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1. Inledning 

Jag har länge varit intresserad av populärkultur. Sen jag började läsa på egen hand har jag slukat 

fantasy och science fiction i alla dess former och underkategorier, i böcker, film, tv, och spel. 

Länge var detta något jag gjorde utan större eftertanke, endast för att ta till mig historierna. Det 

senaste har jag dock, tillsammans med både lekmän och forskare, börjat att se på konceptet 

populärkultur på ett nytt sätt. 

Fler och fler människor börjar se dessa berättelser som mer än leverantörer av explosioner och 

dålig humor. Populärkulturen börjar mer och mer ses som ett legitimt forskningsområde för 

språkforskare, litteraturvetare och teolog. Även om film- och framförallt litteraturstudier har 

funnits länge har dessa framförallt varit inriktade på så kallad ”finkultur”, medan populärkulturen 

har ansetts inte vara passande som ett forskningsobjekt. Detta synsätt börjar dock långsamt 

ändras, och populärkulturen börjar mer och mer ses som en källa till kunskap om de människor 

som simultant formar och formas av den. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet för denna uppsats är att studera ondskans porträtterande i populärkultur. I ett mer och mer 

sekulärt samhälle börjar tanken på en förkroppsligad ondska som Satan försvinna, och 

diskussionen om ondska följer med. Från akademiskt håll finns en stark motvilja att använda 

termen, framförallt om enskilda personer, i flera forskningsområden. Populärkulturen använder 

dock fortfarande ordet ofta, och det är i många verk enkelt att dela upp karaktärerna mellan ”de 

goda” och ”de onda”.1 

Ett centralt antagande för denna uppsats är taget från Bruce David Forbes, en amerikansk 

teolog och en av pionjärerna inom just populärkulturell forskning, framförallt när det kommer till 

religionsforskare. Som tidigare antytts innebär det att samhället både skapar populärkulturen efter 

vad vi vill se och vad vi tycker. Samtidigt formas vi av den samme, och visar oss nya sätt att tänka 

och diskutera. Håller en detta för sant blir populärkulturen plötsligt en guldgruva för information 

angående människans tankar. Att studera populärkulturen kan informera oss om hur vissa ser, vill 

se, och har sett på världen.2 

Populärkultur är ett enormt paraplybegrepp. Det hade varit helt omöjligt för en person att 

skapa ett arbete som på ett tillfredställande sätt studerar ondska i all populärkultur, än mindre när 

en är begränsad av de ramar som finns för en C-uppsats. Arbetet kommer därför att begränsas till 

två filmserier, Star Wars och Harry Potter. Den övergripande frågeställningen för uppsatsen lyder 

                                                 
1 Svendsen, 2010, s.19 
2 Forbes, 1990, s.352 
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därmed ”Hur framställs ondska i Star Wars och Harry Potter?”. Den har sedan brutits upp i 

följande delfrågor: 

 Hur beskrivs ondskan narrativt i filmerna? 

 Hur beskrivs ondskan stilistiskt i filmerna? 

 Vilken typologi av ondska förekommer oftast i filmerna? 

De två första delfrågorna har kommit till genom den metod som kommer användas, utarbetad 

av Melanie J Wright och beskriven senare i denna inledning. Den bygger bland annat på att man 

inte kan reducera en film till sitt manus, utan man måste ta hänsyn även till byggstenar så som 

kinematografi, musik och färger. Ett litet extra fokus kommer vara att söka se om vissa symboler, 

visuella eller hörbara, kan ha religiös anknytning eller betydelse. 

En del av uppsatsens fokus kommer ligga, inte bara på ondska i allmänhet eller som ett 

metafysiskt koncept, utan även på två karaktärer, som både i sina respektive historier och i vår 

egen världs populärkultur har kommit att ses som representanter för ondskan. Dessa karaktärer 

är Darth Vader från Star Wars och lord Voldemort från Harry Potter. Dels innehar dessa en 

antagonistroll i sina respektive filmserier, men de är även så pass djupt rotade i den moderna 

västerländska kulturen att många som inte sett filmerna (eller läst böckerna) fortfarande vet vilka 

de är. Även om flera karaktärer kommer nämnas, kommer dessa två vara de huvudsakliga 

exemplen i alla frågor. 

Den sista delfrågan fungerar som en jämförelse mellan dessa fiktiva världar och vår egen. Med 

grund i Lars Svendsens typologier om ondska ska uppsatsen undersöka vilken typ av ondska är 

mest framträdande i filmerna. Även om det inte är fokus kommer denna avslutande fråga, i 

enlighet med dessa typologiers syfte, avslutas i en kort diskussion angående huruvida Vader och 

Voldemort faktiskt kan ses som onda. 

1.2 Teori 

Det finns väldigt många föreställningar om vad ondska är, oavsett om man ser till lekmän eller 

akademiker. Vissa ser ondska i vår värld som den beskrivs i filmerna som behandlas i denna 

uppsats, med en tydlig dualistisk uppdelning mellan gott och ont. En del ser snabbt vad ondska är 

just i sådana filmer och liknande media, men är blinda för det i sin vardag. Vissa ser det både i 

vardagen och ute i världen, men aktar sig för att använda just ordet ondska för att beskriva dess 

händelser och/eller individer, och ytterligare andra anser att det finns inget sådant som ondska. 

Ett av syftena med denna uppsats är att se hur ondskans porträtterande i fantastisk3 media 

förhåller sig till vår egen värld. Dessa filmer handlar om extraordinära individer, ofta med 

övernaturliga krafter och mot en bakgrund av en i respektive värld i stort sett allmänt accepterad 

                                                 
3 Se stycke 1.6, ”Termer och förkortningar” 
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metafysisk bild av vad ondska är. Genom att i uppsatsen använda sig av teorier om ondska 

(dessutom sekulära sådana) utarbetade för vår egen värld, hoppas jag kunna huruvida dessa filmer 

verkligen är helt övernaturliga, eller ifall (och i så fall hur mycket) de kan relateras till ondska på 

vår egen jord. 

För att genomföra detta kommer två teoretiker, Claudia Card och Lars Svendsen att tas hjälp 

av. De har något olika inriktning på sin forskning, och kommer därför att spela olika roller under 

uppsatsen. 

Claudia Card och hennes bok The Atrocity Paradgim – A Theory of Evil kommer att bidra med en 

definition av ondska. Card anser att medan många filosofier och teorier om ondska fokuserar på 

antingen meningen eller viljan att orsaka skada, eller skadan själv, kan en inte bortsett från någon 

av dessa delar. För att en handling ska klassas som en ondskefull sådan måste både resultatet, 

”(intolerable) harm” och det felaktiga handlande som ledde fram till sagda resultat ”(culpabable) 

wrongdoing”.4 

Närmare bestämt är ondskefulla handlingar sådana handlingar som orsakar, eller riskerar att 

orsaka, sådan skada eller sådana omständigheter att andra människor inte längre kan leva ett gott 

liv. I detta inkluderar Card bland annat att orsaka svår skada, ett fråntagande av möjligheten till 

mat, vatten, tak över huvudet och meningsfull kontakt med andra människor. Hon inkluderar 

även att en persons eventuella död ska kunna ske under anständiga former.5 

För att en handling ska definieras som ondskefull måste den dessutom ha någon inblandning 

av felaktigt användande av den mänskliga viljan. Detta inkluderar delvis de faktiska besluten att 

till exempel råna eller mörda någon, men också när människor tolererar skada eller lidande när de 

kan förhindra den eller när de genom tanklöshet eller okunskap låter lidande ske. Detta kräver 

också att det ska ha funnits ett bättre sätt at handla på, så i de fall en människa väljer ”den mindre 

av två ondskor”, och inte har något annat egentligt val, kan de inte ses som att ha begått en ond 

handling.6 

Vid flera tillfällen beskriver filmerna själva vad ondska i deras världar anses vara, och just den 

ondskan kommer vara första fokus i uppsatsen. Dock kan det komma att finnas tillfällen där en 

sådan beskrivning saknas, eller tvärtom, att något som vi i vår värld kanske inte hade uppfattat 

som ondska själva. Därför kommer Cards teori att utgöra den huvudsakliga definitionen av vad 

som faktiskt utgör en ondskefull handling. 

Lars Svendsen lägger i sin bok A Philosophy of Evil inte stor fokus på att definiera ondska, 

framförallt inte vad som gör handlingar onda. Svendsen tycks ha en bredare definition av vad 

ondska är jämfört med Card. Medan Cards definition innefattar icke tolererbar skada, klassar kan 

Svendsen klassa handlingar med mycket mindre påverkan som onda. En skulle kanske kunna 

                                                 
4 Card, 2002, s.4 
5 Card, 2002, s.16 
6 Ibid 
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tänka att det bästa hade varit att kombinera de två och ersätta ”icke tolererbar skada” med 

”försämring an en annans livssituation”, men även om då fler av Vaders och Voldemorts 

handlingar hade kunnat tas med, så bleknar de jämfört med de handlingar som redan omfattas av 

Cards ursprungliga teori. 

Svendsen fokuserar i stället på huruvida människor kan eller ska ses som onda. Han visar på 

tre svar som kan ges på frågan, nämligen att (1) människor är goda, (2) människor är onda, (3) 

människor är varken goda eller onda eller (4) människor är både onda och goda. Även om han 

redan är ganska tydlig med att han förespråkar det sista alternativet, kommer han för att 

undersöka dessa svar studera varför vi begår onda handlingar, utifrån fyra olika typologier.7 

 Dessa fyra typologier som Svendsen anger representerar fyra olika anledningar eller 

drivkrafter för ondskefullt handlande. Den första av de fyra, demonisk ondska, är ondska som 

utförs för ondskans egen skull, en handling som görs just på grund av att den är ond. Svendsen 

anser denna vara en helt och hållet ohållbar idé om ondska, då alla drivkrafter som vid första 

ögonkastet skulle kunna anses vara i närheten av demonisk ondska antingen förklaras vara något 

annat (till exempel att sadism egentligen är ett misslyckat försök till kommunikation, vilket i stället 

gör det till en variant av instrumentell ondska) eller att de inte längre handlar om moraliska 

anledningar till att utföra ondska för det ondas skull.8 

Variant nummer två, instrumentell ondska, utförs av en agent som är fullt medveten om att de 

kommer att utföra en ondskefull handling, men gör det ändå för att uppnå något annat, vilket 

inte nödvändigtvis måste vara varken ont eller gott.9 Svendsen diskuterar även denna typ av 

ondska i längd, då främst med Kants teori om radikal ondska som exempel, men ser den inte alls 

lika problematisk som den demoniska varianten. Hans enda riktiga problem med Kants teori är 

att den är för begränsad för att omfatta alla typer ondska, framförallt då agenten tror att de gör 

gott, vilket i stället tas upp i nästa variant.10 

Denna tredje variant, idealistisk ondska, handlar just om sådana fall, när agenten som begår en 

ond handling är fullt övertygad om att hen faktiskt gör gott. Framförallt visas detta på när 

människor har hamnat i ett ”vi mot dem”-tänkande, som till exempel de kristna korsriddarna, 

bolsjevikerna och nazisterna. Dessa hade ofta ideal som inte bara gjorde det godtagbart att begå 

onda handlingar mot ”de andra”, utan till och med moraliskt gott att göra så.11 

Den sista varianten är den så kallade dåraktiga ondskan.12 Den dåraktiga ondskan handlar om 

människor som begår ondskefulla handlingar utan att reflektera över vad deras handling skulle ha 

                                                 
7 Svendsen, 2010, s.77-82 
8 Svendsen, 2010, s.88-110 
9 Svendsen, 2010, s.85 
10 Svendsen, 2010, s.85, 110-122 
11 Svendsen, 2010, s.85-86 
12 Svendsen använder egentligen termen ”dum ondska” (stupid) när han presenterar varianten. Däremot använder 
han oftare termen dåraktig (foolish) i sin diskussion, vilken jag dessutom anser mer passande i sammanhanget, vilket 
har lett till ändringen av termen. 
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förpåverkan. Medan agenter som utför instrumental ondska vet att de gör ont, och agenter som 

utför idealistisk ondska tror att de gör gott, så tänker inte de som brukar dåraktig ondska alls över 

vad det är de gör. De främsta exemplen är folk som ”endast följer order”, vilket också är vad 

Svendsen främst diskuterar i sammanhanget. Det är just denna frånvaro av reflektion som gör att 

de kan utföra ondskefulla handlingar (Svendsens tre främsta exempel var alla SS-officerare som 

var djupt involverade i förintelsen) utan att själva känna sig skyldiga.13 

Dessa fyra varianter går alla att använda tillsammans med Cards definition av vad en 

ondskefull handling innebär. De borde också fungera som intressanta måttstockar för 

karaktärerna Darth Vader respektive Lord Voldemort. Framförallt den demoniska varianten av 

ondska ska bli intressant att försöka applicera på världar med sådant fokus på skillnaden mellan 

gott och ont. 

I början av uppsatsens arbete fanns det en misstanke om att det kunde komma att bli något 

problematiskt att applicera teorier utvecklade för vår egen värld på dessa filmer. De är trots allt 

familjefilmer präglade av magi, övernaturliga krafter och vad som nästan kan pekas ut som 

metafysiska onda entiteter. Dock är som sagt dessa filmer gjorda av människor i vår värld, för 

människor i vår värld, vilket ska göra det möjligt att majoriteten av teorin ska kunna appliceras 

smärtfritt. 

1.3 Metod 

Valet av metod kommer främst från Melanie J Wright, med några modifikationer, i första hand 

på grund av avgränsning. I sin bok Religion and Film - An Introduction lägger hon fram flera metoder 

som använts av andra forskare inom film och religion, varav majoriteten i hennes ögon saknar en 

hel del. Det majoriteten av andra forskare har gjort är att närma sig film på samma sätt de hade 

gjort i fall de studerade litteratur. Wright argumenterar för att detta reducerar film till endast sitt 

manus, den skrivna texten, vilket det inte är. I stället ställs fyra områden att ta hänsyn till fram. 

Först och främst borde en trots allt iaktta de rent narrativa komponenterna i filmen. Vad sägs 

och av vem? Denna första punkt är främst manus, vilket är väldigt nära den litteratur man ska 

undvika att likställa filmen med. Framförallt finns det en risk att missa saker som karaktärers 

känslor och tankar, vilket med duktiga skådespelare och filmskapare däremot går att leverera på 

andra sätt. Denna första del svarar mest mot den första delfrågan, hur ondska rent narrativt 

beskrivs i filmerna.14 

Den andra komponenten består i att studera de stilistiska delarna i filmen. Här ingår byggdelar 

så som ljud, klippning och kinematografi. Detta område beskrivs som det kanske vanligaste 

                                                 
13 Svendsen, 2010, s.86-87, 137-193 
14 Wright, 2007, s.29 
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fokusområdet för religionsforskare och teologer att studera utöver det narrativa, framförallt 

angående religiös symbolik, i både uttalat och icke uttalat religiösa filmer.15 

Den tredje komponenten är kanske Wrights största fokus, nämligen kulturstudier. Wright 

förespråkar användandet av kulturstudier då det ger stora möjligheter till diskussion mellan 

filmmediet och religionsforskningen. Så som Wright beskriver det har området ett väldigt stort 

arbetsområde, och kan diskutera frågor som bland annat genus, etnicitet och just religion. Denna 

medvetenhet om att arbetssättet redan tar hänsyn till mer en än ett område anses därför göra det 

enkelt att förknippa det med religionsstudiet. Kulturstudierna beskrivs dock som ett område som 

endast långsamt kommer närmre studiet av religion och film, då många forskare motsätter sig 

området, bland annat för att det kan anses dra ner på religionsvetenskapens egen status, men 

även för att det tycks dra åt mer ”populistisk” kultur, vilket i å andra sidan kan ses som positivt 

för just denna uppsats.16 

Den sista punkten i Wrights förslag är hur filmerna tas emot av publiken. Detta är delvis 

fokuserat på recensioner och motsvarande men är också ett arbete som kan utföras för att se hur 

andra tittare uppfattar filmen.17 

Denna uppsats kommer som sagt att använda en modifierad version av detta förslag, och 

därför kommer inte alla dessa punkter stå att finna just här. Framförallt den sista punkten om 

mottagande kommer i princip helt att bortses ifrån, främst för att den inte spelar någon roll i 

uppsatsens syfte. Filmerna här ska inte studeras ur alla synvinklar för att se hur det talat om 

religion, utan hur just ondska beskrivs. 

Den första punkten blir tydlig fokus i första delfrågan. Hur karaktärerna faktiskt talar om vad 

ondska är känns ganska viktigt i sammanhanget. 

Likaså motsvarar punkt två ganska rakt av mot delfråga två, men inte alls lika nära som det 

första paret. Jag har ingen allvarlig bildning i kinematografi och liknande, utan kommer i stället 

fokusera på saker som färger, symboler och musik. Wright inkluderar definitivt detta i sin andra 

punkt, och det är områden jag har betydligt mycket bättre träning i. 

Den tredje av Wrights punkter är kanske den som är svårast att översätta till uppsatsen. Även 

den kommer att få delvis närvaro i delfråga två, då vissa symboler kan ha vissa kulturella och 

religiösa meningar, något som kommer letas efter extra noga. Jag tycker även den ha en viss 

närvaro i den sista delfrågan där fokus är att se till vilken utsträckning det går att lägga en 

ondsketeori anpassad för vår egen värld på denna typ av fantastiska18 filmer. 

                                                 
15 Ibid 
16 Wright, 2007, s. 22-26 
17 Wright, 2007, s. 29 
18 Se stycke 1.6, ”Termer och förkortningar” 
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1.4 Material 

Ytterligare ett ämne Wright anser saknas något i majoriteten av forskning är diskussion om varför 

forskare väljer att studera de filmer de studerar. Ofta tycks detta något slumpartat, och landar 

troligtvis inte i större tankeverksamhet i att det är filmer respektive forskare tycker är de bästa 

filmerna.19 

Ett av de vanligaste argumenten som faktiskt förekommer (och detta har tidigare antytts) är att 

filmerna är objektivt bra, eller ”fina”. Konstfilmer, som de också kallas, tycks av många forskare 

vara den enda som verkligen kan bidra med någon givande eller nödvändig kunskap, och 

populärfilmer, som denna uppsats fokuserar på, avvisas ofta helt.20 

Valet av Star Wars och Harry Potter har att göra med flera orsaker. För det första ska jag inte 

sticka under stol med att detta är filmer jag genuint tycker om. Jag säger inte på något sätt att de 

är perfekta filmer, och erkänner gärna att jag hittar flera saker i alla inblandade filmer som kunde 

gjorts bra mycket bättre, men det är ändå filmer som jag uppskattar enormt. 

Den största anledningen till valet står att finna i uppsatsens undertitel, nämligen fokusen på 

populärkultur. Både Star Wars och Harry Potter är vad som närmast kan beskrivas som fenomen 

i området, och har en enorm skara fans i alla åldrar över hela jorden, och både människor 

inblandade i produktionen och karaktärer porträtterade i filmerna har i många fall fått en 

ikonstatus. Dessutom introducerades serierna med nästan tjugo års mellanrum, vilket gör det 

intressant hur många likheter som finns emellan dem. 

Den första tanken var att använda böckerna i stället för filmerna när det kom till att studera 

Harry Potter. Detta för att de var originalen, och innehåller en hel del scener och konversationer 

som utelämnats i filmerna. Dock hade det inte blivit ett allt för stort arbete att hitta eller utveckla 

en metod som på ett tillfredsställande sätt hade kunnat jämföra berättelserna över en så pass stor 

skillnad i format. Valet att endast använda sig av film gör också att en kan studera hur bild och 

musik används för att bidra i historieberättandet. 

Materialet som ska användas är i första hand de sex filmer som utgör episod I till VI i Star 

Wars-sagan, och de åtta filmerna om Harry Potter. 

Filmen som från början endast hette Star Wars, numera känd som Star Wars Episode IV: A New 

Hope kom ut 1977, regisserad och med manus skrivet av George Lucas. Efter den följde två 

uppföljande episoder, The Empire Strikes Back och Return of the Jedi 1980 respektive 1983. Mellan 

1999 och 2005 kom tre episoder som utspelar sig långt innan originalfilmerna, dubbade episod I, 

II respektive III. De två trilogierna omnämns ofta som OT och PT (Original respektive Prequel 

Trilogy). 

                                                 
19 Wright, 2007, s.16 
20 Ibid, s.17 
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Det tål att nämnas att jag kommer beskriva Star Wars-filmerna i den ordning de kom ut, inte 

den ordning de utspelar sig. Detta för att se hur beskrivandet av ondska har förändrats mer 

historiskt, i stället för att hoppa tillbaka till sjuttiotalet efter att studerat hur det såg ut runt 

millennieskiftet. Detta kommer framförallt märkas av i bakgrundskapitlet, men kan komma att 

påverka huvuddelen av uppsatsen också. 

Filmerna om Harry Potter har en något rakare historia. Alla baserade på de böcker skrivna av 

J. K. Rowling, som kom ut på engelska mellan 1997 och 2007. Mellan 2001 och 2011 kom åtta 

filmer ut, där den sjunde och sista boken delades upp i två filmer. 

Det ska nämnas att ingen av filmerna kommer att användas i sin helhet, helt enkelt för att 

många scener inte har någon som helst relevans för uppsatsens syfte. De scener som har valts ut 

innehåller alla antingen citat eller stilistiska symboler som kan användas som exempel på hur 

filmerna talar om eller visar på ondska.  

1.5 Forskningsläge 

Även om religionsforskare inte var först med att inse att film och annan populär media utgör ett 

godtagbart forskningsområde ökar de stadigt, både nationellt och internationellt. Däremot 

kommer de flesta inte riktigt in på det område jag planerar att jobba med. De brukar hamna i det 

ena av två läger. 

Det första är forskare med tydlig teologisk grund, som ofta studerar förhållandet mellan 

Bibeln och film, eller ännu vanligare, filmers porträtterande av bibliska berättelser. Exempel på 

detta är böcker som Bible and Cinema av Adele Reinhartz och Reel Spirituality av Robert K 

Johnston.21 Det andra lägret består av filosofer, som ofta skriver utan någon som helst religiös 

anknytning. Exempel på detta är två böcker i serien Popular Culture and Philosophy, två antologier 

med korta filosofiska artiklar med inspiration från de två serierna.22 Ett tredje om än något 

mindre område, som representeras av den boken Film och religion: livstolkning på vita duken, av Ola 

Sigurdsson och Tomas Axelsson, har i stället störst fokus på religionspsykologi och 

religionssociologi.23 Även om dessa inte har kunnat bidra till denna uppsats ledde de fram till 

upptäckten av Melanie J Wright som står för metoden i uppsatsen. 

Ett antal uppsatser har gjorts på liknande områden, även om ingen verkar ha gjorts för att 

studera populärkultur. Framförallt har en del uppsatser har gjorts med Harry Potter som material, 

men då har det nästan uteslutande handlat om litteraturvetenskapliga uppsatser som använder 

böckerna i stället för filmerna. 

                                                 
21 Reihartz, 2013, Johnston, 2006  
22 Bagget, Klein, Irwin, 2004; Decker, Eberl, Irwin, 2005 
23 Axelsson, Sigurdsson, 2005 
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De arbeten som ligger närmst denna uppsats är en kort artikel av den tidigare nämnda Bruce 

David Forbes, och ett examensarbete av Sofia Arvidsson. Forbes diskuterar i sin artikel ”Battling 

the Dark Side” ondskan i Star Wars. Dock är det en väldigt översiktlig artikel, och största fokus 

blir att jämföra bilden av ondska med hur den har sett ut i andra amerikanska berättelser, och rent 

litterära koncept så som Joseph Campbells “en hjältes resa”.24 

Ondskan i Harry Potter tar i stället plats Arvidssons uppsats De splittrade själarna – En studie av 

symboliska uttryck i Harry Potter och Halvblodsprinsen. Dock använder hon sig endast av en bok, och 

de symboliska uttryck som söks är litterära sådana, kontra de filmiska symboler som kommer 

studeras i denna uppsats.25 

1.6 Termer och förkortningar 

Ett par termer kan behöva förklaras inför denna uppsats. För det första kommer termen 

”varelser” komma att användas på samma mening som människor. Detta då båda världarna 

historierna utspelar sig i inkorporerar andra varelser än människor. Här menas i så fall tänkande 

och kännande varelser, som av många, främst protagonister, anses ha samma värde som 

människorna, även om detta inte efterlevs av majoriteten av världen. 

Ytterligare en term som kan tänkas användas är ”fantastiska” historier. Detta kommer då inte 

vara ett subjektivt sätt att betygsätta filmerna, utan används i meningen övernaturlig, otrolig, och 

används då ingen av dessa världar är bundna av samma lagar som finns i vår egen värld. 

Utöver detta kommer ett antal förkortningar för själva filmerna användas i både löpande text 

och fotnoter. Dessa görs genom att ta initialerna från filmserien, SW respektive HP, följt av en 

romersk siffra som visar vilken film i ordningen det är. Lägg märke till att det är i ordningen 

filmerna utspelas som anges, inte i ordningen de kom ut, så SWII representerar Attack of the Clones 

som kom ut 2002, inte The Empire Strikes Back från 1980. 

1.7 Disposition 

På detta inledande kapitel följer ett bakgrundskapitel. Här ges bakgrunder till de två världarna 

filmerna utspelas i. Här finns även en sammanfattning av de för uppsatsen två centrala 

karaktärernas personliga resa genom berättelserna. Detta för att läsare som inte sett filmerna ska 

få en kontext till resten av uppsatsen. 

Den efterföljande huvudsakliga delen av uppsatsen är uppdelad i tre underkapitel motsvarande 

de tre delfrågorna angivna under 1.1 ”Syfte och frågeställning”, och efter huvudtexten följer en 

sammanfattning av uppsatsen. 

                                                 
24 Forbes, 1990, s.352 
25 Arvidsson, 2010. 



11 

2. Bakgrund 

2.1 A long time ago in a galaxy far, far away… 

Just här utspelar sig alla Star Wars-filmerna, för länge sedan i en galax långt borta. Star Wars är 

inte en typisk science fiction-historia, ofta utspelade i vår egen potentiella framtid, med fokus på 

avancerad teknologi. I stället porträtteras ett universum som snarare kan beskrivas som ”science 

fantasy”. Icke-mänskliga varelser från olika planeter och den avancerade teknologin finns 

definitivt där, med laservapen, rymdskepp och intelligenta robotar (droider). Fantasyn gör sig 

närvarande via karaktärer, organisationer och trossystem baserade på koncept så som riddare, 

stridande munkordnar och magi. Det som främst gör att Star Wars mer klassificeras som ”science 

fantasy” är närvaron av den ”Kraft” som dels ger uppror till livet i denna galax, men även 

möjliggör användandet av vissa övernaturliga krafter. 

Kraften beskrivs ha två sidor, den ljusa och den mörka sidan. Den ljusa sidan förknippas med 

ett inre lugn, en förmåga att delvis låta sig styras av Kraften och har ett mycket större, vissa i och 

utanför filmerna skulle säga för stort, fokus på självkontroll. Även om den ljusa sidan har fler 

användare i filmerna, beskrivs nästan den mörka sidan mer utförligt, sammankopplad med ilska, 

rädsla och aggression. En användare av Kraften som följer den mörka sidan kan även få tillgång 

till andra förmågor än de som följer ljuset, bland annat möjligheten att avfyra elektricitet från 

fingrarna. 

SW IV-VI, eller originaltrilogin, utspelar sig under en tid av inbördeskrig i galaxen. Det finns 

en tydlig uppdelning mellan protagonisterna i rebellalliansen och antagonisterna i imperiet. 

Fortfarande finns det en senat i imperiet, men de upplöses av kejsaren tidigt i fjärde filmen. 

Imperiet (eller åtminstone medlemmar i imperiet) är beredda att gå till väldiga längder för att 

stoppa rebellerna, och bygger vid två tillfällen rymdstationer, båda kallade Dödsstjärnan, med en 

eldkraft så pass stor att de kan utplåna hela planeter. Rebellerna slåss i för att i stället få tillbaka 

den republik som fanns innan imperiet tog över, och de ”jedi” som skyddade republiken. 

Dessa jedi var fredsbevarare i galaxen, och är en typ av stridstränade diplomater. De är i 

princip de enda i galaxen som behärskar den för Star Wars-filmerna klassiska ”ljussabeln”, och 

har även möjlighet att ta till sig och använda Kraften, specifikt den ljusa sidan. Detta ger dem 

både fysiska förmågor som ökade reflexer, snabbhet och pricksäkerhet, och mentala förmågor 

som telekinesi (att flytta på saker med tanken) och viss förmåga att känna och även influera hur 

varelser runt omkring dem tänker och tycker. Jedi har blivit närapå utrotade av imperiet vid den 

här tidpunkten, men det finns fortfarande varelser i galaxen som har affinitet för Kraften och 

möjlighet att med rätt träning bli jedi själva. 

En av dessa är den unge Luke Skywalker, filmernas huvudsakliga protagonist, som under kort 

tid kommer i kontakt med både rebellerna och en överlevande jedi vid namn Obi-Wan Kenobi. 
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Han blir viktigt del av rebellalliansen och har nyckelroller i kampen i alla tre filmer. I slutet av 

filmerna har rebellerna vunnit vad som verkar vara det avgörande slaget, och i samband med 

detta dödat kejsaren, en användare av Kraftens mörka sida och en livslång fiende till jediriddarna. 

SWI-III utspelar sig långt innan originaltrilogin, under en tid då galaxen till stor del styrs av en 

republik, med senatorer som representerar flera olika planeter, företag, arter och folkslag. Redan 

under den första minuten av SWI får vi reda på att denna senat har en förmåga att fastna i 

debatter och teknikaliteter i stället för att faktiskt handskas med de problem som uppstår i 

galaxen. Senatens svagheter är på olika sätt fokus i alla tre filmer, men framförallt den första 

episoden har senatens korruption och oförmåga att handskas med problem som fokus. 

Den andra viktiga faktionen i filmerna är den så kallade ”jediorden”. Under denna tid finns 

fortfarande jedi i tusental i galaxen (vilket på en galaktisk skala fortfarande inte är jättemånga), 

och är i första hand fortfarande fredsbevarare och diplomater. 

Utöver att bevara freden i galaxen har jediorden också ett annat uppdrag, nämligen att 

förhindra återkomsten av deras uråldriga fiende, sitherna. Sith är något av en antites till jediorden, 

de använder liknande förmågor, men använder den mörka sidan av Kraften. De tros även vara 

utdöda sedan länge när filmerna tar sin början, men under den första filmen får jediorden veta att 

sith antingen har kommit tillbaka, eller aldrig var utdöda från början. 

De två följande filmerna utspelar sig i samma era, med en svag senat och en jediorden som 

försöker bevara den så väl de kan. När SWII tar sin början finns det många system som har 

börjat känna att republiken inte längre är vad den är, och har i stället börjat ansluta sig till en 

faktion separatister, som vill lämna republiken. Här syns ytterligare bevis på att demokratin som 

republiken säger sig representera börjar tappa trovärdighet. Både jediriddarna och senaten anser 

att om de inte lyckas övertala separatisterna att stanna kvar i senaten så är den krig den enda 

möjligheten. 

I slutet av filmen bryter krig mycket riktigt ut. Under filmens gång upptäcker jediorden att en 

sedan länge död riddare utan sanktion beställde en armé av kloner för republikens beskydd om 

sådant någonsin skulle behövas. Trots vissa oklarheter tvingas republiken använda sig av sagda 

armé för att ha en chans i inbördeskriget som uppstår. Både under upprinnelsen och under tiden 

mellan SWII och III centraliseras mer och mer makt i republiken, och bilden av en demokrati 

försvinner mer och mer. Jediorden tar också på sig rollen som befälhavare i klonarmén, och tar 

aktiv del i kriget, och deras diplomatroll försvinner till stor del. 

Krigets upplösning nås i film tre. Jediorden (och publiken) får till slut reda på att båda sidor av 

kriget har manipulerats av den så kallade överkanslern av republiken, Palpatine, som visar sig vara 

en sith. Även den klonarmé som jediriddarna har kämpat sida vid sida med i tre år visar sig vara 

beställd på uppdrag av Palpatine, och används för att utplåna jediriddarna (även om en del lyckas 

överleva). I ett drag lyckas han utplåna både sin orders uråldriga fiender, och krossa stora delar av 

motståndet från separatisterna. Alla försök till att låtsas att republiken fortfarande är en 
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demokrati överges, och Palpatine, nu med hela republikens klonarmé i ryggen utropar sig i stället 

till kejsare det första galaktiska imperiet, vilket sätter scenen för originaltrilogin. 

2.2 Darth Vader, Lord of the Sith 

Darth Vaders första framträdande på bild var i SWIV, och har förvånansvärt lite att göra i filmen 

med tanke på vilken ikonstatus han har fått. Vi får reda på att han brukade vara en av Obi-Wan 

Kenobis elever, men gick över till den onda sidan. Han hjälpte därefter imperiet att döda många 

av jediriddarna, däribland Lukes far Anakin.26 Under hans gång dödar han Kenobi, med något 

han tydligen inte lyckades med deras förra möte. Dock hamnar han på den förlorande sidan i 

slutändan, som enda överlevare till den första Dödsstjärnans förstörelse. 

I nästa film har Vader mer makt en han hade i början av SWIV, och han fokuserar denna 

makt på att hitta piloten som förstörde Dödstjärnan för att antingen få honom att gå över till 

imperiet eller för att döda honom. Detta delvis på order från kejsaren, hans sithmästare, som 

introduceras för första gången.27 Till slut lyckas han tillfångata flera av Lukes vänner, och med 

dem som bete lura honom i en fälla. Under duellen avslöjar han för Luke (och publiken) att han 

aldrig dödade Lukes far Anakin, utan att Vader själv är Lukes far. Då han försöker övertala Luke 

att gå med honom, för att störta kejsaren tillsammans och ta över imperiet, väljer Luke att riskera 

döden via en farlig flyktväg och undkommer Vader. 

I SWVI vill Vader återigen ta upp jakten på Luke, men blir beordrad till tålamod av sin 

mästare. Kejsaren har förutsett att Luke kommer söka upp sin far och försöka vända honom 

tillbaka till den ljusa sidan på grund av deras släktskap. Vader ska då föra honom till kejsaren så at 

de tillsammans ska kunna locka över Luke till den mörka sidan. 

Mycket riktigt lämnar Luke till slut över sig till imperiet för att få sin far att gå tillbaka till den 

ljusa sidan. Han förklarar att han fortfarande kan känna en glimt av godhet i sin far, en konflikt 

mellan det mörka och det goda. Hans försök misslyckas, och Luke och Vader hamnar i en duell 

framför kejsaren. Båda Sith-lorderna försöker få Luke att använda aggression, passion och ilska 

för att slåss, vilket skulle leda honom mot den mörka sidan. Under duellen lyckas Vader även läsa 

av Luke så pass bra att han får reda på att han inte bara har en son i Luke, utan även en dotter, 

och föreslår att hon kan gå över till mörkret om Luke inte gör det. 

Luke anfaller till sist i vrede, och får överhanden i duellen och uppmuntras av kejsaren att 

avsluta sin far och ta dennes plats vid kejsarens sida. Dock vägrar han och kastar bort sitt vapen, 

och förklarar att han, liksom hans far var innan, är en jedi. I vrede börjar kejsaren då tortera 

honom, med Vader vid sin sida. Under tortyren vädjar Luke upprepade gånger till sin far, som till 

                                                 
26 Dock får vi inte reda på Anakins namn förrän SWVI. 
27 Termen sith används dock aldrig i de äldre filmerna, utan introducerades först i novelliseringen av SWIV, och i 
film först i SWI (1999). 
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slut plockar upp kejsaren och kastar ner honom i en avgrund, där han förgörs i et moln av mörk 

energi. 

Vader har tagit skada av både duellen och denna energi, och ber Luke att avlägsna hans hjälm, 

för att åtminstone en gång kunna se sin son med sina egna ögon. Han är medveten om att det 

skulle orsaka hans död, men han inser att så är fallet ändå. Hans sista ord till sin son är att Luke 

hade rätt om hans konflikt mellan det goda och det onda. 

Nästan tjugo år senare kom filmerna som visade hur Darth Vaders historia startade. Anakin 

Skywalker föddes på ökenplaneten Tatooine, och levde den första delen av sitt liv om slav, med 

sin mamma Schmi Skywalker. Under sin uppväxt visade han sig ha en stor förmåga att handskas 

med maskiner, och var vid endast tio års ålder den enda människa som klarade att tävla i 

podracing, en farlig sport som krävde väldigt hög reaktionsförmåga. 

Vid tio års ålder mötte han Qui-Gon Jinn, en jedi vars följe hade blivit tvungna att nödlanda 

på Tatooine. Jinn kände att Anakin hade en enorm potential för att till sig Kraften och ville få 

honom tränad till en jedi, framförallt då han av pojken mor fick reda på att Anakin var ettresultat 

av jungfrufödsel. Jinn lyckades få Anakins ägare att låta honom gå fri, och den unge pojken 

lämnade sin mor för att gå i träning som en jedi, med löftet att en dag komma tillbaka och befria 

henne. Det Qui-Gon inte berättade för Anakin då var att han på grund av pojkens styrka, och det 

faktum att kommit till genom jungfrufödsel, misstänkte Anakin vara ”the Chosen One”, som 

enligt en gammal jediprofetia var menad att förgöra sitherna och återigen sätta Kraften i balans.28 

Jedirådet är dock tveksamma att acceptera pojken. Han är mycket äldre än nya lärjungar 

brukar vara, och har därför mycket starkare tillgivenhet mot sin mor. Jedirådet är rädda att 

rädslan för att förlora henne skulle kunna leda honom till den mörka sidan. Till slut ger sig dock 

rådet med sig, delvis på grund av en önskan från Qui-Gon Jinn ögonblicken innan han dör senare 

i filmen, och Anakin blir officiellt en lärjunge för Obi-Wan Kenobi, som i sin tur tränades av 

Qui-Gon själv. 

Under SWII och III ser vi flera tecken, små och stora, på att Anakin trots allt inte passar in 

helt i orden. Delvis finns det flera punkter då han inte håller med om rådet eller sin mästares 

beslut och tillvägagångssätt, men framförallt två händelser står ut under denna tid. Dels så händer 

det rådet var rädda för, nämligen att hans mamma dör, trots att Anakin har fått visioner som 

varnat honom och fått honom att försöka hitta och rädda henne. Mycket riktigt ger han då 

utlopp för sitt raseri, och slaktar en hel stam av de mer primitiva varelser som hade kidnappat 

henne. Det andra är att han i hemlighet gifter sig med en senatorn Padmé Amidala, som han 

första gången träffade i första filmen. Samtidigt utvecklar han en vänskap med överkanslern i 

                                                 
28 Just vad detta innebär görs aldrig helt klart i filmerna, och vem det är som verkligen är den utvalde är en 
fortfarande pågående debatt både bland fans, skapare av nutida Star Wars-media, och till viss del inom medierna 
själva. 
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senaten, Palpatine. Palpatine kom till makten samtidigt som Anakin gick med i jediorden och har 

under åren fått en mentorsroll för den unge jedin. 

I slutet av kriget slits Anakin mellan sin lojalitet till jediorden och sin lojalitet mot sin fru, som 

nu dessutom har blivit gravid. Han börjar få visioner om Padmé dör i barnsäng, och denna gång 

bestämmer han att ska hindra sina visioner från att gå i uppfyllelse. Då Palpatine avslöjar sig vara 

en sithlord slutar det med att Anakin svär trohet till honom då han hävdar sig ha tillgång till 

kunskaper från den mörka sidan av Kraften, som kan rädda henne från döden. Nu blir Anakin 

Skywalker omdöpt, och Darth Vader hjälper mycket riktigt det nya imperiet att jag ikapp 

jediriddarna i galaxen. 

Tyvärr för Vader håller inte hans fru med om hans nya sätt att se på republiken och 

jediriddarna. Korrumperad av den mörka sidan, och övertygad om att hon har förrått honom 

dödar han henne nästan, men stoppas av Obi-Wan. Obi-Wan går segrande ur duellen, och Vader 

ådrar sig enorma skador, vilket kräver den rustning han bär i de senare filmerna. Han blir också 

meddelad av kejsaren att Padmé faktiskt dog, även om Obi-Wan lyckades föra henne därifrån, 

och vid liv tillräckligt länge för att föda tvillingar, Luke och Leia. 

Vader som nu inte längre har sin fru eller sina vänner, fortsätter som lärjunge till den nyblivna 

kejsaren, och hjälper till att föra imperiet framåt till vad vi känner som Episode IV: A New Hope. 

2.3 The Wizarding World of Harry Potter 

Filmerna om Harry Potter utspelar sig vid första anblick i vår egen värld. Berättelserna tar plats 

på vår planet, med samma länder och städer (filmerna utspelar sig i princip uteslutande i 

Storbritannien). Dock finns det flera saker som skiljer denna värld från vår egen, först och främst 

magi. 

I Harry Potters värld finns det både häxor och trollkarlar som behärskar, eller åtminstone har 

potentialen att behärska, magi. Dessa häxor och trollkarlar lever i vår värld, fast gömda, antingen 

för att de i de flesta avseenden beter sig precis som icke magiska människor, i trollkarlsvärlden 

kända som ”mugglare”, döljer eventuella skillnader med magi, eller bor i samhällen utan 

mugglare. De har en egen regering, det så kallade trolldomsministeriet, och egna skolor, utbredda 

över världen. 

Det är framförallt skolorna som är intressanta för filmerna, och speciellt en skola, Hogwarts. 

Majoriteten av filmerna utspelar sig på skolan, och även om det finns andra magiskolor i världen 

verkar i princip varenda för berättelserna viktig karaktär ha börjat sin trolldomsresa på Hogwarts. 

Magin kan användas på flera sätt, bland annat genom olika förtrollningar och besvärjelser, 

förmågan att blanda magiska drycker och spådomsförmågor. Även i dessa filmer talar man om 
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”den mörka sidan” av dessa övernaturliga krafter.29 I Harry Potter, liksom i Star Wars, verkar 

detta både handla om de faktiska förmågorna en använder, men även om faktiska fraktioner inom 

världen. Den absolut starkaste magin är kärlek, dock är det både för karakterärna själva och 

publiken ganska osäkert exakt hur den kärlek fungerar just som magi. 

Ett antal år innan filmerna tog sin början skakades trolldomsvärlden av ett inbördeskrig. Detta 

inleddes av Voldemort, och hans anhängare, de så kallade ”dödsätarna”. Under flera år levde 

många i skräck, även om Voldemort till slut stoppades. Då han försökte döda den då ett år gamle 

Harry Potter gick någonting fel, och Voldemort förlorade till synes livet. Majoriteten av hans 

anhängare gav antingen upp eller tillfångatogs, men många gick fria. Antingen för att de angav 

andra eller för att de lyckades övertala ministeriet om att de hade handlat under hot eller blivit 

tvingade genom magi. 

Filmerna tar sin början efter tio år av fred Voldemorts fall, och även om många är övertygade 

om att han dog, finns det fortfarande en enorm rädsla för honom som individ. Denna rädsla är så 

pass stor att praxis är att inte ens nämna honom vid namn, utan snarare endast prata om ”Du-

Vet-Vem”. Fortfarande ser man dock underliggande toner från kriget, där kanske den största och 

viktigaste är att en typ av rasism florerar i trollkarlsvärlden gentemot mugglare och helt eller 

delvis mugglarfödda häxor och trollkarlar. I stället finns de dem som anser att det endast är så 

kallade ”renblodiga” som ska få praktisera magi. 

Filmerna följer Harry Potters utbildning på Hogwarts, där han flera gånger står öga mot öga 

med Voldemort som faktiskt aldrig dog, men blev av med sin kropp och stora delar av sina 

krafter. Harry och publiken påminns hela tiden om att mörkrets makter fortfarande är farliga, 

framförallt från och med film fyra, då Voldemort faktiskt lyckas komma tillbaka till livet. Film 

fem utspelar sig sedan på gränsen till ett krig, då majoriteten av trollkarlsvärlden inte riktigt vill 

erkänna att han faktiskt är tillbaka. Till viss del i film sex, men framförallt i de två sista ligger 

trollkarlsvärlden återigen i ett fullskaligt inbördeskrig. 

Ju längre in i filmerna en kommer ju mer inser man att det finns något som binder samman 

Harry och Voldemort. En profetia talade om att en av dem till slut var tvungen att döda den 

andre. Mer och mer börjar Harrys fokus hamna på att förstöra de magiska föremål Voldemort 

har skapat för att åstadkomma vad som i praktiken är odödlighet. I den sista filmen har Harry 

lyckats med detta, och de två möts för en avslutande duell, som Harry går segrande ur. 

2.4 Lord Voldemort, He-Who-Must-Not-Be-Named 

Voldemort föddes under namnet Tom Marvalo Riddle till en renblodig häxa och en mugglare.30 

Hans mor dog i barnsäng och han växte upp på ett barnhem. Då han var den enda trollkarlen på 

                                                 
29 The Dark Arts, eller svartkonster. 
30 På grund språkbytet och visa ordlekar heter han Tom Gus Mervolo Dolder i den svenska översättningen. 
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barnhemmet visste han inget om denna gömda värld, bara att han hade förmågor som andra inte 

hade. När han var elva söktes han upp av Albus Dumbledore, och erbjöds en plats på Hogwarts 

för att lära sig att använda och kontrollera sina krafter.31 

Under sin tid på Hogwarts visade sig Riddle ha stor magisk potential, och han verkade på alla 

sätt vara en toppelev. Även om få av lärarna reagerade över den charmerande elevens intressen, 

lärde sig Riddle också på egen hand väldigt mycket om svartkonsterna, något som egentligen inte 

lärdes ut på Hogwarts. Framförallt intresserade han sig för en magi kallad ”horokruxer”. En 

horokrux var ett föremål en förvarande en liten del av sin själ i, för att på så sätt vara skyddad 

från döden. Detta ansågs vara den mörkaste magin som fanns, inte bara på grund av att en 

faktiskt delade sin själ i två, utan på grund av att denna delning krävde att en mördade en annan 

person.  

Riddle lärde sig inte bara saker om magi, utan han lärde sig också mer om sin egen historia. 

Bland annat fick han reda på att han genom sin mors sida var en ättling till Salazar Slytherin en av 

Hogwarts fyra grundare. Denne Slytherin var en av de trollkarlar som ansåg att magi endast skulle 

tillhöra renblodiga häxor och trollkarlar. Detta ledde till en dispyt med de andra grundarna, vilken 

slutade med att Slytherin lämnade skolan, dock efter att ha konstruerat en hemlig kammare på 

skolan, som endast hans ”sanne arvtagare” kunde använda. Det visade sig vara den unge Riddle, 

som under sitt sjätte år upptäckte kammaren, och det monster som levde där, en så kallad 

”basilisk”. Riddle satte basilisken lös i slottet för att, i enlighet med Slytherins önskningar, 

avlägsna de icke värdiga eleverna från skolan. 

Till slut var han tvungen att stänga kammaren för att inte riskera att bli upptäckt. Det var nu 

han skapade sin första horokrux, och gömde en del av sin själ i sin dagbok, för att någon gång i 

framtiden kunna influera en annan elev att öppna kammaren.32 

Efter sin utbildning gav sig Riddle ut i världen. Under flera år skaffade han sig större och 

större magisk makt, och flera anhängare. Under denna tid skaffade han också fler horokruxer. 

Enligt både trollkarlsvärldens och våra egna legender har sju varit ett magiskt nummer, och detta 

nummer tycks vara det nummer Voldemort strävade efter.33 

När inbördeskriget mellan Voldemorts dödsätare och resten av trollkarlsvärlden till sist bröt ut 

hade han så många som fem horokruxer. Då han via en av sina spioner fick höra profetian om 

Harry och han själv verkar han ha velat skapa sin sista horokrux via mordet av den enda som 

skulle kunna störta honom. Dock var det något som gick snett, och hans dödande förbannelse 

studsade tillbaka mot honom själv. 

                                                 
31 Dumbledore var då lärare på Hogwarts, men har under Harrys tid blivit rektor. 
32 Detta innebär att Riddle som yngst var sexton år när han begick sitt första mord, även om varken händelsen eller 
offret nämns varken i bok eller film. 
33 Alltså sju delar av sin själ, vilket är sex horokruxer och den sista delen i sin egen kropp. 



18 

Med sin kropp förstörd försvann Voldemort ut från civilisationen i spökaktig form, och 

väntade på att hans dödsätare skulle hitta honom och hjälpa honom tillbaka till ett riktigt liv. 

Detta hände dock inte, och den första mänskliga kontakten var i stället Quirell, lärare i försvar 

mot svartkonster på Hogwarts, som var ute och reste i världen. Quirell blev förförd av de 

svartkonster han lärde ut försvar mot, och gick med på att låta Voldemorts ande låna hans kropp. 

Detta var starten på Voldemorts långsamma klättring tillbaka till liv och makt. Två gånger 

stoppas han av den unge Harry, första gången då han försökte få tag på ”de Vises Sten”, en 

magisk artefakt som kunde skapa livselixir. Andra gången var han egentligen inte medveten om 

försöket, då hans sexton år gamla själ som fanns i hans dagbok försökte dra livskraften ur en 

Hogwartselev som lyckades få tag på den. 

Till slut lyckades han dock återvända till livet, genom en gammal, mörk ritual. Återigen 

började han samla sina dödsätare omkring sig, först i hemlighet, sedan öppet och han skapade sin 

sista horokrux. Återigen låg trollkarlsvärlden i krig. 

Mot slutet av kriget hade Voldemort kontroll över ministeriet (dock via en marionettregering), 

ministeriet hade inrättat flera förtryckande system mot mugglarfödda, hans största fiende var död 

och han hade den mäktigaste trollstaven som någonsin skapats som sitt vapen. Det enda han ville 

nu var att döda Harry Potter. I ett sista slag på Hogwarts, ger han ett ultimatum till Harry. Om 

Harry överlämnar sig ska alla andra skonas. Det Voldemort inte vet är att Harry, tillsammans med 

sina vänner, har lyckats förstöra alla utom en av hans horokruxer, men också insett att Harry själv 

är en horokrux, en ofrivillig sådan, som skapades vid deras första möte. Med vetskapen om att 

han var tvungen att offra sig för att Voldemort till slut skulle kunna dödas, gick Harry sin död till 

mötes. 

Harry lyckades på något sätt överleva ytterligare en gång, medan Voldemort förgjorde den del 

av sin själ som satt fast i Harry. Hans sista horokrux förgjordes i den efterföljande striden, och till 

slut stod de två öga mot öga. I en sista duell stod Harry segrande, och Voldemort lämnade till slut 

världen för gott. 
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3. Huvudtext 

3.1 Hur framställs ondska narrativt i filmerna? 

”Evil” är ett ord som används tidigt i SWIV. Mindre än en minut in i filmen faktiskt, innan den 

första repliken har uttalats. Star Wars-filmerna börjar alla med en så kallad ”crawl”, en vandrande 

text, som fungerar som en snabb prolog, och redan i denna text får vi veta att rebellerna vunnit 

sin första seger över ”the evil Galactic Empire”. Detta väldigt korta sätt att presentera 

antagonisterna är något typiskt för SWIV, och till viss del första akten av SWV. Filmen nöjer sig 

egentligen med att konstatera att protagonisterna är goda, antagonisterna är onda, och lägger inte 

mycket tid på att förklara hur och varför. 34 

Filmerna som följer utvecklar på flera plan hur de talar om ondska, eller den mörka sidan, som 

ondska ständigt likställs med, och flera teman blir tydliga ju fler filmer som ses. För det första ses 

mörkret tydligt kopplat till vissa specifika drivkrafter. ”Ilska, rädsla och aggression” är vad som 

kopplas samman med mörkret, känslor som ska undvikas till största möjliga pris. I de nyare 

filmerna visas framförallt rädsla som den avgörande drivkraften. 35 

Detta är heller inte bara repliker, utan mycket riktigt kan dessa känslor mycket tydligt kopplas 

till Anakins historia, och hans långsamma fall mot mörkret. Främst då det som slutligen gör att 

han faller till den mörka sidan är rädslan för sin frus död, och den mörka sidan tycks erbjuda en 

ny typ av kraft som hade kunnat rädda henne.36 

Detta spelar in i nästa tema, nämligen att mörkret är förföriskt. Det kan vara svårt att förstå 

hur så är fallet med något som är sammankopplat med ilska, rädsla och vrede, men även dessa 

känslor har i filmerna något förföriskt över sig. Framförallt i strid är dessa känslor som lätt kan ta 

överhanden och ge en styrka och ledning (här får en också ha i åtanke att protagonisterna med 

förmåga att använda Kraften, som därför riskerar att falla till den mörka sidan är tränade krigare, 

och därav förväntas att hamna i strid mer än en gång i sina liv). Mörkret beskrivs däremot inte 

som starkare, utan som en enklare väg.37 

Den andra delen till varför mörkret ses som förföriskt tycks vara det jag ser som nästa centrala 

tema, nämligen att mörkret och ondskan korrumperar. Yodas lärdom om att ”If once you start 

down the dark path, forever will it dominate your destiny”, vill jag tolka till att när en väl har 

nyttjat den mörka sidan en gång, även om en lyckas att inte helt falla till den mörka sidan, finns 

det en överhängande risk att detta kommer hända igen och igen, till dess en helt har gått över till 

den mörka sidan. Detta kan också likställas med andra onda handlingar än nyttjandet av mörka 

                                                 
34 SWIV, 01:53; 32:46-33:27 
35 SWV, 58:47-59:20; SWVI, 41:18-37; SWI, 1:26:29-1:27:17 
36 SWIII, 29:15-31:57; 44:14-46:02 
37 SWV, 58:47-59:20 
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krafter, och vi har i populärkulturen sett många andra antihjältar som sjunkit längre och längre 

ner i mörkret.38 

Det visar sig dock att en individ faktiskt kan slå sig fri från mörkret, då Vader i slutändan 

faktiskt vänder tillbaks till ljuset. Han erkänner sig också ha känt en konflikt mellan ljus och 

mörker. Med bakgrund i de svar som Svendsen presenterar angående huruvida människor är 

onda eller goda kan det vara intressant att notera att även om flera av karaktärerna i filmerna 

verkar vilja förklara att varelser antingen är onda eller goda, så tycks filmerna ändå landa i att det 

finns både gott och ont i varelser, eller åtminstone en förmåga att växla mellan de två 

extremerna.39 

Det sista stora temat är mörkrets nära förhållande med, och samtidiga rädsla för, döden. 

Representanter för den ljusa sidan beskriver döden som naturlig, och något en inte ska vara rädd 

för. Däremot får vi reda på att man genom den mörka sidan kan få tillgång till krafter som kan 

hindra döden, eller till och med skapa liv. Till och med Palpatine erkänner att dessa krafter kan 

ses som onaturliga.40 

Dock är det rädslan för just döden som driver Anakin till mörkret i slutändan. Efter att ha 

förlorat sin mor svär han att han ska lära sig att hindra de han älskar från att dö. Och när han får 

visioner om att samma sak ska hända hans fru, grips han av en genuin rädsla för hennes skull. 

När han till sist får reda på att hans fru riskerar att gå samma öde till mötes, och att han genom 

att gå över till den mörka sidan kanske kan hindra detta, låter han rädslan styra och viger sig helt 

åt den mörka sidan, i utbyte mot att kunna rädda sin fru.41 

Överlag använder sitherna ett mer neutralt språk när de talar om den mörka sidan. Palpatine 

hävdar till exempel godhet och ondska bara är olika synsätt, och olika sätt att få makt. Strävan 

efter större politisk makt, makt över Kraften, och makt över döden, är alla tydliga mål, både för 

Palpatine, som följer den mörka sidan under alla filmerna, men även Anakin, både innan och 

efter sitt faktiska fall till mörkret.42 

Mycket av det som utförs i mörkrets namn stämmer in på Cards syn på ondska. I de äldre 

filmerna ser vi bland annat Vader avrätta underordnade av för inkompetens, även när det inte är 

nödvändigt, och han troligtvis hade fått bättre resultat om han lät officeren fortsätta sitt jobb. 

Men det kanske tydligaste exemplet på en ond handling finns i SWIII, precis efter Vaders 

övergång. Han har då fått order om att avrätta alla jediriddare i deras tempel, något han också 

                                                 
38 SWV, 58:47-59:20, SWVI, 45:01-45:29 
39 SWVI, 1:20:17-1:22:32; 1:54:43-1:56:58; Svendsen, 2010, s.77-82 
40 SWVI, 39:11-39-27; SWIII, 31:57-33:17;  
41 SWII, 1:20:19-1:21:27; SWIII 1:10:05-1:13:18 
42 SWV, 1:45:43-1:47:48; SWIII 44:14-46:02; 1:10:05-1:13:18 
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utför. Även om det inte visas i bild så antyds det också starkt att han verkligen dödade alla, även 

de unga lärlingarna som fanns i templet.43 

Frågan är om man utifrån dessa bilder av ondska vi får, förföriskt och korrumperande, kan 

hävda att Vader begick flera onda handlingar. En skulle också kunna hävda att han endast utförde 

en ond handling, nämligen att ge sig själv till den mörka sidan, och att alla handlingar därefter 

endast är efterdyningar till detta val. Dock visar han sig till slut kunna göra valet att frånsäga sig 

mörkret och rädda sin son, och troligtvis fanns det en teoretisk möjlighet att han hade kunnat 

göra detta långt tidigare under sin karriär som Darth Vader. 

Jämfört med Star Wars har Harry Potter inte lika många filosofiska samtal om ondska. Ändå 

kan man se flera återkommande tendenser och teman. 

Liksom i Star Wars så har den första filmen om Harry Potter inte särskilt mycket att säga om 

vad eller hur ondska är, utan nöjer sig nästan med att förklara vem det är som är ond. Inte 

brottslig, inte avvikande, utan vissa trollkarlar blir helt enkelt onda. Det är dock inte så konstigt, 

då de första Harry Potter-filmerna ännu mer än de första Star Wars-filmerna är riktade mot barn, 

för att sedan i takt med sina huvudpersoner bli vuxnare och vuxnare.44 

Det är vårt första möte med ondska i Harry Potter, men det ändras ganska snabbt. Filmerna 

verkar säga att även om det finns en uppdelning mellan onda och goda varelser, så är det inte 

alltid så lätt att se vem det är. I de fyra första filmerna visar det sig att personer en först har ansett 

vara en antagonist eller protagonist på ett eller annat sätt haft helt motsatta motiv. Voldemort 

hänger på något sätt över alla som de tveklöst onda, men en kan inte vara säker på vem det är 

som följer honom.45 

Just om Voldemort är ond eller inte är något som aldrig egentligen diskuteras i filmerna. Han 

blir nästan en manifestation av ondska, något som han säkert inte hade haft något emot. Däremot 

ges de faktiskt en viss förklaring till varför han är så ond. Den största och mäktigaste magin i 

trollkarlsvärlden anses vara kärlek. Detta är något som Voldemort inte någonsin har fått uppleva. 

Han har inte haft vänner, han har lakejer och anhängare. Han framställs nästan som om han inte 

haft något val i frågan, och just detta val anses vare en väldigt viktig del för alla andra karaktärer.46 

Just detta val mellan det goda och onda är något som visas vara det som slutgiltigt avgör vem 

en person är. Vi får här även ett svar på frågan huruvida människor är goda eller onda, nämligen 

att vi är både goda och onda, men valet avgör vilka vi är. Det framställs delvis som ett val mellan 

gott och ont, men också som ett val mellan ad som är rätt och vad som är lätt. En kanske ska dra 

                                                 
43 SWV, 1:10:30-1:10:45 
44 HPI, 27:54-29:45 
45 HPI, 2:02:10-2:02:43; HPII, 2:00:00-2:03:08; HPIII, 1:27:07-1:32:18; HPIV, 2:06:35-2:11:58 
46 HPI, 2:10:47-2:11:18; HPV, 1:43:48-1:43:51; 1:55:50-1:57:50 
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slutsatsen att Voldemort hade ett val även han, men med sin bakgrund framstår det onda som ett 

mycket enklare, och kanske till och med det enda logiska valet.47 

Voldemort själv ser, liksom sina motsvarigheter i Star Wars, på ondska och godhet i ett mer 

neutralt ljus. Det som verkligen spelar roll är makt, och det är bara strävan efter större makt som 

driver honom framåt. Framförallt makt över döden. Liksom i Star Wars är övervinnandet av 

döden en enorm drivkraft för Voldemort, fast det här är sin egen död han vill förhindra. 48 

Under tiden beskrivs döden av protagonisterna som en naturlig del av, eller nästan en 

fortsättning på livet och ingenting som ska fruktas. I en värld vars stora kännetecken är att en kan 

förändra i princip vad som helst i världen omkring sig är det intressant att döden har blivit ett så 

förbjudet område. Det är ganska självklart att den dödande förbannelsen är olaglig, men vi ser 

flera andra exempel på dödens speciella status i världen. Att mörda beskrivs som en akt som går 

emot naturen och faktiskt river sönder ens egen själ, och både världens karaktärer och dess sagor 

nämner att en inte ska försöka återuppväcka de som redan dött, då de inte passar in i vår värld.49 

Även här kan Cards teori bekräfta att Voldemort och hans dödsätare gör en hel del som 

stämmer in på beskrivningen av onda handlingar. Tortyr, mord, massmord, som verkligen går 

utanför gränserna för självförsvar händer flera gånger i filmerna, och mot slutet införs flera 

system i världen för att förtrycka delar av befolkningen med mugglarblod. Även konceptet med 

att väcka människor från det döda kan med passas in i hennes teori. Då hennes 

grymhetsparadigm omfattar att låta människor få en värdig död kan akten att tvinga tillbaka dem 

till en värld där de inte längre hör hemma klassas som en ondskefull handling.50 

Flera likheter, och ett par intressanta skillnader mellan de två filmserierna framgår när en 

ställer de sida vid sida. Båda har ungefär samma utveckling om hur de talar om ondska. I början 

nöjer de sig med att konstatera vem som är på vilken sida i konflikten, men ju längre serierna går 

desto mer tydligt blir att för majoriteten av varelserna filmerna handlar om så är det inte helt 

skrivet i sten, utan möjligheten till att en och samma människa kan ha både onda och goda sidor 

bli större och större. I stället är det valet mellan de två som görs viktigt, mellan det enkla i att 

tänka på sig själv och söka kraft, eller det rätta i att tänka på andra och handla gott. 

Just sökandet efter makt är också något som förenar antagonisterna i serierna. Framförallt när 

karaktärerna väl har valt den mörka sidan försvinner tankarna om gott och ont, utan i stället söks 

mer makt, även om de sedan försöker rättfärdiga det genom att hävda att makten ska användas 

                                                 
47 HPII, 2:13:32-2:15:07; HPIC, 2:14:38-2:14:56; HPV, 1:12:16-1:12:52 
48 HPI, 2:06:25-2:06:36; HPIV, 2:02:08-2:02:22; HPVI, 1:48:02-1:50:37. Det är likt diskussionen om hönan och ägget 
något oklart vad det som kommer först hos Voldemort. Är han rädd för döden och vill därför utöka sin makt för att 
kunna besegra döden, eller vill han bli odödlig för att få mer tid på sig att utöka sin makt? 
49 HPIV, 22:32-26:48; 2:14:38-2:14:56; HPVII, 1:48:07-1:48:25; HPVIII, 1:23:16-1:25:36 
50 HPVII, 1:48:07-1:48:25; HPVIII, 21:58-22:24 
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för gott. Speciellt makt över döden, och den simultana rädslan för döden, sin egen eller andras, 

verkar driva antagonisterna att vända sig till mörka krafter. 

Båda serierna kopplar gärna samman ondskan just med mörker, och mörka krafter. Även om 

det skulle finnas sätt att använda den mörka sidan för gott syns egentligen aldrig det i filmerna, 

utan i stället visa det ganska rakt av att de som använder den mörka sidan representerar ondska 

och tvärtom. Detta samband med döden beskrivs också som onaturligt, och närmast som ett 

uppror mot den naturliga ordningen, trots att historierna utspelar sig i världar där flera individer 

kan påverka verkligheten omkring sig genom övernaturliga medel. 

Valet mellan det goda och det onda skiljer sig dock en del emellan de två serierna. Medan det i 

Harry Potter verkar vara ett något mer aktivt val, verkar det i Star Wars mer vara en fråga om att 

stå emot förförelsen av mörkret. De som använder Kraften, framförallt de som är särskilt starka i 

Kraften som Anakin uppmuntras att inte sätta sig i situationer som uppmuntrar till användandet 

av mörkret. Detta leder in på vad som kanske är den till synes största skillnaden mellan de två 

serierna, nämligen hur de framställer vad som motstår mörkret. 

I Harry Potter är kärlek tydligt det första och bästa försvaret mot ondskan. Inte bara kan det 

fungera som ett faktiskt magiskt skydd, men det framställs också som den avgörande faktorn i 

huruvida en person väljer ont eller gott. I Star Wars däremot uppmuntras jediriddarna att även 

om de ska tänka på andra, ska de absolut inte bli kära. Vi får se att det är just rädslan för sin frus 

död som får Anakin att viga sig själv till den mörka sidan och bli Darth Vader, och det är just det 

som jediorden har varnat för. 

Samtidigt kan en argumentera för att det just kärleken till sin son som gör att han till slut 

vänder tillbaka till ljuset. Om mörker är sammankopplat med ilska och hat känns det naturligt att 

ljuset skulle vara sammankopplat med kärlek, och den medkänsla jediriddarna faktiskt 

förespråkar. 

Nu vill jag vara tydlig med att det är min tolkning av händelserna i filmen, och jag är troligtvis 

färgad av att jag har läst en hel del andra historier i Star Wars. Det finns en del i slutet av SWVI 

som talar för detta, men det är svårt att läsa ansiktsuttryck när karaktären har en heltäckande 

kolsvart hjälm på sig. Vilket leder oss in på nästa fråga. 

3.2 Hur framställs ondska stilistiskt i filmerna? 

Denna fråga kommer som sagt inte helt svara mot Wrights metoder för studier om religion och 

film, detta då jag inte är tillräckligt tränad i områden som klippning och kinematografi. I stället 

kommer jag studera primärt två områden i de två filmserierna, bildliga symboler och musik. 
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Diskussionen kommer handla om vilken typ av bilder respektive musik förknippas med ondska, 

och se hur de används för att berätta en historia. 

Det måste nämnas att denna del av uppsatsen kan komma att vara väldigt färgad av min egen 

tolkning, framförallt av bildmaterialet. Det är även värt att nämna att många delar som har 

kommit att förknippas med ondska, godhet, jediriddare eller mörk magi från början kan ha varit 

rena slumpar, men vars användning har fortsatt i efterföljande filmer och på de viset blivit en 

kontinuerlig symbol. 

En av de mest tydliga symbolerna i båda filmserierna är användandet av färger. Dessa serier är 

långt ifrån de enda filmerna som har använt färger för att representera olika sidor konflikten 

mellan gott och ont. Till exempel har Darth Vader och lord Voldemort har sällskap av karaktärer 

som Tengil från Bröderna Lejonhjärta, Sauron från Härskarringen och den onda fen från 

Törnrosa som skurkar med en förkärlek för svarta kläder och rustningar. 

Utöver svart så används i Star Wars ofta rött som en markör för sitherna och i förlängningen 

ondska den mörka sidan. Framförallt används röda ljussvärd av alla sither, med ett undantag. Då 

rött ofta kopplas samman med ilska känns detta som en passande färg för den mörka sida och 

dess ”ilska, rädsla och aggression”. Mot de röda ställs jediriddarnas antingen blå eller gröna 

vapen. Den som oftast bryter mot denna norm är Anakin, både innan och efter övergången till 

mörkret. Detta kan dock ses något passande då han är den enda karaktär vi i filmerna får se 

tillhöra båda sidorna av Kraften. 

Redan innan Anakin blir Darth Vader ser man att hans jedidräkt skiljer sig en del från de 

andra jedis bär. Överlag påminner de en del om munkdräkter, med ljusare och mörkare bruna, till 

synes naturliga färger, vilket passar in deras porträtterande som stridande munkar som värnar om 

den naturliga ordningen. Även om Anakins dräkt följer samma snitt är den däremot mycket 

mörkare, och kan nästan uppfattas som svart i vissa scener. 

Anakin är också den enda jedi som ses bruka en röd ljussabel, och senare, som Darth Vader, 

en blå ljussabel. Som jedi avrättar han sithen Count Dooku med både dennes och sitt eget vapen, 

detta trots att han vet det vara emot jedikoden, uppmuntrad av mannen som några månader 

senare slutligen kommer locka över honom till den mörka sidan. Detta skulle kunna ses som 

symboliskt för att hans pågående fall mot mörkret. 51 

När han senare som Darth Vader för första gången duellerar Obi-Wan använder han sitt 

gamla jedivapen, med ett blått blad. En skulle kunna hävda att detta kan symbolisera att han 

fortfarande har möjligheten till gott, men det är troligtvis mer gjort för att visa på deras 

gemensamma historia och tills nyligen starka vänskap. Samtidigt används färger på ett annat sätt 

för att visa på skillnaden mellan de två karaktärerna innan duellen inleds. Anakin filmas ständigt 

framför en eldig, röd bakgrund i linje med sithernas ilska. Samtidigt står Obi-Wan antingen 
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framför insidan av ett rymdskepp eller en sjunkande sol, som båda ger ett nästan vitt ljus på en 

plats där allt annat är eld och mörker.52 

Andra visuella delar visar på det onaturliga i den mörka sidan. I slutet av SWIII går både 

Darth Vader och den nyligen utropade kejsaren Palpatine igenom stora fysiska förändringar. 

Detta efter att den ene nyss har anslutit sig till den mörka sidan och den andre blivit avslöjad som 

en sith (för publiken och jediriddarna, om inte för resten av galaxen). Medan kejsarens ansikte, 

tänder och ögon degraderar, förlorar Vader sin duell med Obi-Wan två ben och en arm, och är 

nu tvungen att ha den livsuppehållande rustning han bar när han äntrade filmen för första gången 

1977. Rustningen är kolsvart, hjälmen påminner till viss del om en dödskalle med stora tomma 

ögon, och när den sänks ner över Anakin första gången ser vi att ögonen verkar visa världen 

genom ett ständigt rött sken. 

Det finns detaljer som visar på ondska även utanför Kraftens domäner. Bland annat är 

dräkterna för imperiets officerare tydligt influerade av den typ av uniformer nazisterna brukade 

under andra världskriget. Soldaterna i imperiet, och även till viss del republiken verkar också ha 

en förkärlek parader och uppställningar i stil med de vi ofta får se den nordkoreanska militären 

utföra. 

Harry Potter-filmerna har flera likheter med Star Wars, både när det kommer till bild och ljud. 

En intressant sak är att Harry Potter också använder rött och grönt för att representera gott och 

ont, fast omvänt från Star Wars. Här är det gröna sammankopplat med ondskan, bland annat 

tillsammans med ormar, då representerande Slytherin, en av pionjärerna för det mugglarhat som 

förknippas med Voldemort och hans dödsätare. Tillsammans med just ormar kan den gröna 

färgen lätt associeras med gift. Den dödande besvärjelsen är också ackompanjerad av en grön 

blixt. Rött kan i filmerna i stället förknippas med Harrys elevhem Gryffindor, mod, kärlek och 

den avväpningsbesvärjelse som verkar vara Harrys favoritteknik, även när hans motståndare 

använder dödande besvärjelser. 

Harry Potter-filmerna använder som sagt ormar och ofta även dödskallar som referens till 

ondskan. Ormen är symbolen för Slytherin i världen, och Voldemort har på grund av sitt 

släktskap med den samme även gjort det till sin egen symbol. Ormen har sedan länge varit en 

symbol för svek och förförelse, och jag tror inte att någon kan säga emot att detta delvis kommer 

från ormens roll i Första Mosebok. Inte nog med att Voldemort använder sig av ormar som 

följeslagare och har gjort en dödskalle med en orm som tunga till sitt märke, utan han har flera 

utseendemässiga egenskaper som påminner om ormar. Han har inget hår, inga läppar, näsan 

nästan obefintlig, men endast ett par springor, och när han kommer tillbaka till livet är även hans 

ögon ormliknande när han slår upp dem första gången. Detta utseende är väldigt lik Palpatines 

förändring i Star Wars. Även Voldemorts förändring kan nog tolkas ha kommit från hans 
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långvariga användade av mörka krafter, eller det faktum att han vid det laget faktiskt har splittrat 

sin själ i sju bitar, och ytterligare visa på de onaturliga kännetecken den mörka sidan uppvisar.53 

Ett annat intressant utseende i samma scen (och tidigare i samma film) är designen av 

dödsätarnas dräkter. Dels använder de delar av kranier som masker för att dölja sin identitet, men 

deras faktiska dräkter med sina höga, spetsiga huvor påminner mycket om svarta versioner av de 

dräkter Ku Klux Klan är kända för. Detta stämmer överens med dödsätarnas porträtterande som 

en grupp besatta av ras och renblodighet. Även om designen på deras dräkter ändras i följande 

filmer (även om de fortfarande använder dödskalleliknande masker och svarta dräkter) används 

flera små symboler för att stärka deras bild som trollkarlsvärldens svar på Klanen. Bland annat får 

ministeriet efter dödsätarnas övertagande ett nytt motto, ”Magic is Might”, som trollkarlsvärldens 

svar på vit makt. I samband med detta införs också en ny typ av polis, vars dräkter även de 

påminner starkt om nazistisk dräktkod, komplett med röda armbindlar.54 

Symboler kan uppenbarligen användas för att koppla samman våra tankar med konceptet 

ondska, antingen via andra saker vi får se i filmerna eller via exempel från vår egen värld. Detta 

både när det är genuina antagonister eller att vi ska tro att så är fallet. Båda serierna verkar också, 

till olika stor del, vilja sammankoppla ondskan med totalitära regimer, fanatism och förtryck, och 

gör det genom att koppla samman antagonisterna med ett bildspråk som förknippas med 

liknande situationer i vår egen värld. Det är dock föga förvånande att Nazityskland och Ku Klux 

Klan ses som passande förebilder för ondska. 

Vi har sett endast ett fåtal symboler med något religiös anknytning i Harry Potter, men ännu 

färre återfinns i Star Wars. De som finns är också oftast i anknytning med jediriddarna än med 

sitherna, med sina munkliknande kläder och vagt pyramidformade tempel. Eventuella religiösa 

influenser syns mest i filosofin om Kraften, också det oftast i anslutning till jediriddarna. 

Även ljud, och kanske framförallt musik är en viktig del i berättandet för filmskapare. Överlag 

är musiken förknippad med antagonisterna antingen väldigt kraftfull eller mystisk i båda serierna. 

De går ofta i moll och flera gånger bryter de mot klassisk västerländsk musikteori, vilket gör att 

det i våra av film och radio vältränade öron märks att någonting inte riktigt stämmer.55 

Musiken i Star Wars är kanske en av de mest älskade delarna av filmserien, och flera många 

stycken är välanvända även utanför filmerna. Detta mycket beroende på kompositören John 

Williams, och hans förkärlek för att låta musiken verkligen vara en del av berättelsen. I denna 

diskussion kommer fokus ligga på två stycken och dess användning i filmerna, Darth Vaders och 

Palpatines respektive teman. Dessa introducerades i SWV och SWVI, och har sedan figurerat på 

ett eller annat sätt i alla de tre nyare filmerna, och är utmärkta exempel på de två typerna av musik 

som förknippas med ondskan i filmerna. Det ena är en kraftfull, militärisk marsch som främst 
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representerar Darth Vader, men även imperiet56, och det andra är ett lugnare dämpat stycke som 

representerar Palpatine och den mörka sidan av Kraften. Det är också intressant hur de har 

använts genom de nyare filmerna, innan karaktärerna egentligen har kommit till den delen av 

historien då deras teman introduceras, och ofta används på vad som verkar vara en fingervisning 

om vad som komma skall. 

Darth Vaders tema används på just det sättet. I SWI är Anakin fortfarande bara tio år, men 

redan nu hör man exempel på Darth Vaders tema. Bland annat hörs det, väldigt tyst, när Obi-

Wan och Yoda diskuterar huruvida Anakin borde tränas som en jedi eller inte, men det kanske 

tydligaste exemplet är att ledmotivet även är inbäddat i stycket Anakin’s Theme som spelas i sin 

helhet under eftertexterna. Just eftertexterna avslutas också med ljudet av andetagen producerade 

av Darth Vaders hjälm i de senare filmerna, till synes för att ytterligare visa på vad som komma 

skall. Kejsarens tema används inte lika tydligt förebådande i SWI, utan används mer som markör 

när Palpatine är i bild. Däremot har melodin från kejsarens tema inkorporerats i det glada 

avslutande stycket när alla firar att dagen är vunnen, och visar att vi trots allt närmar oss 

Palpatines slutgiltiga seger.57 

Genom SWII och III används båda styckena på liknande sätt. I SWII är det framförallt i en 

scen där Anakin avslöjar att han i vrede dödat en hel stam med sandfolk. Här används båda 

melodierna och spelar på både idéerna om Darth Vader och den mörka sidan. Darth Vaders tema 

används också i slutet av filmen som ackompanjemang till den ansiktslösa armén av kloner som 

egentligen vid det här laget är på ”den goda” sidan, och anspelar på deras kommande förvandling 

till imperiet. Ett par liknande tillfällen används även i SWIII, men framförallt figurerar styckena 

efter Anakins fall till den mörka sidan, när det inte längre är någon tvekan om hans öde som en 

sith.58 

Efter Anakins fall i SWIII och i SWV och SWVI används de främst när de två karaktärerna är 

i bild, och stärker känslan av Palpatine som en representant för något mörkt och mystiskt och 

Darth Vader som en nästan ostoppbar militär kraft. Därför är det extra slående under Vaders 

dödsscen, då temat inte spelas av en full orkester eller ett marschband, utan först av väldigt höga 

stråkar och sedan en ensam harpa som sedan liksom karaktären långsamt dör ut.59 

Liknande tendenser finns i Harry Potter-filmerna, framförallt de tre första som just John 

Williams skrev musiken till. Efter det byttes dock kompositörerna ut flera gånger, vilket har lett 

till att filmmusiken inte har samma kontinuitet som i Star Wars. Ändå finns exempel. Bland annat 

i just de första filmerna har Voldemort ett eget återkommande tema, som bland annat spelas i 

scener med Tom Riddle innan vi har fått reda på att mycket riktigt är lord Voldemort.60 
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Det kanske bästa exemplet på hur ljud används är i HPVI i den scen vi ser Voldemort som 

elva år. Musiken i denna film är överlag mer atmosfärisk en de tidigare filmerna, och har inte lika 

melodier. Här finns ett tydligt obehag i musiken, som om det är något som inte stämmer. Men 

det mest intressanta att medan Dumbledore och föreståndaren för barnhemmet talar helt normalt 

under scenen karaktäriseras den unge Riddles tal av ett eko som låter nästan väsande, och 

ytterligare stärker kopplingen med ormar.61 

När musik används på detta sätt uppstår flera tillfällen som absolut kan komma att övertolkas. 

Vill filmskaparna med sättet de använder musiken faktiskt säga att karaktärerna redan har börjat 

sina resor mot mörkret, eller är det endast för att visa vad som skulle kunna hända? Vad som är 

svårt att säga emot är dock att det liksom de bildliga symbolerna finns tendenser som gärna 

kopplas samman med ondska. Den kraftfulla musiken stärker tanken om aggression och våld 

som finns i båda serierna, och passar väl ihop med de bildliga kopplingarna med vår världs 

historiska militära antagonister. Samtidigt förstärker den mörka, mystiska musiken idén om 

mörkret som onaturligt, men kanske samtidigt något lockande. Som något en inte förstår, och 

dessutom vet att en inte borde undersöka närmre, men enligt filmerna gör det ändå. Överlag 

verkar bild- och ljudspråket båda serierna använder stämma överens med den bild av 

antagonisterna som levereras via narrativet. 

3.3 Vilken typologi av ondska förekommer oftast i filmerna? 

Varför handlar då antagonisterna som de gör? Min första hypotes var att nästan allt skulle kunna 

ses som instrumentell ondska, där de båda karaktärerna är fullt medvetna om att de handlar ont, 

men anser det vara godtagbart för att uppnå något gott. Jag var liksom Svendsen tveksam till 

demonisk ondska som ett koncept, även om jag kanske trodde att Voldemort skulle flörta en del 

med det, och trodde att båda skulle vara i princip frikända från både idealistisk och dåraktig 

ondska. Jag har under arbetets gång ändrat mig 

Jag är fortfarande tveksam till konceptet med demonisk ondska, och ser fortfarande inte några 

tillfällen när Vader handlar med denna drivkraft. Även till synes onödiga mord som 

avrättningarna av misslyckade officerare snarare tycks vara exempel på antingen instrumentell 

eller idealistisk ondska, med målet att hindra att andra begår samma misstag. Voldemort kan dock 

se ut att hamna närmre den demoniska ondskan. 

En viktig beståndsdel i typologin går dock ut på att en handlar ont för att det är moraliskt ont, 

och inget annat. Ett av exemplen på vad som kan se ut att vara demonisk ondska men dock inte 

är det är vad Svendsen kallar ”ondskans estetiska lockelse”. Estetisk lockelse är när ondska ses 

som något vackert eller lockande, till exempel i film. Detta känns som något som till viss del 
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passar in på Voldemorts handlande, men det känns mer som det då handlar om användandet av 

mörk magi, inte de faktiska onda handlingarna han begår.62 

En annan anledning till att jag inte ser Voldemort som demonisk ond är att han själv inte 

verkar tro att de handlingar han begår är onda. Han verkar heller inte anse att någon annan än 

han själv har ett egentligt människovärde, och mördar ibland andra, även anhängare med 

märkbart samma inställning som vi skulle ha om vi hade dödat en irriterande insekt. En kan inte 

begå demonisk ondska om en inte anser att det en gör faktisk är ondska, eller den handlingen 

riktas mot inte har något värde.63 

Jag vill fortfarande hålla med om Svendsens argument om att demonisk ondska inte kan ses 

helt som sitt eget koncept, utan snarare se det som en variant av den instrumentella ondskan. Det 

känns mer troligt att de onda handlingar som skulle kunna ses som demoniska alla ger agenten 

något positivt, och därför gott, även om det bara är gott för just den individen. Även om det bara 

är för att avreagera sig, vilket både Vader och Voldemort tycks göra vid tillfällen, så är det, 

oavsett hur hemskt det låter när en talar om mord, något gott för agenten.64  

Den instrumentella ondskan verkar absolut närvarande, och är som sagt den jag trodde skulle 

vara mest representerad. Det är denna typ av motivation som driver Anakin över till den mörka 

sidan. Hans övergång motiveras med att så länge Palpatine hjälper honom att rädda sin fru 

kommer han göra vad Palpatine än säger. Hans följande handlingar, åtminstone fram till hennes 

död, motiveras troligen alla av att han vill rädda sin fru. Men det tycks endast vara denna första 

tid som passar in på den instrumentella ondskan. En skulle kanske kunna hävda att han nyttjar 

ondska för att försöka uppnå något gott även efter hennes död, även om det är oklart vad hans 

personliga mål är. Dock anser jag att han i stället kommer stämma mer överens med idealistisk, 

eller kanske till och med dåraktig ondska.65 

Voldemort skulle också lätt kunna ses som en stor användare av instrumentell ondska. Hans 

tydliga mål om odödlighet och makt kan uppenbarligen lättare nås om han mördar och nyttjar 

mörk magi. Vad som däremot får mig att anse att Voldemort inte stämmer in här är av samma 

anledning som avgjorde diskussionen om demonisk ondska. Voldemort anser inte sina handlingar 

vara onda. För att en persons handlingar ska kunna ses som instrumentell ondska måste personen 

vara medveten om ondskan i sina handlingar, men välja att de är värda att utföra ändå. 

Voldemort, som helt utan en moralisk tanke i huvudet mördar och torterar utan eftertanke kan 

därför inte alls passa in på instrumentell ondska.66 

Den tredje typologin är den så kallade idealistiska ondskan, när en person handlar ont, men 

inte anser det vara ont, först och främst för att offren i fråga faktiskt förtjänar det. Det är främst 
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här jag anser Vader hamna efter sin frus död. Vi ser i SWII och III att redan innan Anakin blir 

Darth Vader är han missnöjd med hur republiken och jediorden fungerar, och förespråkar vid ett 

tillfälle faktiskt att diktatur hade varit ett bättre sätt att styra. Vad han egentligen gör sin första tid 

som Vader är att avsluta det krig han har utkämpat de senaste tre åren, hjälper till att omforma 

den fallerande demokrati till den diktatur han har förespråkat och sätter en man han i över halva 

sitt liv sett som vän, en mentor och en fadersfigur på kejsarposten. Det är inte onaturligt att tro 

att han trots det kanske inte optimala metoder han har använt i början faktiskt anser att imperiet 

är det bästa som kan hända för galaxen, och i SWIV, V och VI handlar han hela tiden för 

imperiets bästa. Det som egentligen avgör huruvida hans handlingar anses instrumentella eller 

idealistiska är huruvida han själv anser sina handlingar vara onda, och vi har via narrativet redan 

etablerat att sitherna inte verkar ha samma bild av godhet och ondska. Därför har jag inga som 

helst problem med att se Vader som idealist. Om inte till och med dåraktig, vilket vi kommer 

till.67 

Även med den idealistiska ondskan anser jag helt enkelt Voldemort inte ha tillräcklig 

uppfattning om vad godhet skulle kunna vara för att helt stämma in på typologin. Han kommer 

nära, kanske framförallt när det kommer till att döda mugglare och halvblod, några han genuint 

verkar hata och anse förtjäna allt ont de kan få. Men även om det är dessa han talar om, visar 

hans handlingar att han egentligen inte anser vanliga renblodiga trollkarlar eller ens sina 

anhängare ha något värde de heller. Hamnar då Voldemort i den sista typologin? Kan 

Voldemorts ondska klassas som dåraktig?68 

Dåraktig ondska var den typologi som jag i början av uppsatsen trodde skulle vara i princip 

obefintlig hos båda karaktärerna. I stället har jag sett mer och mer tecken av denna hos de båda. 

Varken Vader eller Voldemort har särskilt många likheter med de individer Svendsen 

använder som exempel på dåraktig ondska. Han talar om tre individer inblandade i Förintelsen 

under andra världskriget. Även om de var inblandade i tusentals avrättningar var alla på en 

administrativ nivå och hade ingen handgriplig inblandning. Alla tre har rättfärdigat sina 

handlingar med bland annat det argumentet, men även att det bara följde order och att de 

handlade på order.69 

Ingen kan anklaga Vader och Voldemort för att vara administratörer, men även om det är 

administratörer som används som exempel är det knappast ett krav för dåraktigt ondska. Det 

som verkligen förenar de tre, och i min mening även Voldemort, och till en viss del Vader, är att 

det inte överväger vad deras handlingar faktiskt innebär. Kravet för dåraktig ondska är inte 
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dumhet, som kan antydas i originaltermen för typologin, utan snarare tanklöshet. Och det är 

något karaktärerna uppvisar.70 

Framförallt Voldemort saknar helt en tanke på de moraliska implikationer hans handlingar 

har. Även om han inte ”bara följer order” kan han just på grund av denna brist på reflektion ses 

stämma in på den dåraktiga ondskan. Dock måste det nämnas att alla mina argument faller om 

Voldemorts motivationer om en tolkar hans kommentarer om ondska och godhet som ren 

retorik, och han faktiskt ser det han gör som ont eller gott. 

Vader kan också argumenteras för att stämma in här till viss del. Till viss del verkar han efter 

sin frus död inte längre bry sig om frågor om godhet och ondska, utan endast eftersträva resultat. 

Om en håller det antagandet för sant skulle han kunna argumenteras följa instrumentell, 

idealistisk eller dåraktigt ondska, beroende på ens synsätt och framförallt hans tankegång, vilken 

även den är svår att lista ut bakom masken. 

Två saker förvånar mig efter denna fråga. För det första verkar det som att det i slutändan 

känns det som om de två sista typologierna är det som framkommer mest i filmerna. För det 

andra hur till synes lite svårigheter det finns att applicera dessa teoretiska begrepp på filmerna. 

Att idealistisk och dåraktig ondska har så pass stor plats kanske inte borde vara så förvånande, 

då det kanske är dessa typer av ondska som vi är mest rädda för. Framförallt om en håller med 

Svendsen om att den demoniska ondskan egentligen endast är en variant av den instrumentella. 

Medan jag kan tänka mig att många som begår riktigt svåra instrumentella onda handlingar endast 

gör det ett fåtal gånger, medan idealistisk och dåraktig ondska kan fortgå bra mycket längre. Det 

farliga ligger i att agenterna själva inte anser att det gör ont, och därför aldrig själva kommer spela 

en del i att ändra på sitt handlande om de inte övertalas av andra. Jag kan inte se något som skulle 

stoppa Voldemorts framfart annat än just hans död, och det krävdes att se sin egen son nära 

döden för att vända Vader bort från den mörka sidan. 

Även hur enkelt det var att applicera teorierna kanske egentligen inte borde förvånat. Trots en 

annan typ av metafysik så är det som sagt berättelser om människor, av människor, för 

människor. Det som Kraften och magin kanske verkligen påverkar är risken att välja det onda är 

mycket större i dessa världar. Alla i vår värld går inte omkring med en pistol eller ens en liten 

batong i bakfickan, medan alla i trollkarlsvärlden har en egen trollstav. Medlen att göra ont, och 

vetskapen vad en kan uppnå genom det tycks på något sätt mycket närmre i dessa världar. Detta 

kan också ses som att gör det så mycket större att faktiskt välja det goda. 

Svendsen presenterar sina typologier med syfte att efter diskussionen försöka svara på frågan 

om människor än goda eller onda, och kommer efter sin diskussion fram till att så inte är fallet. I 

stället har vi alla kapacitet för både godhet och ondska. Och trots mina farhågor om att det skulle 

                                                 
70 Svendsen, 2010, s.86f 
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bli svårt att applicera dessa teorier på påhittade karaktärer i påhittade världar vill jag ändå säga att 

jag håller med honom, även angående Vader och Voldemort.71 

Anakin Skywalker visar under sin livstid tydliga bevis på att människor kan handla både gott 

och ont. Han är långt ifrån felfri, vilket leder honom till en mörk väg under en stor del av hans 

liv. Ändå anser jag inte ens att han då kan kallas slutgiltigt ond, då han uppenbarligen hade 

kapacitet att gå tillbaka till den ljusa sidan. 

Voldemorts kapacitet till godhet är mycket svårare att argumentera för. Samtidigt vill jag inte 

beskriva honom som rent ond just på grund av hans egen oförmåga att se innebörden av ordet. 

Då Svendsen inte anser att en människa kan vara endast ond får vi ingen definition av vad det 

skulle innebära, men min tolkning är att han endast anser en person som är uteslutande demonisk 

kan vara uteslutande demonisk. Voldemort kan beskrivas som en psykopat, och kanske även en 

sadist, och sprider en enorm ondska runt omkring sig, men han känns inte som om han har den 

moraluppfattning som Svendsen tycks kräva för att klassa någon som ond. 

  

                                                 
71 Svendsen, 2010, s.193-196 
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4. Sammanfattning 

Vad är då resultatet av allt detta filmtittande? Har vi sett någon tydlig bild av ondska? Och 

stämmer de överens mellan dessa gigantiska populärkulturella ikoner? 

Narrativet i de två serierna står ganska nära varandra. De visar ondska förknippad med mörka, 

övernaturliga och förbjudna krafter. De visar en egoistisk ondska, som erbjuder en enklare väg än 

att göra vad som är rätt och gott. Denna enkla väg, kombinerat med den förbjudna naturen gör 

att den för vissa individer kan ses som mycket förförisk. 

Denna förbjudna natur tar sig framförallt uttryck i att ondska, mord och mörka krafter är 

onaturligt. Framförallt döden ses som något som verkligen ska skyndas på eller förhindras. Att 

döda, återuppväcka de döda eller försöka uppnå odödlighet för sig själv eller andra ses som brott 

mot den Kraften eller naturen. 

Ändå är den just rädslan för döden som får individer att ta steget över kanten till den mörka 

sidan. Rädslan för sin egen och andras död. Förutom rädslan spelar även ilska och hat in, men 

rädsla verkar var det som pekas ut som ondskans främsta drivkraft. Rädsla, och en längtan efter 

mer och större makt, för att kunna hindra ens rädslor, där makt över döden tycks ses som idealet. 

Bilden och ljudet i filmerna hjälper i största grad till med att visa upp ondskan. Det är tydligt 

att bildspråket inte måste universellt, då de två serierna använder något olika färger för att gestalta 

ondskan, även om de är väldigt konsekventa inom sina respektive serier. Liksom i narrativet 

används dock ofta mörker och färgen svart för att anspela på ondskan, och ondskans korruption 

kan ses på bokstavligt och symboliskt på karaktärerna. 

Vissa symboler vi ser tycks också användas för att förknippa ondskan i filmerna med ondskan 

i vår egen värld. Genom dräktkod och talspråk förknippas imperiet och dödsätarna med 

organisationer som Nazityskland och Ku Klux Klan. 

Under tiden används musiken och ljudeffekter framförallt på förebådande sätt. Tonerna 

styrker ofta det narrativet redan har berättat för oss, med antingen våldsamma och kraftfulla eller 

mystiska och onaturliga stycken. 

Den avslutande frågan om vilka typologier som oftast framträder är den där serierna verkar 

skilja sig mest från varandra. Medan Vader porträtteras som en person kapabel till både gott och 

ont som begår ett enormt misstag och fastnar i mörkret framställs Voldemort som helt utan 

moral och människovärde, till synes redan från barnåren. Vader verkar i början se ondska och 

den mörka sidan som rena instrument, men faller sedan ner till vad som verkar vara en 

kombination av idealistisk och dåraktig ondska. Voldemort däremot, som tycks sakna någon 

moralisk uppfattning om vad gott och ont är, verkar i stället stå helt inom området för dåraktig 

ondska. Just dessa två typologier, idealistisk och dåraktig ondska kan också argumenteras vara de 

värsta, då agenten faktiskt inte anser sig själv handla ont, och risken för beteendets fortsättning 

kan då ses mycket större. 



34 

Det hade varit intressant att utifrån en mer utförlig version av Wrights metod göra ett större 

arbete med samma ämnesområde. Den sista komponenten i hennes metod, att studera hur 

filmerna mottas av publiken har inte figurerat alls i denna uppsats, trots att det var ett centralt 

koncept för uppsatsen frågeställning i ett väldigt tidigt syfte. Det skulle kanske i så fall vara ett 

intervjuinriktat arbete dedikerat åt den delen av metoden för att tillsammans med detta arbete 

skapa en mer komplett undersökning av filmerna. 

Bara det faktum att den här typen av forskningsarbeten utförs tror jag bidrar till att stärka 

populärkulturens som mer än en leverantör av explosioner och dålig humor. Även 

blockbusterfilmer kan tillföra bidrag till filosofiska diskussioner och komma att höja genrens 

status i den kulturella sfären. Denna uppsats kommer kanske inte förändra mycket på egen hand, 

men den kanske kan inspirera till fler arbeten, som inspirerar till fler arbeten, som tillsammans 

kan fortsätta att bidra till fältets legitimitet, inte bara som forskningsområde, utan även i 

allmänhetens medvetande 

Det finns dock vissa osäkerheter kvar med arbetet. För det första bygger detta mycket på min 

egen tolkning, och oavsett hur mycket jag har försökt att ta avstånd till den ansenliga mängd 

berättelser om karaktärerna och filmerna jag har tagit del av i andra medier, borde det vara 

omöjligt för mig att ignorera det helt. Om inte annat finns det säkert minst ett tillfälle när jag är 

lite för säker på min ståndpunkt för att jag faktiskt har fått det bekräftat av en bok, serietidning 

eller författarintervju, men förhoppningsvis har det inte påverkat slutresultatet allt för mycket. 

Detta är också något som delvis kunnat motverkas av ett mer utförligt arbete med Wrights hela 

metod. 

Det andra stora problemet är att termen ”populärkultur” omfattar enorma mängder böcker, 

serietidningar, filmer, tv-serier, tv-spel, brädspel och rollspel. Jag är ganska säker på min sak när 

jag säger att det hade varit omöjligt för en person att sammanställa en liknande uppsats på hela 

populärkulturen. Jag tycker mig dock ha använt bra exempel, och som sagt hoppas jag kunna 

inspirera andra till liknande arbeten. 

Trots allt har vi ju knappt nämnt Härskarringen, Game of Thrones, Star Trek, Stargate, 

Avengers, Justice League, Doctor Who, Warcraft, Halo, Mass Effect, Dragon Ball, Dragon Age, 

Lucifer, Dungeons and Dragons, Lejonkungen, Orange is the New Black, Max Payne, 

Götterdämmerung, Jason Bourne, James Bond, Tomb Raider, House of Cards, Breaking Bad, 

The Walking Dead, Red Dead Redemption, Pulp Fiction, Kill Bill, Inglorious Bastards, One 

Piece, Snövit och de sju dvärgarna, Redwall, Supernatural, Sherlock Holmes, Alice i Underlandet, 

Narnia, The Witcher, Sagan om Belgarion, Discworld, Frozen eller Five Nights at Freddies. 

Det finns en del att ta ifrån. 
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