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  Abstract 

Litteraturstudien är en kvalitativ ansats att beskriva mänsklig ondska genom 

aktuella teoretiker; Philip Zimbardo och Ervin Staub. Syftet var att beskriva 

ondska i beteenden genom att slutligen pröva teorier om ondskefulla beteenden 

mot en fallstudie av Josef Fritzl. Analysens utgångspunkt är person v.s. situation 

där uppväxtvillkor, sociala beteenden, miljö/situation och de grundläggande 

basala behoven hos oss som individer är i fokus. Resultaten påvisar vikten av att 

ur ett inlärningspsykologiskt perspektiv beskriva ondskan i inre och yttre 

beteenden för att konkretisera och beskriva dess beteendekomponenter. 

Slutsatsen är vikten av att fånga upp de inre beteenden som tyder på ilska och 

aggression, vilka enligt resultatet är grunder i utvecklandet av ondska. Studien 

indikerar att det är främst individfaktorer i samverkan miljömässiga faktorer 

som utgör ondska. 
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En analys av ondska med fokus på situation och individ 

 

Introduktion 

Det finns onda personer finns i vårt samhälle som begår grova våldsbrott som för övriga 

mänskligheten är svåra att ens ta till sig, där våld, tortyr, förnedring och en grymhet bortom 

det begripliga förekommer. Det finns ett mörkertal, då fantasi och tankevärld styr den initiala 

fasen för personer med mörka tankar. Fantasier som eskalerar och odlas under lång tid i takt 

med ålder och mognad, och sedan i vissa fall förverkligas.  

Att identifiera beteendekomponenterna i ondska är ett sätt att försöka konkretisera och 

förklara det vi har svårt att sätta ord på vad det egentligen är, men som alla talar om och som 

de känner igen när de ser och hör talas om. Vi vet att den finns, men vi har svårt att ta till oss 

när den manifesteras i konkreta handlingar. Att öka kunskapen om tecken på ondska är att öka 

möjligheten för att tidigt upptäcka dessa människor och på så vis ha en möjlighet att förhindra 

en förödande utveckling både för individen och för omgivningen.  

Uppsatsförfattarens intresse för ämnet har väckts i det egna yrkesområdet inom vård och 

behandling på institution/hem för vård och boende (HVB). De ungdomar som tidigt uppvisar 

antisociala beteenden hamnar oftast i samhällets utkant. Vissa av dem har beteendestörningar 

som sedermera följer dem upp i vuxen ålder och de klassas med olika personlighetsstörningar. 

Andra kan med stöd och hjälp och rätt förutsättningar hitta andra strategier och färdigheter 

som gör dem mer effektiva i sociala sammanhang och ifråga om självkontroll och att kunna ta 

ansvar för sitt eget och andras väl och ve. Det finns en grupp av ungdomar som tidigt 

diagnostiserats med trotssyndrom, sedermera i tonåren uppförandestörning och inte sällan i 

kombination med benämningen ”drag av” störningar såsom antisocial- eller narcissistisk 

personlighetsstörning, ADHD, empatistörningar etc. Detta avser dem som fortsätter att 

utveckla antisociala beteenden och i vuxen ålder har empatistörningar och antisociala 

svårigheter som inte ”går över” med goda miljöbetingelser. Denna riskgrupp behöver i större 

utsträckning ses och uppmärksammas. Alla riskpersoner syns inte tydligt och gör inte väsen 

av sig. Den ”tysta” riskgruppen, som sköter sig utåt, uppvisar en klanderfri hämmad yta men 

agerar med manipulation och dolda agendor som ständigt växande vulkaner. Det behöver 

finnas en plats för även dessa individer i samhället. Detta innan konsekvenserna blivit 

förödande både för dem själva och andra, innan de hamnar på kvällstidningarnas löp som 

brottslingar. Man behöver också med alla barn och ungdomar – inte bara de som visar tidiga 

tecken på att något är fel, kunna föra diskussioner om vad som är ont/gott ur ett moraliskt och 

etiskt perspektiv. Det finns barn som dödar avsiktligt.  

  Dagens samhälle och de handlingar vi läser om, där oförklarligt våld är ett inslag och 

ondska blir ett begrepp, kräver att vi vidtar åtgärder och förbättrar oss inom flera instanser 

som kommer i kontakt med människor som behöver vård. Detta gäller inte bara rättpsykiatri 

utan också inom allmänpsykiatri, ungdomsvård/behandling och institutioner och instanser där 

dessa människor kommer i kontakt med professionella behandlare som saknar kunskap om de 

tecken som medför ökad risk för utvecklandet av störningar som kan orsaka allvarliga 

incidenter i framtiden. En bredare kunskap och mer forskning på området skulle innebära 

större kompetens till risk och farlighetsbedömningar på riskpersoner. En gemensam definition 

av hur ondska beskrivs i beteenden skulle bidra till att på en tidigare nivå känna igen och 

diagnostisera beteenden som ligger i riskzonen för utvecklandet av störningar där den här 

typen av våld/tortyr förekommer. 
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Syfte  

Syftet med studien är att försöka identifiera nyckelbegrepp som beskriver ondska i 

beteendetermer och pröva dessa mot en fallbeskrivning av Josef Fritzl.   

 

Tidigare forskning 

I litteraturen kring ondska förs en mängd teologiska diskussioner och man berör genom 

religiösa angreppssätt olika teorier om ondskans ursprung (Staub, 2003). Att försöka belysa 

ondska kan med lätthet bli ett teologiskt och filosofiskt resonemang med rötter i kristendom 

och tidiga grekiska förkristna argument för ursprunget. Studien avser avgränsa sig från denna 

typ av resonemang kring ondska. Avgränsningar görs även ifråga om ondska där förövaren 

beter sig sadistiskt men där det för den sakens skull inte behöver innebära att denne upplever 

njutning eller total makt och lycka i utförandet. Det gäller även fall där förövaren i sig utför 

en order; lyder order, och genomför den utan någon känsla av eufori. Sådant ser vi exempel 

på i t.ex. i krigssammanhang där fångar torteras utan att torterarna kan klassas som sadister, 

snarare som ”verktyg” i extrema sammanhang med egna trauman som grund.  

I debatter kring ondska finns olika teorier kring våra ondskefulla handlingar och dess 

ursprung. Lars, Fr, H. Svendsen (2001) refererar i sin bok Ondskans filosofi till C. Fred 

Alford, som hävdar att ondska inte handlar om uppstå att skada någon, utan att ondskan ligger 

i glädjen av den absoluta kontroll och makt som ligger i förmågan att kunna skada någon 

(Svendsen, 2001). I de mer filosofiska teorierna om ondska och människans natur kan man se 

Jean Jaques Rosseau som förespråkare av människan född som fri, lycklig och god. Rosseau 

menar att ondskan är en frukt av civilisationen. Immanuel Kant är en av dem som förespråkar 

det motsatta. Att människan i grunden har en medfödd ondska, sprungen ur en drivkraft att 

maximera vårt egenintresse och således också en medfödd grymhet som syftar i att uppnå 

maximal behovstillfredsställelse för egen vinning (Svendsen, 2001). Uppsatsförfattaren tolkar 

det däremot inte som att Kant motsätter sig att det även finns gott i människans natur. Kant tar 

avstånd från föreställningen om paradis och ett ursprungligt naturtillstånd där allt var gott. 

Han hävdar att människan aldrig funnit sig tillrätta i naturen och att det är därför som vi också 

försöker upprätthålla en paradisisk fantasi (Svendsen, 2001). Vad Kant upplever som ondska 

definieras inte mer än att det kan röra sig om vad man som individ upplever som åtråvärt att 

uppnå. Det utgör grund för en subjektiv föreställning som uppsatsförfattaren finner intressant 

men också svårtolkad och störande icke-konkret. Om ondskan är en tolkning av vad var och 

en ser, eller upplever som ont eller gott i någon annans handlingar (Staub, 2003), säger det 

egentligen inte mycket om huruvida personen ifråga är ond eller god. Ondskan har rötter långt 

tillbaka i mänsklighetens medvetande kanske främst som ett religiöst fenomen. I en sökning 

via Internet efter definitioner av ondska kommer återkommande liknande förklaring; Ondska 

definieras som något farligt, olämpligt, elakt och illvilligt. Att vilja ont, definieras som att 

vilja göra sådant som är skadligt, smärtsamt för andra, bringa andra lidande och skada, samt 

besitta en benägenhet att göra ont, vara elak och illvillig. Att vara ondskefull är att vara 

inriktad på att åsamka andra människor skada, lidande och att ha en fallenhet för gemena 

impulser.  

Philip Zimbardo är psykolog och professor emeritus vid Stanford University. Han är mest 

känd för sitt Stanford Prison Experiment och har också författat en mängd litteratur inom 

ämnet psykologi för studenter. Han har genom sin forskning bidragit mycket till teorier om 

hur det kommer sig att tillsynes goda och välartade människor i vissa situationer kommer sig 

för att utföra ondskefulla handlingar, något som han kallar ”The Lucifer Effect” (Zimbardo, 

2007). Han har anlitats som expertvittne ifråga om de uppmärksammade händelserna i Abu 
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Ghraib fängelset (2004), där amerikanska vakter förnedrade fångarna på ett utstuderat och 

sadistiskt sätt, något som chockade omvärlden och skapade stora debatter. Zimbardo har 

gedigen erfarenhet i sin forskning inom fältet för socialpsykologi och fortsätter att bidra till 

nya rön i ett brett perspektiv; från teman som t.ex. blyghet, vandalism, terrorism, tortyr till 

ondska, krig och politisk psykologi. Zimbardos teorier kring ondska fokuserar främst på 

utgångspunkten att situationsfaktorer kan förleda vanligtvis goda människor in i destruktiva 

och antisociala beteenden istället för att som de flesta andra teorier vill framhäva; att det i 

individens inre natur och personlighetsegenskaper finns avgörande faktorer som predisponerar 

oss för den typen av beteenden. 

Ervin Staub är professor i psykologi, vid University of Massachusetts och har sedan 60-talet 

ägnat sig åt att forska kring hur hjälpsamhet, omhändertagande, generositet och altruistiskt 

beteende hos människan danas. Staub har medverkat till betydande forskningsrön inom 

fenomenet ondska både på individ, grupp och samhällsnivå, och har egna erfarenheter från 

andra världskriget och behandlingen av judarna i Hitlers regi (Staub, 2003). Ervin Staub 

(2003) ser ondskefulla handlingar som sprungna ur driften att söka behovstillfredsställelse 

genom livet och frustration och aggression som uppstår i detta. Hans forskning har en 

utvecklingspsykologisk ansats i fråga om hur vi formas genom de grundläggande behov vi har 

och hur vi genom interaktion med vår omgivning utvecklas vidare som en respons på andras 

sökande av behovstillfredsställelse. Slutsatsen att dra ur dessa teorier och resonemang är att 

ondska ses ur både individ och situationsperspektiv.   

Fallet Josef Fritzl används i denna studie för att med bakgrund av teorierna analysera hur 

ondskefulla beteenden kan manifesteras och beskrivas. Vi chockas återkommande av 

människors grymhet och där fallet Josef Fritzl är ett tydligt sådant. I april 2008 

uppmärksammades han och för att han under åren 1984-2008 har hållit sin dotter fängslad, 

utnyttjat henne sexuellt och misshandlat henne under tortyrliknande förhållanden fången i ett 

rum under marken i sitt eget hus, med hustrun/mamman ovetandes. Josef Fritzl höll sitt eget 

barn fången i en ljudisolerad källare under 24 år (Hall, 2008). I fallet Fritzl, finns inte bara 

brotten i sig, som tortyr, övergrepp, misshandel. Det finns också en obeskrivlig grymhet i att 

skapa en lek/ritual som skadar. Inte bara fysiskt utan även i syfte att beröva offret allt 

mänskligt värde under fruktansvärda förhållanden och placera sig själv i rollen som Gud. 

Josef Fritzls beteenden påminner mycket om de beteenden som kännetecknar sexualsadism. I 

sökandet av att beskriva ondskan återfinns flertalet intressanta kriterier i diagnostiserandet av 

sadism/sexualsadism som knyts an till teorierna i studiens analys. Sexualsadisten beskriver 

den njutning som förövaren finner i det vi andra fasas över. Det som är ett av de centrala 

karaktärsdragen hos en sadist; Att tillfoga offret skada genom tortyr och psykiskt lidande 

(Christiansson, 2010).  
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Metod 

 

Val av metod  

     Författaren har valt att göra en litteraturbaserad fallstudie där litteraturen är källan till de 

data som presenterats och att dessa prövas mot en fallstudie av Josef Fritzl. Studien är av 

kvalitativ art.  

 

Datainsamling 

Författaren har valt ut 8 artiklar som relevanta för studien. Artiklarna har hämtats via vid 

olika tillfällen ur databaserna psychinfo och psychaarticles. De sökord och 

sökordskombinationer som använts är; evil;, criminality and evil; criminality and Sadism; 

criminality and cruelty; sex and violence; diagnostic criteria for sexualsadism; evil 

behaviour; staub and evil; zimbardo; Stanford prison experiment; Ervin Staub. Sökningarna 

har gett varierat resultat och fokus har varit på att hitta relevanta artiklar som publicerats i 

vetenskapliga tidskrifter och som riktar sig mot ondska, personlighet och beteenden. Generellt 

upplevs sökträffarna vara vaga ifråga om det som för studien har relevans varpå författaren 

har valt bort en större mängd artiklar. Exempel på sökträffar som valts bort är t.ex. titlar och 

abstract som innehåller något av följande; media, gruppfokus, skam, våld i nära relationer, 

våldsprevention, folkmord, grymhet mot djur och stress. Insamlandet av studiens data har 

skett genom att författaren i sökträffarna läst titlar och abstract och om dessa varit relevanta 

för studien gått vidare till fulltext och på så vis valt ut de artiklar som presenterats. I de fall 

där artiklarna varit intressanta men ej riktat sig specifikt till författarens och studiens relevans, 

eller där mer information behövts för förståelsen så har uppsatsförfattaren valt att söka vidare 

på litteratur som aktuell författare eventuellt producerat i bokform. I detta processande har 

studiens teoretiska fokus framkommit; Philip Zimbardo respektive Ervin Staubs teorier.  

Som en frukt av att sökträffarna för artiklar upplevts som generellt tunna för området 

ondska och beteenden har vidare sökning gjorts för material i bokform. Författaren har sökt 

inom huvudområdena; filosofi, historia, religion, sexologi, psykologi och kriminologi med 

sökteman riktade mot ondska, sexualsadism, personlighetspsykologi, beteendepsykologi och 

personlighetsstörningar. I de första sökningarna innefattade författaren de delar som sedan 

avgränsas mot såsom t.ex. religion, historia och filosofi. Författaren har även läst delar av 

denna litteratur för att få en referensram kring fenomenet ondska även ur den aspekten för att 

sedan avgöra att det inte är adekvat för studiens syfte. Genom detta förfarande har författaren 

valt ut 9 böcker relevanta för studien med fokus på beteenden, sexuell störning, 

utvecklingspsykologi, ondska och fallet Josef Fritzl.  

Valet av Josef Fritzls fall som fallstudie har grundats sig på fallets nutidskaraktär och till 

viss del också bristen på tillförlitlig dokumentation om honom. Vidare har uppsatsförfattarens 

intresse för Fritzl också varit en grund till valet med anledning att fallet fått stor 

uppmärksamhet och att han är ett känt fall för gemene man, samt att Fritzl av folket beskrivits 

som ondskan personifierad. 

Zimbardos teorier kring ondska har medfört att studiens referensmaterial innefattar 

filmatiseringen av Stanford Prison Experiment (STE) som en källa. Zimbardos 

dokumentärfilm om STE har använts i första hand till uppsatsförfattarens egen förståelse för 

experimentets utformning och resultat. Även granskningen av Josef Fritzl har medfört en 

dokumentärfilm som finns med i referensmaterialet. Detta då materialet kring Fritzl till stor 

del kommer från källor som utgörs av kvällstidningar. Filmen har använts för 
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uppsatsförfattarens egen del till att styrka de fakta i den enda litteratur om Fritzl, förutom 

kvällstidningsartiklar, som sökningarna resulterat i.   

 

Analys av Material 

Författaren har valt två huvudteoretiker i Ervin Staub och Philip Zimbardo. De är kända 

specifikt för forskning kring ondska och de står både i kontrast till varandra och 

sammanstrålar på andra delar. Fokus har varit situation, person och beteenden.  

Analysen av insamlat material har varit en process i flera steg som upprepats 

återkommande. Författaren har läst igenom materialet; artiklar och litteratur, sammanfattat 

relevans i egna stycken, läst igenom materialet igen, sammanfattat och jämfört relevans i 

tidigare sammanfattning och påbörjat en skriftlig redovisning av resultatet som sedan prövats 

mot fallstudien med Josef Fritzl. Fallstudien prövas mot den teoretiska inramning studien 

presenterat och dess centrala påståenden om hur ondska beskrivs. Detta för att vidare 

analysera vad i teorierna som är applicerbart när det gäller att beskriva ondska ur perspektivet 

Fritzl. Analysen och resultatet har sedan stämts av i form av ytterligare genomläsning av 

teorierna. Texten har också löpande analyserats mot studiens syfte och frågeställning för att 

bibehålla relevans.  

 

Avgränsningar 

Att betrakta ondska bortom religiösa aspekter, att vi människor är en frukt av oss själva är 

vad som är mest relevant i studien och en avgränsning görs i fråga om detta. Material som är 

renodlat religiöst och teologiskt, och i viss mån också filosofiskt har uteslutits. Så även 

dags/kvällstidningar, samt wikipedia. Ytterligare avgränsning har gjorts mot material som 

handlar om grupp/samhällsvåld där individer genom auktoritära ledare och lydnadsaspekten 

tvingas/går med på att utföra handlingar som är grymma och terroriserande. Författaren har 

till stor del avgränsat studien från beteenden som ageras ut av en människa i egenskap av ett 

instrument när det gäller t.ex. lydnad inför auktoriteter, i extrema krigssituationer, 

olyckshändelser, självförsvar eller liknande. Därtill har material om religionspsykologi med 

rötter i Freud och Jung uteslutits.  

Det har varit en svårighet att hitta tillförlitliga källor i fallet Josef Fritzl, då det i de första 

slagningarna när man söker på fallet, främst kommer information från kvällstidningsartiklar 

och liknande källor. Författaren har också i en första ansats sökt svenska fall, samt fall med 

kvinnor som är representativ för studien t.ex. fallet med Göran Lindberg och fallet med 

Aileen Wuornous, men då omfattningen på materialet redan var stort, samt svårigheten att få 

tillförlitliga källor och begränsningar i uppsatsens storlek, så har författaren valt att avgränsa 

även där.  

I en första ansats har författaren sett över möjligheter till att via kliniker inom branschen få 

tillgång till sakkunnigas expertis och eventuellt också fall från verkligheten hämtade från 

dessa, men omfattningen på arbetet och tiden disponerat för uppsatsen har begränsat där. 

Att studera sexualsadister och människor som begått ondskefullar handlingar innebär en 

begränsning i sig. Dels utifrån lämpligheten att ta personlig kontakt med dessa individer, men 

också utifrån en svårighet i att genomföra t.ex. intervjuer med dessa personer. Det finns också 

en begränsning i att det kan vara svårt att hitta personer som klassats med diagnosen då den ej 

kan anses som vanlig. Den förekommer också tillsammans med andra diagnoser, såsom 

främst psykopati.  
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Etiska överväganden 

    Uppsatsförfattaren har valt att inte ta kontakt med förövare. Författaren kommer även i 

sitt eget yrkesområde i kontakt med människor som befinner sig i riskzonen för att 

vidareutveckla ondskefulla beteenden och som uppvisar grundläggande symtom för att kunna 

vidareutvecklas mot t.ex. personlighetsstörningar i den kategorin som studien delvis belyser. 

Ett medvetet val att inte använda detta i studien har gjorts ur etiska och moraliska aspekter.  
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Teoretisk utgångspunkt 

 

Philip Zimbardo och situationsbaserat perspektiv på mänsklig ondska 

Den fundamentala frågan i grunden till Zimbardos forskning är ”Vad får människor att göra 

fel?” Han motsätter sig de traditionella perspektiven på det vis att han anser att vi alltför 

snabbt och alltför säkert drar slutsatser kring att det är i dispositionen av vår personlighet som 

man hittar orsaksfaktorer. Istället för att söka syndabockar, stämpla människor som onda 

utifrån deras interna egenskaper, och fråga sig Vem? så vill han vända det mot att vi ställer oss 

frågan Vad? Vad har i situationen, sammanhanget, systemet gjort att en människa i en given 

situation agerat felaktigt? Han uppmanar till att försöka förstå dessa handlingar utanför 

personens inre processer av tankar och känslor för att förstå handlingarna. Han menar att i 

sökandet efter att förstå mänsklig ondska behöver vi se personen v.s. situation. Den 

grundläggande ansatsen är att försöka förstå karaktärsförändringens natur när den ställs inför 

starka/ kraftfulla situationsfaktorer. Vi tillskriver oss själva en sorts osårbarhet och styrka, 

istället för att fokusera på den slippriga stig vi vandrar på genom livet. I de västerländska 

kulturerna där vi fostras i en individualistisk anda är det mer vanligt med den här typen av 

egocentriska bias. Vi är självsäkra i vår kännedom om oss själva och hur våra 

beteendemönster ser ut och hur vi reagerar i vissa situationer, men allt detta baseras på trygga, 

kända, givna miljöer och situationer och säger ingenting om hur vi reagerar i sammanhang 

och system där våra vanliga reaktionsmönster och sätt att hantera problem vi ställs inför inte 

fungerar. Vad händer när vi blir exponerade för nya, främmande situationer där våra invanda 

beteenden och strategier inte fungerar och ställs på sin spets (Zimbardo, 2007)?  Zimbardo 

(2007) menar att God/Ond – konceptet tar bort ansvaret från de ”goda”. De är på det viset 

”fredade” från att ens övervägas vara en del i att skapa, upprätthålla, sammanhang och 

förutsättningar som bidrar till kriminalitet, mobbing, våld, tortyr och terror. En sorts ”goda 

människors alibi” skapas genom att upprätthålla denna syn på ondska, där de goda 

människorna kan luta sig tillbaka och skaka på huvudet åt den ondska som finns i världen 

(Zimbardo, 2007). Att lämna det traditionella och dispositionella perspektivet till fördel för ett 

socialpsykologiskt synsätt i att söka orsak till ondska, innebär således att ställa sig frågan; 

Vad?  Vilka förutsättningar kan ha bidragit till situationen eller reaktionen som uppstår? Vilka 

omständigheter finns att ta hänsyn till? Hur ser situationen ut från aktörernas verklighet? 

Socialpsykologin frågar sig i vilken utsträckning en individs handlingar kan spåras till 

faktorer utanför aktören och till situationsbetingade variabler och miljöprocesser som är unika 

för den givna situationen. Zimbardo (2007) menar att miljön i sig kan skapa förutsättningar 

för ondska och använder begreppet Systems of Power, som belyser hur situationsfaktorer 

skapas och upprätthålls av en sorts högre makt inom det system man befinner sig i. Power 

Elite är begreppet för upprätthållare av den högre ordningen och makten i Systems of Power. 

De har makten att fatta besluten som avgör konsekvenser för många andra inom systemet. Det 

kan vara stora företagare, politiker, militärer, d.v.s. människor i de största hierarkiska 

systemen i vårt samhälle. De kan förgöra och förstöra genom att använda makten inom 

systemet (Zimbardo, 2007).  

Inom socialpsykologin är ett grundläggande behov hos oss människor att få känna 

tillhörighet med andra grupper/relationer där vi får gemenskap och bekräftelse.  Motiv och 

behov som detta och som vanligtvis är till nytta för oss kan i dessa sammanhang leda oss in på 

”onda” vägar när vi känner oss uppretade, frustrerade eller blir manipulerade av 

situationsfaktorer som vi inte känner igen. På det viset är också ondska så genomträngande, 

då lockelsen finns bara runt hörnet ibland. Zimbardo (2007) drar många paralleller till detta 
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när han analyserar vad som hände i det experiment som han är mest känd för; The Stanford 

Prison Experiment.  

Zimbardo och The Stanford Prison Experiment. Stanford Prison Experiment (STE) utfördes 

år 1971, av Philip Zimbardo, vid Stanford University. STE är ett välkänt experiment vars 

syfte var att utvidga betydelsen och framhäva potentialen av sociala situationers inverkan i en 

annars outforskad arena inom socialpsykologin. Främst så representerade studien en 

experimentell demonstration av makten som en institutionell miljö har att påverka de 

individer som passerar genom den; hur sociala roller påverkar mänskligt beteende i 

fångenskap (Zimbardo & Haney, 1998). Experimentet utfördes i en konstlad fängelsemiljö i 

en källarlokal i Stanford University och deltagarna hade randomiserats till respektive roll som 

fångvaktare alternativt intern. Deltagarna var väl utvalda var personer som via testning innan 

experimentet ansågs som fullt normala, välfungerade och stabila studenter. Experimentet 

skulle pågå i 14 dagar, men avbröts efter 6 dygn p.g.a. den dramatiska och traumatiska 

vändning som experimentet tog. Utkomsten var chockerande såväl för forskarteamet, de 

deltagande, som för omvärlden. Trots att många av männen som rekryterades till försöket 

kännetecknades som vänliga, omhändertagande och varsamma, vände detta ganska tidigt i 

experimentet och fångvaktarnas beteenden blev snabbt sadistiskt, beräknande och illvilligt 

gentemot fångarna. Experimentets utgång var chockerande och avbröts således i förtid p.g.a. 

dess våldsamma karaktär och de ondskefulla sadistiska beteenden som deltagarna uppvisade. 

STE skakade om och berörde men hjälpte också till att lyfta en rad både etiska och 

metodologiska frågeställningar.  

Forskarteamets egen slutsats var att de antisociala och sadistiska beteende som 

observerades inte var en frukt av att deltagarna specifikt valts ut p.g.a. antisociala beteenden 

eller karaktärsdrag, utan att det snarare var ett resultat av en miljö där man genom en unik 

design kunnat göra det möjligt att minimera personlighetens inflytande och där utgången av 

experimentet kan tillskrivas en abnorm psykologisk situation. Forskarna har också genom sina 

studier riktat kritik mot kriminalvårdens reformer, där de menar att den bygger i allt för liten 

omfattning på psykologisk kunskap om mänskligt socialt beteende. Institutionell miljö föder, 

(snarare än minimerar och rehabiliterar), antisocialt beteende (Zimbardo & Haney, 1998).  

 Zimbardo menar att perspektivet på mänsklig ondska behöver vidgas och förstås från 

utgångspunkten att vi inte är solitära figurer som improviserar på livet som ett ”tomt blad”. Vi 

bör snarare erkänna oss som aktörer i en ensemble bestående av en mängd andra aktörer med 

olika kostymer, manus och manualer där vi ständigt förändras. Tillsammans samverkar vi 

med situationsfaktorer som utgör en grund i hur beteenden snabbt och dramatiskt kan 

förändras (Zimbardo, 2007). För att förstå Lucifer effekten förordar Zimbardo något han 

kallar för ”trepartsanalys”. Trepartsanalysen innebär att man väver in situationsfaktorer, 

individuella faktorer och systemfaktorer, för att analysera och förstå mänskliga beteenden. 

Trepartsanalysen gör det möjligt att analysera mänskligt beteende genom att försöka förstå 

vad individuella faktorer för med sig till en situation, hur situationsfaktorerna påverkar 

individen och hur systemfaktorer i den omgivande miljön (systemet) skapar vidmakthållande i 

olika kontext. Han motsätter sig individualistiskt orienterade perspektiv där man tillskriver 

personer egenskaper som är negativa utan hänsyn till situation och system.  

Zimbardo (2007) definierar ondska i sin bok The Lucifer Effect – Understanding How Good 

People Turn Evil på följande vis: 

“Evil consists in intentionally behaving in ways that harm, abuse, demean, dehumanazie, or 

destroy innocent others – or using one´s authority and systematic power to encourage or 

permit others to do so on your behalf” (Zimbardo, 2007). 
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Zimbardo har forskat kring begreppet mänsklig ondska som sprungen ur aggression. Här 

föreslår han från tidigare forskning en 4-faktormodell för aggression bestående av; fientlighet, 

ilska och fysisk och verbal aggression som sedermera ligger till grund för att utföra 

ondskefulla beteenden (Reinmann & Zimbardo, 2011). Zimbardo och Reinmann (2011) gör 

också intressanta kopplingar till neurovetenskapens bidrag till forskningen om mänsklig 

ondska, där det finns studier som tydligt visar på att skador och bristfällig utveckling i 

frontallobens områden har kopplingar till ökat aggressivt och antisocialt beteende.  

 

Ervin Staub och de basala behoven 

  Staub (2003) lyfter betydelsen av basala behov som avgörande för huruvida vi utvecklas i 

positiv eller negativ riktning. Staub menar att betydelsen av de basala behovens inverkan på 

våra beteenden inte ägnats nog mycket uppmärksamhet ifråga om forskning av mänskligt 

beteende (Staub, 2003). De grundläggande basala psykologiska behoven är den mest 

fundamentala drivkraften till våra beteenden. Det är vad som får oss att agera och avgör 

riktningen på våra beteenden. Motiven utgörs av önskningar och mål som vi har och som 

syftar till uppfyllande av oss själva och bringar en tillfredsställelse som grundar sig i de 

grundläggande behoven som vi har. Att tillfredsställa de basala behoven skapar altruism och 

omhändertagande, medan bristen på uppfyllande av de basala behoven i det långa loppet 

utvecklar frustration som kan leda till aggression. Aggression är en av grundkomponenterna i 

beteenden som går ut på att skada och vilja göra ont, vilket i sin tur är en avgörande faktor för 

beteenden som kan kallas onda. Tillfredsställandet av våra grundläggande behov är en strävan 

att genom handlingar uppnå en känsla av frid och harmoni. Det påverkar i hög grad 

upplevelsen av oss själva och omvärlden, självkänslan och tilliten till oss själva och andra på 

ett djupgående plan. Det är avgörande för vår tillväxt, välmående och utveckling. De basala 

behoven har en ”tvingande” karaktär, en inre drivkraft som innebär att vi ofta är omedvetna 

om att vi drivs i jakten på tillfredsställande. Det innebär också att om vi inte får dem 

uppfyllda på ett positivt sätt genom livet söker vi ändå uppfyllande, men på ett sätt som 

medför destruktivitet för oss själva och/eller andra. (Staub, 2003). Frustrationen över behoven 

innebär inte i sig en aggression, men det destruktiva uppfyllandet av dem leder till 

psykologiska och sociala processer som ökar sannolikheten för aggression.  

De centrala grundläggande behoven;  

 Trygghet – Trygghet innefattar behovet av att känna sig säker och trygg. Att vi är fria från 

skador och smärta, och också att vi har ett fysiskt skydd som t.ex. någonstans att bo och att vi 

är tryggade i att får våra biologiska behov tillfredsställda (mat, sömn, o.s.v.). I ett 

evolutionsperspektiv har vi instinkter som gör att vi reagerar på sådant som vi upplever 

signalerar hot eller fara. Detta kan innebära associationer som vi tidigare har med upplevd 

fara och där en lukt, en plats ett ljud kan aktivera denna instinkt/association hos oss. Att vi 

upplever hot, fara eller hot om attack, som frustrerar behovet av säkerhet är en av de starkaste 

grunderna för aggressivitet.  

Effektivitet och kontroll – Vi har ett behov av att veta att vi har kontroll. Att vi vet att vi kan 

försvara oss själva från fara, att vi kan uppnå uppsatta mål, att vi kan påverka 

omständigheterna vi befinner oss i och att vi på så vis kan uppnå en mening i vårt liv. 

Effektivitet och kontroll är starkt länkat med behovet av trygghet eftersom vår förmåga att 

effektivt kunna påverkar våra egna handlingar i syfte att kontrollera vår situation, är grunden i 

att känna både fysisk och psykisk trygghet (Staub, 2003).  

Positiv identitet – Belyser behovet av att ha ett väl utvecklat ”själv” eller ”jag”, alltså en 

god upplevelse om sig själv. Det innefattar också en önskan om en positiv bild av vem man är 
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och vem man vill vara (självkänsla) som till stor del bekräftas positivt eller negativt genom 

social interaktion och tillgodoses genom andra människor. Det kräver också en 

självmedvetenhet och en självacceptans för våra styrkor och begränsningar.  

Att upprätthålla en stabilitet i sitt eget koncept om sig själv, och uppfattningen av sin känsla 

av sig själv har i studier visat sig vara mycket starka drifter inom oss (Staub, 2003).  

Positiva kontakter/relationer – Vi har ett extremt behov av att skapa goda, stabila och 

hållbara relationer som vi kan känna oss positivt knutna till. Det kan innefatta andra individer, 

familjen, grupper, samhällsorganisationer, intima vänskapsrelationer eller andra sammanhang 

där vi skapat relation till något/någon/några som får oss att bli positivt bekräftade. Detta anses 

också vara tidigt grundläggande för utvecklandet av tillit och där vi i samspel med våra 

föräldrar och deras omhändertagande av oss under de första uppväxtåren lär oss grunderna för 

att antingen känna tillit eller vid bristen av det – isolera oss från sociala relationer längre fram 

i livet. Detta innefattar också det välkända begreppet anknytning. Detta påverkar i hög grad 

hur vi senare i livet agerar ifråga om detta grundläggande behov och hur vi söker kontakt med 

andra. De positiva effekterna av trygg och stabil anknytning är många och likväl så finns 

också förödande konsekvenser av det motsatta (Staub, 2003). 

Förståelse av omgivningen/verklighetsuppfattning – Detta innefattar behovet av att kunna 

se sammanhang och förstå sin omgivande verklighet. Att förstå hur andra människor fungerar 

och varför de gör som de gör, samt att man själv opererar i samma verklighet. Att det som 

sker är begripligt. Här menar man att vilken uppfattning som helst – oavsett riktighet – är 

bättre än ingen uppfattning alls då detta är ett grundläggande behov. Staub (2003) hänvisar till 

att om uppfattningen saknas är man i en form av psykos och att nödvändigheten i att uppfatta 

världen i någon form är grundläggande för att vi ska kunna förutse och ha en kontroll över 

vad som kan tänkas ske. Att se en mening definieras som att man interagerar sin uppfattning 

av verkligheten, sin egen identitet och också har en förståelse för andra människor och att de 

också har behov. Vi har ett behov av stadga och struktur som medför en förutsägbarhet. Ett 

frustrerat behov av verklighetsuppfattning medför en ostrukturerad oförutsägbar miljö, där 

man kan förvänta sig vad som helst och där trygghet, sociala kontakter och grundläggande 

uppfattningar av självet kommer i gungning likväl. Man drar paralleller här till Piaget´s 

assimilationsteori, där vikten av att kunna absorbera ny information till befintliga scheman är 

viktigt för att sedan kunna sammanfoga associationer till att veta hur man ska göra och vad 

som händer omkring en. Förmågan till assimilation upprätthåller ens förståelse av 

verkligheten och är en mycket viktig faktor ifråga om inlärning och vår förmåga att 

generalisera via association (Staub, 2003; Eikeseth & Svartdal, 2007; Wadström, 2004; 

Ramnerö & Törnekke, 2006).  

Transcendence of Self – Upphöjande av självet – belyser ett mindre primärt behov då det 

blir verkningsfullt enbart då de andra behoven är tillfredsställda. Det innebär att man inte 

strävar efter att fylla sig själv i det avseendet att de basala behoven behöver näring, utan 

känslan av att gå upp i något utanför en själv. Detta kan avse att till exempel ägna sig åt 

välgörande ändamål eller arbeta för andra sociala förändringar i samhället. Det är visserligen 

ett sätt att ytterligare uppfylla sig själv, men inte direkt kopplat till de basala behoven (Staub, 

2003).  

Långsiktig tillfredsställelse - Vi har ett grundläggande behov av att kunna tro att det finns 

gott för oss att få i livet. Vi vill vara lyckliga och nöjda och undvika obehag. Vi behöver 

känna att vi tillför något och att vi tar positiva steg i rätt riktning och att vi uppnår målen. Ju 

mer vi kan fylla detta behov, desto mer grund har vi för att kunna hantera tillfällig stress, 

instabilitet, oro och smärta. Även detta behov är sett som behov, men snarare sekundärt än 

primärt då det blir viktigt först när de andra behoven är tillfredsställda (Staub, 2003).  
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 De basala behoven är grundläggande för utvecklandet av våra psykosociala beteenden och i 

hög grad också grundläggande för hur vi upplever oss själva och vår omgivning. Barn som 

tidigt upplever frustrerade behov och blir utsatt för försummelse, övergrepp och vanvård löper 

i högre grad risk för att själva utveckla aggressivitet och en fientlig inställning till sin 

omgivning. Ett negativt, fientligt och bestraffande föräldraskap är kärnfaktorer i mönster som 

skapar aggression och ineffektivitet i sociala sammanhang. När tillgivenhet och 

omhändertagande är en brist i föräldraskapet och fostran, så ökar sannolikheten för 

aggressivitet och det skapar brister i barnets förmåga till interpersonella relationer, 

skolprestationer och anpassning i framtida sociala sammanhang (Staub, 2003). 

Behovstillfredsställelse är alltid temporär, menar Staub (2003), men effekterna av att ha en 

längre historia av frustrerade basala behov är varaktig och kan ligga till grund för ondskefulla 

handlingar. 

 

Inlärningspsykologi och ondskefulla beteenden  

Inom inlärningspsykologi syftar begreppet motivation till den drivkraft som manar oss att 

utföra handling/beteenden. Det kan vara omedvetet eller medvetet riktat beteende (Wadström, 

2004; Eikeseth & Svartdal, 2007). Vi äter för att bli mätta, dricker för att släcka törst, pluggar 

för att få examen, arbetar för att få pengar o.s.v. De omedelbara konsekvenserna är oftast mer 

motiverande än de långsiktiga. Människor röker för att det för stunden ger dem en kick och 

vetskapen och att det kan ge cancer, dålig andedräkt, ruttna tänder eller lungsjukdomen cool, 

får dem inte att låta bli. Om vi vet vad vi vill uppnå, så hittar vi det bästa och mest 

ändamålsenliga beteenden som vi kan komma på för att ta oss dit även om det sker på ett 

destruktivt sätt (Wadström, 2004; Eikeseth & Svartdal, 2007). 

Inlärningsteorin ser beteenden som inre och yttre beteenden, vilket också fångar in Staubs 

behovsteorier och Zimbardos teorier om stuationsbetingade faktorer. Vi lär oss genom att 

interagera med vår omgivning och styrs både av inre interna stimuli och yttre faktorer när vi 

opererar på vår omgivning med våra beteenden för att uppnå mål. Detta syftar till att belysa 

beteenden och hur vi lär in, att beteendet styrs/selekteras av dess konsekvenser, men också att 

det som är positivt förstärkande för en individ också för en annan individ kan vara fullständigt 

obegripligt, horribelt och fasansfullt. Att man delar in beteenden i kategorier som också 

innefattar tankar och känslor är en faktor som kan tydliggöra även för ögat ej synliga 

beteenden.  

Man gör här en uppdelning i fråga om icke viljemässiga beteenden och viljemässiga 

beteenden. De icke viljemässiga beteendena avser reflexmässiga och autonoma beteenden 

som vi inte styr över. Detta innefattar förutom reflexbeteenden också biologiska processer i 

kroppen såsom hormonproduktion, matsmältning, temperaturreglering, aktivering av det 

centrala nervsystemet, homeostatisk balans etc. De viljemässiga beteendena styrs av dess 

konsekvenser och även dessa är uppdelade i två typer. Det ena avser motoriska beteenden, 

d.v.s. de yttre och synliga, den andra typen avser kognitiva beteenden som sker i inre dolda 

processer dvs. våra tankar och känslor. Viljestyrda beteenden innebär att de sker som en 

konsekvens på att ett beteende förstärks, alltså ökar sannolikheten för beteendets utförande 

och det kan vara både inre och yttre beteenden. Inlärning sker då vi utför ett beteende och får 

en respons. Upplevelsen av responsen utgör också grund för hur beteendet förstärks och 

sannolikheten för att det ska upprepas eller ej (Wadström, 2004; Eikseth, 2007; Ramnerö & 

Törnekke, 2006). Operant betingning är ett begrepp som belyser hur och varför beteenden 

inträffar som följd av sina konsekvenser. Ett operant beteende innebär beteenden som utförs 

och där responsen man får på just detta beteende innebär en ökad sannolikhet för att det ska 

upprepas igen vid ett annat tillfälle. Det operanta beteendet faller inom ramen för de 
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viljemässiga beteendena, vi ”opererar” på vår omgivning för att uppnå respons (Eikeseth & 

Svartdal, 2007.; Ramnerö & Törnekke, 2006). Sannolikheten för att beteendet ska utföras igen 

beror alltså på den förstärkning som beteendet får. 

 

Förstärkning. Med förstärkning, som också är ett huvudbegrepp inom inlärningspsykologi, 

avser man olika typer av förstärkare på själva beteendet som påverkar dess förekomst. Det 

finns två typer av förstärkare som innefattar sådant som får beteendet att öka: positiv och 

negativ förstärkning. Positiv förstärkning innebär att man får något man vill ha till följd av ett 

beteende och som gör att beteendet ökar för att konsekvensen för individen uppfattas som 

positiv. Negativ förstärkning innebär också att ett beteende ökar till följd av den negativa 

förstärkningen, men här pratar man om undvikandebeteendet. Man gör något för att bli av 

med/undvika obehag och som gör att just undvikandebeteendet ökar (Wadström, 2004; 

Ramnerö & Törnekke 2006; Eikeseth & Svartdal, 2007). 

Vidare finns det ytterligare aspekter kring hur vi lär in beteenden som är adekvata att ta 

med sig när det gäller utvecklandet av aggressiva beteenden. Man delar in de olika sätten att 

lära sig på i 4 huvudtyper: 

Problemlösningsinlärning/insiktsinlärning. Lättast är att som exempel ta knep och knåp och 

pyssel. Vi ställs inför ett problem och behöver pröva oss fram för att lösa det. Har vi löst ett 

problem sitter oftast insikten om vilket beteende vi använde för att lösa problemet kvar inför 

framtiden (Wadström, 2004).  

Inlärning via instruktion. Detta innefattar processer där vi instrueras till inlärning. Skolor lär 

ut språk, matte, träslöjd. Föräldrar instruerar sina barn, vi köper möbler med instruktioner om 

hur vi ska skruva ihop dem, vi lagar mat efter recept. Detta är en inlärningsmodell som har 

begränsningar och det gamla begreppet ”barn gör inte som du säger – de gör som du gör”, 

talar lite för vilken typ av begränsning detta sätt att förvärva viljestyrda beteenden kan ha och 

som leder oss in på nästa huvudtyp (Wadström, 2004).  

Inlärning via modellinläring/imitation. Detta är det viktigaste sättet att förvärva beteenden är 

att få se eller höra det utföras. Man menar att t.ex. språket och sociala beteenden 

huvudsakligen förvärvas genom modellinlärning och imitation. Vi härmar och tar efter det vi 

ser såsom t.ex. modetrender och idoler. Vi är också mer benägna att ta efter modeller med hög 

status för oss. Redan hos små barn är imitation en synlig förmåga, då barnet härmar den 

vuxnas skratt, räck ut tungan, göra ljud med munnen och liknande. Ur ett 

evolutionsperspektiv var det en överlevnadsstrategi för stenåldersbarnen att härma vuxna med 

goda överlevnadsegenskaper för skydd och försvar. Här blir också parallellerna till 

föräldraskap och tillfredsställandet av de basala behoven som Staub berör viktiga. Vi lär oss 

tidigt att ta efter och anamma beteenden. De modellerade beteendet behöver inte användas 

direkt för att finnas i vår beteenderepertoar. Det finns kvar och läggs till våra kognitiva 

scheman som vid ett senare tillfäller associeras in i lämplig situation där vi utför det. 

Modellinlärning sker oftast på ett omedvetet plan (Wadström, 2004).  

Inlärning via Shaping (formning). Detta är den typ av inlärning som kan ske på minsta 

medvetandenivå. Vi använder shaping när vi ska lära oss komplicerade beteenden som kräver 

att vi tar det i små steg. Som exempel på den typen av beteenden som lärs in via shaping har 

vi att lära sig kryp, gå, rida, åka skidor, köra motorcykel eller liknande. Man prövar sig fram 

via trial and error tills man förvärvat beteendet. Det kan också ske via en slump. Ju mer vi 

tränar i en shapingprocess desto bättre blir vi på att utföra det adekvata beteendet (Wadström, 

2004). 

Aggressivitet är en grundkomponent för utvecklandet av ondskefulla beteenden. Ett vitt 

använt koncept för att förklara aggression som beteende, och som var en förlaga till den 

tidigare nämnda fyrfaktormodellen, är ett koncept med sju dimensioner bestående av; 
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angrepp, indirekt aggression, irritabilitet, negativism, bitterhet, misstänksamhet och verbal 

aggression (Reinmann & Zimbardo, 2011). Den senare modellen, fyrfaktormodellen, 

innefattar bl.a. fientlighet (fientlighet, ilska, verbal och fysisk aggression), vilket innehåller 

komponenten illvilja och en känsla av orättvisor som anses ligga som en bakomliggande 

faktor till ett senare ondskefullt mänskligt beteende. Alla fyra komponenter i fyrfaktor 

modellen för aggression ses som möjliga acceleratorer för att utlösa mänsklig ondska. De 

emotionella/affektiva komponenterna samverkar också med det biologiska systemet som finns 

i kroppen. Detta innefattar aktivering av kroppens fysiologiska responser kopplat till det 

centrala nervsystemets sympatiska nervsystem.  

Det finns olika former av försummande och fientligt föräldraskap som lägger en central 

grund för utvecklandet av aggressivitet. Ett barn som blir försummat, avvisat, förnedrat, 

misshandlat och där brister i omvårdnaden finns på både psykologiskt och biologiskt plan lär 

sig inte ett adekvat sätt att agera med sin omvärld. Det erbjuder inte det känslomässiga stöd 

som ett barn behöver för att kunna utveckla förmågor som ligger till grund för att senare 

kunna uppfylla de basala behoven. En maktmissbrukande och fysiskt bestraffande förälder 

som håller igen på friheter och förmåner, avvisar och kränker barnet lär barnet att anamma en 

fientlig syn på sin omgivning. Hård disciplin med innehåll av fysisk bestraffning eller 

övergrepp är starkt korrelerat med aggression hos barn, ungdomar och vuxna (Staub, 2003). 

Vidare har också studier visat att spädbarn som misshandlats, både de som försummats och 

utsatts för övergrepp, är mer aggressiva och mindre benägna till prosocialt beteende. De har 

lärt in att reagera på andras stress med aggression istället för med empati. De har även fler 

konflikter i familjen och med jämnåriga (Staub, 2003). Frekvensen av verbal aggression från 

en förälder såsom att använda svordomar mot och kränka barnet är oberoende relaterat till 

aggression, brott och interpersonella problem senare i livet. Studier visar också att ju starkare 

den fysiska aggressionen mot barnet är, desto starkare är sambanden med aggression, brott 

och interpersonella problem vid 18 års ålder (Staub, 2003).   

En studie av Lisak och Beszterczey (2007), innefattar en undersökning av ”Cycle of 

Violence” hos 43 män som sitter i fängelse och ska avrättas, s.k. Death Row. Cycle of 

Violence är den onda cirkel som uppstår när man utsätts för olika former av våld under 

uppväxten och sedermera också anammar beteendet och utsätter andra för våld. Man har 

studerat sambanden mellan en uppväxt med föräldranegativitet bestående av övergrepp, 

misshandel, missbruk och utvecklingsproblem. Studien visar tydligt sambanden mellan 

svåra/traumatiska uppväxtförhållanden och problem med kriminalitet, sociala relationer och 

våldsamt beteende. I resultaten har man utrönt bl.a. att alla utom 2 uppgett att de blivit fysiskt 

misshandlade som barn, mer än hälften var utsatta för sexuella övergrepp, nästan 90 % var 

verbalt kränkta, över 80 % var vittnen till våld i hemmet, och 100 % var utsatta för någon 

form av försummelse. För mer än 80 % av männen nådde det upplevda våldet och 

övergreppen kriteriet för ”terror”. Att växa upp i kaotiska, våldsamma och misshandlande 

familjer medförde en mängd interpersonella och sociala svårigheter under utvecklingen redan 

i tidig ålder. Även missbruk var ett vanligt problem. Författarna lyfter även de en intressant 

aspekt som rör området för neurovetenskap och barndomstrauma. Forskning tyder på att 

barndomstrauma signifikant kan förändra vår neurobiologiska utveckling och hjärnans 

förmåga att kontrollera impulsiva, snabba beteenden. Detta leder således till ännu en faktor 

som kan bidra till större risker för impulsivt och aggressivt beteenden i kombination med 

sociala, emotionella och interpersonella svårigheter som en konsekvens av traumatisk 

uppväxtförhållanden (Lisak & Beszterczey, 2007).  

Vi sätter i dag tidiga diagnoser för beteendestörningar på barn. Den ena av de två som ofta 

förekommer sätts på mindre barn i åldern 3-6 år och kallas för Trotssyndrom (Oppositional 

Defiant Disorder, ODD). Barn med diagnostiserat trotssyndrom tappar ofta besinningen och 
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grälar ofta med vuxna. De trotsar ofta aktivt eller vägrar underordna sig vuxnas krav eller 

regler och förargar ofta andra med avsikt. De har svårt att se sin egen del i sina beteenden och 

de reaktioner som de får, och skyller ofta på andra för egna misstag eller dåligt uppförande. 

De är ofta lättretade och stingsliga, blir lätt arga, hämndlystna eller elaka. Omfattningen och 

intensiteten hos dessa barn gällande de nämnda beteendena är mer intensiva och varaktiga än 

hos barn med ”normala” och åldersadekvata trotsbeteenden. När denna typ av störning följer 

med upp i åldern (tonåren) och beteendemönstret är varaktigt och förvärras så kallas detta för 

Uppförandestörning (Conduct Disorder, CD). Detta innefattar allvarliga beteendeproblem 

såsom omfattande bråk, tyrannisering och grymhet mot andra människor och djur. Ett 

förstörelsebehov, pyromani, stölder, lögnaktighet, täta raserianfall, normbrytande beteende 

och olydnad inför vuxna. Beteendestörningar är den vanligaste psykiatriska störningen hos 

barn och är också vanligt förekommande som en tilläggsdiagnos till ADHD.   

Ur ett inlärningspsykologiskt perspektiv finns flertalet faktorer som gör den röda tråden 

tydlig ifråga om föräldraskapets inverkan på ett senare manifesterande av ondskefulla 

beteenden. En förstärkning på aggressivitet ökar sannolikheten för att aggressiva beteenden 

ska eskalera. Inlärning av normer och utveckling av kognitiva strukturer bygger ett schema 

för att aggressiva och fientliga beteenden är normala och adekvata (Eikeseth & Svartdal, 

2007). Inom den behavioristiska läran ser man beteenden som inre och yttre beteenden, vilket 

också fångar in Staubs behovsteorier och Zimbardos teorier om situationsbetingade faktorer. 

Vi lär oss genom att interagera med vår omgivning och styrs både av inre interna stimuli och 

yttre faktorer när vi opererar på vår omgivning med våra beteenden för att uppnå mål. Detta 

syftar till att belysa beteenden och hur vi lär in, att beteendet styrs/selekteras av dess 

konsekvenser, men också att det som är positivt förstärkande för en individ också för en 

annan individ kan vara fullständigt obegripligt, horribelt och fasansfullt. Att man delar in 

beteenden i kategorier som också innefattar tankar och känslor är en faktor som kan 

tydliggöra även för ögat ej synliga beteenden. Detta tillsammans med vikten av att tidigt 

uppmärksamma frustration och aggression är således ett nyckelbegrepp för att beskriva 

ondska. 

 

Sexualsadism – ett manifest av aggressiva och ondskefulla beteenden 

I sökandet efter manifesterandet av ondska och hur psykologiska behov och biologiska 

förutsättningar till tankar, känslor och handling, i samspel med en omgivning kan utgöra 

grunden för bestialiska beteenden hos vissa individer blir beteenden hos sexualsadisten 

intressanta.  

Termen sadism dök upp första gången i mitten på 1800-talet, men blev ett mer vedertaget 

begrepp 1886 där den lanserades i en publikation av den österriskiska psykiatern och 

neuropatologen Richard von Krafft-Ebing (1840-1902), (Stone, 2010). Krafft-Ebing var 

samtida med Freud och bidrog till forskning inom ämnet sexologi genom att beskriva en 

mängd olika sexuella beteendevariationer i standardverket, Psychopatia Sexualis, som gavs ut 

1886 (Lundberg et al, 2009). I de första försöken att diagnostisera sexuell sadism delades 

detta in i åtta olika varianter; lustmord, att knivhugga kvinnor, likstympning, 

piskning/förnedring av kvinna, symbolisk sadism, mental besatthet/fantasier om sadism, 

sadism genom objekt (piskor, tillhyggen eller liknande), sadism involverande djur. Alla har 

gemensamt att handlingen leder till sexuell upphetsning hos utövaren. (Stone, 2010).  

Markis de Sade – ett historiskt perspektiv sexualsadism. En inspirationskälla till forskning 

var en aristokrat i 1800 talets Frankrike vid namn Donatien Alphonse Francois Marquis de 

Sade, känd som Markis de Sade (1740-1814). Markisen var uppvuxen med våld, sexuella 
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övergrepp och också religiöst rituellt våld och uppmanades själv till sexuella handlingar i tidig 

ålder vilket man tror gav upphov till hans eget utsvävande liv och morbida fantasier (Stone, 

2010). Markisen sökte sensation inom både sexualitet och politik och praktiserade en mängd 

avvikande sexuella beteenden såsom sex med barn, djur och ägnade sig åt att piska och plåga 

sina partners. Han satt fängslad på mentalsjukhus flera år av sitt liv. Han var en flitig skribent 

och genom sina erotiska skrifter också en politisk provokatör. Hans verk innefattar böcker 

som t.ex. Justine (1791) och kanske den mest kända Les 120 journées de Sodom (1785). De 

120 dagarna i Sodom (1785) är också känd för att Markis de Sade ej hann skriva klart den. 

Texterna är egentligen en skiss som aldrig ofullbordats, skrivna av Markisen under hans 

fångenskap. Detta verk anses vara hans mest originella och provokativa text då det innehåller 

de mest brutala vidrigheter. Dock, i dagens mått mätt, anses Markisen vara en av de lindrigare 

sadisterna då man menar att hans fantasier inte levdes ut helt i den bokstavliga bemärkelsen 

och därtill så dödade han ingen.  

Sexualsadism och diagnostik. Att diagnostisera Sexualsadism är en källa till diskussion och 

diagnostiserade har kritiserats genom åren, (Fedoroff, 2008; Krueger, 2009; Stone, 2010). 

Både Diagnostic and Statistical manual of mental disorders (DSM – IV, American 

Psychiatric Association, 1994), och World Health Organization´s International Classification 

of Diseases (ICD, World Health Organization, 1992). Detta har lett till att man också 

reviderat, lagt till och omformulerat de diagnostiska kriterierna inom ramen för parafilier och 

sexualsadism (bl.a.). T.ex. har man i större utsträckning försökt avskilja definitionen på 

sexualsadism från t.ex. sadomasochism för att kunna skilja på vad som räknas till psykisk 

sjukdom och ”normal sexualitet”. Beteendena hos sexualsadister som grupp varierar kraftigt, 

dock är centralt att dessa fokuserar på att dominera offret, smärta, skada och förnedring i olika 

former och där själva upphetsningen och den sexuella njutningen uppnås genom motpartens 

lidande (Stone, 2010; Nitschke et. al. 2009). Det finns alltså människor som i sin fantasivärld 

drömmer och fantiserar om sexualsadistiska handlingar, men där personen ifråga upplever 

dessa fantasier som hemska, sjuka och obehagliga, och söker hjälp. I andra fall uppfattar inte 

personen något konstigt med sin egen tankevärld och dessa söker sannolikt inte hjälp. Det 

faktum att en person kan fantisera sexualsadistiskt utan att agera ut i dessa fantasier men 

ändock uppnå diagnosen sexualsadist, är också en källa till diskussion gällande DSM´s 

kriterier (Fedoroff, 2008; Stone, 2010). En annan källa till diskussion är kriteriet som avser att 

de sexuella behoven eller beteendena orsakar signifikant lidande eller försämrad funktion 

(socialt/i livet). Kritiken riktar sig bl.a. mot att sexualsadism innehåller empatistörningar och 

där det också finns en samsjuklighet t.ex. med psykopati och antisocial personlighetsstörning 

(Fedoroff, 2008; Krueger, 2009; Stone, 2010; Nitschke et al., 2009) Man pekar också på att de 

diagnostiska instrument som finns är utvecklade från en population inom rättsmedicinska 

förhållanden med redan dömda brottslingar och huruvida den är giltig utanför denna 

population (Krueger, 2009). Det finns också flera dialoger kring att sexualsadism är en 

underdiagnostiserad störning då andra diagnoser såsom t.ex. psykopati inte utreds med tanke 

kring förekomst av eventuell samsjuklighet till psykopatidiagnosen, men också att man ej 

lyckas ”fånga in” målgruppen bland icke diagnostiserade förövare (Nitschke et al., 2009). 

Detta gör också att man diskuterar om gruppen sexualsadister är större än vad man tidigare 

trott.  

 

Beteenden hos sexualsadisten. Sexualsadisterna kan delas in i två typer. Det finns de som är 

impulsiva, och det finns de som är mer ritualistiska, vilket är det vanligare (Stone, 2010; 

Nitschke et al., 2009). Dessa kan också klassas in i kategorin som använder instrumentellt 

våld. Det ritualistiska/instrumentella våldsbeteendet är en central del. Att t.ex. hålla offret 

instängt i flera dygn, där också platsen för fångenskapen kan spela en rituell roll, skära, plåga, 

skada, våldta och med tillhyggen (också dessa med rituell/symbolisk betydelse) utsätta offret 



  18 

för sexuellt tvång och med särdeles grymhet utsätta denna för psykisk lidande. Sexualsadisten 

tycks leka med offret med utstuderad ondska och grymhet, de är också planerade och 

strukturerade och väl medvetna om vilka handlingar de begår i varje steg (Christiansson, 

2010). I en studie gjord av Hill, Habermann, Berner och Briken år 2006 (Stone, 2010), kom 

man fram till att sexualsadisten är mer benägen att döda sina offer än personer med diagnosen 

sadist enbart. Detta kan också ha att göra med att offren ofta torteras i sådan grad att de 

avlider till följd av skadorna. Detta kallas också för lustmord. Lustmord är karakteriserat av 

instrumentellt våld och kännetecknas av sexuellt övervåld som utmynnar i mord med vanliga 

inslag av t.ex. stympning av kroppen. En parafilisk lustmördare är en person som blir sexuellt 

upphetsad av att begå mord. Det ritualistiska beteendet behöver inte alltid vara synligt för 

andra än själva gärningsmannen. Beteendet i sig syftar ofta till att öka den psykosexuella 

spänningen för gärningsmannen (Christiansson, 2010; Lundberg et al, 2009).  Sexualsadistens 

självuppfattning beskrivs som grandios. Han är gud/mästare med en total kontroll och makt 

över sina offer (Krueger, 2009; Stone 2010; Mokros et al, 2010).  

Sexualsadistens sociala relationer. En sexualsadist behöver nödvändigtvis inte vara en 

enstöring utan sociala relationer, men manifesterandet av makt/kontrollbehov genom 

förnedring och tillfogande av smärta med sexuella undertoner är så gott som alltid en del av 

relationen. Sexualsadisten kan leva en typ av dubbelliv där det sadistiska på hemmafronten 

hålls ”i schack” och där han lever ut de verkligt sadistiska utanför hemmet. Forskning tyder 

dock på att sexualsadisten alltid ägnar sig åt någon form av sadistisk aktivitet även i den nära 

relationen. Motpoler ifråga om dubbelliv – att sköta sig hemma men agera ut utanför existerar 

inte. Det är också så gott som uteslutande män som är sexualsadister (Stone, 2010). Det finns 

också flertalet fall där sexualsadisten förmått sin partner att agera medhjälpare i sina rituella 

sadistiska aktiviteter. Kvinnorna har oftast en egen barndom kantad av trauma, 

missförhållanden, psykisk sjukdom och självskadebeteenden (Stone, 2010).   

Sexualsadistens bakgrund/uppväxt. Sexualsadistens bakgrund handlar inte sällan (utan att 

säga alltid) om en uppväxt i missförhållanden, våld, övergrepp, vanvård och traumatiska 

separationer från föräldrafigurer. Barnen utvecklar tidigt avvikande fantasier om våld och 

tortyr etc., och kan uppvisa sociala svårigheter i interaktion med omgivningen. Antisocialt 

beteende är också vanligt. Nicholas Groth, en amerikansk psykolog och forskare, (Lundberg 

et al, 2009), menar att mönstren hos den sexuelle sadisten uppkommit genom tidiga störningar 

under personlighetsutvecklingen i den form som ovan nämnts. Ur ett kognitivt 

beteendeterapeutiskt perspektiv talar man om tidigt inlärda associationer/erfarenheter mellan 

aggression och upphetsning som sedan förstärkts genom operant inlärning (Mokros et al, 

2010).  

Tidiga tecken / komorbiditet. Stone (2010), tar upp vikten av att vara uppmärksam på tidiga 

störningar hos barn och ungdomar. Han berör också MacDonald triaden, här refererad till 

som; The Triad of Enuresis – vilket innefattar sängvätning, att sätta eld på saker och grymhet 

mot djur (kan också kallas ”The Triad och Sociopath”). Denna triad har refererats till när det 

gäller att förutse kriminellt beteende, våld och sexualbrott och psykopati. Triaden bör 

naturligtvis ingå i en strukturerad utredning kring klienten, och bör ses som riktlinjer. En ökad 

risk finns alltså t.ex. när en pojke i tidiga tonår uppvisar tecken på emotionella/empatiska 

svårigheter och brister, tidiga antisociala beteenden och aggressiva/våldsamma tendenser. När 

sådana egenskaper hos en individ kopplas ihop med triaden uppstår en ökad sannolikhet för 

framtida våld och sexuellt våld. Här kan också dras paralleller med komorbiditet, alltså 

förekomst av flera diagnoser samtidigt även hos sexualsadisten. Unga pojkar med 

aspbergerssyndrom eller schizoida drag löper också högre risk för att utöva eventuella 

sadistiska fantasier då de har en bristande förmåga till empati, medlidande och att skapa 

sociala relationer (Stone, 2010; Nitschke et al., 2009). Sexualsadism kan också förekomma 
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samtidigt som en eller flera andra parafilier såsom t.ex. pedofili, bondage, exhibitionism, 

kannibalism etc. Det kan också förekomma tillsammans med personlighetsstörningar, 

vanligen; narcissism, antisocialpersonlighetstörning och psykopati (Krueger, 2009; Mokros et 

al, 2010; Stone, 2010; Nitschke et al, 2009). 

 

Konklusioner 

       Staub (2004) definierar ondska som aggressiva beteenden där grunden finns i frustrerad 

behovstillfredsställelse. Behoven har en mycket stark drivkraft och verkar utan hierarkisk 

ordning, men gemensamt är att då vi upplever brister i dem, eller genom dysfunktionella 

beteenden uppfyller dem, skapas ett frustrerat behov och vårt utvecklande av goda sociala 

altruistiska beteenden störs. Processerna på psykologisk och psykosocialt plan som ett 

frustrerat behov för med sig i sökandet efter uppfyllandet, är prediktivt för utvecklandet av 

aggression och antisociala beteenden.   

Zimbardo (2007) menar att ondska är beteenden sprungna ur individens samverkan med 

den situation och det system som personen befinner sig i. Vi föds ej onda eller goda. Ondskan 

är enligt honom att agera med en intention att skada oskyldiga eller att vi i egenskap av person 

i maktposition/system har befogenhet att göra så att andra utför dessa handlingar. Ondskan 

sitter inte i själen och personen utan föds ur specifika situationer. Han utgår ifrån att detta kan 

hända ”vanliga” människor som vanligtvis är goda men som ändå utför onda handlingar. 

System och situation kan innefatta t.ex. politiska, historiska, kulturella, ekonomiska och 

sociala processer som vi befinner oss i och influeras av.   

Inlärningsteorier från den inlärningspsykologiska läran anser att vi har tidigare erfarenheter 

som lärt oss vad olika beteenden kan ge. Vi har kognitiva scheman och script som vi 

associerar med vilka beteenden som i sammanhanget mest trolig kan ge oss vad vi vill uppnå. 

Ett beteende kan förklaras som en kombination och samverkan mellan erfarenheter, 

personlighetsstruktur, kognitiva funktioner, emotioner och intelligens. (Wadström, 2004; 

Eikeseth & Svartdal, 2007). Ju tidigare ett antisocialt beteende börjar, desto varaktigare är det.  

Även inom inlärningspsykologin framhåller man ett samspel mellan genetisk disposition och 

inlärning och menar att det är lätt att se ett samband mellan beteendestörningar och familjer 

med sämre omsorgsbetingelser. Studier visar tydligt att det finns genetiska faktorer som 

påverkar utvecklingen av ett antisocialt beteende och där den genetiska faktorn är knuten mest 

till drag i det anitsociala beteendet som korrelerar med tidig debut, konsistent avvikande 

beteende och impulsiv aggression. Det genetiska inflytandet i en bristfällig uppväxtmiljö 

danar väg för det antisociala beteendet och ökar inlärningen av flera aggressiva beteenden. De 

kontextuella faktorer som framhävs som riskfaktorer är familj, föräldrafärdigheter, psykisk 

sjukdom hos förälder, våld i hemmet, fattigdom och otrygghet (American Psychiatric 

Association, 2002; Eikeseth & Svartdal, 2007). Det centrala i att observera ondska i 

beteenden är att vi har både inre osynliga beteenden såsom tankar och känslor, och vi har yttre 

beteenden som avser de synliga handlingar vi utför.  

Behovet av att beskriva och förklara ondskefulla handlingar har funnits länge och 

sexualsadism är ett exempel på detta. Sexualsadistens beteende beskriver ondska i handlingar 

som syftar till att skada, plåga och tortera andra i syfte att just uppnå en känsla av makt och 

njutning. Kriterierna för att diagnostik har förändrats genom åren och diskuterats frekvent. En 

del av den kritik som riktats mot diagnosticerandet är frågan om fantasier, tankar och känslor i 

samband med det sadistiska agerandet är riktiga att räkna in trots att de kanske inte alltid 

utövas. I detta finns även en diskussion kring att bedöma någons tankevärld och hur empiriskt 

detta kan bli. Att fantisera och planera våld och tortyr är dock en central del av en 
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sexualsadists beteenden. Det är inte alltid det förekommer tillsammans med ett direkt 

beteende/utförande av dessa fantasier, men då det sker är det ofta med utstuderad grymhet 

som sexualsadisten agerar. Tyngdpunkten i ondskan är även här samspelet mellan tanke och 

handling, alltså yttre och inre beteenden.  

Syftet med de tidigare teoretiska utgångspunkter och ovanstående centrala begrepp som 

presenterats i studien är att dessa vidare prövas mot fallstudien med Josef Fritzl i en analys.  
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Resultat och analys    

.  

Fallstudie; Josef Fritzl och brottet som chockade världen 

Den 28 augusti 1984 drogade Josef Fritzl sin då 18-åriga dotter Elisabeth och släpade ner 

henne i källaren och kedjade fast henne. Han våldtog henne var och varannan dag och hon 

utsattes upprepande för grov misshandel. Fritzl höll henne fängslad i en ljudisolerad 

källarlägenhet som han byggt under familjens hus. Bakom 8 stängda dörrar spenderade 

Elisabeth år efter år, i en källare till sitt eget hus, och utsattes för våldtäkt och övergrepp. Till 

följd av övergreppen födde hon sju barn med sin egen far som barnafader. Tre av de sju 

barnen fick tillbringa sitt liv med sin moder i den underjordiska källaren, ett barn dog som 

spädbarn och brändes av Fritzl i en ugn i källaren. De tre andra barnen fick leva sitt liv uppe i 

familjens hus, där de togs omhand av Fritzl och hans fru.  

I april 2008, i samband med att det äldsta av ”källarbarnen” fick lov att söka sjukvård 

uppdagades Fritzls mörka hemlighet. Elisabeth, då 42 år, hade spenderat 24 år i sitt 

underjordiska fängelse, utan att någon ens letat efter henne (Hall, 2008).  

Historien lamslog och chockade en hel värld. Fritzl har kallats ondskan personifierad, och 

även om det inte för en normalt fungerande mänsklig hjärna går att riktigt ta till sig hur det 

kunde ske, uppstod ett behov av att försöka förstå vem Fritzl är.  

Josef Fritzls barndom. Josef Fritzl föddes 1935 i Österrike några år innan det ockuperades 

av nazisterna. Hans mor Maria var känd för att hålla en strikt hand på sin sons uppfostran och 

hans fader var en försupen kringstrykare som mellan det att Josef föddes och fram tills han 

var 4 år, bodde från och till i familjen. Redan tidigt fick Josef vittna faderns våldsamheter mot 

modern, som trots detta alltid stod upp för sig.  Då Österrike togs över av nazisterna var Josef 

3 år. Föräldrafostran och Nazibudskapen är något som tros vara grundläggande för den 

ondska som Fritzl sedermera utvecklade och som bevittnades av en hel värld. Österrike 

anammade nazisternas mantra om ordning, dicsiplin och lydnad, vilket också gick stick i stäv 

med Josefs moders fostran av Fritzl. Nazisternas hårda syn på både uppfostran och kvinnor 

förespråkades också av fadern som vid den lokala puben kom i kontakt med nazisterna och 

imponerades av deras kraftfullhet och makt. Han hyllade deras budskap, men efterlevde det 

inte genom handling. Josefs far, ansågs vara en kontrollerande, karaktärslös, rastlös och 

samtidigt vek man som då orden tröt använde nävarna i försök att ta kontroll och makt i sitt 

tillkortakommande. Fritzl som sedermera utvecklade ett starkt hat gentemot fadern och det 

som han utsatt honom och Maria för, var ändå som de flesta andra pojkar mån och att behaga 

sin far då han fanns i familjen. Josef följde också sin fars hyllning av nazisterna och den satte 

djupa rötter i honom. Fadern försvann för gott ur familjen när Josef var 4 år. Josef träffade 

honom aldrig mer, men det skulle visa sig att även om han svor på att aldrig bli som sin far, 

hade han anammat flertalet av hans sämre egenskaper som närdes i kombination av relationen 

till modern, avsaknaden av en god fadersgestalt, det samhälle han indoktrinerades av och sina 

egna drifter och egenskaper (Hall, 2008). Fritzl bodde och uppfostrades av sin mor Maria. 

Hon antas på det viset också vara den som haft det största inflytandet på hans fortsatta 

danande. Maria fostrade Fritzl med en hård, disciplinerade hand. Han lärde sig respektera 

nävarna och bältet som användes frenetiskt av modern och man vittnar om att den lille Josef 

oftast var blåslagen och att hans barndomsmiljö innebar en fattighet både på materiella och 

omhändertagande faktorer då familjen led brist på pengar, mat, respekt, social status och där 

Josef både utsattes för och bevittnade våld, något som enligt forskning korrelerar starkt med 

sexuellt våld senare i livet (Lisak & Beszterczey, 2007).  Att leva som oäkta son i ett strikt 

katolskt samhälle medförde ett utanförskap, som även modern axlade. Trots detta, såg Josef 
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på sin mor med en passionerad kärlek. Han älskade sin mor på gränsen till besatthet och har 

senare uppgett att han i mycket tidig ålder hade sexuella fantasier om sin mor. En 

psykiatriker; Kurt Kletzer, (Hall, 2008), som uttalat sig i fallet menar att de största 

grundläggande åren mellan 2-5 års ålder, har central betydelse för hur Fritzl senare blev som 

människa. Han hänvisar förutom en mängd andra miljöfaktorer till de sexuella fantasier och 

den besatthet som Fritzl hyste för sin mor. En tidigt frustrerad och pressad Fritzl, bar känslor 

och upplevelser han inte kunde hantera och som danade hans karaktär, och där han varit som 

en vulkan som bara väntade på att få explodera (Hall, 2008).  

När fadern lämnade familjen blev Josef 4år, mannen i familjen. Han uppvisade flertalet 

antisociala sidor under sin fortsatta uppväxt som problem med raseriutbrott, en känsla av att 

han var speciell, att andra missförstod honom. Han hade också ett behov av hemlighetsmakeri 

och att ljuga, manipulera och kontrollera. Hans passionerade fixering vid modern, som han 

också beundrade för att hon stått upp mot fadern vändes senare till ett starkt behov av att själv 

förnedra, kontrollera, erövra och dominera. Man menar att dessa känslor mycket tidigt 

byggdes upp inom Fritzl. Han anammade fler av sin fars mer motbjudande egenskaper såsom 

t.ex. hans snuskiga humor, hans kärlek till öl, hans otrohetsdrifter och hans enorma behov av 

att kontrollera och använda våld. Dessa egenskaper som Fritzl hade var också manifesterade i 

en miljö som kan anses som närande för fortsatt negativ utveckling (Hall, 2008). 

Josef Fritzl som tonåring. Fritzl låg efter i skolan och gick med två år yngre skolkamrater. 

Detta berodde troligtvis på kriget, hans problematiska och fattiga uppväxt snarare än att han 

hade svårigheter att prestera rent intellektuellt i skolan. En skolkamrat till Fritzl under åldern 

10-14, vittnar om att alla visste att han hade problem hemma och moderns oförmåga att ta 

hand om honom och att han dagligen fick stryk och att Maria tog till våld vid minsta motgång 

med pojken.  Det finns utsago om att modern blev dement under Josefs tidiga tonår och han 

placerades vid några tillfällen på barnhem. Men han rymde alltid hem till modern. Fritzl 

beskrivs som en rastlös, nervös, hetsig, men smart och uppmärksam tonåring.  Han var med 

och lekte ibland med de andra barnen och med sitt övertag i ålder och fysik mot sina två år 

yngre skolkamrater blev han alltid ledare i leken och tycktes trivas i den rollen. Fotboll var 

och är ett stort intresse för Fritzl som följde med hela livet, dock var han till sin stora 

besvikelse aldrig någon bra spelare själv.  Josef Fritzl beskrivs dock främst som en ensamvarg 

och som fortsatte odla en mörk sida (Hall,  2008). Fritzl lämnade skolan med goda 

akademiska resultat. Han fortsatte att utbilda sig till ingenjör och ansågs kompetent, noggrann 

och med ett fantastiskt öga för detaljer. Högre upp i tonåren dolde Josef Fritzl sina inre mörka 

sidor med ett oklanderligt yttre. Han lade stor vikt vid att uppvisa en välskött yta i takt med att 

han också började visa intresse för det motsatta könet. Han blev under senare skoltid mer 

social och deltog i aktiviteter med jämnåriga där han träffade flickor och dansade. Men han 

återvände alltid hem till modern som han lade stor passion vid att ta hand om (Hall, 2008). 

Den vuxne Josef Fritzl. När Fritzl gick ut skolan, år 1956, 21 år gammal och fick sitt första 

arbete, förändrades också hans karaktär.  Han träffade Rose-Marie Fritzl vid 22 års ålder och 

hon tycktes vara perfekt som gemål för den kontrollerande Fritzl. Hon var endast 17 år, 

följsam och lydig och hennes önskan var att bilda familj, skaffa barn att ta hand om, och leva i 

ett samhälle där kyrkan var viktig.  Familj och nära omkring Rose-Marie skrämdes av Fritzls 

dominerande och hårda inställning och Rose-Marie underkastade sig mer och mer sin man.  

Fritzl med sin negativa kvinnosyn , behov av att kränka, dominera och sadistiska erotiska 

drifter kränkte även Rose-Marie kontinuerligt. Han fick sju barn med Rose-Marie. 

För den nu vuxne Fritzl var kvinnor horor, skökor och slampor, som inte kunde mäta sig 

med hans moder Maria. Kvinnor var till för att behaga honom, och han drevs av en våldsam 

sexdrift i kombination med ett enastående självförtroende. Han ansåg också att han hade både 
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rätt och makt att ta vad han ville ha. Första gången Josef blev känd för polisen, var för ett 

brott rubricerat under exhibitionism, där han ska ha blottat sig för ensamma fotvandrare i den 

lokala skogen. Det var år 1959, och anmärkas bör att det också var samma år som hans mor 

Maria dog. (Hall, 2008). Gällande Fritzls brott finns ett fåtal kända och han har bara blivit 

dömd för ett av dem innan historien om källarfamiljen uppdagades 2008. 1967, finns dock en 

dom för våldtäkt på honom och han dömdes till 18 månaders fängelse. Han bröt sig in hos en 

kvinna och våldtog henne under knivhot.  Efter att fallet med Elisabeth uppmärksammats i 

media ska han dock ha pekats ut av minst en kvinna ytterligare som uppges ha blivit 

våldtagen av Fritzl under brutala omständigheter. Detta ska ha skett 1 månad innan han fälldes 

för våldtäkten 1967. Vid tiden för brottet var Fritzl en familjefader med barn och fru, som ej 

tidigare var känd, varpå straffet blev blygsamma 18 månader. Handhavande domare uttalade 

sig om att straffet skulle ha varit längre om inte Fritzl varit en man av tidigare så god karaktär 

med fru och barn (Hall, 2008).  

I österrike finns en preskriptionstid på 10 år för sexualbrott, varpå detta inte var något som 

fanns i systemet på Fritzl 2008. Detta är dock något som man senare tagit upp och där det 

föreslås en förändring i lagen för att minimera den här typen av missar i framtiden. Det finns 

tankar om att man kanske hade kunnat misstänka att det kan ha pågått något i familjen Fritzl 

om det funnits i hans register. Att man då dottern försvann, och upprepade gånger lämnade 

barn hos sina föräldrar, i kombination med Fritzls kända hårda uppfostran av barnen och 

Elisabeths försök till revolt mot den, kanske haft en minsta möjlighet att nysta vidare i det 

(Hall, 2008).  

Josefs perversa sexuella drifter har enligt källor även levts ut via besök på bordeller, 

klubbar och prostituerade. Temat var dominans, sadism och kränkning. Prostituerade som trätt 

fram har vittnat om sexuella riter med sjukliga inslag och perversion bortom alla gränser 

(Hall, 2008). 

Josef Fritzl, hjärnan bakom brottet -  The Evil Within. Fritzl närde en kärlek till dottern 

Elisabeth som kan liknas vid den passion han kände för sin mor. Elisabeth uppger, mot 

Fritzl´s nekande, att han våldtagit henne rutinmässigt från det att hon var 11 år. Han kämpade 

hårt med att dominera och kontrollera alla barn, men Elisabeth var den som utsattes värst och 

därmed också sannolikt var den som försökte slå sig fri på ett mer trotsigt sätt. Detta förargade 

den dominanta fadern och slutade i en tragedi. Strax innan han drogade och släpade ner henne 

i den källare som kom att bli hennes hem i 24 år, hade Elisabeth som varit hemifrån för att 

arbeta som servitris fått smak på det självständiga livet. När hon återvände hemåt igen 

sommaren 1984 var det med en plan att från hösten leva självständigt och frigöra sig från den 

tyranniske fadern. Planer hon aldrig hann sätta i verket (Hall, 2008). Fritzl hade under lång tid 

byggt det underjordiska rummet där han fängslade Elisabeth och de kommande barnen. Han 

var känd för att vara duktig på att arbeta och att gilla att arbeta med huset. Ingen misstänkte 

att det fanns en plan av obeskrivlig grymhet bakom byggandet. De trodde – vilket också Fritzl 

underhöll, att han byggde för att kunna hyra ut delar av huset till hyresgäster. Under tiden som 

Elisabeth satt fången under huset, uppges över 100 personer ha hyrt rum av Fritzl. Ingen 

hörde något konstigt och Fritzl som visserligen var känd för att vara en oscocial, dominant 

och hårt disciplinerad man, sågs ändå som en klanderfri medborgare av samhället som stod 

vid sitt ord och arbetade hårt för att försörja sin familj. I analyser av bunkern som Fritzl 

byggde dras också paralleller till naziregimen som Fritzl beundrade och starkt sympatiserade 

med (Hall, 2008). När Elisabeth ”försvann” spann han ett nät av lögner om att hon givit sig av 

och meddelat att hon aldrig mer tänkte återvände. Han fabricerade ”bevis” för sin historia i 

form av brev som han upprört och förtvivlat kommunicerade kring i samhället. Tre av barnen, 

födda 1989, 1990, 2002, fick alltså leva sina liv i källaren med modern fram tills den dagen då 

allt avslöjades.  Barnen som fick leva uppe i huset hos Rose-Marie och Josefs omvårdnad var 
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födda 1992, 1994, och 1996. De levde ovetandes om sina syskon i källaren, medan 

”källarbarnen” fick höra berättelser om sina syskon och deras social liv från Fritzl. I 

dokumentären Josef Fritzls mörka hemlighet, (Blakeway Productions, 2008), som gjordes kort 

efter avslöjandet så berättar man att Fritzl ofta berättade och till och med visade filmer för 

”källarbarnen” om hur deras syskon levde livet ovanför deras huvuden. Att Elisabeths 3 barn 

dök upp på Josef och Rose-Marie Fritzls trappsteg var också ett ”bevis” gentemot den 

ovetande omgivningen på dotterns oansvariga leverne. Hon bad för barnen i brev som Fritzl 

tvingat henne att skriva, att de skulle ta hand om dem för henne räkning, samtidigt som hon 

skrev om hur de barn hon hade hos sig själv utvecklades. Josef och Rose-Marie Fritzl blev 

föremål för beundran och sympatier från medborgarna som såg dem ta hand om den förlupna 

dotterns barn. Det första av barnen adopterades, medan de andra ”växte upp hos släktingar” 

vilket också berättigade till bidrag för Fritzl som stod som vårdare för barnen (Hall, 2008; 

Blakeway Productions, 2008).   

Josef Fritzl – två decennier av ondska ser dagens ljus. När så den äldsta dottern Kerstin, 

född 1989, i början av april 2008, insjuknade av följder av den depraverade källarmiljön ville 

Fritzl först inte ta henne till sjukvården. Han avvaktade några dagar, men Kerstin blev inte 

bättre. Vad som avgjorde det för Fritzl förödande beslutet är för oklart, men han tog henne till 

sjukhuset med en vad han trodde var en hållbar historia tillhands. Han hade hittat Kerstin 

medvetslös och han hade ett brev med sig från den försvunna dottern, där hon bad för flickans 

liv och att hon skulle få den hjälp hon behövde.  Elisabeth hänvisade också i sitt brev till 

Kerstins morfar, Fritzl, att Kerstin var skygg för människor och att morfadern var den enda 

hon kände. Fritzl har beskrivits av läkarna som mycket seriös och korrekt i kontakten. Men 

läkarna som förbryllades av flickans sjukdomstillstånd och avsaknad av bakgrund i 

sjukvårdsregister såväl som någon annanstans fattade misstankar. I kombination med det och 

Fritzls undflyende svar på frågorna, gick de ut i media och efterlyste modern Elisabeth.  Även 

det omfattande polisiära arbetet och experter på sekter tillsammans med mediadrevets 

sökande fick sekter att höra av sig och ta avstånd från att de skulle vara inblandade. Fritzl 

fortsatte tappert att hålla huvudet över vattenytan med sina lögner, men bubblan sprack. 

Påtryckningar om att hitta Elisabeth i kombination med att Fritzl blev alltmer pressad gjorde 

att han slutligen förde Elisabeth till sjukhuset. Elisabeth avslöjade allt och en av världens mest 

ondskefulla personer synades i dagens ljus (Hall, 2008). 

 

Individ eller Situation? 

 

        Studien är tydlig i fråga om att föräldraskap har en avgörande inverkan på sedermera 

ondskefulla beteenden vilket också är adekvat i en analys av fallstudien. Ju tidigare ett 

antisocialt beteende börjar, desto varaktigare är det. Individfaktorer har en betydelse för hur vi 

omsätter och tolkar erfarenheter. Även inom den inlärningspsykologiska läran som studien 

hänvisar till, framhåller man ett samspel mellan genetisk disposition och inlärning och menar 

att det är lätt att se ett samband mellan beteendestörningar och familjer med sämre 

omsorgsbetingelser. Som tidigare redogjorts för ifråga om inlärning skapar det brister i 

adekvat inlärning att som barn får världen definierad av hotfullhet, övergrepp, försummelse, 

vanvård och fysisk aggression. De har en benägenhet att övertolka andras beteenden som 

aggressivt och hotfullt, även om det inte är direkt riktad mot dem själva. Detta kan skapa 

ihållande motiv till aggression som en frukt av en fientlig uppväxtmiljö och inadekvat fostran 

med brist på normala och verklighetsförankrade normer. Fritzl uppvisar tidigt en avvikande 

inställning och aggression mot sin omgivning. Han har en symbiotiskt osund relation med sin 

mor som också uppvisar avvikande sociala beteenden. Modern Maria är själv utsatt för våld 

av sin make, och applicerar sig egen aggression i fostran av Fritzl. Fritzl lär sig tidigt att 
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uttrycka ilska och aggression och detta skapar tillsammans med en känsla av att vara speciell 

och något mer än andra, en beteenderepertoar som medför en känsla av makt, effektivitet och 

kontroll som kan relateras till Staubs teorier om de grundläggande basala behoven. Fritzls 

egen karaktär som är genetiskt betingad med predisponerade personlighetsegenskaper 

tillsammans med en benägenhet att agera aggressivt förstärks av uppäxtfaktorer och skapar en 

antisocial värdegrund. Fritzls grundläggande basala behov av trygghet och positiva relationer 

tillfredsställs i negativ/destruktiv riktning och det får också effekter för behoven av förståelse 

för sin omgivning och egen självuppfattning. Han förkroppsligar en negativ syn och tolkning 

av människor omkring sig och en önskan om att orsaka dem skada (Staub, 2003). Detta sker i 

parallell med att hans egen självuppfattning formas. Han är speciell, utvald och mer 

kompetent än andra.  

Staub (2003) refererar till att när en person med låg självkänsla till följda av vanvård, i tidig 

ålder lär in aggressiva beteenden och via dem uppnår en känsla av makt och kontroll som de 

tidigare haft avsaknad av, kan denna utvecklas till en för omgivningen farlig person. En tidig 

brist på att på lära in adekvata och effektiva färdigheter i självkontroll utgör sannolikt även 

grund för en frånvaro av socialisering och effektiv förmåga till självvägledning och 

självkontroll. Det går inte heller att utesluta att Fritzl uppvisar tidiga tecken på psykisk 

störning. Uppsatsförfattaren har inte för avsikt att sätta diagnos på Fritzl, dock finns 

paralleller att dra med komorbiditet som man refererar till ifråga om sexualsadistiska 

beteenden och andra former av psykisk sjukdom. I Fritzls fall baserat på; den aggressiva natur 

hans beteenden uppvisar, hans grandiosa självuppfattning, hans temperament och de uttryck 

hans brottsliga karriär tagit, ligger t.ex. narcissism när till hands (Krueger, 2009; Mokros et al, 

2010; Stone, 2010; Nitschke et al, 2009). 

Fritzl har som en konsekvens av den bristfälliga uppväxten en avsaknad av de kognitiva 

kapaciteterna och färdigheter som krävs för ett effektivt och normativt deltagande i skolor, 

sociala sammanhang och social kompetens som skulle kunna verka som skyddsfaktorer. Han 

fortsätter att utveckla ett antisocialt beteende som leder till utanförskap (Staub, 2003). Man 

menar att ett genetiskt inflytande av en bristfällig uppväxtmiljö danar väg för det antisociala 

beteendet och ökar inlärningen av flera aggressiva beteenden. De kontextuella faktorer som 

framhävs som riskfaktorer i samband med detta är familj, föräldrafärdigheter, psykisk 

sjukdom hos förälder, våld i hemmet, fattigdom och otrygghet (American Psychiatric 

Association, 2002; Eikeseth & Svartdal, 2007). Josef Fritzl upplevde sannolikt brister på 

samtliga aspekter.  

Fritzl söker umgänge på sina villkor och utifrån sina basala behov. Han utvecklas till att 

söka utlopp för sin sexualitet i kombination med makt och kontroll genom att skada och 

förnedra. Hans fantasivärld får mer och mer utlopp i direkt handling och detta medför också 

en förstärkning på aggressionen. Avseende Fritzl i tonåren och som vuxen är det aggressiva 

beteendet av sådan art att det utövas i rent manipulativt syfte för att uppnå ett specifikt mål 

(Wadström, O. 2004). Aggression är ett begrepp som återkommer som gemensam komponent 

ifråga om att utveckla ondskefulla beteenden. Den fyrfaktormodell som Zimbardo & Haney 

(2011) presenterar är en indikator på att vid höga utslag på de fyra komponenterna 

(fientlighet, ilska och fysisk och verbal aggression) hos en individ ligger till grund för att en 

individ kan genomföra ondskefulla handlingar. Utifrån fallstudien så uppvisar Fritzl samtliga 

komponenter och kan också konstateras ha upplevt desamma själv både gällande begreppet 

föräldranegativitet som studien redovisar, och i den omgivande miljön som är nazi-influerad 

(Lisak & Beszterczey, 2007; Staub, 2003; Hall, 2008)  

Fritzl blir tidigt avvisad av sina föräldrafigurer och han upplever både känslomässig och 

materialistiskt vanvård vilket också drar paralleller till hans senare förmåga till anknytning 
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(Staub, 2003). Hans grandiosa självbild och aggressiva benägenhet är styrfaktorer i det sätt på 

vilket han skapar och söker relationer där detta kan få utlopp. För exempel; hans tidiga 

uppväxtår med de yngre skolkamraterna där han var större och starkare, hans sökande i 

sociala kretsar under tonåren där han prövar sig fram men ändå återvänder till den 

idealiserade modern, hans relationer till prostituerade där han lever ut sin aggression. 

Sedermera fortsätter detta i äktenskapet med Rose Marie, de våldtäkter som redovisas och att 

förgripa sig på sin dotter under fruktansvärda omständigheter (Lundberg et al, 2009; Krueger, 

2009; Stone, 2010; Mokros et al, 2010). Ifråga om att tidigt känna igen tecken och 

riskfaktorer på ondska, så finns en grund i de syndrom som diagnostiseras på barn och 

ungdomar; trotssyndrom och uppförandestörning. Dessa diagnoser behöver nödvändigtvis inte 

leda till att individen i framtiden utvecklas till en ond person som hänger sig åt ondskefulla 

handlingar, men det är icke desto mindre ett anlag och en beteenderepertoar som gynnar en 

sådan utveckling. Att bära på en personlighetsdisposition avseende dessa egenskaper, i en 

socialt negativ miljö, med föräldranegativitet i fostran och omhändertagande, utgör allvarliga 

grunder för att utveckla personlighetsstörningar och framtida våldsbrott. Hos Josef Fritzl kan 

man hitta komponenter både i personlighet och i uppväxtvillkor som man tror varit avgörande 

för de brott han gjort sig skyldig till. De grundläggande uppväxtåren kantades av 

försummelse, våld och hård disciplin. En våldsbenägen far med alkoholproblem som kom och 

gick och sedan försvann helt, en mor som uppfostrade hårt med nävar och bälte, en brist på 

tillfredställelse av de grundläggande basala behoven av trygghet, goda sociala relationer, ett 

utanförskap som danades genom att vara oäkting i en religiös miljö, isolering från samhället 

och omgiven av värderingar sprungna ur naziväldet. Bristen på kärlek, närhet, ömhet och 

värme, tros ha utgjort en grund för att Fritzl i samverkan med andra faktorer utvecklat en 

störning i sin personlighet som tog sig uttryck i önskan om att härska, dominera, skada främst 

kvinnor. Hans kärlek till modern innefattade en gränslös lojalitet och hängivenhet men tog sig 

också uttryck i sexuella fantasier som aldrig fick utlopp. Fritzls behov av att äga och dominera 

tros ha uppkommit delvis av den motstridiga symbios och hårt fostrande relation han hade till 

sin mor. Utloppet för frustrationen riktade sig mot andra kvinnor då modern var ”upphöjd”. 

Hans på många områden vanvårdande barndom gjorde honom frustrerad och aggressiv där 

jakten på behovstillfredsställelse tog sig mer och mer destruktiva uttryck. Modern och 

uppväxten var de variabler som orsakade och vidmakthöll konflikten av lojalitet till 

moderskapet och frustration över försummade basala behov hos Fritzl. Det var först efter 

hennes död som han beskrivs ha eskalerat och gett uttryck för sina gemena impulser att vilja 

skada, dominera kontrollera, manipulera och skrämma (Hall, 2008). Även hos sexualsadisten 

finns faktorer av själupplevd försummelse, vanvård, övergrepp och traumatiska separationer 

från föräldrafigurer. De har tidiga fantasier i att drömma om våld och tortyr och uppvisar 

antisociala beteenden i kombination med sociala svårigheter. De uppvisar liksom Fritzl 

emotionella svårigheter i tidiga tonår och har en avsaknad eller brister i sin empatiska 

förmåga och en grandios självuppfattning (Lundberg et al, 2009; Krueger, 2009; Stone, 2010; 

Mokros et al, 2010). När ett sadistiskt och ondskefullt beteende så småningom manifesteras i 

handling förklaras det genom tidigt inlärda associationer/erfarenheter mellan aggression och 

upphetsning som sedan förstärkts genom operant inlärning (Mokros et al, 2010). Definitionen 

på ondska innefattar beteendekomponenten att vilja skada, dominera, orsaka smärta, förnedra 

och tortera. Att vilja något har sitt ursprung i att ha lärt in beteenden som ger utlopp för inre 

beteenden såsom känslor och tankar varpå dess rötter finns i individens personlighet.  

Teorierna sammanstrålar i hur ondskefulla beteenden utvecklas avseenden att en fallenhet 

för dessa beteenden grundläggs under uppväxten då vi lär in och utvecklar våra inre och yttre 

beteenden genom att vi som individer opererar på och interagerar med vår omgivning. Detta 

är grundläggande för vår beteenderepertoar senare i livet och för vår uppfattning av oss själva 

och hur vi tar oss an behovstillfredsställelsen framåt i livet (Zimbardo, 2007; Staub, 2003; 
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Eikeseth & Svartdal, 2007; Ramnerö & Törnekke, 2006.).  Ett av de mest effektiva 

inlärningssätten är modellinlärning, vilket särskilt effektivt för inlärning och förvärvandet av 

aggressiva beteenden (Wadström, 2004). Som barn är vi utlämnade till våra vårdnadshavares 

förmågor. De skapar vår inlärningsmiljö och de förutsättningar vi får att lära in adekvata 

kognitiva strukturer och scheman som blir en grund för våra normer och värderingar, från 

vilka vi fattar beslut och agerar.   

Zimbardo (1998) har i sitt experiment Stanford Prison Experiment påvisat att 

situationsfaktorer kan överbrygga personlighet i en specifik situation och system. Personerna i 

STE ansågs vara normalfungerande, friska vuxna människor som i en betingad miljö ägnade 

sig åt sadistiska handlingar såsom att vara beräknande, uppvisa illvilja, trakassera, nedvärdera, 

kränka och förnedra de intagna medvetet. Del av orsaksfaktorerna ur Zimbardos 

systemperspektiv anses ligga i den ”roll” som vakterna antar och att man i ett auktoritärt 

regelsystem ges ”alibi” att agera ut grymma beteenden. Vidare hänvisar dock även Zimbardo 

till de grundläggande basala behoven; Vi människor vill känna tillhörighet, och har en enormt 

stark drivkraft just i att söka sociala relationer och sammanhang där vi kan passa in och höra 

till (Zimbardo & Haney, 1998). Att frånta en individ ansvaret för sina handlingar trots 

extrema situationer förefaller dock i studiens resultat som missvisande och en icke adekvat 

slutsats. En slutsats uppsatsförfattaren gör utifrån studien är att trots att situationen i sig 

betingar ett visst utfall och en begränsad möjlighet till repertoar gällande möjliga beteenden, 

finns belägg för att hänvisa till att handlingen sannolikt är sprungen ur de inre psykologiska 

processerna. Det är inte situationen som agerar – den skapar ramarna för utrymmet att agera 

inom, men personen i det agerar utifrån sin förmåga. Zimbardo (2007) menar att vi ”leds in” i 

ondskefulla beteenden under vissa betingelser men hänvisar också att vi är aktörer som aktivt 

agerar tillsammans med andra aktörer i olika system och att vi är i ständig förändring. Trots 

att Zimbardo förespråkar system och situation som orsaksfaktorer utesluter han inte individen 

utan förespråkar att mänskligt beteende bör analyseras i en trepartsanalys som belyser 

komplexiteten i hur situationsfaktorer, individuella faktorer och systemfaktorer samverkar, för 

att vi ska kunna förstå mänskligt beteende (Zimbardo, 2007). Zimbardo (2007) refererar till 

system. Detta kan vara t.ex. politiska, historiska, kulturella, ekonomiska och sociala system 

som medför processer som vi befinner oss i som grund till att goda människor utför onda 

handlingar. Gällande fallstudien kan även kopplingar till detta styrkas, men bara i viss mån. I 

fallet Fritzl kan situationsteorin kopplas till den tidsepok som Fritzl växte upp i främst med 

åtanke på Nazisternas intåg i Österrike. Sannolikt är detta en del av grogrunden för Fritzls syn 

på kvinnor, ordning och lydnad i det nazistiska budskapet. Man kan även hitta andra 

paralleller i hans bygge av bunkern där Elisabeth fängslades och det man i den nazistiska 

andan utsatte judarna för i koncentrationslägren. Det finns influenser att dra från alla de 

system som exemplet ger och sannolikt har dessa som nämnts förstärkt Fritzls snedvridna bild 

av sig själv och andra, men grundfrågan är om det i Fritzls fall var orsaken till uppkomsten av 

hans ondskefulla beteenden?  Resultatet indikerar att det sannolikt inte är fallet.  

Även om Zimbardo framhåller att ondska är sprungen ur situation så upplever 

uppsatsförfattaren att han rör sig i en gråzon sett från det dispositionsbaserade perspektivet 

han vill ta avstånd ifrån. Detta genom att söka orsak i situationsfaktorer och individfaktorer 

där han lyfter resonemang kring drivkraften i basala behov och individfaktorer i 

trepartsanalysen som belyser människan som aktör i sitt eget liv. Knyter man samman Staubs 

teorier med Zimbardos, finner man att vi är individer, med grundläggande behov och drifter, 

som agerar i situationer vi befinner oss i. Det finns gemensamma nämnare kring att beskriva 

ondska i de föreslagna teorierna som studeras. Ondska har ett ursprung i våra inre processer 

på ett psykologiskt och socialpsykologiskt plan. Uppsatsförfattaren tolkar resultatet som att 

det finns en predisposition till aggressivitet i människans natur som i sin tur utifrån 
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sociokulturella erfarenheter och ett inlärningspsykologiskt perspektiv kan leda till ondskefulla 

handlingar.  

Den mänskliga ondskan som är ett begrepp som Zimbardo (2007), fäster en tonvikt på att 

handlingen i sig inte nödvändigtvis har ett ont uppsåt och att människan/aktören bakom 

handlingen inte behöver vara ond. I likhet med Rosseau (Svendsen, 2001) som framhävde att 

ondska är en frukt av civilisationen, vill Zimbardo lägga mer tyngd och uppmärksamhet på 

situationsfaktorer och system. Staub (2003), belyser behovstillfredsställelse som en 

fundamental drivkraft för våra beteenden. Även detta i sig kan ses som handlingar som kan 

skada, men inte som konkret ondska då syftet inte är att skada. Som inledningen i studien 

nämnde så hävdade Immanuel Kant att mänsklig ondska är sprungen ur ett behov att 

maximera vårt egenintresse att det finns medfödd grymhet (Svendsen, 2001). Studien tyder på 

att teorierna inte är motpoler till varandra utan att de alla bidrar till att perspektivet istället 

breddas och fångar in fler aspekter av mänsklig ondska.  

 

I en analys av materialet i fråga om att beskriva ondskan så visar studien att detta innefattar 

två nyckelbegrepp; dels att vilja skada (inre beteende), och de som faktiskt gör det (yttre 

beteende). 

Med yttre beteenden menas exempelvis; att såra, kränka, skada, skrämma, våld, tortyr, 

misshandel, våldtäkt, övergrepp, trakassera/terrorisera, förnedra. De inre beteendena 

innefattar det riktade och avsiktliga såsom att; vara medvetet elak, illvillig, vilja göra ont, ge 

efter för gemena impulser, grymhet mot/på någon/något. Att fantasier och tankevärld är en 

komponent styrker och ger en viktig inblick i det ondskefulla i beteendena. Beteendetermerna 

kan var för sig i handling uppfattas som mindre lämpliga och bra beteenden men kan också 

ske oavsiktligt (som t.ex. oavsiktligt kränka eller skada någon). Därför blir uppdelningen i 

inre och yttre beteenden viktig då de i samverkan fångar upp de komponenter som utgör ett 

sätt att beskriva ondska i mer begripliga beteenden. Sexualsadisten redovisar som exempel en 

obeskrivlig grymhet i tankar och fantasier, som levs ut i samma anda. De njuter av att tillfoga 

offret skada som studien likställer med Fritzls planerande och genomförande av dotterns 

försvinnande och den terror han utsatte henne för under alla dessa år. 

Drivkraften/motivationen bakom beteendena är det som utgör det onda sedd ur en 

kombination av inre och yttre beteenden.  

Hade situationsfaktorer kunnat göra Fritzl mindre farlig och mindre ondskefull? En slutsats 

som studien medför är att onda människors som i grunden har ondskefulla ansatser, sannolikt 

är onda i sina kognitiva scheman och beteendemönster, oavsett situation. Således föder 

studien ett påstående: En situation kan göra en god människa ond, men en situation kan inte 

göra en ond människa god.  

Josef Fritzls behov att härska, dominera, skada, våldta, tortera, ljuga, manipulera, terrorisera 

och uppnå total makt och kontroll är ondska. Att under alla dessa år fängsla sin egen dotter 

och sina egna barn/barnbarn, som han dessutom fått genom att upprepande förgripa sig på sin 

egen dotter, är ett ypperligt exempel ur verkligheten och beskriver ondska. 
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 Diskussion 

 

Metoddiskussion 

Litteraturstudier grundar sig i analyser av andras forskningsresultat. Forskningen som 

presenteras som teoretisk referens analyseras mot fallstudien i ett försök att applicera teorier 

och beteendekomponenter som kan beskriva ondska. Begränsningen i en uppsats på denna 

nivå innebär för författaren att analysera kortfattat, vilket blir en begränsning i resultatet. 

Analysen och resultatet är tolkningar författaren gör med bakgrund av de teorier som studien 

representerar.  Processen har syftat till att objektivt analysera likheter och skillnader i teorier 

kring ondskefulla beteenden för att söka gemensam begreppsdefintion för ondska, dock kan 

subjektiviteten i ett sådant förfarande inte bortses ifrån.   

Författaren av studien anser att större tillgång till att omsätta fler verkliga fall, hade kunnat 

styrka studiens resultat ytterligare. Så också om verksamma kliniker inom exempelvis 

rättspsykiatrin använts som källor ifråga om deras tolkning av ondska och ondskefulla 

beteenden lyfts in hade detta kunnat bredda studien på ett positivt sätt. Författaren hade också 

önskat mer utrymme att processa det teoretiska materialet, både det befintliga och att lyfta in 

mer material i form av artiklar för att fördjupa sig på området studien avser i en bredare 

analys. Det har varit en svårighet att hitta artiklar som riktar sig mot den aktuella 

frågeställningen, men också att hitta konkreta artiklar kring fenomenet ondska så avskalat från 

teologiska och religiösa influenser som studien avsett att belysa. Det utgör också en 

begränsning i att kunna nå resultat på annat än ytlig basis.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet av studien och besvarandet av frågeställningen är redovisat under studiens avsnitt 

för resultat och analys, men även den teoretiska referensram som presenteras har kommit att 

bli en viktig del av analysen. Frågeställningen har besvarats såtillvida att teorierna till stor del 

bekräftas av fallstudien till fördel för främst individperspektivet. En viktig slutsats är 

kombinationen av inre och yttre beteenden. Att utföra ett beteende som skadar räcker inte för 

att kunna beskriva ondska. Det är andemeningen, syftet och avsikten med det riktade 

beteendet - viljan att skada -, som ger tyngden och omfattningen av det onda och stundtals 

svårbegripliga. Inlärningspsykologins indelning av inre och yttre beteenden som fångar såväl 

synliga handlingar som inre, för ögat dolda beteenden såsom tankar och känslor, ger 

ytterligare en dimension till ondskan.  

Dessa personer finns i vårt samhälle och de begår grova våldsbrott, vissa upptäcks, andra 

inte. De kan ha passerat i vårdinrättningar och vårdsammanhang, för andra problem och/eller 

för problem med psykisk och fysisk hälsa. Det går inte alltid utgå ifrån att de söker eller 

hänvisas till de rätta instanserna och kunskapen kring denna typ av komplexa diagnoser är låg 

i de flesta sammanhang som inte specifikt specialiserats på de områdena. Det är av värde för 

personer inom psykiatri, allmänsjukvård och även inom författarens eget yrkesområde 

ungdomsvård/institution/behandling att öka kunskapen kring ondska och utvecklingsfaktorer 

som gynnar en ondskefull utveckling. Att beskriva ondska innebär att synliggöra beteenden 

för att kunna benämna någon som ond och ondskefull och att detta ska vara legalt även på en 

klinisk nivå. Det fungerar i folkmun, folk vet vad man menar, och individen som förövare kan 

ofta själv förstå intellektuellt sätt att det denna gör är elakt och ondskefullt (det är ju därför de 

gör det!), även om det empatiska resonemanget uteblir. Då bör steget inte vara så långt till att 

det även blir ett kliniskt godkänt begrepp utan religiösa undertoner?  
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Författaren har med denna studie haft förhoppningen att kunna ge en initial grund för 

studiens ansats att beskriva ondska med beteenden. För framtida forskningsansatser föreslår 

uppsatsförfattaren ytterligare strävan mot tydligare begreppsdefinition gällande ondska och en 

gemensam grund för detta bland verksamma inom fältet. Ansatsen till den föreslagna 

forskningen bör ses med motivet att ”avdramatisera” och begreppsliggöra ondska så att det 

blir applicerbart i diagnostik, preventionsarbete, risk- och farlighetsbedömning och 

omhändertagande inom kliniska verksamheter där dessa människor förekommer.   
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