rum omkring oss.81 

Jag har medvetet valt att lämna författaren utanför liksom jag inte heller studerar 

verkningshistorien. Det är inte intressant i det här sammanhanget. Essunger menar att 

författaren och läsaren befinner sig på varsin sida om texten och att de är dolda för varandra. 

Det öppnar upp för en tolkningsfrihet och ger mig som uttolkare rollen att försöka hitta 

punkterna där båda blickarna möts.82 

Jag kommer börja mitt arbete i texten och sedan vidga arbetet utåt.83 Jag kommer i 

texten identifiera avsnitt som med utgångspunkt i min uppgift kommer vara intressanta att 

diskutera och sedan i dialog med mina valda teorier tolka episoden, det lilla narrativet i det 

                                                
77 Essunger, 2005, s. 29. 
78 Essunger, 2005, s. 5. 
79 Essunger, 2005, s. 20. 
80 Robertson, 2005, s. 224. 
81 Essunger 2005, s. 3ff. 
82 Essunger, 2005, s. 21. 
83 Essunger, 2005, s. 19; Robertson, 2005, s. 236. 
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stora, för att förstå det analyserade avsnittet. De etiska teorierna om ondska fungerar både 

som en samtalspartner för att förstå den text jag ska analysera, och som en garant för att de 

tolkningar jag gör av narrativet inte bara är mina subjektiva tolkningar. På detta sätt kan jag 

sedan redovisa ett sätt att förstå den ondska som gestaltas i böckerna om Harry Potter.  

 

5. Resultat och analys 
Det material jag ska analysera är textavsnitt som på ett eller annat sätt gestaltar de 

karaktärer jag valt att studera. Därför kommer mitt analysavsnitt vara uppbyggt kring dessa 

karaktärer. Jag har valt att behandla dem var för sig även om det innebär att vissa avsnitt ur 

böckerna kommer diskuteras två gånger men ur olika perspektiv. Tyngdpunkten kommer i 

respektive avsnitt ligga på den karaktär jag för tillfället analyserar men det är inga vattentäta 

skott mellan de olika avsnitten och bör inte vara det heller. 

5.1 Albus Dumledore 

Albus Dumbledore är rektor för Hogwarts skola för häxkonster och trolldom. Han är 

en stor trollkarl enligt narrativet, kanske den allra största. Det sägs att Dumbledore är den 

enda trollkarl som Voldemort någonsin har fruktat. Dumbledore är ledare för Fenixordern, en 

samling trollkarlar och häxor som vigt sitt liv åt att bekämpa Voldemort. Där var också Harry 

Potters föräldrar medlemmar och de blev dödade på grund av sin kamp mot Voldemort. Året 

då Harry föddes upptäckte Dumbledore, en profetia som säger att Voldemort eller Harry 

kommer att dö för den andres hand. Under bokseriens gång så ägnar Dumbledore stor kraft åt 

att skydda och förbereda Harry inför denna strid. I sista boken framkommer det att 

Dumbledore förberett Harry för döden. Dumbledore tycks en längre tid ha veta att Harry 

kommer behöva offra sig, frivilligt, om det ska vara möjligt att besegra Voldemort. Det är 

bara en av många saker som Dumbledore medvetet tycks ha undanhållit för Harry under den 

tid de känt varandra. Det är också Dumbledore som lämnar Harry på trappan till familjen 

Dursleys hus natten efter att hans föräldrar har blivit mördade. Dumbledore lämnar Harry hos 

Dursleys, fullt medveten om att han kommer lida hos Dursleys, att han kommer vanvårdas 

och behandlas illa. Studerar vi texten närmare med fokus på de avsnitt där Dumbledore 

gestaltas så anser jag att Dumbledores agerande gestaltas som både omoraliskt och 

förkastligt. Ett exempel är när han i Harry Potter och Fenixordern undviker all typ av kontakt 
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med Harry, trots att det framgår av berättelsen att det är under den perioden Harry kanske 

behöver den kontakten som allra mest. Det är skillnad mellan det omoraliska och det onda 

och det är ondskan som är ämnet för denna studie.  

 

I min läsning av Harry Potter böckerna med fokus på karaktären Dumbledore slår det mig att 

han återkommande och medvetet tycks utsätta andra människor för fara. I Harry Potter och 

dödsrelikerna tycks Dumbledores egen bror Aberforth ha gjort en liknande analys när han 

säger: 

”Min bror Albus ville en massa saker”, sa Aberforth, ”och folk brukade råka illa ut när han 

genomförde sina storartade planer. Håll dig borta från den där skolan, Potter, och ge dig i väg 

ut ur landet om du kan. Glöm min bror och hans smarta planer. Han har gått till en plats där 

inget av det här kan skada honom, och du är inte skyldig honom någonting”.84 

Många gånger tycks Dumbledore som karaktär ha skrivits fram så att han medvetet utsätter 

andra för fara, särskilt Harry, Ron och Hermione. I slutet på första boken lyfts just den tanken 

upp. Efter att Harry återigen stått öga mot öga med Voldemort efter 11 år. De vuxnas ovilja 

att lyssna på Harry och hans vänner har lett dem rakt in i Voldemorts armar, kanske med 

Dumbledores tysta medgivande.  

”Tror du det var hans avsikt att du skulle göra det?” sade Ron. ”Eftersom han skickade dig din 

pappas mantel och så?” 

[…] 

”Nej, det är det inte”, sa Harry eftertänksamt. ”Han är en lustig man, Dumbledore. Jag tror att 

han ville ge mig en chans liksom. Jag tror att han mer eller mindre känner till allt som 

försiggår här, förstår ni. Han hade säkert en ganska stor aning om att vi tänkte försöka, och 

istället för att hindra oss lärde han oss bara tillräckligt mycket för att det skulle vara till hjälp. 

Jag tror inte det var en händelse att han lät mig upptäcka hur spegeln fungerade. Det är nästan 

som om han tyckte att jag hade rätt att få möta Voldemort om jag kunde…”85 

Denna typ av implicita uppmaningar förekommer i de flesta av de sju böckerna. I den andra 

boken härjar ett okänt monster på Hogwarts, ett monster som femtio år tidigare dödat en 

flicka. I Harry Potter och hemligheternas kammare förstenar monstret både människor och 

djur. Dumbledores ovänner ser det som en chans att göra sig av med honom och avsätter 

honom som rektor. När detta sker står Harry och Ron i samma rum som Dumbledore, under 

en osynlighetsmantel. Dumbledore borde under inga förutsättningar känna till att de står i 

hörnet av rummet men vänder sig ändå direkt till hörnet där de står och säger  

                                                
84 Rowling, J.K. 2007, Harry Potter och dödsrelikerna, s. 580. 
85 Rowling, J.K. 1997, Harry Potter och de vises sten, s. 371. 
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”Men det ska du veta”, fortsatte Dumbledore så långsamt och tydligt att ingen av dem kunde 

gå miste om ett ord, ” att jag kommer först på allvar att ha lämnat skolan i det ögonblick då 

ingen längre visar mig full lojalitet. Och dessutom kommer du att finna att vem som än ber 

om hjälp och stöd på Hogwarts ska få det”.86 

Efter det söker sig Harry och Ron genast till hemligheternas kammare för att döda monstret 

och rädda Rons syster som tagits tillfånga. Det slutar med att Harry återigen står ansikte mot 

ansikte med Voldemort och behöver kämpa för sitt liv. 

I Harry Potter och fången från Azkaban är Dumbledores uppmaning att ta sig an en farlig 

situation mer direkt. De ska genom att resa tre timmar tillbaka i tiden rädda Harrys gudfar. 

Sirius, som blivit anklagad för att vara dödsätare (anhängare till Voldemort), förrått Harrys 

föräldrar och för att ha dödat 13 personer med en enda förtrollning, något som Harry 

upptäcker att Sirius är oskyldig till. Inga bevis finns för hans oskuld och Sirius ska utsättas 

för en dementorskyss, värre än döden, då själen sugs ur kroppen av dementorer (varelser som 

suger i sig all glädje). Dumbledore tror på Harrys berättelse och skickar iväg Harry och 

Hermione för att rädda Sirius liv på ett mycket riskabelt sätt. 

”Hör nu noga på”, sade Dumbledore i mycket låg, men tydlig ton. ”Sirius är inlåst på 

professor Flitwicks kontor på sjunde våningen. Det trettonde fönstret till höger om Västtornet. 

Om allt går väl kommer ni att kunna rädda mer än ett oskyldigt liv i natt. Men kom ihåg det 

här, båda två. Ni får inte bli sedda. Hermione Granger, du känner till lagen… du vet vad som 

står på spel. Ni… får… inte… bli... sedda”. Harry hade inte den blekaste aning om vad som 

försiggick. Dumbledore hade redan vänt på klacken för att gå. Han såg tillbaka på dem när 

han var framme vid dörren. ”Jag tänker låsa in er. Klockan är nu…”, han tittade på sitt fickur, 

”fem minuter i tolv på natten. Miss Granger, tre vändningar borde klara av saken. Lycka 

till.”87 

Det är inte bara direkt uppmaningar till farliga situationer som kommer från Dumbledore, 

utan han förser också Harry och hans vänner med saker och kunskap som bidrar till att de 

hamnar i potentiellt farliga situationer. Främst i den första boken när Harry får sin fars 

osynlighetsmantel sänd till sig från Dumbledore88 samt lär sig hur Erisendspegeln fungerar, 

spegeln som visar det man mest av allt önskar.89 Båda två ger Harry fördelar i mötet med 

Voldemort. Det är nästan som läsaren, precis som Ron säger i citatet på förra sidan, kan tro 

att Dumbledore ville att de skulle försöka att besegra Voldemort.  

 

                                                
86 Rowling, J.K. 1998, Harry Potter och hemligheternas kammare, s. 331ff. 
87 Rowling, J.K. 1999, Harry Potter och fången från Azkaban, s. 483. 
88 Rowling, 1997, s. 249. 
89 Ibid. s. 262ff. 
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Hur ställer sig då Card och Graham till att utsätta andra för fara på det här sättet, medvetet 

eller omedvetet? Graham, som lägger mycket vikt vid intentionen och skriver ”Evil will is the 

effiecent cause of evil deeds”90 kräver med andra ord i stort sett att det ska finnas en ond vilja 

bakom en ond handling. Texten talar aldrig om en ond vilja hos Dumbledore när det gäller 

stödet till Harry och hans vänner i kampen mot Voldemort. Istället tycks målet vara, precis 

som Harry säger i sitt samtal med Ron och Hermione, att förbereda dem inför mötet med 

Voldemort, ett möte som Dumbledore tycks tro kommer ske ovillkorligen. Samtidigt är 

Graham väldigt intresserad av händelsernas plats i narrativet, nu är det ingen som skadas 

allvarligt eller dör av hans uppmaningar som leder till att de tre karaktärerna utsätts för fara. 

En etisk bedömning utifrån Grahams modell skulle se annorlunda ut om narrativet skrivits 

fram så att någon av karaktärerna dog under någon av dessa strapatser. Ett annat ljus skulle 

falla på det som texten säger om Dumbledore och textavsnitten skulle få en annan plats i 

narrativet, om Dumbledores handlingar lett fram till att någon dog. Nu kommer alla tre 

helskinnade tillbaka efter de episoder jag beskrivit ovan och allt slutar väl. Det är ingen som 

chockeras över Dumbledores handlingar, vilket enligt Graham också är ett kriterium för att 

det som beskrivs ska vara ondska.91 När motivet är gott och konsekvensen är god och när 

handlingen inte orsakar chock i omgivningen kan den inte ses som ond enligt Graham. När 

jag resonerat kring detta tycks det mig inte som att Dumbledores ovana att utsätta andra för 

fara är ondska. Istället kanske det är omoraliskt eller bara obetänksamt, men det är inte en 

diskussion för den här uppsatsen.  

Innan jag lämnar hur Dumbledore i böckerna beskrivs utsätta andra för fara vill jag 

beröra ytterligare en ingrediens i Grahams teori – respekten för människor och förbudet mot 

att använda människor enbart som medel.92 Det är en mer komplicerad fråga i förhållande till 

de textavsnitt jag tagit upp. Går det med utgångspunkt i dessa texter säga att Dumbledore 

använder sig av barnen som medel för att besegra Voldemort? Jag ska återkomma till den 

tanken längre fram och i ett annat perspektiv.  Skulle det vara så att Dumbledore använde 

barnen som enbart medel så skulle det vara ondska som gestaltas i böckerna. Ingen av dem 

handlar under tvång. Ron, Harry och Hermione kan hela tiden välja en annan väg och kan 

välja att inte handla på det sätt de gör. Det finns ingen som tvingar dem. Graham menar att 

slaveri är att använda människor som enbart medel, men ingen av karaktärerna har förslavats 

av Dumbledore och tvingats göra hans vilja. Graham svarar inte heller på om det går att 

                                                
90 Graham, 2001, s. 202. 
91 Ibid. 
92 Ibid. s. 88, 89. 
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behandla människor enbart som medel på annat sätt än genom slaveri. Rimligtvis borde det 

finnas dussintals situationer när människor används som medel för någon annans vinning. 

Mer om det senare.  

Eftersom Cards definition av ondska framförallt fokuserar på ”de värsta 

handlingarna” och på vilken skada handlingarna orsakar är det svårt att tänka sig att 

Dumbledores handlingar skulle ses som gestaltande av ondska. Dels kan vi utifrån Card inte 

bedöma hans motiv på ett särskilt trovärdigt sätt eftersom hon framförallt riktar in sig på 

lidandet hos de drabbade.  Samtidigt resonerar hon också så att en handling kan vara ond när 

det finns en risk för att någon drabbas av ett lidande som inte går att tolerera. I Harry Potter 

böckerna är den risken utskriven tydligt och klart precis på samma sätt som det är skrivet att 

Dumbledore ändå är benägen att riskera andra människors liv för den goda sakens skull. 

Cards teori säger att en handling inte blir legitim om den orsakar eller riskerar att orsaka 

lidande som inte går att tolerera, även om målet för handlingen är legitimt.93 Detta kan ses 

som en parallell till Grahams förbud mot att använda människor enbart som medel. Eftersom 

det finns uppenbara risker för lidande som inte går att tolerera när Dumbledore, om än 

implicit, uppmuntrar de tre barnen att möta sina fiender skulle det kunna betraktas som 

ondska.  Det är ändå inte riktigt så enkelt. För Card säger också att handlingar som är onda 

inte får vara triviala. Eftersom Dumbledore aldrig säger rakt ut, förrän mycket senare i 

böckerna att Harry måste möta Voldemort öga mot öga är min bedömning att det inte kan 

räknas som ett uttryck för ondska. Varken Grahams eller Cards teoretiska ramverk stöder att 

det skulle vara ondska som gestaltade i Dumbledores aktiviteter i det här fallet. Han 

möjliggör visserligen för mötet med något som är mycket farligt och riskerar att drabba 

människor med lidande, men hans handlingar är varken chockerande eller den värsta typen av 

handlingar. Kanske kan det ses som oansvarigt och ogenomtänkt, men det är också allt. 

 

En intressant aspekt att diskutera när det gäller gestaltningen av Albus Dumbledore är som 

jag nämnt tidigare frågan om att behandla människor som mål eller medel. Det gäller inte 

minst Dumbledores relation med Harry Potter. Det framkommer implicit under bokseriens 

gång att Dumbledore och Harry relation inte motsvarar den som vanligen finns mellan rektor 

och elev. Dumbledore visar Harry en stor värme och kärlek och Harry tyr sig till 

Dumbledores närvaro. I Harry Potter och Fenixordern när Harry till slut får del av den 
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information Dumbledore har kring Voldemort, Harry själv och deras framtid framkommer 

den speciella relationen mellan Dumbledore och Harry. 

”Jag brydde mig för mycket om dig”, sa Dumbledore enkelt. ”Jag brydde mig mer om att du 

skulle vara lycklig än att du skulle få veta sanningen, mer om din sinnesfrid än om min plan, 

mer om ditt liv än de liv som kunde gå förlorade om planen misslyckades. Med andra ord 

handlade jag precis som Voldemort väntar sig att vi dårar som älskar ska handla. Finns det 

något försvar? Jag skulle vilja se nån som följt din utveckling som jag har gjort – och jag har 

följt dig mycket närmare än vad du kan föreställa dig – som inte skulle vilja bespara dig mer 

smärta än du redan har lidit. Vad brydde jag mig om ifall några namnlösa och ansiktslösa 

människor och varelser dödades i en obestämd framtid, om du var i livet här och nu, och 

mådde bra och bar lycklig. Jag drömde aldrig om att jag skulle få ansvar för en sån person son 

du.”94 

Det framgår alltså att det finns en stor kärlek mellan Dumbledore och Harry, något som 

skulle kunna hindra Dumbledore från att använda Harry enbart som medel. Därför går det att 

anta att det finns flera läsare som liksom jag blir både störda och förvånade när vi i Harry 

Potter och dödsrelikerna får ta del av ett av Snapes minnen där han och Dumbledore 

samtalar. 

”Så pojken… pojken måste alltså dö?” frågade Snape med tillkämpat lugn. ”Och Voldemort 

måste själv döda honom, Severus. Det är nödvändigt”. […] ”Vi har skyddat honom för att det 

har varit nödvändigt att undervisa honom, uppfostra honom och låta honom pröva sin styrka”, 

sa Dumbledore, som fortfarande höll ögonen hårt slutna. ”Under tiden växer sig förbindelsen 

mellan dem allt starkare, som en parasitisk växt, ibland har jag trott att han själv misstänker 

det. Om jag känner honom rätt, kommer han att ha sett till att när han verkligen går för att 

möta sin död, kommer det att innebära det definitiva slutet för Voldemort” Dumbledore 

öppnade ögonen. Snape såg förfärad ut. ”Har ni hållit honom vid liv för att han ska dö i rätt 

ögonblick?” […] ”Jag har spionerat åt er, jag har ljugit och utsatt mig för dödlig fara för er 

skull. Allt för att hålla Lily Potters son trygg. Nu berättar ni att ni har fött upp honom som en 

gris till slakt.”95 

Harry används här enbart som medel. Dumbledore har under en längre tid, kanske ända sedan 

Harrys föräldrar dog och Harry överlevde, vetat om att Harry måste dö och hur han måste dö. 

Sedan har Dumbledore spelat sina kort för att just det ska hända, att det varken händer för 

tidigt eller för sent. Utan tvivel tycks det vara en chockerande upplysning i narrativet men 

också för oss som står utanför det. Där finns med andra ord två av de kriterier som Graham 

har för att något ska kunna betraktas som ondska. Det är både chockerande och en människa 

används som medel för att nå ett mål. Dumbledores plan orsakar också ett visst mått av 

lidande och till sist Harrys död. En död som även med Cards mått mätt måste betraktas som 
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ondska då Harrys kropp torteras efter döden och dödandet firas i segeryra.96 Egentligen är 

inget av detta Dumbledores fel, det är inte han som är orsaken till att Harry måste dö, 

samtidigt har inte heller på något sätt försökt att förhindra att det ska bli så.  

Den ondska som lyfts fram i gestaltningen av Dumbledores agerande skulle då kunna 

vara Dumbledores användande av Harry som ett medel. Harrys överlevnad var enbart ett mål 

för att till slut kunna besegra Voldemort. Eftersom detta också innehåller ett element av 

chock, vilket Graham menar att ondska gör, så borde slutsatsen blir att det är ondska som 

gestaltas här. Vad gäller Card är det en svårare bedömning. Delvis menar jag att det i Cards 

teori saknas delar som täcker in den här typen av situation. Cards teori riktar främst in sig på 

lidandet och hon beskriver en vilja att framförallt minska lidandet. Hon saknar de pliktetiska 

dragen hos Graham och närmar sig istället utilitaristernas vilja att minska lidandet, eller skapa 

så mycket goda konsekvenser som möjligt. På det sättet skulle Dumbledores sätt att agera 

kanske inte gestalta ondska ändå. Harrys kommer att dö på ett förfärligt sätt, men det är det 

enda sättet att stoppa en ond makt som håller på att ta över världen och på det sättet kommer 

skapa ett massivt lidande.  Nu är det endast en person som utsätts för ett lidande som inte går 

att tolerera. Hans vänner kommer visserligen också lida om han dör, de kommer sörja. 

Sorgen efter en död kan ändå inte räknas som ett lidande som inte går att tolerera. Det är ett 

naturligt lidande och en del av att vara människa. En brist jag finner i Cards teori är just dessa 

situationer när lidande ställs mot lidande. Vem ska bedöma vilket lidande som är störst och 

vilket som ska få företräde, vilket handlingsalternativ är värst och hur ska en moralisk agent 

kunna avgöra det? Samtidigt har Dumbledore, genom att dölja detta för Harry, besparat Harry 

mycket lidande och rädsla. Harry vet inte om att han behöver dö förrän den kvällen han 

kommer att dö. På det sättet har Harry besparats lidande. Dumbledores mening har heller 

aldrig varit att Harry ska dö, även om han vetat om att det måste bli så.  Narrativet runt detta 

har många bottnar och det är svårt att reda ut vem som egentligen har gjort vad, har ansvar 

för vad och om lidandet varit tillräckligt för att Dumbledores handlingar ska ses som ondska 

enligt Cards teori. Utifrån det jag nyss beskrivit menar jag att Dumbledore inte gestaltar 

ondska enligt Cards teori, även om det görs enligt Grahams. Detta blir då ytterligare ett 

belägg för hur olika dessa båda teorier är i sin karaktär, i utgångspunkter och i konsekvenser.  

Ett argument emot det resonemang jag fört ovan är att det till sist är Harry själv som 

väljer. Dumbledore har bara sett till att Harry är skyddad så länge att han själv ska välja om 

han ska strida mot Voldemort eller inte. När han är på väg tillbaka till Hogwarts och möter 
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Dumbledores bror Aberforth som försöker övertala honom att inte strida svarar han: ”Tro inte 

att jag inte vet hur det här kan sluta. Det har jag vetat i åratal”97 Dock förändrar det inte att 

Dumbledore fortfarande har använt Harry som ett medel på vägen fram till dess att Harry 

fattade ett eget beslut. Med andra ord är det svårt att komma runt det som kan ses som ondska 

enligt Grahams teori. Det är enligt Graham en absolut plikt att aldrig behandla en människa 

enbart som medel. Samtidigt säger Graham att ondska kommer av ond vilja, och är 

handlingar som orsakar smärta och lidande, men om nettovinsten är större än lidandet så 

kanske det ändå inte är ondska. Går det ihop? Harrys död skulle innebära en stor nettovinst 

när det gäller lidande. Är det då rimligt att sätta människovärdet så högt att det är beständigt 

till vilket pris som helst? Här menar jag att Card har en rimligare etisk hållning när hon ser på 

den här typen av handling. Samtidigt finns det något tryggt och stabilt i Grahams hållning 

som Cards saknar, där Cards teori riskerar att bli godtycklig därför att det inte finns några 

klara principer att bedöma lidandet efter. Jag finner inte att någon av teoretikerna har ett 

adekvat svar som hjälper mig att bedöma den beskrivna situationen. Det verkar ändå som 

handlingen att använda Harry som medel kan betraktas som ond om vi applicerar Grahams 

teori på textavsnittet. 

Dumbledore använder inte bara Harry som ett medel, han väljer också att lämna Harry 

hos familjen Dursley i samband med att Harrys föräldrar dör. Trots att Dumbledore vet att 

kommer innebära ett stort lidande för Harry under de tio år som föregår Harrys ankomst till 

Hogwarts. Familjen Dursley är Harrys mosters familj. De är mugglare (icke-magiska) och 

avskyr allt som kan verka avvikande. De avskyr allt som kan tyda på att de inte är alldeles 

normala människor och därför avskydde de Harrys mor och hennes familj. Hos familjen 

Dursley utsätts Harry för hot, hat, särbehandling och mobbning dels av sin moster och 

morbror, men även av sin kusin som tillåts ge sig på Harry utan några protester från 

föräldrarna.98 

”För fem år sedan kom du hit till Hogwarts, Harry, välbehållen och oskadd precis som jag 

hade avsett och planerat… Nåja, kanske inte helt välbehållen, du hade farit illa. Jag visste att 

du skulle göra det när jag lämnade dig på din mosters och morbrors tröskel. Jag visste att jag 

dömde dig till tio mörka och svåra år.”99 

Medvetet lämnar Dumbledore alltså Harry till tio år av lidande. Card menar att långvarigt 

våld i nära relation och barnmisshandel är sådant som ska ses som ondska, eller till och med 
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som grymma illdåd.100 Utifrån min beskrivning ovan tycks det också vara det som Harry 

utsatts för under tiden han levt tillsammans med familjen Dursley. Att Dumbledore medvetet 

placerat Harry i den situationen och sedan underlåtit att agera när hans farhågor besannades 

måste betraktas som ondska enligt Cards teori. Dumbledore medger att riskerna finns och han 

underlåter att handla. Underlåtenhet att agera är också ondska enligt Cards teori.101 Det 

verkar svårt att komma runt att Dumbledore enligt Cards teori agerat ont, samtidigt blir det 

problematiskt eftersom Card inte tar hänsyn till intentionen i Dumbledores agerande, vilken 

var att hålla Harry vid liv. Ett kryphål skulle kunna vara att Card menar att moraliskt riktiga 

handlingar inte har något uppsåt och därför inte heller kan vara ondska.102 Hur skulle 

Dumbledores handling kunna ses som moraliskt rätt? Svaret skulle kunna ligga i 

Dumbledores förklaring till varför han lämnade Harry till familjen Dursley, trots att han 

visste att det skulle orsaka Harry mycket lidande. 

”Du undrar kanske… och på goda grunder… varför det var nödvändigt. Varför jag inte lät 

någon trollkarlsfamilj ta hand om dig? […] Mitt svar är att det väsentligaste för mig var att 

hålla dig vid liv. Du var i större fara än kanske nån, utom jag, anade. Voldemort hade 

besegrats några timmar tidigare, men hans anhängare... och många av dem är nästan lika 

fruktansvärda som han… var fortfarande på  fri fot, arga, desperata och våldsamma. […] 

Trodde jag att Voldemort var borta för alltid? Nej. Jag visste inte om det skulle dröja tio, tjugo 

eller femtio år innan han återvände, men jag var säker på att han skulle göra det, och eftersom 

jag kände honom så väl var jag också säker på att han inte skulle få ro förrän han hade dödat 

dig. […] Men jag visste också var Voldemorts svaghet låg. Och därför fattade jag mitt beslut. 

Du skulle skyddas av en uråldrig magi som han känner till och som han föraktar, och som han 

därför alltid har underskattat… till bitter erfarenhet för honom själv. Jag syftar naturligtvis på 

att din mamma dog för att rädda dig. Hon gav dig ett kvarvarande skydd sin han aldrig väntat 

sig, ett skydd som rinner i dina ådror den dag som idag är. Jag satte därför min tillit till din 

mammas blod. Jag lämnade dig hos hennes syster, hennes enda släkting.”103 

Ur det perspektivet verkar det vara den enda möjliga och moraliskt riktiga handlingen av 

Dumbledore att lämna Harry hos sin moster. Den magi som Dumbledore pratar om får vi se 

demonstrerad ett flertal gånger i böckerna, bland annat när Harry möter Voldemort och 

professor Quirell i Harry Potter och de vises sten. 

Quirrell höjde handen för att uttala en dödlig förbannelse, men Harry sträckte instinktivt upp 

händerna och grep tag i Quirrells ansikte… ”AAAAAJJJ!” Quirrell rullade av honom, med 

även ansiktet täckt av blåsor, och då förstod Harry: Quirell kunde inte röra vid hans hud, inte 

utan att känna en fruktansvärd smärta – hans enda chans var att hålla tag i Quirrell, hålla 

honom kvar i så stora plågor att det hindrade honom från att uttala en förbannelse. […] ”Men 

varför kunde inte Quirrell röra vid mig?” ”Din mamma dig för att rädda dig. Om det finns 
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nånting som Voldemort inte kan förstå, så är det kärlek. Han insåg inte att en kärlek som är så 

stark som din mammas kärlek till dig lämnar sitt eget bevis efter sig. Inte nåt ärr, inte nåt 

synligt tecken… att ha älskats så djupt ger oss nån form av skydd för alltid, även om personen 

som älskade oss så djupt är borta. Det finns i själva huden hos dig.”104 

Dumbledore tycks alltså ha gjort det enda rimliga när han lämnade Harry, trots allt det 

lidande det skulle orsaka Harry genom åren. Eftersom Cards teori också säger att en moralisk 

riktig handling inte kan betraktas som ondska även om den orsakar lidande så kan inte 

Dumbledores handling ses som ondska. Dumbledore hade inget alternativ som gav Harry ett 

tillräckligt starkt skydd, för att skona hans liv. Det går ändå att diskutera den här handlingen 

från Dumbledores sida utifrån det ovan diskuterade om att använda Harry som medel för att 

uppnå andra mål. Samtidigt som Harry hölls vid liv för sin egen skull, för att han skulle 

överleva så hölls han också vid liv för att en dag kunna besegra Voldemort. Det faktum att 

Harry i första läget inte enbart används som ett medel för att besegra Dumbledore gör att 

handlingen inte skulle kunna ses som moraliskt förkastlig och ond när vi applicerar Grahams 

ramverk på händelserna. Ytterligare skäl till att inte betrakta Dumbledores handling som ond 

ligger enligt Grahams teori i intentionen, Dumbledores intention att Harry ska överleva sina 

första elva år i livet och att han ska komma till Hogwarts. Här handlar det också en del om 

handlingens plats i narrativet vilken Graham tycker är viktig.105 Eftersom Harry placeras hos 

sina släktingar för sin överlevnads skull blir nettovinsten trots hans lidande större än om 

Dumbledore gjort ett annat val och Harry dött.  

 

Efter att ha diskuterat händelsens plats i narrativet blir det relevant att ytterligare en gång 

behandla hur Dumbledore använder Harry som ett medel istället för ett mål. För även om 

Dumbledore använder Harry som ett medel så tycks också Harrys överlevnad vara ett mål, i 

alla fall till att börja med. Placerar vi sedan in Dumbledores handling i narrativet där vi ser att 

Harry besegrar Voldemort genom sin död, och överlever, kan vi se händelsen i ett annat ljus. 

Det problematiska är att detta narrativ sträcker sig över en tidsperiod av 17 år, från det att 

Harry lämnas på Dursleys trapp till dess att han står öga mot öga med Voldemort. Frågan är 

om det är rimligt att ha en så lång tidsperiod när det ska bedömas huruvida en handling är 

ond, god eller etiskt godtagbar. Grahams teori är problematisk på det sättet att den inte ger 

några svar på var narrativet börjar och slutar. Ser vi till texten jag studerar så börjar narrativet 

den dagen Voldemort dödar Harrys föräldrar och slutar den dagen Harry besegrar Voldemort. 
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Under hela den här tiden pågår narrativet om kampen mellan dem; - om Harry som används 

som medel av Dumbledore och, - om Harry som utsätts för lidande genom att placeras hos 

Dursleys. Ser vi till hela narrativet så menar jag att det är tveksamt att se Dumbledores 

handling som en gestaltning av ondska när han använder Harry som ett medel för att 

Voldemort ska besegras. Jag menar att Grahams teori blir motsägelsefull när frågor om 

händelsernas och handlingarnas plats i narrativet behandlas samtidigt som respekten för 

människor och förbudet mot att behandla andra människor enbart som medel. Situationen jag 

redogjort för nu är en situation när principerna ställs mot varandra utan någon klar lösning på 

problemet. Vilken av dessa principer ska äga företräde framför den andra? Det är en fråga 

som Graham inte ger svar på och därmed blir det också svårt att göra en bedömning av 

narrativet och den texten jag studerar. 

 

Döden är enligt Card inte något ont. Det hänger ihop med att döden är naturlig, en del av 

mänskligt liv och att Card menar att det inte finns någon naturlig ondska eftersom dessa 

händelser saknar en agent. Däremot kan sättet att dö på vara ont och det kan vara ont att 

berövas sin möjlighet att leva ett meningsfullt liv.106 Som jag beskrev ovan menar Card också 

att ondska inte är beroende av offrets oskuld, det handlar bara om det lidandet en handling 

orsakar och om det lidandet inte går att tolerera.107 Ur det här perspektivet blir det intressant 

att diskutera följande avsnitt ur Harry Potter och halvblodsprinsen. 

”Jag måste försöka döda honom, annars…” ”Måste?” sa Dumbledore. ”Naturligtvis måste du 

det! Men inte på grund av profetian” Utan för att du själv inte kommer att vila förrän du har 

försökt! Det vet vi båda två! Föreställ dig att du aldrig hade hört profetian! Hur skulle du 

känna inför Voldemort då? Tänk efter!” […] ”Jag skulle vilja se honom död”, sa Harry tyst. 

”Och jag skulle vilja döda honom med mina bara händer.” ”Naturligtvis skulle du det!” skrek 

Dumbledore. ”Profetian innebär inte att du måste göra något överhuvudtaget! Men profetian 

fick Voldemort att märka ut dig som sin like. Det betyder att du själv får välja väg, du kan 

strunta i profetian om du vill! Men Voldemort sätter fortfarande sin tro till den. Han kommer 

att fortsätta jaga dig dag och natt. Därför är det helt enkelt mycket troligt att…” ”Att en av oss 

till slut kommer att döda den andre”, sa Harry. ”Ja.”108 

Hur vi bedömer det här avsnittet beror på en rad olika saker, jag menar att det beror på hur 

man ser på Dumbledores roll. Säger narrativet att han uppmanar Harry att döda Voldemort 

eller är det bara ett oundvikligt faktum som han benämner? Hur bedöms Harrys handling när 
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han dödar Voldemort? Kan den på något sätt vara en moralisk riktig handling? Vad är ett 

meningsfullt liv, eller ett liv värt att leva som Card talar om?  

 Jag tolkar ändå ovanstående citat som att det finns en uppmaning i dialogen, en 

förväntan från Dumbledores sida. Visst hade det kanske hänt oberoende av vad Dumbledore 

sagt, kanske hade narrativet ändå fört Harry till det ögonblick då han var tvungen att välja 

mellan Voldemorts liv och sitt eget. Samtidigt finns det ett ”måste” i Dumbledores 

uttalanden: - ett krav, en förväntan på att Harry ska agera. Det Voldemort fruktar mest av allt 

är döden.109 Det skulle med andra ord utsätta Voldemort för ett enormt lidande att döda 

honom, men frågan är om hans liv är meningsfullt. Enligt Card är ett meningsfullt liv ett liv 

som är värt att leva för livets egen skull för personen vars liv det gäller.110 Frågan är hur vi 

ska se på Voldemorts liv. Eftersom han själv tycks se sitt liv som meningsfullt så måste också 

vi utifrån se det som sådant, även om det kanske kan vara svårt att förstå viljan att leva ett liv 

som är så ensamt som Voldemort. Han har inga nära relationer eller någon kärlek, alla som 

står honom nära är rädda för honom och fruktar honom mer än de tycker om honom. Är ett 

sådant liv värt att leva? En annan fråga är också den om hur vi mäter lidande, kan vi ställa 

olika typer av lidande mot varandra?  

Inom utilitarism söks de goda konsekvenserna och så lite lidande som möjligt. Card 

talar bara om lidande och inte om hur olika typer av lidande förhåller sig till varandra, särskilt 

eftersom hon också diskvalificerar begreppen förövare och offer. Vi kan anta att Voldemort, 

om Harry inte dödar honom, kommer att orsaka mycket mer lidande hos många fler 

människor än det som orsakas om Harry dödar Voldemort. Därmed skulle Harrys handling 

kunna vara moralisk rätt, vilket i sin tur gör Dumbledores uppmaning till att döda Voldemort 

moralisk riktig, eftersom han mycket väl känner till det lidande som Voldemort en gång 

åstadkommit och som han kan åstadkomma igen. Skulle vi bedöma handlingen som moralisk 

riktig så räknas inte det lidande som Voldemort utsatts för eftersom Card menar att moraliskt 

riktiga handlingar saknar uppsåt och därför inte kan räknas som ondska, så räknas inte heller 

lidandet. Min bedömning är att detta var den enda rimliga handlingen för Harry och därmed 

för Dumbledore. Enligt Cards sätt att se det är det alltså inte ondska som gestaltas i 

textavsnittet vi diskuterat. Svaret hade givetvis blivit ett helt annat om Dumbledores handling 

inte bedömts som moraliskt riktig, då hade hänsyn behövt tas till lidandet som orsakas 

Voldemort. 

                                                
109 Rowling, 2003, s. 939. 
110 Card, 2002, s. 16 
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 Jag menar att Grahams teori för oss till samma slutsats, om än med andra 

motiveringar. Eftersom intentionen och narrativet är viktiga ingredienser för Graham så är det 

dessa vi ska fokusera på. Vilken är intentionen som skrivs fram genom Dumbledores 

agerande? Böckerna beskriver genomgående hur Dumbledore kämpar mot Voldemorts 

återkomst och sedan mot Voldemort själv för att hindra Voldemorts terrorvälde som 

oundvikligen skulle uppstå. Dumbledores intention är alltså att rädda många människor från 

ett stort lidande. Det är också det som händer när Harry dödar Voldemort. Många människor 

som levt i skräck befrias och kan återgå till sina normala liv. Alltså har handlingen både goda 

intentioner och en plats i narrativet som gör handlingen nödvändig, återigen gäller det både 

Harrys och Dumbledores handlingar. Graham ger ytterligare ett perspektiv på detta när han 

menar att det onda är det som hatar det goda. Om det goda tolkas som kärlek och Voldemort 

föraktar den som kraft går det att säga att Voldemort hatar det goda. Voldemort skulle med 

andra ord vara en ond människa. Ger detta Dumbledore större rätt att uppmana Harry att döda 

Voldemort, eller säger Grahams teori att det är rätt att döda det onda för det godas skull? Jag 

uppfattar att Graham inte har något svar på just den frågan. Det gör det svårt att bedöma om 

Dumbledores handling är ond eller inte, men det är inte chockerande att Dumbledore ger 

Harry uppmaningen att döda Voldemort, det är en uppmaning som är möjlig att förstå i 

relation till narrativet. Dessutom är intentionen bakom uppmaningen god liksom handlingens 

konsekvens och dess plats i narrativet visar handlingen som orsak till det goda som sedan 

kommer. Därför menar jag att det inte heller enligt Graham är ondska som gestaltas i detta 

avsnitt. 

5.2 Severus Snape 

Severus Snape är lärare i trolldryckskonst vid Hogwarts skola för häxkonster och trolldom. 

Snape var Dödsätare innan Voldemort förlorade sin styrka i samband med att han försökte 

döda Harry. Snape var barndomskamrat med Lily Evans, Harrys mamma, och var under hela 

sitt liv djupt förälskad i henne, till och med 18 år efter hennes död. Kärleken fick Snape att 

lämna Voldemorts tjänst och söka sig till Dumbledore. I löfte om att Dumbledore skulle göra 

allt som stod i hans makt för att skydda Lily valde Snape att byta sida och börja arbeta mot 

Voldemort som berättat för Snape att han ville döda Lily och hennes son. När Lily sedan 

mördas lovar Snape att göra allt som står i hans makt för att skydda hennes son mot 

Voldemort, för Lilys skull. Snape kände också Harrys pappa och de ogillade varandra djupt 

sedan skolåren. James Potter, Harrys pappa, och hans vänner utsatte Snape för grymma skämt 
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och förnedrade honom under skoltiden. Harry är mycket lik sin pappa till utseendet och 

Snape känner stark motvilja mot honom därför att han tror att Harry är lik sin pappa även till 

sättet, trots att hans sätt att vara mycket mer liknar Lillys. Snape är föreståndare för 

Slytherins elevhem där han själv en gång var elev, det elevhemmet sägs ha skapat flest onda 

trollkarlar av alla de fyra elevhemmen på Hogwarts. I den sista boken är Snape, efter 

Dumbledores död, rektor på Hogwarts på både Dumbledores och Voldemorts uppdrag. 

 Först vill jag diskutera Snapes sätt att behandla sina elever i ljuset av Graham och 

Cards teori. Snape gör stor skillnad på de elever han tycker om och de han inte tycker om. I 

allmänhet tycker han om de elever som tillhör Slytherin och i synnerhet Draco Malfoy. Han 

ogillar däremot de flesta andra elever på skolan, men i synnerhet eleverna från Gryffindor, 

och allra mest avskyr han Harry och hans vänner. I det stora narrativet går det gång på gång 

att läsa om hur Gryffindorelever behandlas illa av Snape och hur han tycks vara ute efter att 

sätta dit Harry för något och på det sättet få honom reglerad från skolan. Redan tidigt i första 

boken utsätts Harry för Snapes avsky. 

Vid festbanketten som invigde terminen hade Harry fått för sig att professor Snape ogillade 

honom. När den första trolldyckslektionen närmade sig sitt slut visste han att han hade haft 

fel. Snape ogillade inte Harry – han hatade honom […] ”Potter” sa Snape plötsligt. ”Vad får 

jag om jag tillsätter smulad rot av afodill i en dekokt på malört?” Smulad rot av vad till en 

dekokt på vad? Harry kastade en blick på Ron, som såg lika förvirrad och villrådig ut som han 

själv; Hermiones hand hade flugit upp i luften. ”Jag vet inte, sir” sade Harry. Snapes läppar 

kröktes till ett hånleende. ”Ser man på, berömmelse är tydligen inte allt.” […] Han svepte 

omkring i sin långa svarta mantel och såg hur de vägde torkade nässlor och malde gifttänder 

från ormar, medan han kritiserade nästan alla utom Malfoy, som han tycktes gilla. […] ”Du, 

Potter, varför sa du inte till honom att han inte skulle tillsätta piggarna? Du trodde väl att det 

skulle få dig att verka duktig om han gjorde fel, va? Det blir ytterligare en poängs avdrag  för 

Gryffindor för din skull” […] På grund av honom hade Gryffindor förlorat två poäng under 

hans allra första vecka – varför hatade Snape honom så mycket?111 

Harry märker allt tydligare att Snape har något emot Harry personligen, senare i Harry Potter 

och de vises sten står det: 

Harry visste inte om han inbillade sig det eller inte, men vart han än gick tycktes han hela 

tiden stöta på Snape. Ibland undrade han till och med om Snape följde efter honom och 

försökte fånga in honom när han var ensam. Trolldryckslektionerna höll på att förvandlas till 

en sorts återkommande tortyr varje vecka, så vidrig var Snape mot Harry.112 

I slutet av samma bok så hotar Snape att få Harry relegerad, men trots att Ron och Hermione 

är med honom så är det bara Harry han hotar. 

                                                
111 Rowling, 1997, s. 172ff. 
112 Ibid. s. 274. 
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”Jag varnar dig, Potter – ger du dig ut på fler nattliga strövtåg ska jag personligen se till att du 

blir relegerad. Adjö med er. Han stegade iväg i riktning mot lärarrummet”.113 

 

I Harry Potter och hemligheternas kammare härjar ett monster på Hogwarts, Snape ser sin 

chans att utpeka Harry som skyldig och på det sättet se till att han blir relegerad. 

”Om jag får säga ett ord, rektor Dumbledore”, sade Snape inifrån skuggorna, och Harrys onda 

aningar tilltog; han var säker på att det Snape hade att tillägga inte skulle vara till någon hjälp 

för honom. ”Potter och hans vänner kanske helt enkelt har varit på fel ställe vid fel tidpunkt”, 

sade han med ett lätt hånleende på läpparna, som om han egentligen tvivlade på det. ”Men det 

ser faktiskt ganska misstänkt ut. Varför var de över huvud taget i korridoren en trappa upp? 

Varför var de inte på allahelgonafesten? […] Snapes leende blev ännu bredare. ”Rektor 

Dumbledore, jag har en känsla av att Potter inte har berättat hela sanningen”, sade han.” Det 

kanske vore en bra idé att beröva honom hans privilegier tills han går med på att berätta hela 

historien. Personligen tycker jag att han borde tas ur Gryffindors quiditchlag tills han är 

beredd att tala sanning.”114 

Även andra drabbas av Snapes avsky, exempelvis Neville Longbottom, en Gryffindorelev 

som har det svårt för sig i det mesta.  

Historien om boggarten, som hade antagit Snapes skepnad och som Neville sedan tvingat på 

sin mormors kläder, hade spritt sig som en löpeld genom hela skolan. Snape verkade inte 

finna något lustigt i den. Hans ögon sköt hotfulla blixtar bara man nämnde professor Lupins 

namn, och han förföljde Neville värre än någonsin.115 

Från Harry Potter och den flammande bägaren kommer följande avsnitt som ytterligare 

stärker det mönster jag med tidigare resultat exempel velat visa. Det första avsnittet börjar 

strax efter att Harry och Malfoy kastat iväg varsin besvärjelse mot varandra som båda missar 

sina mål och träffar Hermione vars tänder börjar växa med en skrämmande hastighet och 

Goyle (Malfoys vapendragare) som får bölder i ansiktet.  

”Och vad ska allt det här oväsendet betyda?” sa en silkeslen, giftig stämma. Snape hade 

anlänt. Slytherineleverna ropade i munnen på varandra för att ge sina förklaringar. Snape 

pekade med ett långt gult finger på Malfoy och sa: ”Förklara”. ”Potter angrep mig 

professorn…” ”Vi angrep varandra samtidigt!” ropade Harry. ”… och han träffade Goyle i 

ansiktet.  Titta bara…” Snape granskade Goyle, vars ansikte nu påminde om en illustration i 

en bok om giftiga svampar. ”Upp med dig till sjukhusflygeln, Goyle”, sa Snape lugnt. 

”Malfoys magiska stråle träffade Hermione!” sa Ron. ”Titta!” […] Snape såg kyligt på 

Hermione och sa: ”Jag kan inte se nån skillnad.” Hermione gav ifrån sig ett kvidande och 

hennes ögon fylldes av tårar. Hon vände tvärt på klacken och sprang, sprang hela vägen upp 

genom gången och försvann ur sikte. […] ”Låt mig se”, sa han med sin lenaste röst. ”Femtio 

poängs avdrag för Gryffindor och strafftjänst för både Potter och Weasley. In med er nu, om 

ni inte vill ha en hel veckas straffkommendering.” Det susade i öronen på Harry. Det var så 

                                                
113 Ibid. s. 333. 
114 Rowling, 1998, s. 184ff.  
115 Rowling, 1999, s. 179 
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orättvist att han helst hade velat uttala en förbannelse över Snape som skulle förvandla honom 

till tusentals slemmiga bitar.116 

Senare i samma bok finns följande avsnitt: 

”Ytterligare tio poängs avdrag för Gryffindor… Å, naturligtvis, det är ju klart…” Snapes 

svarta ögon glittrade då de föll på Rita Skeeters artikel. ”Potter måste ha sina pressurklipp…” 

Slytherineleverna skrattade så det skallade i fängelsehålan, och ett obehagligt leende förvred 

Snapes tunna mun. Till Harrys Ilska började han läsa högt. […] Harry kände hur det började 

bränna i kinderna. Snape gjorde ett kort uppehåll efter varje mening, så att Slytherinarna 

kunde skratta ordentligt. Artikeln lät tio gånger värre när Snape läste den högt. […] ”All den 

här uppmärksamheten från pressen har blåst upp ditt redan uppblåsta ego ännu mer, Potter”, 

sa Snape lågmält sedan lugnet åter lägrat sig i klassen. Harry svarade inte. Han visste att 

Snape försökte provocera honom. Snape hade använt samma taktik tidigare och hoppades 

säkert på en förevändning att dra av femtio poäng för Gryffindor innan lektionen var slut. ”Du 

svävar kanske i den villfarelsen att hela trollkarlsvärden är imponerad av dig”, sa Snape så 

tyst att ingen annan kunde höra honom. […] ”Men jag struntar fullkomligt i hur många gånger 

din bild dyker upp i tidningarna. I mina ögon, Potter, är du ingenting annat än en stygg liten 

pojke som anser sig höjd över alla regler”117 

Det sista avsnittet jag vill ta upp innan jag diskuterar avsnitten med hjälp av Grahams och 

Cards teorier är hämtat ur Harry Potter och halvblodsprinsen. Snape har just dödat 

Dumbledore och försöker fly från Hogwarts medan Harry jagar honom över gräsmattan 

utanför slottet. 

”Du skulle bara våga använda mina egna besvärjelser mot mig, Potter! Det var jag som kom 

på dem – jag, Halvblodsprinsen! Och nu försöker du vända mina egna uppfinningar mot mig, 

precis som din vidriga far, va?! […] ”Döda mig då”, flämtade Harry. Han kände sig inte det 

minsta rädd, bara rasande och föraktfull. ”Döda mig som du dödade honom, din fega…” 

”TYST!” skrek Snape och hans ansikte var plötsligt helt förvridet, det var något omänskligt 

över det, som om han hade lika ont som den gläfsande, ylande hunden som var inlåst i det 

brinnande huset bakom dem. ”KALLA MIG INTE FEG!”118 

De här avsnitten blir relevanta att diskutera om vi också tar hänsyn till Harrys känslor för 

Hogwarts som det enda riktiga hem han någonsin haft. Harrys starka band och känslor för 

Hogwarts omsluter hela det stora narrativet. I Harry Potter och de vises sten står det: 

Harry kunde knappt tro det när han insåg att han redan hade varit på Hogwarts i två månader. 

Slottet kändes mer som ett hem än Private Drive någonsin gjort.119 

                                                
116 Rowling, J. K. 2000, Harry Potter och den flammande bägaren, s. 313ff. 
117 Ibid. s. 530ff. 
118 Rowling, 2005, s. 611. 
119 Rowling, 1997, s. 213. 
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I sjunde boken, när Harry förstått att han snart ska dö och han går genom slottet mot den 

förbjudna skogen där Voldemort väntar önskar han först att han ska tas från Hogwarts, att han 

ska hämtas hem igen men sedan tänker han; 

Men han var hemma. Hogwarts var det första och bästa hem han hade lärt känna. Han och 

Voldemort och Snape, de övergivna pojkarna, hade alla funnit ett hem här…120 

Card menar i sin teori om ondska att det kan anses som ett grymt illdåd att utsättas för våld i 

hemmet, särskilt när det våldet pågår en längre tid. Card menar att en ond handling ska ha 

både uppsåt och orsaka ett lidande som inte går att tolerera. Genom citaten ovan har jag 

försökt visa på Snapes vilja att göra livet surt för Gryffindor elever i allmänhet och för Harry 

i synnerhet. Snape har alltså någon typ av uppsåt att skada Harry, vilket till stor del bygger på 

Snapes avsky för Harrys pappa. Snape brukar i narrativet inget fysiskt våld mot Harry men 

kommer då och då med hot om att göra det, eller att framtvinga sanningen på otillåtna sätt. 

Exempelvis i Harry Potter och den flammande bägaren: 

”Vet du vad det här är, Potter?” frågade Snape, och hans ögon glittrade åter hotfullt. ”Nej”, 

svarade Harry, helt ärligt den här gången. ”Det är Veritasserum – ett sanningselixir som är så 

effektivt att tre droppar kan få dig att röja dina innersta hemligheter för hela klassen”, sa 

Snape ondskefullt. ”Bruket av det här elixiret är underkastat mycket stränga restriktioner från 

Trolldomsministeriets sida. Men om du inte ser upp, kanske jag råkar spilla…”, han skakade 

lätt på kristallflaskan, ”… rakt ner i din pumpasaft vid middagen.” […] Han tyckte det där 

med sanningselixiret lät mycket oroande, och det skulle inte heller förvåna honom om Snape 

verkligen gjorde allvar av sin hotelse. Han undertryckte en rysning vid tanken på vad han 

kunde komma att avslöja, om Snape droppade elixiret i hans saft, bortsett från alla andra som 

han skulle sätta i klistret, Hermione och Dobby till exempel, och mycket annat som han 

dolde… som att han stod i nära kontakt med Sirius, och dessutom – det knöt sig i magen på 

honom vid tanken – hans hemliga känslor för Cho.121 

Card behandlar i sin bok The atrocity paradigm endast fysisk terror i hemmet men jag menar 

att hennes definitioner även kan överföras på psykisk terror i hemmet. Jag menar att det är en 

brist i Cards teori att hon helt lämnat den psykiska terrorn utanför då den skapar rädsla och 

lidande på samma sätt som den fysiska terrorn. Harry ser Hogwarts som sitt hem och Snape 

terroriserar enligt både Harry och andra elever. Detta borde därmed kunna likställas med att 

utsättas för psykisk terror i hemmet, den plats där Harry ska känna sig trygg och ska ha 

möjlighet till att växa och utvecklas. Dessutom är han i böckerna ett barn. Enligt Card är även 

barnmisshandel ondska även om hon framförallt riktar in sig på det fysiska våldet som riktas 

mot barn. Jag menar att det inte finns någon förmildrande omständighet i Snapes beteende. Vi 

                                                
120 Rowling, 2007, s. 720ff. 
121 Rowling, 2000, s. 533. 
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förstår att det till stor del beror på Harrys yttre likhet med sin pappa och det är en förklaring 

men det finns fortfarande inget som mildrar agerandet. Snape är vuxen och en lärare och bör 

därmed kunna separera Harry från hans far. Det är inte heller något som sker vid enstaka 

tillfällen utan narrativet beskriver det som om det är något som pågår under alla de år som 

Harry har Snape som lärare. Det gör att handlingarna inte heller är triviala, de är 

återkommande och Snape hotar med våld. Utifrån det menar jag att ondska, enligt Cards 

teori, gestaltas genom Snape och hur han utsätter bland annat Harry och Neville för hot och 

vad jag menar är psykisk misshandel och terror.  

Graham talar om att en ond vilja är orsaken till onda handlingar, och i citaten ovan så 

menar jag att Snape visar ren illvilja gentemot Harry. Snape vill Harry illa och agerar på den 

känslan. Motivet för handlingen tycks vara hämnd, att behandla Harry på samma sätt som 

Harrys pappa behandlade Snape när de gick i skolan tillsammans. Att den onda viljan 

uttrycks genom onda handlingar borde rimligtvis innebära att handlingen är ond eftersom 

Graham lägger stor vikt vid motivet till handlingen.122 Graham menar, precis som Card att 

ondska ska orsaka lidande. Det menar jag att Snapes agerande gör hos Harry, inte minst i det 

sista citatet när Snape hotar med att hälla Veritasserum i Harrys glas. Narrativet beskriver, 

som jag har visat, också Snapes handlingar som förföljelse, terror och hat. Neville är till och 

med så rädd för Snape att boggarten (en varelse som antar den form som personen som möter 

den fruktar allra mest) i Harry Potter och fången från Azkaban antar Snapes skepnad. 

Handlingarna ska enligt Graham också orsaka ett visst mått av chock bland dem som 

får höra om handlingarna.123 Jag menar också att det är den typen av handlingar som Snape 

utför, både genom att utsätta sina elever för löje och för psykisk misshandel men i de avsnitt 

jag visat menar jag att det särskilt gäller citatet om Veritasserumet. Det beskrivs tydligt att det 

är ett serum omgärdat av restriktioner, till och med från Trolldomsministeriet (kan liknas vid 

myndighet som är ansvarig för trollkarlssamhället, stiftar lagar och liknande). Jag menar att 

hotet om att hälla något sådant farligt och förbjudet i en ung pojkes dryck skulle vara 

chockerade för de allra flesta som fick höra om det. Särskilt när den som gör det är pojkens 

lärare och en garant för hans liv och säkerhet på den internatskola där han vistas. 

 Jag menar alltså att Snapes agerande mot sina elever, särskilt mot Harry, såsom det 

beskrivs i böckerna är en gestaltning av ondska enligt både Cards teori och Grahams 

ramverk. När teorierna appliceras på Snapes agerande i de utvalda citaten ter de sig ganska 

                                                
122 Graham, 2001, s. 170ff. 
123 Graham, 2001, s. 102.  
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lika men tar helt olika utgångspunkter. Card i det lidande som orsakas eleverna medan 

Graham snarare trycker på motivet till hämnd som Snape känner gentemot Harry. När det 

motivet försvinner blir det svårare att med hjälp av Graham bedöma Snapes agerande 

gentemot andra elever, exempelvis Neville Longbottom. Eftersom vi inte vet vad som driver 

Snape i det avseendet är det svårare att utifrån Grahams teoretiska ramverk göra en 

bedömning av huruvida det är ont eller ”bara” omoraliskt. Card ger oss bättre vägledning i 

det fallet eftersom hon riktar in sig på det lidande det orsakar om Neville (och Harry) det gör 

i det här fallet det lättare att bedöma att Snapes agerande är ondska. 

  

Efter att ha diskuterat Snape och den onda viljan blir det relevant att diskutera huruvida 

Snape gestaltas som en ond människa. Enligt Graham finns det inte bara onda handlingar 

utan också onda människor. Det är människor som inte behöver lockas att göra det onda utan 

som göra det av sin egen fria vilja. Graham menar i sitt teoretiska ramverk att goda 

människor påverkas av Satan att göra det onda medan onda människor inte behöver den 

påverkan124. I böckerna om Harry Potter skrivs inte någon Gud eller djävul fram, den karaktär 

som främst kan liknas vid Satan är Voldemort. I det här avsnittet kommer jag inte alls att 

behandla Cards teori eftersom jag uppfattar att den avvisar tanken på onda människor och 

istället väljer att fokusera på det lidande de som utsätts för en handling upplever. Så vad 

konstituerar då en ond person enligt Graham? Som jag nämnt tidigare så menar han att den 

onda viljan är en viktig del av ondskan liksom att avsky/hata det goda. I det universum som 

skrivs fram i Harry Potter böckerna skulle det vara liktydigt med att hata/förakta kärleken och 

dess kraft vilken genom böckerna alltmer framstår som den goda kraften. Det blir extra 

tydligt i Harrys möte med Dumbledore på Kings Cross station i Harry Potter och 

dödsrelikerna. Där talar de om att Harry, tack vare att han offrade sig själv för att rädda alla 

andra överlevde han. Tack vare den kärlek han visade så kan Voldemorts förbannelser inte 

skada några av hans motståndare under slutstriden som följer. För läsaren tycks det verkligen 

vara så att Snape hatar det goda, genom narrativet får vi gång på gång möta situationer som 

tyder på det. Det är tydligt i Harry Potter och de vises sten att alla väl känner till att Snape 

varit en dödsätare och under många år lojal med Voldemort. Harry, Ron och Hermione är 

övertygade om att Snape återigen agerar i Voldemorts intresse och Harry är fast besluten om 

att hindra Snape från att låta Voldemort ta sig tillbaka till full styrka. Därför följer den här 

konversationen: 

                                                
124 Graham, 2001, s. 178, 195, 198. 
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”Jag tänker ge mig ut i natt och jag tänker försöka komma först till Stenen.” ”Du är galen!” 

sade Ron. ”Det kan du inte!” sade Hermione. ”Efter vad McGonagall och Snape har sagt! Du 

kommer att bli relegerad!” ”ÄN SEN DÅ!” skrek Harry. ”Fattar ni inte? Om Snape får tag på 

Stenen kommer Voldemort tillbaka.” 

Det visar sig senare att Snape var oskyldig till den förseelsen, men genom narrativet skildras 

ständigt Snape som Voldemorts vapendragare, samtidigt som Dumbledore hyser all sin tillit 

till Snape.125 I slutet av första boken framkommer också att Snape faktiskt försökt rädda 

Harrys liv när Harry satt uppflugen på ett kvastskaft flera många meter över marken. 

”Ni!” flämtade Harry. Quirell log. Det ryckte inte det minsta i hans ansikte. ”Ja, jag”, sade han 

lugnt. […] ”Men Snape försökte döda mig!” ”Nej, nej, nej. Jag försökte döda dig. […] Jag 

hade lyckats med det hela innan dess om inte Snape hade mumlat en motbesvärjelse för att 

försöka rädda dig.” ”Försökte Snape rädda mig?” ”Naturligtvis”, sade Quirell kyligt. ”Varför 

tror du han ville vara domare i din nästa match?”126 

Utöver detta finns ytterst få tillfällen i narrativet där läsaren får möta en sympatisk Snape. I 

slutet på Harry Potter och Halvblodsprinsen övertygas den eventuellt tveksamme läsaren om 

att Snape är ond när han dödar Dumbledore i ett torn på Hogwarts (mer om det senare). 

Därefter jagas han ut från slottet och ansluter sig återigen till Voldemort som utser honom till 

rektor för Hogwarts. Utifrån det materialet skulle vi enligt Grahams teori i stort sett slå fast 

att Snape gestaltas som en ond person, som drivs av hämnd, hat och maktbegär. En person 

som av egen fri vilja står i det ondas tjänst, en person som inte har särskilt mycket till övers 

för kärlek och tillgivenhet. Den synen på Snape får läsaren behålla till de sista kapitlen av 

Harry Potter och dödrelikerna när den döende Snape lämnar ifrån sig sina minnen till Harry 

som går raka vägen till Dumbledores kontor för att ta del av det Snape har gett honom. Där, i 

minnessållet (en skål där man kan för vara och titta på minnen), får Harry en helt annan bild 

av Snape, kanske den sanna bilden och den förändrar helt den värdering vi gör av Snape. Vi 

får veta att hans agerande har drivits av kärlek till Harrys mamma Lily Evans/Potter. En 

kärlek som uppstod redan när Snape och Lily bara var barn.127 Det är också den kärleken som 

driver Snape från Voldemort till Dumbledore i ett försök att rädda Lilys liv när Voldemort 

vill döda hela Harrys familj på grund av profetian. 

”Han tror den syftar på hennes son, han tänker spåra upp henne… döda dem allihop…” […] 

”Göm dem allihopa då”, kraxade han. ”Håll henne… dem… i säkerhet. Snälla ni.” ”Och vad 

ger du mig i gengäld, Severus?” ”I… i gengäld?” Snape tittade med gapande mun på 
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Dumbledore och Harry väntade sig att han skulle protestera, men efter ett långt ögonblick sa 

han: ”Vad ni vill.”128 

Det leder fram till att Snape efter Lilys död kommer förkrossad till Dumbledore och berättar 

att han vill dö för att Lily är död. 

”Och vem skulle ha nytta av det?” sa Dumbledore kallt. ”Om du älskade Lily Evans, om du 

verkligen älskade henne, då är vägen framför dig utstakad.” Snape verkade titta ut genom ett 

töcken av smärta och det tog lång tid för Dumbledores ord att nå fram till honom. ”Vad… vad 

menar ni?” ”Du vet hur och varför hon dog. Se till att det inte var förgäves. Hjälp mig att 

skydda Lilys son.” […] ”Som ni vill. Som ni vill. Men ni får aldrig, aldrig berätta det, 

Dumbledore” Det här måste stanna mellan oss! Svär på det! Jag står inte ut med… i synnerhet 

Potters son… jag vill ha ert ord på det!”129 

Snape lovar Dumbledore att fullfölja deras plan att vara dubbelagent och se till att det 

Dumbledore planerat sedan Harrys föräldrar dödades skulle uppfyllas. Snape lovade att se till 

att ge Harry den information han behövde om Dumbledore inte längre kunde ge den till 

honom. På så sätt uppdagas också Snapes förakt för Dumbledores plan, där det är som om 

han fött upp Harry som en gris för slakt.130 I första boken räddar Snape Harrys liv för att han 

drivs av ett löfte till Dumbledore och av en kärlek till Harrys mor. Med dessa fakta får vi helt 

omvärdera gestaltningen av Snape som karaktär. Han skrivs inte fram som ond utan som en 

man som drabbats av mycket smärta och som drivs av kärlek. Därför går det inte att säga att 

Snape gestaltar ondskan. Det hindrar inte att hans handlingar kan vara onda men han är inte 

en ond människa. 

  

Till sist vill jag diskutera ett viktigt avsnitt ur böckerna. Harry och Dumbledore har precis 

återvänt till Hogwarts efter att ha varit på jakt efter en av Voldemorts horrokruxer (magiska 

föremål där Voldemort gömt delar av sin själ). När de kommer till byn Hogsmeade, precis 

utan för Hogwarts område, ser de dödsätarnas märke över slottet. I slottet pågår en strid 

mellan Voldemorts anhängare och lärare och elever som står på de godas sida. Dumbledore 

är svårt skadad när de återvänder till ett av slottets torn. De överraskas av en grupp dödsätare 

och Draco Malfoy som fått i uppgift att döda Dumbledore. 

”Gör det nu, Draco, eller flytta på dig så att en av oss kan…” skrek kvinnan gällt, men just i 

det ögonblicket flög dörren upp ännu en gång, och där stod Snape. […] ”Snape, vi har ett 

problem”, sa Amycus vars ögon och trollstav nu var riktade mot Dumbledore. ”Pojken verkar 

inte kunna…” Men någon annan hade också uttalat Snapes namn. En mild röst sa: 

”Severus…” Och ljudet av den rösten skrämde Harry mer än någonting annat han hade 
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upplevt på hela kvällen. För Dumbledores röst var för första gången bedjande, han vädjade. 

[…] Snape såg oavvänt på Dumbledore, och i hans hårda ansikte avtecknade sig hat och 

avsmak. ”Severus… jag ber dig…” Snape höjde sin trollstav och riktade den rakt mot 

Dumbledore. ”Avada Kedavra!” En grön blixt sköt ut från Snapes trollstav och träffade 

Dumbledore rakt i bröstet.131 

Snape dödar Dumbledore i Malfoys ställe. Något han kommit överens om med Malfoys 

mamma i första kapitlet på samma bok. Dumbledore har i bok efter bok vidhållit att han litar 

på Serveus Snape, mannen som nu orsakat hans död.132 Nu tänker jag stanna upp en stund 

och diskutera händelsen så som läsaren ser den när de läst sjätte boken men ännu inte läst den 

sjunde. Snape dödar Dumbledore, på Voldemorts order, för att Malfoy inte klarar av det. 

Döden i sig är inte ond enligt Card, men sättet att dö på kan vara ont. Snape dödar 

Dumbledore med hjälp av en av de otillåtna besvärjelserna Avada Kedavra och han gör det 

med uppsåt och i förlängningen på uppdrag av Voldemort. Döden i sig orsakar inte 

Dumbledore något lidande, döden är direkt och döden skrämmer inte Dumbledore.133 

Däremot är Dumbledore en ledargestalt för kampen mot det onda och mot Voldemort. 

Dumbledores död orsakar lidande och skada för hela den gruppen av människor som står för 

det goda. Att Snape dödar Dumbledore bereder väg för ett stort lidande när människor börjar 

misstro varandra, förlorar hoppet om att det goda kan segra och det skapar ett stort lidande 

hos Harry. Harry vet att han nu måste fullgöra de uppdrag som Dumbledore har ålagt honom 

att göra. Enligt Cards definition skulle jag alltså säga att när Snape mördar Dumbledore är det 

ondska som gestaltas i Snapes agerande.  

 Graham skulle komma till samma slutsats vid en analys av den information vi har vid 

slutet av Harry Potter och Halvblodsprinsen. Uppsåtet tycks vara att döda Dumbledore för att 

röja undan den enda människa som Voldemort fruktar, att göra den onda makten som är 

Voldemorts större än den tidigare var, att hjälpa ondskan att växa.  Konsekvensen av Snapes 

agerande beskrev jag i förra avsnittet (att döda ledargestalten för kampen mot det onda skapar 

lidande och hopplöshet). Även Graham skulle tolka detta som ondska. Döden orsakar inte 

bara fysiskt lidande utan även ett psykiskt i form av förlorat hopp. Dumbledore tycks 

dessutom be för sitt liv. 

 Det finns omständigheter som vi ännu inte har beaktat och som är viktiga för en 

helhetsbedömning av utdraget jag diskuterar. När Harry får tillgång till Snapes minnen i 

Harry Potter och dödsrelikerna får han också en större kunskap om Dumbledores död som 
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får honom att omvärdera Snape och hans agerande. Jag menar att det också ger skäl att 

omvärdera omdömet om Snapes handling som ond. 

”Varför”, sa Snape utan inledning, ”varför satte ni på er den där ringen? Den bär på en 

förbannelse och det måste ni ha förstått. Varför rörde ni den ens?” […] Dumbledore gjorde en 

grimas. ”Jag… jag bar mig idiotiskt åt. Svårt frestad…” ”Frestad av vad?” Dumbledore höjde 

sin svartnande obrukbara hand och undersökte den med minen hos någon som betraktar en 

intressant kuriositet. […] ”Hur lång tid tror du jag har kvar?” […] Snape tvekade och sa 

sedan: ”Jag vet inte. Kanske ett år.” […] ”Nå, det förenklar faktiskt saker och ting.” Snape såg 

förbryllad ut. Jag syftar på den plan som Lord Voldemort spinner runt mig. Hans plan är att 

låta den stackars pojken Malfoy döda mig.” […] Snape höjde på ögonbrynen och hans ton var 

ironisk när han frågade: ”Tänker ni låta honom döda er?” ”Visst inte. Du måste döda mig.” 

[…] ”Å nej, inte riktigt än”, sa Dumbledore med ett leende. ”Jag tror nog tillfället visar sig i 

sinom tid. Med tanke på vad som har hänt här i natt”, han gjorde en gest mot sin förbrända 

hand, ”kan vi vara säkra på att det kommer att hända inom ett år.” ”Om ni inte bryr er om att 

ni ska dö”, sa Snape kärvt, ”så varför inte låta Draco göra det?” ”Den där pojkens själ är inte 

så skadad ännu”, sa Dumbledore. ”Jag skulle inte vilja att den slets sönder för min skull.” 

”Och min själ Dumbledore. Vad säger ni om min själ?” ”Du ensam vet om det kommer skada 

din själ att hjälpa en gammal man att slippa smärta och förödmjukelse”, sa Dumbledore. ”Jag 

ber dig om denna enda, stora tjänst Severus, eftersom döden väntar mig… […] Till sist 

nickade Snape kort ännu engång. Dumbledore verkade nöjd. ”Tack Severus…”134  

Först och främst vill jag undersöka det som Graham kallar motiv och det som Card kallar 

uppsåt. Narrativet i den sjätte boken säger att Snape dödade Dumbledore på uppdrag av 

Voldemort för att Draco Malfoy misslyckades, hans uppsåt var att göra ont.  När den sjunde 

boken sedan kompletterar narrativet får vi en annan bild. Det är inte Voldemort som dikterar 

Dumbledores död, det är Dumbledore själv och Snape som motvilligt följer hans order. 

Handlingen saknar alltså uppsåt och därmed menar Card att det inte kan vara en ond handling 

efter som onda handlingar alltid har två komponenter: det ska finnas ett uppsåt och den ska 

orsaka lidande som inte går att tolerera.135 Eftersom detta kriterium inte uppfylls så kan 

handlingen inte var ond. Betraktas handlingen i ett större perspektiv kan den till och med 

framstå som en moraliskt riktig handling, och moraliskt riktiga handlingar saknar uppsåt. Jag 

menar att Snapes handling kan ses som moraliskt riktig om vi ser till hela narrativet. 

Dumbledore var döende, han bad Snape att döda honom för att slippa det lidande som skulle 

bli om någon av de andra dödsätarna dödade honom, för då skulle Voldemort få makt över 

fläderstaven, den trollstav som är den mäktigaste i hela världen och som Dumbledore 

innehade. Detta förhindrar Snape när han dödar Dumbledore. Trollstaven blir obrukbar för 

Voldemort och blir delvis en förutsättning för att Harry ska kunna besegra Voldemort. 

Trollstaven tillhör istället Malfoy på vilkens uppdrag Snape handlar och när Harry avväpnar 

                                                
134 Rowling, 2007, s. 703ff. 
135 Card, 2002, s. 4. 



 
 

45 
 

Malfoy blir han trollstavens rättmätiga ägare.136 Alltså kan Snapes handling så som den 

gestaltas inte vara ond enligt Cards teori. Lidandet handlingen orsakar finns likafullt kvar 

men när en agent handlat utan uppsåt så spelar inte lidandet någon roll, handlingen är ändå 

inte ond. 

 Jag menar att Grahams teori kommer till samma slutsats, genom att vi ser på motivet 

som inte var att gå de ondas ärenden, utan att fullfölja den plan som Dumbledore upprättat för 

att kunna besegra Voldemort. När den sedan placeras in i narrativet så att handlingen faktiskt 

bidrar till att besegra Voldemort genom att undanhålla fläderstaven från honom blir det ännu 

tydligare att det som gestaltas i Snapes handling inte är ondska. Det som när helhetsbilden 

saknas, tycktes vara den ondaste av handlingar visar sig vara den enda rimliga.  

 Innan jag lämnar diskussionen om huruvida ondska gestaltas genom Snape så vill jag 

återkomma till Albus Dumbledores bön, precis innan han ska dö. Det var en del i 

resonemanget om huruvida Snapes handling var ond eller inte. När hela narrativet finns på 

plats vill jag peka på en betydelseförskjutning i den bönen: ”Severus… jag ber dig…”137. I 

samband med att den uttalades kunde den tolkas som att Dumbledore bad för sitt liv, men 

med hänsyn till det stora narrativet menar jag att Dumbledores bön handlar om något annat. 

Det är en bön till Snape att han ska döda Dumbledore och jag tolkar det också som att det är 

en bön till Snape att fortsätta på den bana som han och Dumbledore kommit överens om. 

Snape ska vara dubbelagent till slutet, så långt det bara är möjligt och sedan ge Harry den 

kunskap han behöver för att besegra Voldemort. Detta gör han när Harry får tillgång till 

Snapes minnen i minnessållet. Tolkningen innebär också att Dumbledore inte alls räddes 

döden, och därmed orsakades inte heller Dumbledore något lidande när Snape dödade 

honom. Ondskan gestaltas alltså inte genom Snape då han dödar Dumbledore, varken genom 

Cards teori eller Grahams teoretiska ramverk. 

5.3 Sammanfattning av resultat 

I min analys har jag visat att ondska inte har en framträdande roll i gestaltningen av de 

två karaktärer jag valt att behandla. Mycket av det som vid första anblick tycks ont visar sig 

vid närmare anblick inte vara dett. Istället kan vi se, när det gäller exempelvis Dumbledore, 

att handlingarna, som inte gestaltas som ondska, i stället kan ses som omoraliska och 

dumdristiga. Många av dem bygger på hans gissningar. Den enda gången jag finner att 
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ondska gestaltas med genom Dumbledore är när han använder Harry enbart som ett medel för 

att besegra Voldemort. Då är det med Grahams teoretiska ramverk vi finner ondskan i 

Dumbledores agerande. Ett motargument jag behandlade är handlingens plats i narrativet som 

skulle kunna göra att det bedömdes på ett annat sätt men med det stora tidsspann som skrivs 

fram så menade jag att det tycktes orimligt. Det fanns också flera andra problem med 

Grahams teori i det här fallet bland annat hur en handling ska bedömas när olika principer 

ställs emot varandra. Jag står fast vid att ondska gestaltas med hjälp av att låta Dumbledore 

använda Harry enbart som medel. Card resonerar inte på samma sätt utan här måste 

konsekvensen av Dumbledores agerande också tas i beaktande och det faktum att Harry 

mötte en smärtsam död gör att även Card kan se detta som ont, det orsakade ett lidande som 

inte går att acceptera och berövade Harry möjligheten att leva ett meningsfullt liv. 

Med min förkunskap om böckerna om Harry Potter förväntade jag mig att hitta fler 

onda handlingar hos Snape, men min analys visar att jag misstog mig. Jag har visat att Snape 

inte är en ond person enligt Grahams sätt att se det och jag har visat att Snape när han dödade 

Dumbledore inte gjorde sig skyldig till en ond handling utan den enda möjliga handlingen i 

den rådande situationen. Däremot menar jag att Snape gör sig skyldig till onda handlingar när 

han trycker ner, hånar och förlöjligar barn (exempelvis Harry och Neville) på ett 

återkommande sätt och på en plats där de ska kunna känna sig hemma och trygga, en plats 

som Harry ser som sitt första hem. Card menar att misshandel i hemmet är ondska men riktar 

framförallt in sig på det fysiska. Jag menar att paralleller kan dras till psykiskt våld eller hot 

om fysiskt våld och att dessa kan jämställas med det fysiska våldet. Jag visade också att 

Graham betraktar samma gestaltning som ond men på andra grunder. Där handlar det 

framförallt om den onda viljan som ligger till grund för onda handlingar. Eftersom Snapes 

vilja är att göra ont så gestaltas ondskan i böckerna genom Snape i hans agerande mot bland 

andra Harry och Neville. 

6. Slutdiskussion 
Slutdiskussionen kommer att omfatta tre delar. Den inleds med en diskussion av 

studiens metodologiska delar och dess kvalitét. I det här avsnittet kommer jag också att 

diskutera studiens trovärdighet. I slutdiskussionens andra del kommer jag att diskutera 

studiens resultat kopplat till det teoretiska ramverket och mitt syfte. I den sista och avslutande 

delen summerar jag vad jag i studien kommit fram till utifrån mitt syfte samt ger förslag till 

ytterligare forskning. 
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6.1 Metoddiskussion 

Jag har valt att dela upp metoddiskussionen i tre delar där den första delen behandlar 

studiens trovärdighet utifrån reliabilitet och validitet. Det andra avsnittet behandlar 

förhållandet till J.K. Rowling som skrivit de sju böckerna om Harry Potter. Det tredje 

avsnittet behandlar övriga metodologiska reflektioner.  

6.1.1 Trovärdighet 

 I arbetet med studien har det varit viktigt att arbeta på ett sådant sätt att dess resultat 

har hög trovärdighet. För att öka trovärdigheten har jag så tydligt som möjligt redogjort för 

mitt urval av material och mitt tillvägagångssätt i analysen. Mitt mål har varit att det ska gå 

att följa hela processen från syfte till resultat. Jag menar att min transparens har gett studien 

tillförlitlighet vilket enligt Bryman är ett kriterie för en studie med god trovärdighet.138 Ett 

annat av dessa kriterier är överförbarhet139 vilket jag menar inte är aktuellt i detta fall. 

Eftersom det inte finns ett narrativ som är tillräckligt likt det som ligger till grunden för min 

studie så är överförbarhetskriteriet överflödigt. Däremot är pålitlighetskriteriet av vikt för min 

studie.140 Pålitlighetskriteriet ska göra det möjligt att göra en liknande studie som min med 

liknande resultat. Jag menar att jag tack vare mina teorier, uppfyller detta kriterium. De ger 

mig, som jag nämnde i metodavsnittet, både något att ta spjärn emot och ser till att mina 

slutsatser inte blir helt subjektiva. Det sista kriteriet som Bryman sätter upp för en kvalitativ 

studie är konfirmeringskriteriet, att jag som författare till studien ska ha varit medveten om 

mina värderingar under arbetets gång för att göra studien trovärdig.141 Redan på ett tidigt 

stadium redovisade jag min kunskap om böckerna och hur jag såg på dem. Den transparensen 

gör det möjligt för andra att bedöma min relation till böckerna. Då jag sedan tidigare har en 

relation till böckerna var det viktigt för mig att på ett noggrant sätt motivera mina teoretiska 

val och därav den långa forskningsöversikten om ondska. Jag menar att mina teorier också 

begränsat min subjektivitet och därmed har jag kunnat hålla mig till konfirmeringskriteriet. 

Det har också varit viktigt att se enbart till det texten säger och inte till företeelser och 

kommentarer utanför texten, då får texten sin egen röst och jag påverkas inte av intryck och 

tolkningar som inte finns i texten. Dock är det omöjligt att helt lämna sin förförståelse 
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utanför, det går inte att dela upp en människa på det sättet men genom att hålla mig till de 

uppsatta kriterierna menar jag att min studie vinner trovärdighet. 

6.1.2 Övriga metodologiska reflektioner 

När jag stod inför valet av analysmetod föll valet på den narrativa metoden. Det beror 

på flera saker. För det första var det en metod som gjorde det möjligt att arbeta med det syfte 

jag hade tänkt mig. Det blev ett rimligt verktyg att arbeta med. För det andra var den 

narrativa metoden en metod som jag visste passade till analys av berättelser. Den narrativa 

metoden klarar bättre än exempelvis innehållsanalysen av att bearbeta materialet som en 

sammanhållen berättelse, ett narrativ. Precis som jag ville undersöka böckerna om Harry 

Potter.  

Jag tvingades också till en avgränsning då berättelsen i sin helhet är alldeles för stor 

att behandla i en kandidatuppsats. Mitt urval föll på två karaktärer som jag menade skulle 

hjälpa mig att undersöka hur ondskan gestaltas i böckerna om Harry Potter. Det är möjligt att 

jag där gjorde en missbedömning då jag efter analysen kom fram till att ondskan inte i särskilt 

stor utsträckning gestaltades genom dessa två karaktärer. Jag menar ändå att det var det bästa 

valet med tanke på att både Snape och Dumbledore finns med i hela narrativet och ingen av 

dem är i slutet av narrativet självklart god eller självklart ond för läsaren på ett sätt som 

kanske Harry respektive Voldemort är. Valet av dessa karaktärer som mitt studiematerial gav 

inte på förhand en självklar diskussion vilket jag menar hade varit risken om jag studerat 

exempelvis Harry och Voldemort. 

6.2 Resultatdiskussion 

Att närma sig en tidigare känd text med nya glasögon är som att företa en resa. En 

resa som inte går att förutsäga var den kommer sluta. Jag hade föreställningar om böckerna, 

narrativet och de karaktärer jag valde att studera och i slutet av studien hade dessa 

förväntningar inte uppfyllts utan resultatet blev det rakt motsatta. Ondska gestaltas i viss 

utsträckning både genom Dumbledore och genom Snape. Kanske i något större utsträckning i 

Snapes karaktär därför att det sätt han behandlar eleverna på skrivs fram i större utsträckning 

än hur Dumbledore använder Harry som medel. Det sistnämnda medvetandegörs vi om först i 

sista bokens slut. Det narrativet ges inte alls samma plats i det stora narrativet som 

gestaltningen av Snapes onda handlingar. Jag konstaterar också att jag inte kunde slå fast att 

Snape var en ond människa enligt Grahams sätt att se det, vilket visar på att även människor 
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som inte kan anses onda kan utföra onda handlingar. Att föra den diskussionen runt 

gestaltningen av Snape var intressant då han skrivs fram som en mycket osympatisk person 

och en läsare skulle lätt kunna dra slutsatsen att Snape gestaltar ondska och en ond människa. 

En annan sak jag vill peka på i denna diskussion är enigheten mellan mina teorier. 

Trots att jag visste hur de två teorierna i hög grad skiljer sig från varandra i utgångspunkter 

och teoretiska ställningstaganden så kommer de för det allra mesta till samma resultat i 

bedömningen av vad som är ont eller inte. Den enda gången jag i analysen finner att det inte 

går att nå samma slutsats är när det gäller bedömningen av huruvida Dumbledores agerande 

när han använder Harry som medel är ondska gestaltad. Med Grahams teori kommer jag fram 

till att det är ondska som gestaltas medan jag med Cards teori endast kan göra det om 

Dumbledores agerande orsakar ett stort lidande, vilket det inte gör. I detta blir det också 

tydligt att teorierna inte är eniga i det mest grundläggande; hur bedöms vad som är ont? 

Graham bedömer med hjälp av motivet huruvida en handling är ond och Card gör det genom 

att se till uppsåt och lidande, där det ena inte finns, där finns inte heller ondskan.  

6.3 Summering 

Syftet med studien har varit att undersöka hur ondska gestaltas i böckerna om Harry 

Potter med hjälp av karaktärerna Albus Dumbledore och Severus Snape samt genom att 

applicera Claudia Cards och Gordon Grahams teorier på narrativet.  

 Mitt resultat visar att ondska endast vid ett fåtal tillfällen gestaltas genom dessa 

karaktärer medan det i andra fall får ses som gestaltning av omoraliska handlingar. Analysen 

har också visat att det finns viss samstämmighet mellan teorierna trots deras olikheter. Med 

redovisningen av detta finner jag att studien svarat mot syftet och har beskrivit hur ondska 

gestaltas i böckerna om Harry Potter i de bägge karaktärerna. 

 Utifrån mina resultat menar jag att en större studie kring ondskans gestaltning i Harry 

Potter böckerna vore både intressant och befogad då böckerna och filmerna har nått ut till en 

stor publik och format särskilt barns bild av gott och ont. En sådan studie skulle med fördel ta 

sig an hela narrativet och inte enbart ett fåtal karaktärer. 
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