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ABSTRACT 
 

Despite vast existing research on apartheid in South Africa, little is known about the 

perspective of those who got blamed for the comprehensive violence, those who thought 

of themselves as confident combatants and heroes, while others judged them as 

criminals. This study aspires to create a more nuanced picture of these men and focuses 

on the perpetrators self perception concerning the political violence. It examines the 

complex elements of individual responsibility, moral beliefs, indoctrination and self 

justification. The study is executed as a narrative analysis as it compares six different 

Amnesty hearings, held by the South African Truth and Reconciliation Commission. 

The applied theoretical perspective rests on the assumption that most acts of political 

violence are a product of circumstances rather than individual inclinations. As great 

theorists have claimed this before, one of the premier purposes of this study was to test 

this theory in a narrow context. Further more the study only aspires to explain the social 

reality of these men according to themselves, and therefore no extensive research has 

been made regarding apartheid in general. The analysis raises important questions 

regarding whether it’s really appropriate to grant murderers amnesty as a reward for 

confessing their crimes. Most importantly these stories add further nuance to the term 

perpetrator and human behavior, which makes this study a part of the constantly 

growing body of research on understanding humanity and evil.   

 

Trots omfattande forskning kring apartheidsystemet i Sydafrika och dess våldsamheter, 

verkar det inte finnas särskilt mycket material som belyser perspektivet från 

människorna bakom våldshandlingarna. Övertygade kombattanter som såg sig själva 

som hjältar, medan andra klandrade och dömde dem som brottslingar. Den här studien 

ämnar att ge en mer nyanserad bild av dessa män, och fokuserar på förövarnas 

självbilder beträffande det politiska våldet. Studien undersöker komplexa faktorer så 

som individuellt ansvar, moralisk övertygelse, indoktrinering och självrättfärdigande. 

Det är en narrativ berättelseanalys som bygger på vittnesmål från sex olika Amnesty 

hearings, genomförda av sannings- och försoningskommissionen i Sydafrika.  
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Uppsatsens teoretiska utgångspunkt grundar sig i antagandet om att politiska 

våldshandlingar och kränkningar av mänskliga rättigheter snarare är en konsekvens av 

särskilda omständigheter än personliga benägenheter. Då många teoretiker hävdat detta 

tidigare, syftar studien att tillämpa denna teori i en snäv kontext. Det är den sociala 

verkligheten för dessa män enligt dem själva som står i fokus och uppsatsen belyser 

därför inte apartheidsystemet i sig. Analysen tar upp angelägna frågor kring huruvida 

det egentligen är lämpligt att bevilja förövare amnesti som belöning för att de erkänt 

sina brott. Studien bidrar dock först och främst till en mer nyanserad bild av mänskligt 

beteende och begreppet förövare, och ingår därför i den ständigt växande forskningen 

kring mänsklighet och ondska. 
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1.INLEDNING 
 

Mördare, förövare och torterare är begrepp de flesta associerar med ondska, ett ämne 

som präglat människans historia och som ständigt fortsätter att beröra och uppröra. Det 

går därför antagligen inte att räkna de otaliga omfattande och tvärvetenskapliga studier 

kring krig, politiskt våld, folkmord, krigsförbrytelser och terrorism som gjorts. Genom 

det globala samhällets näst intill obegränsade kommunikationsmöjligheter kan vi idag 

också ta del av de många konflikter som pågår i världens alla hörn. Media matar oss 

med en stereotyp bild av förstörda människoliv och ondskefulla, nästintill omänskliga 

gärningsmän. Genom en sådan rapportering blir det enkelt att på tryggt avstånd känna 

sympati med offren och avsky mot de monster vars handlingar drabbat oskyldiga. På så 

vis kan vi skapa en kollektiv identitet som goda människor identifierat i motsats till de 

onda. Att försöka skildra dessa våldsverkare på ett något mer nyanserat sätt är svårt då 

vi människor gärna vill hålla kvar vid föreställningen om att mördare och torterare är 

olika från dig och mig. Vem som helst kan egentligen falla offer för våldsbrott, även om 

vissa grupper i samhället ofta löper större risk att marginaliseras och därmed är utsatta i 

större utsträckning än andra. Men när vi vänder på problemet och istället frågar oss om 

vem som helst också kan begå våldsbrott tycks svaret inte vara lika självklart. För hur 

ska vi kunna förhålla oss till ondska om den inte går att spåra till en viss grupp av 

människor?                

 Ett tydligt exempel på strukturell ondska är apartheidsystemet som diskriminerade 

den svarta majoritetsbefolkningen, och där människors etiketter som offer, förövare, 

förrädare och mördare nästan flöt ihop. Våldet drabbade människor oavsett ålder, kön, 

hudfärg, politisk tillhörighet eller social status. Under 1990-talet erhöll Sydafrika också 

stort medialt utrymme internationellt sett när regimen ersattes av demokrati och världen 

firade. Forskningen kring apartheid är därmed omfattande, men lämnar liksom all 

forskning beträffande konflikter några luckor kring människorna bakom händelserna. 

Den här uppsatsen kommer därför att belysa några av männen som utsågs till 

syndabockar för det utbredda våldet i Sydafrika under apartheid. Vanliga män som gick 

från att vara övertygade kombattanter och hjältar i mångas ögon, till att dömas ut som 

kriminella våldsmän av andra.  
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När de sedan fick chansen att benådas och släppas ut i samhället igen av landets 

sannings- och försoningskommission, förutsatt att de avslöjade hela sanningen, tog de 

tillfället i akt. 

 

1.2 PROBLEMFORMULERING, SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

 

Ett vanligt fenomen är att vi nästan reflexmässigt distanserar oss från de förövare som 

fråntagit individer deras mänskliga värde på olika sätt och moraliserar, fördömer samt 

demoniserar dem. Ett faktum som vi ofta förbiser är dock att vi genom demonisering 

själva avhumaniserar dessa människor. Syftet med denna uppsats är därför att studera 

politiskt våld ur förövarens perspektiv och på så sätt belysa människan bakom brottet. 

Fokus ligger vid deras resonemang kring individuellt ansvar, moralisk övertygelse, 

indoktrinering och militärisering, samt ånger och förlåtelse. Analysen i uppsatsen ämnar 

att bidra till förståelse och generera en mer nyanserad bild av dessa män, utan att lägga 

någon värdering i huruvida de är bra eller dåliga människor.      

 Undersökningen är utformad efter frågeställningen: Grundar sig männens 

våldshandlingar i personliga benägenheter, eller är de en produkt av sociala 

omständigheter? Går det att uttyda klara mönster och samband i männens resonemang? 

Finns det skäl för att synliggöra förövarens perspektiv?   

 

1.3 MATERIAL 
 

Uppsatsens primärmaterial består av vittnesmål från sex olika Amnesty hearings, vilka 

ägde rum i samband med Sydafrikas sannings- och försoningskommission, även 

benämnd som TRC. Vittnesmålen avgavs mellan åren 1996-2000 och inbegriper sju 

män som alla söker amnesti för olika våldshandlingar, vilka begåtts under 

apartheidregimens tid. De är offentliga handlingar som går att finna under rubriken 

Amnesty Hearing Transcripts på sannings- och försoningskommissionens officiella 

websida.  
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Gällande urvalsprocessen prioriterades variation i så lång utsräckning som möjligt 

avseende fallens brottstyp, årtalet de behandlades, förövarens motiv och politiska 

bakgrund samt ålder och sociala förutsättningar. Denna prioritering gjordes för att 

möjliggöra en så givande jämförelse som möjligt. Att just den här formen av vittnesmål 

valdes ut istället för förhör i samband med konventionella rättegångar, beror på att 

förövarens egen version erhåller större plats. Kravet på att förövaren måste avslöja hela 

sanningen kring sina brott för att få amnesti genererar utförligare beskrivningar av både 

bakomliggande omständigheter och incidenten som sådan. Förövarens perspektiv 

framträder tydligt och hans handlingar uppfattas inte längre som någon abstrakt ondska. 

Avseende materialets begränsningar och brister utmärkte sig ett problem särskilt, då 

sessionen i somliga fall avbröts utan att det fanns tillgång till fortsättningen på 

vittnesmålet. Den förhörde kontrolleras också i viss mån av frågorna från kommittén, 

vilket ibland fungerade som en försvårande omständighet i arbetet med att uppnå 

uppsatsens syfte. 

 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 
 

Den här uppsatsen har ett djupanalytiskt fokus och ämnar därför inte att bidra till en 

samhällspolitisk diskussion kring apartheidregimen som sådan. Då det är den enskilde 

förövarens föreställningar och berättelse som är central, syftar uppsatsen inte heller på 

något sätt att försöka skildra den sociala verkligheten för den civila massan under 

aparheidsystemets tid. Av praktiska skäl omfattar uppsatsen ett begränsat antal 

vittnesmål, detta för att empirin ska kunna stå i proportion till förväntad textmängd samt 

material för undersökningen. Även historiska fakta gällande apartheid utelämnas då 

undersökningen endast berör individens perspektiv. Uppsatsen undersöker inte 

apartheidregimens förtryck mot en specifik grupp och fokuserar heller inte på någon 

bestämd hudfärg eller politisk tillhörighet. Detta eftersom studien ämnar att undersöka 

vad apartheidsystemet gjorde med olika, men till synes vanliga människors värderingar.
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Förutom en väldigt kortfattad och ytlig belysning av sannings- och 

försoningskommissionens syfte i Sydafrika innehåller uppsatsen inte några resonemang 

kring andra tillsatta sannings- och försoningskommissioner, eller dessa som fenomen i 

sig. Studien berör inte andra delar av transitional justice, då amnestiprocessen specifikt 

valts ut i egenskap av nyckelelement gällande förövarens möjlighet att skildra sin egen 

berättelse. Uppsatsen utelämnar också helt offrens perspektiv då fokus som tidigare 

poängterats ligger på förövaren. 

 

1.5 FORSKNINGSETISKA BEDÖMNINGAR 
 

Avseende de etiska dilemman som uppstått under uppsatsarbetet har det främst berört 

användningen av mitt primärmaterial. Därför namnges inte kombattanter, offer, orter, 

eller andra inblandade människor, av hänsyn till alla berörda parter. Detta för att lyfta 

fokus från specifika händelser och personliga identitetsmarkörer.  

 

2. TEORI OCH METOD 

 

2.1 TEORI 
 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkt grundar sig i antagandet om att förbrytare som 

begått politiska våldshandlingar och kränkningar av mänskliga rättigheter är människor 

precis som vi, och att individuell brutalitet snarare är en fråga om sociokulturella 

omständigheter såväl som psykologiska processer än någon moraliskt avvikande 

läggning. Forskare som antar detta perspektiv menar att vi bör erkänna mänskligheten i 

”ondskefulla” handlingar och på så sätt nå insikt om att vi själva också riskerar att agera 

likadant under samma premisser. Uppsatsens teoretiska del är uppdelad i två separata 

avsnitt: ”Demonisering av förövare” samt ”Våldets etik ur kombattantens perspektiv”. 
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2.1.1 DEMONISERING AV FÖRÖVARE 
 

Journalisten och författaren Slavenka Drakuli  porträtterar i sin bok Inte en fluga förnär 

en rad olika förbrytare som åtalats för krigsförbrytelser i det forna Jugoslavien. 

Drakuli , som närvarade under rättegångarna vid den internationella 

krigsförbytartribunalen i Haag, skrev boken i syfte att bidra till förståelse för kriget 

genom att skildra det ur förövarnas perspektiv. Hon driver tesen att förbrytare under 

krigsförhållanden antagligen är helt vanliga människor, som i viss given befattning 

fattat moraliskt tveksamma beslut. Drakuli  menar vidare att brutalitet bland människor 

under konflikt snarare är regel än undantag och således en fråga om omständigheter 

snarare än personlighet. Om verklighetens förövare förefaller sådana av en till synes 

slumpmässig och godtycklig urvalsprocess, kan ingen heller med säkerhet beräkna den 

egna reaktionen under samma förutsättningar.
1
         

 I boken Helt vanliga män belyser den amerikanske historikern Christopher R. 

Browning frågan om demonisering av förbrytare genom att analysera 

reservpolisbataljon 101 och ”den slutgiltiga lösningen” i Polen. Han bygger sin studie 

på de rättsliga förhör som hölls med ca 125 män under 1960-talet.
2
 Brownings slutsatser 

stämmer väl överens med Drakuli s då han menar att bataljonen utgjordes av helt 

vanliga män vars brutalisering och rutinmässiga dödande grundade sig i en psykologisk 

distansering och polariserad världsbild.
3
          

 När staten Israel år 1960 inledde en rättslig process mot den före detta SS-officeren 

Adolf Eichmann under kontroversiella förhållanden, bevakade Hanna Arendt 

rättegången som representant för den amerikanska tidningen ”The New Yorker”. 

Artiklarna Arendt skrev under rättegångsprocessen publicerades senare i bokform och 

erhöll stor uppmärksamhet, mycket på grund av författarens omtvistade resonemang och 

ställningstaganden.
4
  

 

                                                             
1
         , Slavenka, Inte en fluga förnär: krigsförbrytare inför rätta, Norstedt, Stockholm, 2004 

 s. 179, 181 och 84. 
2
 Browning, Christopher R., Helt vanliga män: reservbataljon 101 och den slutliga lösningen i Polen, 

Norstedt, Stockholm, 1998, s.13. 
3
 Ibid s.174-175. 

4 Arendt, Hannah, Den banala ondskan: Eichmann i Jerusalem, [Ny utg.], Daidalos, Göteborg, 1996, 

s.241, 262 och 267. 
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Den banala ondskan kritiserar rättegångens politiska, moraliska samt juridiska 

orimligheter och tillbakavisar demoniseringen av den åtalade som betraktades som 

huvudansvarig för ”den slutgiltiga lösningen av judefrågan”.
5
 Arendts tes grundar sig i 

att ondskefulla handlingar  både i allmänhet och gällande förintelsen, inte begicks av 

monster utan av vanliga människor som tyckte sig agera normalt under de 

omständigheter de befann sig i. Eichmann, bektraktad som huvudansvarig för ”den 

slutgilitga lösningen” beskrivs av Arendt som högst alldaglig, vilket också beskriver hur 

den banala ondskan är konstituerad.
6
          

 Finns det då en moralisk tveksamhet i att belysa förövarens perspektiv? Drakuli s 

tidigare material bestod endast av krigsskildringar ur offrens synvinkel, då hon 

inledningsvis ansåg att det var det enda alternativ som fanns för att beskriva en ”sann” 

bild av krigets fasor. Författaren brottades enligt henne själv med frågan om hur stor 

risk man löper att ursäkta förövares gärningar genom att försöka förstå och synliggöra 

deras perspektiv. Vidare anser hon också att vi bör ställa oss frågan om varför vi alls ska 

försöka.
7
 Även Browning menar att ett visst mått av empati för förövarna är 

ofrånkomligt i arbetet med att försöka förstå dem, och att detta är en tänkbar invändning 

mot undersökningar liknande hans egen. Han anser att man måste erkänna att man själv 

placerad i samma situation hade kunnat bli mördare för att kunna förstå och förklara 

förövarnas beteende. Påståenden som att den som förklarar också ursäktar, och att den 

som förstår också förlåter, hävdar Browning endast vara slitna klyschor. Om man inte 

försöker att förstå förövare på ett mänskligt plan omöjliggör man därmed 

undersökningar och historieskrivning kring dem enligt honom.
8
    

 Drakuli  är liksom Browning övertygad om att en exkludering och avhumanisering 

av förövare endast är kontraproduktivt gällande forskningen kring hur och varför de 

handlat som de gjort.
9
  

                                                             
5
 Arendt, Hannah, Den banala ondskan: Eichmann i Jerusalem, [Ny utg.], Daidalos, Göteborg, 1996, 

s.241, 262 och 267. 
6
 Arendt, Hannah, Den banala ondskan: Eichmann i Jerusalem, [Ny utg.], Daidalos, Göteborg, 1996, s.28, 

30 och 33. 
7
         , Slavenka, Inte en fluga förnär: krigsförbrytare inför rätta, Norstedt, Stockholm, 2004, s.179-

181. 
8
 Browning, Christopher R., Helt vanliga män: reservbataljon 101 och den slutliga lösningen i Polen, 

Norstedt, Stockholm, 1998, s.15-16. 
9         , Slavenka, Inte en fluga förnär: krigsförbrytare inför rätta, Norstedt, Stockholm, 2004 s. 181-

184. 
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Misstaget att likställa begreppen ”förövare” och ”monster” grundar sig enligt Drakuli  i 

försök att skapa största möjliga distans mellan vanliga människor och de som begått 

felaktiga handlingar, alternativt i försök att utesluta dem från den mänskliga 

gemenskapen helt och hållet. Drakuli  menar vidare att vi genom beskrivningar av brott 

som omänskliga också förnekar att människans natur inbegriper ondska såväl som 

godhet. Ofta förekommande resonemang kring förövare vilar enligt henne på ett 

antagande om att vanliga människor omöjligt kan göra sig skyldiga till sådana 

handligar. Drakulic hävdar av egen erfarenhet att dessa tankegångar inte längre ter sig 

särskilt relevanta när man faktiskt kommer de människor som gjort sig skyldiga till 

kränkningar av mänskliga rättigheter närmare in på livet. Hon beskriver också hur den 

egna övertygelsen kring distinkta skillnader mellan begreppen förbytare och monster 

vuxit sig allt starkare i takt med den tid hon ägnat åt enskilda krigsförbrytare. Ponera att 

krigsförbrytare är helt vanliga människor, som i viss given befattning fattat moraliskt 

tveksamma beslut. Vad säger det om oss själva? Om det faktiskt är helt vanliga 

människor i lexikalisk mening som gör sig skyldiga till krigsförbrytelser, betyder det 

också att vi andra är kapabla att begå liknande brott.
10

      

 Reservbataljon 101 var en av de första att knytas till en tysk arméenhet och skickas 

till Polen för att utrota judar, och utgjorde vid fulltalighet 140 man, uppdelade i tre olika 

kompanier.
11

 Browning drar slutsatsen att tyskarna i denna reservbataljon varken 

handplockades eller på något annat sätt skilde sig från gängse medborgare. Majoriteten 

av manskapet kom från ett lägre samhällsskikt, då sextiotre procent hade 

arbetarklassbakgrund utan yrkesutbildning. Reservbataljonen bestod alltså generellt sett 

av lågutbildade män utan erfarenhet av varken social eller geografisk rörlighet. Ytterst 

få var ekonomiskt oberoende och de flesta hade en samhällsbakgrund som till sin 

politiska kultur kunnat ses som nazistfientlig. Frånsett få äldre veteraner från första 

världskriget hade männen i reservbataljon 101 heller ingen som helst erfarenhet av 

militär tjänstgöring. Vid en första anblick utgjorde männen ingen direkt lovande bas för 

massmördare, tilldelade uppgiften att förverkliga den nazistiska visionen.
12

 

                                                             
10

         , Slavenka, Inte en fluga förnär: krigsförbrytare inför rätta, Norstedt, Stockholm, 2004 s. 181-
184. 
11

 Browning, Christopher R., Helt vanliga män: reservbataljon 101 och den slutliga lösningen i Polen, 
Norstedt, Stockholm, 1998, s.54 och 60. 
12

 Ibid s.60 och 63-64. 
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Browning studerar vilka motiv som drev majoriteten av männen att bli mördare, och 

skälen till att en liten andel valde att stå emot. Enligt Browning går faktorer så som 

krigets brutalisering, ideologisk indoktrinering, rasism och underordning att tillämpa 

som förklaringar i varierande grader, men understryker samtidigt att det inte går utan 

viss reservation.
13

 Browning ställer även angelägna frågor kring vilka distinktioner som 

måste göras mellan separata typer av krigsförbrytelser och olika mentaliteter bland 

gärningsmän. Detta innefattar ett intressant resonemang kring en mördares 

brutaliseringsprocess. Han menar att det exceptionella våld som förekommit under 

många ökända krigsförbrytelser orsakade förbittring och förhärdade soldater, vilket i sin 

tur gjorde dem okänsliga inför uppgiften att döda. Denna brutalisering genom tidigare 

krigserfarenhet var dock inget som gick att påvisa avseende männen i reservbataljon 

101. Dessa män hade överlag aldrig tidigare upplevt strid, blivit beskjutna eller sett 

kamrater stupa och drevs således varken av desperation eller vanmakt. När dödandet väl 

sattes i system eskalerade emellertid brutaliseringen av männen fort och element som 

inledningsvis uppfattats som fasor blev snart till rutin. Brutalisering utgjorde enligt 

Browning snarare följden av männens handlande än orsaken till det i det här fallet. 

Skälen till männens uppträdande berodde enligt honom i högre grad på den 

psykologiska distansering vars utgångspunkt grundade sig en polariserad världsbild.
14

  Brownings och Drakuli s argumentation är här lika, då hon hävdar att brutalitet 

under krigsförhållanden snarare är regel än undantag och en fråga om omständigheter 

istället för individuell ondska.
15

 Även Arendt menar att det är en fråga om 

omständigheter i sin analys av Adolf Eichmann. En rad olika psykiatriker 

diagnostiserade Eichmann som högst normal och närmast föredömlig i sina nära sociala 

relationer, vilket enligt Arendt tydligt visar på att han varken var särskilt moraliskt 

avvikande eller led av någon sinnesjukdom. Han tycktes inte heller ha drivits av någon 

fanatisk antisemitism utan värderade snarare pliktuppfyllelse högst.
16

  

 

                                                             
13

 Browning, Christopher R., Helt vanliga män: reservbataljon 101 och den slutliga lösningen i Polen, 
Norstedt, Stockholm, 1998, s.173. 
14

 Browning, Christopher R., Helt vanliga män: reservbataljon 101 och den slutliga lösningen i Polen, 
Norstedt, Stockholm, 1998, s.174-175. 
15

         , Slavenka, Inte en fluga förnär: krigsförbrytare inför rätta, Norstedt, Stockholm, 2004, s.184. 
16 Arendt, Hannah, Den banala ondskan: Eichmann i Jerusalem, [Ny utg.], Daidalos, Göteborg, 1996, 

s.28-30 0ch 33. 
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Enligt Eichmann själv hade han aldrig haft något personligt emot judar, utan påtalade 

flera privata skäl för att inte vara antisemit. Han hade bland annat judiska släktingar 

som hjälpt honom med arbete före kriget. Eichmann påstod också att han aldrig hyst 

illvilliga känslor mot sina offer. Enligt Arendt trodde emellertid varken åklagare, 

domare eller Eichmanns egen försvarsadvokat honom. Hon menar att de därför också 

fullständigt missade rättsfallets moraliska och juridiska kärnfråga.
17

 Han beklagade 

dock ingenting, då ånger enligt honom själv endast lämpade sig för småbarn. Hans 

handlingar hade varit avsiktliga samtidigt som han varit fullt medveten om 

handlingarnas brottsliga natur. Något dåligt samvete skulle endast ha drabbat honom 

ifall han brustit i att lyda sina order att med minituös noggrannhet sända hundratusentals 

judar till sin död.
18

              

 Enligt Browning har grupptryck ett enormt inflytande över människans beteende 

och etiska normer. Relationen mellan auktoritet, övertygelse och handling är komplex 

och föränderlig, vilket innebär att våra värderingar också är föränderliga. På så sätt 

möjliggörs processen som förvandlar helt vanliga män till villiga bödlar. 
19

 Browning 

anser att psykosociologiska teorier som utgår från att människan har gemensamma 

benägenheter och inklinationer, utan att utesluta kulturella aspekter, bidrar med viktig 

kunskap om gärningsmäns beteende.
20

          

 En användbar källa till kunskap om förövare är deras egna utsagor och vittnesmål, 

något som Browning också använt sig av. Vittnesmålen från reservbataljon 101 

präglades enligt Browning av en uppriktighet och frispråkighet där människans fria val 

ställdes på sin spets. Förutom att männen har uppenbart skilda perspektiv på 

händelseförloppet tillkommer också reservation för under vilka olika omständigheter 

vittnesmålen gavs.
21

  

 

                                                             
17

 Arendt, Hannah, Den banala ondskan: Eichmann i Jerusalem, [Ny utg.], Daidalos, Göteborg, 1996, s.28-
30 0ch 33. 
18

 Arendt, Hannah, Den banala ondskan: Eichmann i Jerusalem, [Ny utg.], Daidalos, Göteborg, 1996, s.28-
30 0ch 33. 
19

 Browning, Christopher R., Helt vanliga män: reservbataljon 101 och den slutliga lösningen i Polen, 
Norstedt, Stockholm, 1998, s.236 och 240. 
20

 Ibid s.12-14. 
21 Ibid s.12-14. 
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Avseende hämmande faktorer nämner Browning förutom att somliga ljög eller förvred 

sanningen, att förhören i viss mån kontrollerades av frågor syftade att belysa specifika 

brott och händelser. På så vis utgjorde förhörsledarna en typ av kontrollmekanism och 

begränsning. Förhörsledarna utredde inte några subjektiva aspekter av förövarnas 

erfarenheter, så som stämningar eller intryck, vilket endast är viktigt för forskning men 

inte rättsväsendet.
22

              

 De kanske mest intressanta subjektiva aspekterna för den här uppsatsen är hur 

individen upplever situationen och sin möjlighet till valfrihet. Browning nämner Philip 

Zimbardos experiemt i Stanfordfängelset. En hänvisning som delas av mängder av 

forskare vars teorier grundar sig i att sociala, kulturella och institutionella faktorer är 

mer relevanta än individuella psykologiska särdrag i sammanhanget. Browning tolkar 

Zimbardos experiment som att fängelsesituationen som sådan var tillräcklig för att 

framkalla avvikande beteende hos människor.
23

 Psykologiprofessorerna S. Alexander 

Haslam och Stephen. D. Reicher presenterar dock i sin artikel“Contesting the “Nature” 

Of Conformity: What Milgram and Zimbardo's Studies Really Show”, en alternativ 

tolkning av Zimbardos experiment. Precis som i fallet med Eichmann är det tydligt att 

deltagarna i experimentet är övertygade om att de utför en uppgift för något gott. 

Haslam och Reicher menar därför att det intressanta för att förstå resultatet i ett sådant 

experiment också är att förstå hur deltagarna identifierar sig med den auktoritet som 

ufärdat ordern och det resultat som man vill uppnå.
24

 Det perspektivet på Zimbardos 

experiment är en central del i uppsatsen, och stärks ytterligare av ovanstående 

resonemang av Browning, Drakuli  och Arendt. 

            

 

 

                                                             
22

 Browning, Christopher R., Helt vanliga män: reservbataljon 101 och den slutliga lösningen i Polen, 
Norstedt, Stockholm, 1998, s.12-14. 
23

 Ibid s.181-182 och 238. 
24

 Haslam, Alex, and Reicher, Steven, Contesting the “Nature” Of Conformity: What Milgram and 
Zimbardo's Studies Really Show, PLoS Biol 10(11): e1001426. doi:10.1371/journal.pbio.1001426, 2012-
09-20. http://www.plosbiology.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pbio.1001426 (hämtad 
senast 2013-05-27). 

http://www.plosbiology.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pbio.1001426
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2.1.2 VÅLDETS ETIK UR KOMBATTANTENS PERSPEKTIV 
 

Forskningen kring gruppvåld har under flera decienner haft en tvärvetenskaplig prägel, 

då b.la. historiker, sociologer, psykologer och antropologer alla engagerat sig i studier 

om allt från folkmord till politisk tortyr. Det finns ett intresse av att veta som driver en 

människa till att bruka våld och att sedan rättfärdiga sin handling. Problemets kärna 

ligger i att det verkar finnas vissa skillnader mellan en människa som ingått i en militär 

kontext och en som inte har gjort det. David Moshman, psykologiprofessor vid 

University Nebraska- Lincoln, menar att våldshandlingar verkställda i grupp ofta utförs 

av vanliga människor, som genomgått högst alldagliga psykosociala processer. 

Moshman anser att vi måste erkänna de mänskliga faktorerna i förövarnas handlingar 

och beteenden för att kunna generera vidare kunskap och förståelse. Han menar också 

att oskyldiga människor i traditionell bemärkelse antagligen inte vore fullt så oskyldiga 

givna liknande premisser som förövarna.
25

       

 Professor Jeff Hearn, forskare i kritiska studier om män och maskulinitet vid 

Linköpings Universitet, menar att militäriseringsprocesser är en avgörande faktor som 

ofta får centrala påföljder för den enskilde individen. Hearn menar att militären alltjämt 

är starkt sammankopplad med föreställningar om maskulinitet, och därtill förfogar över 

en mängd sociala samt psykologiska resurser. Enligt Hearn är militären också en av de 

främsta arenorna för mäns strukturella makt, då krig kan inge känslan av en förhöjning 

av männens kollektiva makt, samtidigt som det ofta tillintetgör den enskilde mannens 

liv.
26

 Hearn påpekar också att kollektiv makt grundar sig i den enskilde soldatens 

egentliga överflöd, då den moderna statens framväxt och nationella territorium bygger 

på skapandet av arméer i helhet.
27

           

 

 

                                                             
25

 Moshm n,   v d. ‘O d n  y Men,’ O d n  y Ch  d en,  nd Ext  o d n  y V o ence, Human 
Development no 54 (2011). DOI: 10.1159/000332200. S.301-302.  

26
 Sand, Jimmy, Soldaten och dödandets etik, Genus, Tema: Krig och Fred, No 3, (2011). s.23-24. 

27
 Ibid s.24. 
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Moshmans och Hearns teser underbyggs vidare av Michael Goodharts teoretiserande 

kring vilka individer som ligger bakom tortyr. Goodhart, professor i Political Science 

vid University of Pittsburgh, menar att individer som torterar tvärtom vanliga 

föreställningar sällan är socialt avvikande eller kriminella. Då egenskaper som mod och 

lydnad värderas högst inom den militära etiken påstår Goodhart istället att majoriteten 

av polisiära och militära enheter faktiskt rensar ut socialt missanpassade individer av 

praktiska skäl, eftersom man vill bespara sig potentiell problematik med underordnade 

som varken kan accepterara befäst hierarki eller verkställa order.
28

 Att istället omvandla 

en vanlig och relativt oansenlig man till en iskall plågoande anser Goodhart vara 

påfallande enkelt. Även om han menar att unga och lättpåverkade individer verkar vara 

att föredra, tycks ålder inte vara någon nyckelfaktor i förhållande till andra gynnande 

omständigheter. Enligt Goodhart placerar man först subjektet i en begränsad miljö, 

vilket gärna får vara ett träningsläger med militära element, under kommandot av en 

tydlig och högt prisad auktoritär figur. Därefter utsätts subjektet för intensiv stress i 

kombination med tärande brutalitet och trakasserier. Detta för att frambringa en arg men 

avtrubbad och lydig marionettdocka, och tillika effektiv kombattant.
29

    

 Följande steg i processen är att lära ut diverse metoder för hur man orsakar enorm 

smärta samtidigt som man lyckas hålla fienden vid liv. Vid denna undervisning används 

också avgörande verbala verktyg som syftar att alternera subjektets förhållningssätt till 

fienden. En fullvärdig avhumanisering av fienden nås enligt Goodhart genom 

betoningar på centrala skillnader mellan ”vi” och ”dom” samt upprepade påminnelser 

om ett överhängande hot mot nationell säkerhet, i kombination med betoningar på  

kränkningarna av subjektets egna värderingar och skuldbeläggning för avlidna. Detta 

fulländas genom att intala subjektet att offren försakat sina mänskliga rättigheter och 

därför kan exluderas från den mänskliga gemenskapen.
30

      

 Även Hearn anser att avhumanisering av fienden spelar en avgörande roll för 

kombattantens psykiska självbevarelse vid utförandet av militärt våld.
31

 

                                                             
28

 Goodhart, Michael E. (red.), Human rights: politics and practice, Oxford University Press, Oxford, 2009, 
s.303. 
29

 Ibid s.303-4. 
30

 Goodhart, Michael E. (red.), Human rights: politics and practice, Oxford University Press, Oxford, 2009, 
s.304-5 
31 Sand, Jimmy, Soldaten och dödandets etik, Genus, Tema: Krig och Fred, No 3, (2011).s.24. 
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Genom att placera sig i ett alternativt etiskt perspektiv, där ett högre syfte legitimerar 

dödande och våld, blir handlingen i sig oviktig. Moraliska värderingar och bedömningar 

flyttas istället över på handlingens konsekvenser.
32

 I många fall agerar kombattanten i 

stark övertygelse om att andra människors välfärd och liv ligger i hans händer och att 

hans handlingar är ett bidrag till en större målbild. Goodhart poängterar dock att 

somliga faktiskt drivs av begäret att härska över en annan människas liv.
33

  

 Avseende sociala förhållanden och andra indikationer gällande tortyr går det enligt 

Goodhart oftast att uttyda en ojämn maktbalans i kombination med tydlig stigmatisering 

av en marginaliserad grupp. Andra bidragande faktorer som skapar ett våldsamt 

samhälle är absoluta makthavare, förhärskande respekt för auktoritet, självutnämnd 

överlägsenhet bland dominant kultur samt ideologisk rationalisering av marginalisering 

av specifika grupper. Även nationella katastrofer eller andra övergripande säkerhetshot 

som innefattar ett stort antal misstänkta kan utlösa en allmän auktorisering och 

legitimisering att frångå sociala normer.
34

          

 Avseende självutnämnda soldater eller kombattanter, tycks de enligt Moshman 

också dela föreställningen om att de agerar i ett högre syfte med moralen på sin sida. De 

är enligt dem själva soldater som utkämpar ett krig, och inte brottslingar som utövar 

våld. Denna identitetsprocess är därför en avgörande faktor gällande förståelse för 

politiskt våld. Gruppvåld grundar sig i en dikotomi av identiteterna ”vi” och ”dom”, 

följt av en avhumanisering som placerar ”dom” utanför ramverket för mänskligt värde 

vilket därmed också befriar kombattanterna från moraliskt ansvar. Enligt Moshman 

krävs även ett visst mått av förnekelse för att kombattanterna både inviduellt och i 

grupp ska kunna preservera sina självbilder som moraliska agenter. Trots att dessa 

processer i de mest radikala av former sällan sker utan att också generera extremt våld, 

understryker Moshman att processerna i sig inte på något sätt är ovanliga. Att 

kategorisera och marginalisera andra är mänskligt beteende och något vi enligt honom 

tenderar att göra på vardaglig basis.
35

 

                                                             
32

 Sand, Jimmy, Soldaten och dödandets etik, Genus, Tema: Krig och Fred, No 3, (2011).s.24. 
33

 Goodhart, Michael E. (red.), Human rights: politics and practice, Oxford University Press, Oxford, 2009, 
s.305. 
34

 Ibid s.305-6. 
35

 Moshm n,   v d. ‘O d n  y Men,’ O d n  y Ch  d en, and Extraordinary Violence, Human 
Development no 54 (2011). DOI: 10.1159/000332200. S.302-303. 
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Att kombattanten vanligtvis också förmodar att hans gärningar kommer att förbli 

ostraffade är även det centralt i diskussionen kring politiskt våld. Få agerar helt på eget 

initiativ och följer antingen uttalade eller underförstådda direktiv. Enligt Goodhart 

förutsätter kombattanterna uteslutande att deras handlingar sker i enlighet med 

eventuella överordnades önskemål. Med det sagt kan invändningar eller ett 

förverkligande av avhopp te sig helt omöjligt för någon som tränats till fullkomlig 

lydnad och respekt för auktoritet.
36

 

 

2.2 METOD 
 

Då studier av förövares självbilder med utgångspunkt i deras egna redogörelser per 

automatik innebär att ha ett narrativt fokus, föll valet av metod också på narrativ 

berättelseanalys. Narrativ forskning som sådan omfattar en mängd olika perspektiv och 

ämnen. Lars-Crister Hydén, professor i socialpsykologi vid Linköpings Universitet, 

beskriver det narrativa perspektivet som en yngre del av den biografiska 

forskningstraditionen.
37

 Forskningens syfte och inriktning skiljer sig alltjämt i relation 

till olika vetenskaper. Många studier ägnas åt att analysera och tolka berättelser i syfte 

att få svar på en specifik forskningsfråga, medan andra låter berättelsen i sig utgöra det 

primära forskningsobjektet. Somliga forskare menar att alla studier som använder eller 

analyserar berättelsematerial kan kallas för narrativ forskning.
38

 Professor Carola Skott 

menar att narrativ kommunikation förändrar vår kultur, eftersom forskningen 

överskrider disciplinära gränser och samtidigt genererar förståelse för mänsklig 

kommunikation och språkbruk i olika samhällen under olika tidsperioder.
39

    

                                                             
36

 Goodhart, Michael E. (red.), Human rights: politics and practice, Oxford University Press, Oxford, 2009, 
s.305. 
37

 Hydén, Lars-Christer & Hydén, Margareta (red.), Att studera berättelser: samhällsvetenskapliga och 
medicinska perspektiv, 1. uppl., Liber, Stockholm, 1997, s.17. 

38
 Danielsson Malmros, Ingmarie, Det var en gång ett land-: berättelser om svenskhet i 

historieläroböcker och elevers föreställningsvärldar, Agering, Diss. Lund : Lunds universitet, 2012,Höör, 
2012, s.40-41. 
39

 Skott, Carola (red.), Berättelsens praktik och teori: narrativ forskning i ett hermeneutiskt perspektiv, 
Studentlitteratur, Lund, 2004, s.46-47. 
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För att kunna genomföra en berättelseanalys bör man först definiera begreppet 

berättelse. Berättelsen formulerar något någon upplevt eller observerat. Det är på så sätt 

människan förmedlar kunskap och erfarenhet. Enligt Hydén hjälper berättelser 

människor i strävan att nå förståelse kring den egna personen och våra upplevelser, och 

bidrar till att ge form och mening åt våra föreställningar om världen.
40

 När individers 

tankar och föreställningar görs tillgängliga för andra skapas det på så sätt utrymme för 

tolkning i mötet mellan olika kontexter. Vi kan inte berätta något utan att också försöka 

förklara det, vilket betyder att berättelsen bör vara enhetlig och inbegripa en tydlig 

struktur. Berättandet skapar på så sätt sammanhang och ordning i människans tillvaro.
41

 Även om berättelser ofta varierar sig avseende form och utseende, finns det några 

centrala drag, vilka kan liknas vid kriterier som gör att en berättelse just är en berättelse. 

Hydén beskriver i sin bok, Att studera berättelser, dessa centrala komponenter ungefär 

såhär: Händelser som sker i ett visst sammanhang, orsakade av något och upplevda av 

någon, samt framställda av någon.
42

           

 Enligt Hydén dominerar två olika perspektiv inom narrativ forskning: ett 

konstruktivistiskt och ett metodologiskt. Det konstruktivistiska perspektivet är 

berättarfokuserat och låter berättelsen i sig utgöra en slags teoretisk grundsten. 

Utgångspunkten är att den sociala verkligheten är formad och uppbyggd kring narrativa 

element. Att utgå från det konstruktivistiska perspektivet innebär också att göra ett 

ontologisk ställningstagande, då fokus ligger på den sociala verklighetens karaktär.
43

 Av 

hänsyn till uppsatsens syfte, att analysera självbilder med utgångspunkt i muntlig 

framställning, tillämpas här därför istället ett metodologiskt perspektiv. Forskare som 

antar detta perspektiv menar att berättelsen utgör en av flera möjliga källor till kunskap 

om social verklighet. Det är också ett något mer tillåtande perspektiv som välkomnar 

bl.a. samtalsdata och observationer av samtal.
44

                                                        

                                                             
40

 Hydén, Lars-Christer & Hydén, Margareta (red.), Att studera berättelser: samhällsvetenskapliga och 
medicinska perspektiv, 1. uppl., Liber, Stockholm, 1997, s.9 och 16-17. 
41

 Danielsson Malmros, Ingmarie, Det var en gång ett land-: berättelser om svenskhet i 
historieläroböcker och elevers föreställningsvärldar, Agering, Diss. Lund : Lunds universitet, 2012,Höör, 
2012, s.27-28. 
42

 Hydén, Lars-Christer & Hydén, Margareta (red.), Att studera berättelser: samhällsvetenskapliga och 
medicinska perspektiv, 1. uppl., Liber, Stockholm, 1997, s.19-20. 
43
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 Danielsson Malmros, Ingmarie, Det var en gång ett land-: berättelser om svenskhet i 
historieläroböcker och elevers föreställningsvärldar, Agering, Diss. Lund : Lunds universitet, 2012,Höör, 
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Viktigt att understryka är att muntligt framställda berättelser skiljer sig från de som 

förekommer i tryckt eller skriven form, avseende formell beartbetning. Under 

t.ex.vittnesmål korrigeras inte ordval eller uppbyggnad i efterhand, samtidigt som dess 

struktur inte heller behöver vara helt linjär och därför kan innehålla såväl kronologiska 

som icke-kronologiska dimensioner. Det muntliga vittnesmålet är också kulturellt 

präglat i relation till språkbruk och moralisk kompass, samtidigt som lyssnaren spelar en 

särskilt avgörande roll för hur berättelsen formas.
45

       

 Under uppsatsarbetet inleddes den metodologiska processen med sökandet efter ett 

forum där förövarens självbild och egna reflektioner erhöll tillräckligt med utrymme för 

att kunna stå som underlag för en narrativ textanalys. Då Sydafrikas sannings- och 

försoningskommission erbjöd amnesti till förövare förutsatt att de avslöjade hela 

sanningen, verkade dessa vittnesmål utgöra en lämplig kontext i förhållande till 

uppsatsens syfte. Efter en ytlig genomgång av mängder av olika ansökningar inleddes 

en omfattande utgallring, där variation avseende brott, årtal, ideologi och sociala 

förutsättningar premierades. Av praktiska skäl valdes också alltför utdragna 

amnestiprocesser bort, för att på så sätt underlätta senare delar av uppsatsarbetet. När 

sex fall slutligen hade valts ut, påbörjades arbetet med att transkribera förövarnas 

utsagor från ursprunglig nedskrift till en mer strukturerad och sammanfattad form. Efter 

att primärmaterialet modifierats till ett mer hanterbart skick kunde uppsatsens 

frågeställningar och disposition också utformas. Förövarnas berättelser behandlades 

som nyckeln till förståelse av motivet till handlingen, vilket sedan fungerade som 

underlag för att finna mönster och övrigt intressanta element. För att underbygga 

studien och dess syfte att avdemonisera förövare, krävdes vidare efterforskning av 

tidigare undersökningar med liknande slutsatser.  
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3. TIDIGARE FORSKNING 
 

Det finns mängder av närbesläktade studier kring ondska, framför allt gällande 

Förintelsen. Många författare har utforskat ämnet grundligt, John Steiner, Raul Hilberg, 

Theodor Adorno och Ervin Staub för att nämna några. Browning tar upp både Steiners 

och Staubs teorier, medan Drakuli  också nämner flera av ovanstående namn.
 46

 Philip 

Zimbardos, Graig Haneys och Curtis Banks experiment i Stanfordfängelset är också en 

högst relevant undersökning, som andra forskare inom området ofta hänvisar till.
47

 

Stanley Milgrams socialpsykologiska lydnadsexperiment där auktoritet ställs mot 

deltagarnas moraliska övertygelser, är även det en viktig studie kring människans 

föränderliga normer.
48

 De båda experimenten visar på en tydlig koppling mellan 

människors beteenden och yttre press från sociala omständigheter i en viss miljö. 

Särskilt viktigt för den här uppsatsen är psykologiprofessorerna S. Alexander 

Haslam och Stephen. D. Reichers alternativa  tolkning av de båda experimenten. Den 

presenteras i artikeln “Contesting the “Nature” Of Conformity: What Milgram and 

Zimbardo's Studies Really Show”. Haslam och Reicher lägger större vikt vid hur 

deltagarna identifierar sig med den auktoritet som utfärdat ordern, samt resultatet man 

eftersträvar.
49

               

 Hanna Arendt, Christopher Browning och Slavenka Drakuli s böcker utmärker sig 

på så sätt att de i sina djupanalyser liksom den här uppsatsen utgår från förövares 

vittnesmål i skilda kontexter, vilket gör deras analyser centrala för ämnesområdet. De 

belyser också relevanta och tänkbara invändningar mot att synliggöra förövares synsätt, 

vilket bidrar till förståelse om varför detta perspektiv ofta utelämnas.    

 På grund av att apartheidsystemet erhöll enorm uppmärksamhet internationellt sett, 

har det skrivits mycket om Sydafrikas övergång till demokrati och den sannings- och 

försoningskommissionen som tillsattes.  

                                                             
46
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Att ge förövare möjlighet till amnesti var ett kontroversiellt beslut, vilket kommissionen 

också kritiserats hårt för. Med det sagt verkar det mesta material som är tillgängligt 

gällande apartheid liksom majoriteten av forskning kring politiskt våld och konflikter att 

utgå från offrens perspektiv. Behovet av ytterligare forskning och kunskap kring 

förövare är stort, inte minst i förebyggande syfte. Därför fyller den här studien och dess 

infallsvinkel en viktig funktion, då den prövar erkända teoretikers teser i en särskilt snäv 

kontext.   

4. EMPIRI 

4.1 TRC 
 

Sannings- och försoningskommissionen i Sydafrika, TRC, kan ses som en medelväg där 

förespråkarna för allmän amnesti och de som eftersträvade retributiv rättvisa möttes, 

efter apartheidregimens fall år 1994. Möjligheten till amnesti skrevs in i den 

interimkonstitiution som året innan banade väg för Sydafrikas första fria och allmänna 

val, medan de precisa villkoren formulerades av det första folkvalda parlamentet som 

tillsattes år 1994.
50

            

 Kommissionens primära uppgift var inledningsvis att försöka etablera en 

överskådlig bild av alla de otaliga och grova kränkningar av mänskliga rättigheter som 

begåtts i politiskt syfte. Detta innebar också en kartläggning av bakomliggande 

omständigheter samt motiv. Därefter ämnade kommissionen att ge amnesti åt individer 

som under en specifierad tidsperiod gjort sig skyldiga till kränkningar av mänskliga 

rättigheter i bakgrund av just politiska motiv. Amnesti beviljades förutsatt att dessa 

individer avslöjade fullständiga fakta kring gällande händelser och därtill kunde påvisa 

att deras handlingar stod i proportion till det ursprungliga syftet politiskt sett.
51
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51 Tutu, Desmond, Ingen framtid utan förlåtelse, Norstedt, Stockholm, 2000, s.28-29. 
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En av de bakomliggande orsakerna för beslutet att tillsätta en sannings- och 

försoningskommission var enligt kommissionens ordförande, Desmond Tutu, insikten 

att villkoren för Sydafrikas övergång till demokrati inte bara behövde accepteras av 

offren för apartheid, utan också av dem som kände sig hotade av regimskiftet. 

Utformningen av sannings- och försoningskommissionen präglades därför av ett 

ständigt balanserande mellan kraven på rättvisa, ansvarsfördelning, stabilitet, fred och 

försoning.
52

 Tutu understryker i sin bok ”Ingen framtid utan förlåtelse” att 

apartheidregimens säkerhetsstyrkor aldrig skulle ha stöttat en demokratisk reformation 

som resulterade i hämndlystna rättsprocesser. Förhandlingsuppgörelsen tog form under 

en alltför sårbar period, och man oroade sig för att lägga ut ett för stort bestraffningsnät 

som kunde resultera i en motreaktion till den forna regeringens fördel.
53

    

 Att åberopa allmän eller automatisk amnesti uteslöts också enligt Tutu relativt fort, 

då det enligt många vore en alltför ytlig och snabbverkande lösning på en långvarig och 

smärtsam process. Allmän amnesti skulle på många sätt också ha inneburit förnekelse 

av nationens historia och befäst en nationell minnesförlust.
54

 Ansvaret för Sydafrikas 

framtid och väg till ömsesidig förståelse och försoning gavs därför till TRC. Det var 

deras uppgift att upphäva och reformera censurens kultur som varit förhärskande under 

apartheidregimen.
55

              

 I ett land utan självklara segrare gick det inte att tillämpa segrarnas rättvisa. Ett 

retributivt tillvägagångssätt liknande Nurnberg rättegångarna var enligt Tutu aldrig 

aktuellt, då landets redan ansträngda juridiska system enligt honom skulle ha kraschat 

fullständigt. Tutu understryker också att rättegångar mot krigsförbrytare i ett besegrat 

land inte på långa vägar innebär samma komplexitet och subtila faror som för Sydafrika, 

ett land som skulle straffa sina egna.
56
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Att klamra sig fast vid en abstrakt rätt till åtal skulle också varit verkningslöst eftersom 

bevismaterial generellt sett saknades. Anhöriga skulle förbli okunniga och deras 

legitima anspråk på sanningen skulle för alltid vara ouppnåeliga. På så sätt skulle 

känslan av oförrätt bland landets medborgare förlängts och fortplantats i det oändliga. 

Förövare skulle enligt Tutu erhålla fysisk frihet, men samtidigt förbli icke fullvärdiga 

samhällsmedborgare på grund av förvirrade skuldkänslor.
57

     

 Kommissionen visade sig därtill vara ett effektivt sätt att få fram sanningen på 

enligt Tutu, eftersom amnesti endast tilldelades dem som kunde bevisa att de avlagt en 

full bekännelse. Genom TRC vände man på den lagliga processen och tvingade 

förövarna att sträva efter sanningen och att uppfylla kravet på att avslöja allt.
58

 

Apartheidsystemet lyckades enligt Tutu alltför väl med att beröva både offer och 

verkställare på sina mänskliga egenskaper, och kommissionen axlade ett tungt ansvar i 

arbetet med att rehabilitera sydafrikanernas mänskliga och medborgerliga värdighet.
59

  

 

4.2 ÖVERGRIPANDE FALLBESKRIVNINGAR 
 

I nedanstående stycke presenteras korta fallbeskrivningar av de sju olika ansökningar 

som valts ut för den här undersökningen. Av hänsyn till berörda personer är namnen 

helt utelämnade, de ansökande har istället tilldelats bokstäverna A, B, C, D, E, F och G 

som förhoppningsvis frambringar tillräcklig begriplighet för läsaren. Brotten som 

beskrivs nedan begicks alla under apartheidregimens era, medan vittnesmålen i sig ägde 

rum i samband med att fallen nådde TRC någon gång mellan åren 1996-2002. Specifika 

årtal utelämnas då uppsatsens utgångspunkt grundar sig i att det politiska våldet snarare 

berodde på sociokulturella aspekter än strikt tidsmässiga. Presentationerna syftar att 

skapa en kontext och förförståelse som bör underlätta för läsaren under efterföljande 

jämförelse och analys. Fallbeskrivningarna har formulerats efter något lösa hållpunkter 

som ämnar att skapa en snabbt överskådlig bild av brott och förövare. Då vittnesmålens 

omfattning och utförlighet skiljer sig något, kommer följande fallbeskrivningar liksom 

textmängd i jämförelsen att skifta något.    
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Beskrivningarna innehåller: En kortfattad brottsbeskrivning, huvudsakligt motiv, 

förövarens ideologiska ståndpunkt eller politisk tillhörighet samt vissa bakomliggande 

sociala omständigheter. 

Fall: A 

A har åtalats och erkänt sig skyldig till sju mord, tjugosju mordförsök samt illegalt 

innehav av vapen och ammunition. Fallet är ett av få i undersökningen där den 

ansökande anklagas för att ha kränkt mänskliga rättigheter. A söker benådning för 

samtliga brott.
60

 Brotten begicks i samband med attentatet och dödsskjutningen av civila 

på en buss i vad han själv beskriver som en militär operation.
61

 Motivet för A och hans 

två kompanjoner var att genomföra en motreaktion sedan de fått nyheter om att 

medlemmar från det svarta frihetspartiet Pan Africanist Congress, PAC, attackerat vita. 

A har en bakgrund som framgångsrik politiker och är engagerad i högerextrema 

grupper. Han började som politiskt aktiv inom National Party, vilka utgjorde den 

dåvarande regeringen, men engagerade sig snabbt i Conservative Party och den extrem-

konservativa politiken. Därifrån tog han steget till Afrikaner Weerstandsbeweging, en 

högerextremistisk grupp som strävade efter en självständig boerrepublik. A är 

egenföretagare och affärsinnehavare med militär bakgrund. Han erkände sig skyldig 

redan under arrestering.
62

 

Fall: B 

B har åtalats och dömts för mord samt rån, och söker amnesti för dessa brott. Åtalet 

gäller ett händelseförlopp då B och två kompanjoner sköt ihjäl en äldre bonde, 

misshandlade dennes fru och därefter stal diverse föremål till förmån för deras politiska 

kamp.  
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B tillhörde vid tillfället insatsstyrkan inom PAC, Pan Africanist Congress, en 

frihetsrörelse med socialistisk samt nationalistisk agenda i kombination med 

panafrikanism.
63

 Överfallet ingick enligt B själv i en större militär operation som 

syftade att angripa bondgårdar i allmänhet, och utfördes i enlighet med utfärdade order. 

Planen innefattade att likvidera apartheidvänliga bönder som tränade kvinnor och barn 

under militära former. Motivet inbegrep därav ingen form av stöld, vilket B 

kommenterar med att det inte heller ska kallas för stöld, då de bara tog vad de vita var 

skyldiga dem och tillika vad missgynnade människor behöver för att överleva. Fallets 

avgörande element är huruvida rån och därmed personlig vinning utgjorde motivet, eller 

om B agerade utefter sitt uppdrag inom insatsstyrkan. Problematiken kring hans 

ifrågasatta politiska motiv grundar sig i att B tycks ha känt offret väl och specifikt valt 

ut dennes gård.
64

 

 

Fall: C 

C har åtalats och dömts för sin delaktighet som vägvisare i en attack mot en påstådd 

förrädare inom African National Congress, ANC. Han var vid tidpunkten 17 år gammal. 

De två handgranater som kastades in i den misstänkte förrädarens hus tog sex 

människors liv. C var medlem i ANC Youth Leauge och hade varit aktiv inom Nationens 

spjut, MK, vilket var ANC:s väpnade gren, sedan barnsben. C är också lillebror till 

provinsens dåvarande generalsekreterare för ANC. Offret var misstänkt för att ha 

beordrat en attack på brodern. Avseende motiv påstår C att han först drevs av viljan att 

beskydda sin familj, då systern sex månader tidigare godtyckligt mördats av 

säkerhetspolis, samtidigt som den politiskt aktive brodern attackerats ett antal gånger.  
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Detta modifieras senare till att han drevs av sitt politiska engagemang i egenskap av 

ANC junior, då broderns död skulle ha skadat både familjen och ANC som 

organisation.
65

 C hävdade konsekvent sin oskuld under rättegången men dömdes till 7 

års fängelse.
66

 

Fall: D  

D är dömd till tjugo års fängelse för mord. D är en före detta polis, som spenderade 

mestadels av sin tid i kåren på rån och mordroteln. Efter sitt avhopp från kåren blev han 

utredare för Fidelity Guards och säkerhetsansvarig på ett större företag.
67

 Offret var 

enligt D en misstänkt landsförrädare inom företaget. Mordet skedde under 

tortyrliknande förhållanden då offret först under ett hemligt förhör som D ansvarade för, 

hängdes upp och ner i ett träd med en påse över huvudet och misshandlades, samt 

utsattes för elchocker mot könsorganen.
68

 Som medlem i National Party agerade han på 

Bona Fide vis, med intresse för Fidelity Guards och den sydafrikanska ekonomin. Målet 

var att förhindra att terrorister så som ANC och PAC skulle ta över landet.
69

 Det visar 

sig dock under vittnesmålets gång att själva mordet begås i syfte att dölja det illegala 

förhöret och dess tortyr.
70

   

Fall: E och F  

E och F ansöker om amnesti för sin inblandning i militärkupp. E var chaufför i 

regionens försvarsstyrka och en soldat utan rank. Han fängslades för sin medverkan i en 

statskupp i en av de Bantustaner, också kallade ”hemländer” som erhöll autonomi under 

apartheid. Dessa självständiga stater hyste stora delar av den svarta befolkningen under 

strikt diktatur. Syftet med kuppen och därtill E:s handlande var att bekämpa denna 

diktatur och dess korruption.  
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E ansvarade under kuppen för extra vapen samt att hålla en bil tillgänglig för döda eller 

skadade.
71

 Statskuppen resulterade i två döda civila samt övrig skottlossning. E befann 

sig dock inte på den aktuella platsen för dessa händelser och säger sig inte heller veta 

något om dem.
72

               

 F arbetade med administrativa uppgifter på samma kontor som befälöverhavaren 

för ovannämnda statskupp. Han beskriver sig själv som överbefälhavarens privata 

tjänsteman och som en privatperson utan rank. Detta uteslöt dock inte hans medlemskap 

i regionens försvarsstyrka. F menar att skälet till hans medverkan var att han ville 

återinföra bantustanen i Sydafrika. Trots att Sydafrikas regering var förtryckande var det 

enligt honom i alla fall bättre än att bli förtryckt av sina egna.
73

     

 F tillhörde den beväpnade grupp som ansvarade för att tömma militärbasens 

vapenförråd inför statskuppen, vilket därtill innebar ett gisslantagande av en officer. 

Under pågående kupp ingick F i en av grupperna vars uppgift var att tränga sig in i 

ministrarnas bostäder för att koppla ur telefoner samt forsla bort eventuella civila mot 

en stor gräsmatta och ministrarna till en närliggande arena. F har också hört om 

dödsfallen men då han befann sig på grönområdet  med de civila säger han sig inte veta 

något mer än att han hört skottlossning från stadion.
74

 

Fall: G  

G är före detta kriminalpolis som tjänstgjort vid rån och mordroteln, och har åtalats och 

dömts för mord på två misstänkta. Männen befarades ha skjutit ihjäl en polisman under 

en sammandrabbning mellan ANC aktivister och polis. De båda männen var allvarligt 

fysiskt skadade när de togs i förvar på grund av förestående sammandrabbning, men G 

nekade dem sjukvård och sköt istället ihjäl dem utan att hålla något förhör. G hävdar att 

morden begicks av politiska skäl med hänvisning till att de avlidna tillhörde ANC, som 

stämplats som en terroristorganisation.  
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Då G fruktade att männen skulle fly från en potentiell sjukhusvistelse och fortsätta med 

terrorism anser G att han agerat i enlighet med sina uppgifter inom poliskåren. Trots att 

man som polisman enligt G inte fick ha en öppen politisk åsikt, var han en hängiven 

sympatisör av IFP, Inkatha Freedom Party, ett populistiskt, zulu-nationalistiskt och 

antikommunistiskt parti. Detta var enligt honom själv standard, då det var ett välkänt 

faktum att alla inom polis och sittande regering stöttade IFP.
75

  G säger sig ångra sitt 

karriärval och sitt engagemang i den politiska kampen, då han menar att det var dessa 

faktorer som låg till grund för morden.
76

 

 

4.3 JÄMFÖRELSE 
 

Fall A 

Ideologisk övertygelse, eller brist på sådan 

Motivet till den militära operation som A medverkat i är helt och hållet hämnd, och en 

motreaktion efter en påstådd attack mot vita. Det här var början på slakten av vita i 

Sydafrika, och det skulle inte ha hjälpt med demonstrationer eller andra metoder. 

Människorna på bussen utgjorde inte syftet med aktionen i sig enligt A, utan dödandet 

var ett tillvägagångssätt för att nå det politiska målet med en motreaktion. En fredlig 

lösning på landets konflikter var helt otänkbar. A var liksom sina två kompanjoner helt 

övertygad om att Sydafrika var på väg mot ett demokratiskt val och en 

koalitionsregering, och ville därför skicka signaler till regeringen om att detta var en 

felaktig väg för landet att gå.
77

 A hävdar konsekvent att han inte mördade av illvilja och 

rättfärdigar sitt handlande med hänvisning till Orde Boerevolk, den ed männen svurit att 

kriga mot regeringen och hämnas varje vit människans död på grund av politiskt våld 

med tio svarta.
78

 Det var ödet som avgjorde just de här sju människornas liv på bussen.  
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De kunde först och främst inte veta hur många som skulle dö på grund av mörkret. Om 

de hade velat döda i större skala och orsaka förstörelse i större omfattning hade de 

skjutit på en taxi i ett mer folktätt område, där människor hade suttit tätare och 

fotgängare och hus också hade kunnat träffas. A menar på att de också hade kunnat 

skjuta de flyende människorna på väg ut ur bussen efter attacken, eller fortsatt mot ett 

annat mål. Han tillägger att det inte låg någon som helst personlig vinning till grund för 

attacken.
79

 

Militäriseringsprocess och sociala omständigheter 

A engagerade sig i Nationalistpartiet redan som student och gick med i militären kort 

därefter. Under sin service i det militära blir han meddelad att han är tvungen att stötta 

och rösta på sittande regering, just på grund av sin militära status. Han säger sig därefter 

rösta utan att egentligen veta något om den politiska verkligheten utanför militären. 

Efter sin militära service engagerar han sig mer och mer i högerpolitiken. Han är 

besviken på Nationalistpartiet och deras tomma löften, därför engagerar han sig i 

Konservativa partiet och den extrem-konservativa politiken. Av en händelse blir han 

inbjuden av en vän till ett AWB möte, och går därefter med Afrikaner 

Weerstandsbeweging, en högerextremistisk grupp som vill ha självständig boerrepublik. 

Även här är A framgångsrik i partiet.
80

 

Individuellt ansvar, fri vilja och moralisk övertygelse 

Den tidigare ostraffade A var chockad över att bli arresterad. Under sin tid i häktet insåg 

han emellertid i samtal med andra att han medverkat till något förfärligt och att våld inte 

var lösningen på landets konflikter. Efter att han beviljats borgen går han ur partiet och 

tar avstånd från all högerextrem politik, och tillhör därefter inte något parti. Han skyller 

tydligt på sin kompanjon som kallas för kommendanten, men säger sig också ta ansvar 

själv. Vid frågan om vad han trodde attentatet skulle få för följder för oskyldiga, säger 

han sig tro att PAC skulle sluta attackera civila. I efterhand kan han dock se att det 

istället skulle ha kunnat få en våldsspiral som följd. A inser att han gjort något förfärligt, 

men är övertygad om att han inte gjort detta helt av egen vilja.  
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Eftersom partiet ville att han skulle göra sådant vill han inte längre ha med dem att göra. 

I fängelset lärde han sig att leva med och tolerera andra människor och kom till insikt 

om att alla människor har en plats på denna jord.
81

 Senare under förhöret framkommer 

det dock att A konsekvent hävdat sin oskuld under de rättsliga processerna. Detta ter sig 

trots råden han mottagit från sina ombud något motsägesefullt, då han hävdat sin ånger 

och fullvärdiga insikt kring brottets förkastliga karaktär under häktningstiden.
82

 

Motiv för att ansöka om amnesti  

A tycks vara väl medveten om regelverket kring benådningsprocessen och hänvisar 

inledningsvis till överenskommelsen som gjorts mellan National Party och ANC om att 

garantera amnesti till alla de vars brott begicks innan år 1990. Han ber kommittén att 

bevilja hans benådning, inte på grund av att han vill rättfärdiga det han gjort eller påstå 

att något gott kom ur det, utan för att be om förståelse istället för vedergällning. A ber 

om återupprättelse istället för bestraffning och diskriminering. Han avslutar sitt 

resonemang med att tillägga”we should forget the past, what is past is past.”
83

 

Fall B 

Ideologisk övertygelse, eller brist på sådan 

B var vid tidpunkten för mordet aktiv medlem i Pan Africanist Congress, PAC , och 

tillhörde insatsstyrkan som assisterade APLA , den militära grenen inom PAC. Han 

ingick i den gemensamma satsningen Operation Great Storm, ämnad att likvidera 

apartheidvänliga bönder.
84

 Med hänvisning till att mordet begicks i enlighet med 

operationens direktiv menar B att motivet var politiskt.
85

 Det framkommer dock att B 

kände offret väl då han vuxit upp på samma farm och arbetat för offret. B gissar att han 

bodde på farmen i ungefär 15 år. Även hans farfar arbetade och dog på farmen under 

bristfälliga förhållanden, då bonden behandlade honom väldigt illa. Förutom att avsky 

svarta stal dessutom bonden boskap från B själv och övriga familjemedlemmar.  
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Trots detta uppger B att han inte hyste något som helst personligt agg mot bonden och 

hävdar bestämt att mordet inte handlade om hämnd.
86

 Vid frågan om B:s delaktighet 

inte berodde på hans vilja att ta tillbaka boskapen eller i alla fall insförskaffa sig pengar 

för den, svarar B att han endast ämnade ta tillbaka vad som var afrikanernas mark från 

början. Dessa bönder ägde enligt honom inte sina gårdar rättmätigt och hans intention 

var helt enkelt att ta bondens egendom och diverse föremål som tycktes nödvändiga för 

APLA:s fortsatta kamp.
87

 

Militäriseringsprocess och sociala omständigheter 

B har undergått viss militär träning genom en av kompanjonernas före detta 

fängelsekamrat. Vapnet som användes vid mordet gavs till B av en befälhavare inom 

APLA när instruktionerna om operationen delades ut.
88

 B identifierade sig med 

afrikanernas kamp mot härskande förtryck och ville bistå APLA i striden om landet. B 

är sedan tidigare dömd för stöld och bilstöld samt åtalats för bedrägeri, vilket han själv 

inte minns. Anledningen att kommittén uppmärksammar detta är på grund av det kan ha 

betydelse kring attackens sekundära omständigheter vilket innefattade stölder.
89

 

Individuellt ansvar,  fri vilja och moralisk övertygelse 

B agerade inte frivilligt, utan enligt order från sin befälhavare att attackera dessa 

bönder. Dock nämnde befälhavaren aldrig specifikt just den här bonden, utan honom 

valde B ut som tidigare nämnt helt själv. Överbefälhavaren instruerade att döda 

bönderna så att gårdarna kunde återgå till folket, och gården ifråga var först ut bland ett 

flertal andra mål.
90

  En av de tveksamma faktorer som uppkommer enligt kommittén är 

att B först påstår sig frukta bondens stridskapacitet för att sedan erkänna vetskap om att 

offret egentligen var en äldre herre på över 70 år. B menar då istället att ålder inte spelar 

någon roll under krig och att han trodde att detta var ovidkommande.  
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Det framkommer vidare att offret inte samarbetat med polisen på flera år och att han ej 

förvarade vapen, vilket B tidigare uppgett som motiv för sitt val av gård.
91

 

Motiv för att ansöka om amnesti 

B påstår sig vara väldigt ångefull gällande dödsfallet av bonden och misshandeln av 

dennes fru, därav söker han amnesti främst för förlåtelsens skull. Viktigt att poängtera 

är dock att denna förlåtelse också innebär en potentiell frigivning.
92

 

Fall C 

Ideologisk övertygelse, eller brist på sådan 

Kommittén ifrågasätter C:s politiska motiv med hänsyn till fallets påtagliga 

familjeaspekter, då C:s syster mördats av säkerhetspolis sex månader tidigare och 

brodern utsatts för mordförsök vid upprepade tillfällen. Offret ifråga mördades trots allt 

på grund av misstanke om att han skulle ha planerat ett av dessa mordförsök på brodern. 

C avvisar denna teori och påtalar istället att broderns död skulle ha inneburit en stor 

förlust för ANC lokalt sett, då han enligt C var en ovärderlig ledare. C menar därför att 

han inte medverkat om attacken på hans bror inte också varit en attack på hela ANC 

som organisation. Hans drivkraft var att eliminera personer som utgjorde ett hot mot 

ANC:s medlemmar i egenskap av sin roll som ANC junior. Vid frågan om hur många 

attacker C varit delaktig i, i egenskap av just ANC junior medger han dock att detta varit 

den enda.
93

 

Militäriseringsprocess och sociala omständigheter 

C är som tidigare nämnt lillebror till provinsens dåvarande generalsekreterare för ANC,  

och har därför varit verksam inom MK, ANC:s väpnade gren, från tidig ålder. Broderns 

partikamrater har funnits närvarande i hemmet så länge C kan minnas och uppfostrat 

honom i vapenhantering samt undervisat om deras politiska kamp.  
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C berättar om hur brodern alltid har varit en stark förebild för honom och resten av 

familjen, och hur han således idoliserat brodern och dennes partikamrater sedan 

barnsben. I hans ögon var de hjältar som motarbetade en korrupt polis och 

säkerhetsstyrka. Trots att han aldrig tränats under officiellt militära former assisterade 

han under sin tonårstid  i kampen genom att gömma vapen och skjutsa soldater från och 

till gömställen. Han är 17 år vid tidpunkten för brottet.
94

 

Individuellt ansvar, fri vilja och moralisk övertygelse 

C menar att det inte var hans beslut att attackera, då attacken redan var planerad och 

skulle genomföras innan han kontaktades. Han vill också poängtera att han trots sin 

delaktighet som vägvisare inte själv kastade någon granat eller avfyrade sitt vapen. C 

hävdar också att det inte fanns någon som helst intention att skada någon annan i huset 

utöver den misstänkte förrädaren.
95

 Han är medveten om att han begått en kriminell 

handling, men anser sig ha varit tvungen att agera då denne förrädare utgjorde ett stort 

politiskt hot. C deltog i attacken i absolut övertygelse om att det han gjorde var 

moraliskt rätt. Han litade fullständigt på den information han delgivits av två äldre 

soldater och kände tillförlit inför att de sa sig ha planerat attacken i samspråk med 

ANC:s högsta råd. Denna känsla förstärktes ytterligare av att brodern också påståddes 

ha varit delaktig i planeringen. C menar att han heller inte kunnat ifrågasätta 

informationen även om han så velat på grund av bristande auktoritet och makt att 

granska överordnade. C hyste därför inga tvivel om att det inte var en legitim attack på 

en fiendeagent i ANC:s politiska kamp. Att likvidera denne förrädare skulle innebära 

framgång i kampen för ett bättre liv.
96

 

Motiv för att ansöka om amnesti 

C intygar att de familjevärderingar som han uppfostrats i inte inbegriper hämnd, illvilja 

eller hat. Barnen i hans familj lärde sig tolerans och omtänksamhet, och han associerar 

sig med broderns tidigare vittnesmål där brodern uttryckligen önskade om förlåtelse.  
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C säger sig vidare delta i sannings- och försoningskommissionen för att sanningen ska 

komma fram. Att han ljög under sin rättegång och hävdade sin oskuld menar han är 

oviktigt eftersom detta vittnesmål sker under helt annorlunda omständigheter. C ber till 

den ärade kommittén att bevilja honom amnesti. Han avtjänar ett sjuårigt fängelsestraff 

för sin inblandning i attantentatet, vilket innebär att potentiell amnesti således också 

betyder frigivning.
97

 

Fall D 

Ideologisk övertygelse, eller brist på sådan 

Som medlem i National Party agerade D i total övertygelse, med intresse för Fidelity 

Guards och den Sydafrikanska ekonomin. Han handlade enligt uttalanden gjorda av NP, 

och ansåg sig utgöra en liten kugge i det statliga maskineriet. Drivkraften var att hindra 

terrorister så som ANC och PAC sympatisörer från att ta makten över landet.  

D handlade inte vid något tillfälle för sin egen vinnings skull och han var konstant 

övertygad att han agerade rationellt genom hela händelseförloppet. I egenskap av 

medlem i NP och medborgare i Sydafrika ansåg han sig agera korrekt i kampen mot 

dessa terroristers framfart. Hans agerande mot den misstänkte var inte på något plan 

grundat i personligt hat eller ondska. Svarta var hans vänner och informatörer, som han 

skulle ha skyddat med sitt eget liv.
98

 

Militäriseringsprocess och sociala omständigheter 

D sökte till polishögskolan redan som 16-åring och placerades ut på en station ett år 

senare. Han spenderade många år av sin långa poliskarriär på rån och mordroteln, där 

han också fick lära sig diverse förhörstekniker så som starka övertalnings- och 

tortyrmetoder. D:s fru lämnade honom på grund av arbetets långa dagar och våldsamma 

inslag. Efter en tid värvades D som utredare till Fidelity Guards, ett stort företag med 

inriktning på säkerhetsanalyser samt säkerhetssystem. Personalen bestod mestadels av 

före detta poliser. D utredde främst frihetsorganisationer och terroristgrupper som ville 

infiltrera landet.  
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Under samma tidsperiod blev D själv överfallen och svårt misshandlad av fyra svarta 

män, som enligt D:s källor tillhörde PAC och som fått i uppdrag att mörda honom. D 

insåg då att attacken inte bara varit mot honom eller Fidelity Guards, utan mot hela 

nationen.
99

 

Individuellt ansvar, fri vilja och moralisk övertygelse 

D får ett anonymt tips om att en av hans anställda samarbetar med PAC. Det har precis 

skett ett väpnat rån av en bank, där åtta män sköt flera vakter till döds och kom undan 

med en stor summa pengar. Den anställde och tillika misstänkte förrädaren påstods ha 

hjälpt till inför ovanstående rån och själv stulit pengar från företaget. Detta tycks enligt 

D vara rimligt då han tidigare upptäckt att någon tangerat med avdelningens 

övervakningskameror.
100

             

 I samspråk med polis på hög nivå beslutar D sig för att själv utreda saken och 

förhöra den misstänkte. För att få den misstänkte att tala beslutar sig D i sällskap med 

fyra andra utredare för att föra honom till ett närliggande fält. D skickar först iväg de 

andra utredarna för att inleda förhöret, varpå den misstänkte forslas ut genom bakdörren 

och körs till ovannämnda fält. När D anländer inser han att det är ett olämpligt läge med 

hänsyn till förbipasserande och bestämmer sig för att flytta den misstänkte till ett 

avlägset skogsområde. Den misstänkte förnekar både vetskap och inblandning gällande 

bankrånet, vilket får D att börja ta till fysiska metoder. Han har för övrigt tagit med rep 

och en slags elchocksmaskin. D hänger upp den misstänkte i fötterna med en påse över 

huvudet och utsätter honom för elchocker mot könsorganen. Efter en tid börjar männen 

att förtära alkohol medan de fortsätter att misshandla och skenavrätta den misstänkte. D 

menar att både metoderna samt alkoholförtäring i samband med dem var standard 

praxis, då ingen normal person kunde genomföra ett sådant förhör utan att döva sitt 

samvete. De avsåg dock inte att döda den misstänkte. D startar också en brasa under den 

misstänktes huvud för att orsaka ytterligare obehag. Vid mörkrets inbrott 

hissas den misstänkte ner efter många timmars misshandel.
101
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En av de andra utredarna skjuter kort därefter den misstänkte i axeln som tar skydd 

bakom en annan kollega, som i sin tur puttar iväg honom. Den misstänkte springer mot 

bilen samtidigt som han blöder kraftigt, D inser då att de är i knipa och skjuter ner 

honom i ett dike. D tar en lykta och går närmare för att avfyra de sista två dödande 

skotten. Sällskapet beslutar sig för att dumpa kroppen då de inte kan dyka upp på 

stationen med en död misstänkt och riskera sina karriärer.
102

      

 D ångrar att han sköt den misstänkte eftersom polisen antagligen skyddat honom 

om de dykt upp på stationen med en allvarligt skadad förrädare. Han säger sig också ha 

velat lösa frågan utan att skada eller mörda någon, trots att han var förberedd på att 

tortera. Under rättegången skyller D och en kollega på varandra, för att försvåra den 

juridiska processen.
103

              

 D vill också påtala att man hittat en annan kula i den avlidnes kropp under 

obduktionen, vilket han menar är bevis för att offret var kriminell. Det framkommer 

också att D hotat de två övriga kollegorna till att vittna om hur de kört hem den 

misstänkte, för att dölja mordet. D menar att de båda inte behövt frukta honom och 

understryker vidare att dessa två kollegor inte bara oskyldigt bevittnat tortyren, utan 

deltagit genom att hänga upp offret upp och ner. Han medger dock att de handlade 

utefter hans instruktioner.
104

 

Motiv för att ansöka om amnesti 

D vänder sig till kommittén och säger att han spenderat över 3 år i fängelse, vilket är 

nog med tid för att reflektera över saken. Hans hjärta är fyllt av ånger, och han har 

lyssnat på presidentens tal om försoning. D vill be offrets mamma om förlåtelse och 

tillägger att han ofta varnat offret och hans kollegor om att de lekte med elden. Han vill 

också be om ursäkt till sin egen familj för vad han gjort mot dem. Hans nya fru har 

stöttat honom under dessa svåra omständigheter och nämner att de bland annat fått 

hotfulla telefonsamtal och de varit tvungna att sälja sitt hus. D vill be om ursäkt till att 

vänner och kollegor han gjort besvikna.  
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Han vill också säga till människor i liknande situationer att endast en bråkdel av allt 

som hänt uppdagats i offentlighetens ljus, samt att ingen talat om de attacker och 

mordförsök de utsatts för, hur de har hotats, hur deras hus har bränts ner och vilket 

förfärligt krig de har fått utkämpa. Därför vill han också uppmana alla att träda fram och 

berätta för kommissionen var det gick fel, så att försoning kan ta plats i landet. D säger 

att man talar om hur stress mördar och hur stress får människor att mörda, men inte att 

ingen talar om hur stress mördar ens personlighet.
105

 

 

Fall E och F 

Ideologisk övertygelse, eller brist på sådan 

 

Enligt E visste han inte i egenskap av soldat om det fanns andra alternativa metoder för 

att lösa deras problem med den rådande diktaturen. Millitära medel var nödvändiga 

eftersom politiska val inte var fria och rättvisa. Det rådde politisk instabilitet i området 

och detta behövde åtgärdas.
106

            

 F följde enbart order under dagen för operationen, men tyckte personligen att 

kuppen var välbefogad. Hans intention att återinföra bantustanen i Sydafrika dyker upp 

senare i vittnesmålet, vilket han säger sig ha haft på grund av sitt missnöje med den då 

rådande diktaturen. F menar att Sydafrikas förtryckande regering i alla fall var ett bättre 

alternativ än att bli förtryckt av sina egna. Intentionen innebär ett tydligt politiskt motiv 

och en fördel inför kommittén.
107

 

Militäriseringsprocess och sociala omständigheter 

E arbetade som chaufför inom regionens försvarsstyrka och var utan militär rang. Han 

var frustrerad över att vita enklare gjorde karriär inom försvarsstyrkan och att 

regeringen främjade nepotism och korruption.  
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F genomgick militär basträning som ung, men arbetade med administrativa uppgifter på 

samma kontor som överbefälhavaren för kuppen, och var därför också en privatperson 

utan militär rang. F beskriver sig själv överbefälhavarens privata tjänsteman.
108

 

Individuellt ansvar, fri vilja och moralisk övertygelse 

E:s order och plikt var att ha lastbilen tillgänglig för att lasta döda eller skadade, samt 

att ansvara för extra vapen. När E blir tillfrågad om det fullgott sammanfattar alla hans 

plikter svarar han något motsägesefullt att ” Sättet jag har blivit tränad på innebär att 

soldaten bör ta egna initiativ. Man lämnar inte saker obevakade och man företar sig 

saker på egen hand under en operation även om man inte fått specifika instruktioner.”
109

 

Gällande de två damer som mördades i ett lägenhetskomplex under kuppen besitter E 

ingen kunskap om vem som är skyldig. Han var inte där under den första fasen av 

operationen när soldaterna trädde in i husen. E gick dock in beväpnad i ett annat hus för 

att slå av telefonerna under order som vidarebefodrats från generalen.
110

 F har också 

hört om den mördade kvinnan men säger sig inte veta något om detta då han befann sig 

i ett annat hus längre bort.
111

            

 F erkänner vidare sin inblandning och delaktighet i syftet med att arrestera 

ministrar för att avsätta regeringen, samt hans tillräckligt fientliga avsikt som 

reflekterades i handling.
112

 

Motiv för att ansöka om amnesti 

E menar att han redan under första rättegången erkände sin inblandning i händelsen, och 

att hans handlingar under kuppen varit i enlighet med kuppens syfte och de order han 

mottagit. Han söker amnesti trots att han redan avtjänat sin dom då han blev ovillkorligt 

frigiven år 1991. E menar att han inte kan uppnå vissa saker i samhället på grund av sin 

kriminella bakgrund och stämpel som förrädare. Han söker sedermera förlåtelse och 

amnesti i moralisk mening.
113
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F blev även han ovillkorligt frigiven år 1991. Kommittén konkluderar att båda agerade 

av politiska skäl och har avgett fullständiga fakta avseende deras egna inblandning. 

Vittnesmålen är oföränderliga sedan rättegången och deras agerande tycks ha varit i 

enlighet med utfärdade direktiv från högre instanser. På grund av operationens storlek, 

med ca 140 andra anklagade personer, anses de enligt kommittén vara trovärdiga 

gällande sin okunskap kring morden.
114

 

Fall G                                                                                                                                                        
Ideologisk övertygelse, eller brist på sådan 

Trots att polisen inte var tillåtna att tillhöra någon politisk organisation eftersom de 

oavsett övertygelse skulle tjäna sittande regering, var G en stark sympatisör av IFP. Det 

var enligt honom standard att man inom polis och regering stöttade IFP.
115

 Som 

polisman var G utbildad i att behandla terrorstämplade brottslingar på ett särskilt strikt 

vis, och man utgick från mottot  ”vi eller dom.” G:s handlingar stämde enligt honom 

själv överens med dessa direktiv då han var övertygad om att offren var välkända 

terrorister som kunde kopplas till attentat mot IFP, säkerhetshetspolisen och andra vita. 

G vill också poängtera att polisen stod under hård press från regeringen samt IFP, då 

många medlemmar och anhöriga hade förolyckats. Syftet var att avskräcka andra 

terrorister, vilket enligt G uppnåddes då området stabiliserades och blev fredligt efter 

incidenten.
116

 

Militäriseringsprocess och sociala omständigheter 

G:s primära uppgifter inom poliskåren var enligt honom själv förutom att utreda brott 

samt upprätthålla lag och ordning, att bekämpa terrorism och bevara fred samt säkerhet 

på nationell nivå. Han har en lång karriär inom poliskåren bakom sig och har mestadels 

arbetat som utredare på rån och mordroteln.  
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Då partier som ANC, PAC och andra liberala organisationer var terrorstämplade, 

innebar det att G hade som uppgift att bekämpa dessa i egenskap av sin befattning som 

beskyddare av samhället.
117

  

Individuellt ansvar, fri vilja och moralisk övertygelse 

G var vid tillfället fullständigt övertygad om att han gjorde det rätta med hänsyn till 

rikets säkerhet. De båda männen var terrorister och skulle behandlas därefter. Vid 

frågan om varför han då försökte dölja dödsskjutningarna svarar G att han varit under 

intrycket att han kunde ha kommit undan på grund av tekniska faktorer och bristande 

bevis. Han lämnade inte in någon skriven rapport, men sökte upp sin överordnade inom 

polisskåren efteråt och möttes av gratulationer efter att han förklarat vad som skett. 

Chefen förklarade också för G att han inte skulle bli arresterad. Detta besvarar dock inte 

kommitténs fråga om varför han försökt dölja morden, varpå G tillägger att han insett 

handlingarnas kriminella natur omedelbart efter dödsskjutningen.
118

   

 Det var G:s beslut att skjuta männen och låtsas att de dött på väg till sjukhuset av 

redan tillfogade skador under förestående skottlossning.
119

 G rättfärdigar detta beslut 

med hänvisning till att männen tillhörde en terrorgrupp och därmed också gjort sig 

skyldiga till flera mord.
120

 

Motiv för att ansöka om amnesti 

Han vill säga till kommittén såväl som till de dödas anhöriga att han är väldigt ledsen 

för det han gjort. När han tänker tillbaka inser att han att hans handlingar varit felaktiga 

och att de är en skam för honom. G vill inte fördöma det han gjort, men säger att han är 

ledsen för de många familjer som lidit på grund av hans och de mördades handlingar.  
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Han ångrar vidare hela sin poliskarriär och sitt politiska engagemang, val som inte varit 

värda mödan i slutändan. G är också övertygad om att han aldrig begått sådana brott om 

han valt en alternativ karriär som ung.
121

 

 

Fall Ideologisk 

övertygelse 

Moralisk 

övertygelse 

Individuellt 

ansvarstagande 

Militäriseringsprocess 

& sociala faktorer 

Motiv amnesti  

A Tydlig Påtaglig Bristfälligt Tydlig Förlåtelse & 

Frigivning 

B Tveksam Påtaglig Vagt Påtaglig Förlåtelse & 

Frigivning 

C Tveksam Påtaglig Påtagligt Tydlig Förlåtelse & 

Frigivning 

D Tydlig Påtaglig Bristfälligt Tydlig Förlåtelse & 

Frigivning 

E/F Sekundär Sekundär Påtagligt Sekundärt Social 

återupprättelse 

G Tydlig Påtaglig Bristfälligt Tydlig Förlåtelse & 

Frigivning 

 

Förtydligande av stipulativ begreppsanvändning 

Tydlig: Uppenbar eller obestridlig inverkan, avgörande för förövarens handlingar. 

Tveksam: Otydlig avseende förövarens tillförlitlighet. 

Sekundär: En icke avgörande och mindre viktig faktor. 

Påtaglig: Viss inverkan som inte går att bortse från, men inte helt avgörande. 

Bristfälligt: Förövaren uppvisar bristande ansvarstagande för sina handlingar. 

Vagt: Något utsvävande svar från förövaren. 
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Social återupprättelse: Förövaren önskar att åter bli en fullvärdig samhällsmedlem. 

Förlåtelse & Frigivning: Syftat i begreppens allmänna mening.  

 

5. ANALYS 

 

Genom att använda vittnesmål och egna redogörelser som en källa till kunskap om 

förövare belyser man ett relevant perspektiv, samtidigt som man får tillgång till 

utförligare beskrivningar av både bakomliggande omständigheter och själva incidenten. 

Förövaren kan på så sätt anta en mänsklig form och hans handlingar uppfattas inte 

längre som någon abstrakt ondska. Det är viktigt att släppa föreställningen om att vi 

endast kan skildra konflikter på ett rättvist sätt genom offrens perspektiv. Även om ett 

visst mått av empati för förövarna är ofrånkomligt i arbetet med att belysa deras synsätt, 

finns det inget större fog för invändningar som att man därmed också ursäktar deras 

handlingar. Browning sammanfattar den etiska problematiken kring att synliggöra 

förövarens perspektiv när han konkluderar att förklara inte innebär att ursäkta, och att 

förståelse inte nödvändigtvis innebär förlåtelse. Drakuli  gör även hon en liknande 

reflektion i sin bok, och visst finns det en risk för att andra kan uppleva den här sortens 

undersökningar som stötande, men vägran att försöka förstå  förövarna på ett mänskligt 

plan bidrar endast till vidare avhumanisering. Med det sagt ska det tydliggöras att den 

här studien inte på något sätt ämnat att ursäkta förövarna i synliggörandet av deras 

perspektiv. Som författare är det enkelt att relatera till  Drakuli s självreflektion när hon 

i bokens senare del beskriver hur den egna övertygelsen kring vilka skarpa skillnader 

som finns mellan begreppen förbytare och monster vuxit sig allt starkare under arbetets 

gång. Det är betydligt svårare att demonisera när man skapat sig en bild av människan 

bakom brottet.                

 En annan viktig aspekt beträffande ondska är den komplexa och rörliga relationen 

mellan auktoritet, övertygelse och handling. Värderingar är föränderliga och normer kan 

därför enkelt förskjutas under rätt omständigheter. Det är därför farligt att förutsätta 

man själv aldrig skulle vara kapabel till liknande handlingar, placerad i samma kontext.  
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Enligt de centrala teoretiker som uppsatsen är uppbyggd kring måste vi för att kunna 

förstå och förklara förövarnas beteende erkänna att vi placerade i samma situation, 

också löper risk att bli mördare eller våldsverkare. Det går inte att bortse från att Arendt 

har en viss poäng när hon påstår att ondskefulla handlingar generellt sett inte har begåtts 

av monster, utan av helt vanliga människor som tyckte sig agera normalt i förhållande 

till de omständigheter som de befann sig i. Människan är kapabel till både onda och 

goda handlingar, oavsett om man vill hävda att det ligger i vår natur, eller är en social 

konstruktion.Vi är anpassningsbara och formar våra identiteter i samspelet med andra. 

Människans eftersträvan att känna sig behövd och vara en del av en gemenskap, ha ett 

syfte och utföra en viktig uppgift präglar oss kanske mer än vad vi är medvetna om. 

 Vidare finns det ett förebyggande behov i samhället av att veta vad som driver 

människor till att bruka våld och att sedan rättfärdiga sina handlingar. Faktorer som 

brutalisering, ideologisk indoktrinering, rasism och underordning går precis som 

Browning påstår att tillämpa som förklaringar i varierande omfattning, men inte utan en 

viss reservation. Grupptryck har visat sig vara en stor maktfaktor gällande människans 

beteende och etiska normer, men problemets kärna verkar dock som tidigare formulerats 

ligga i skillnader mellan människor som ingått i en militär kontext och de som inte gjort 

det. Kombattanter och soldater, självutnämnda eller ej, verkar utgå från en särskild etik 

där våldet anses vara befogat under vissa omständigheter. Den här undersökningen visar 

på att militäriseringsprocesser och sociala faktorer spelat en avgörande roll i majoriteten 

av fallen. Flera av männen påvisar en tydlig koppling mellan identitet och sin roll som 

kombattant, och har därtill otvivelaktiga föreställningar om att de medverkat i strikt 

militära operationer. De påstår sig alla ha haft ett högre syfte och rättfärdigar sina 

handlingar genom att hänvisa till landets politiska klimat och krigstillstånd. ”Alla gjorde 

det”. Avseende fall D och G, som båda är poliser, präglas deras personligheter särskilt 

tydligt av uniformen. G hävdar till och med att han aldrig skulle ha mördat om det inte 

vore för sin poliskarriär. Likaså visar de båda polismännen tydliga indikationer på 

avhumanisering av fienden, vilka i de här fallen är terrorister och motståndare till 

regeringen. De båda vittnesmålen understödjer teorier om att det politiska våldet snarare 

grundar sig i omständigheter än personliga böjningar, och att en militär identitet är av 

stor betydelse för mäns strukturella makt, men ofta tillintetgör den enskilde mannens 

liv.        
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Ett tydligt samband mellan sociala omständigheter och förövarens handlingar går även 

att uttyda aveende fall C. Det förefaller ganska uppenbart att den unge mannen, eller 

snarare unge pojken, glorifierat sin äldre bror och därför  identifierat sig med broderns 

politiska ståndpunkter. C uppvisar tydliga tecken på indoktrinering från tidig ålder, 

eftersom hans verklighetsuppfattning samt föreställningar om rätt och fel formats efter 

ett väldigt enhetligt informationsflöde. Han tycks aldrig tidigare ha visat några tecken 

på att ha en särskilt våldsam eller ondsint läggning, och hans medverkan i attentatet 

tyder därför snarare på okunskap och naivitet.         

 Under jämförelsen av vittnesmålen framträdde vidare en del viktiga samband och 

mönster. Kombattanten verkar t.ex. vanligtvis ha förmodat att hans gärningar skulle 

förbli ostraffade. G erkänner exempelvis att så var fallet. Detta stämmer väl överens 

med Goodharts teori om kombattanternas fullständiga övertygelse kring att deras 

handlingar skett i enlighet överordnades önskemål. För övrigt är det endast D och G 

som verkar ha tagit några som helst egna initiativ, då resten tycks ha fullständigt 

underordnat sig uttalade eller underförstådda direktiv. Intressant nog verkar ingen av 

männen ha reflekterat över vilka konsekvenser deras handlingarna skulle få gällande 

deras egna liv innan verkställandet. Majoriteten tycks ha varit moraliskt övertygade om 

att de handlade rätt i stunden, vissa hävdar att de plöstligt insett handlingarnas 

kriminella natur strax efteråt, andra senare när de väl häktats. D och G menar att de 

agerat i syfte att beskydda vita och främjat nationens säkerhet, vilket understödjer 

Goodharts påstående om att politiska våldsverkare oftast agerar i stark övertygelse om 

att andra människors välfärd och liv ligger i deras händer. Detta inbegriper även A som 

trodde att han genom sitt mördande motverkade en stundande förintelse av vita i landet. 

Trots att motivbilden är något oklar gällande B och C, eftersom de båda hade en så pass 

stark personlig koppling till offren, säger de sig i alla fall ha agerat för afrikanernas 

kamp. Detta kan tyckas som en undanflykt för egentliga personliga motiv, men deras 

påstådda politiska motiv går i alla fall att applicera på Goodharts ovanstående 

påstående. Även E och F agerade i enlighet med denna teori då deras syfte var att 

avsätta en förtryckande diktatur och på så sätt trygga andras välfärd.   

 Vart går då gränsen mellan politisk övertygelse och personlig vinning? Och varför 

är personliga motiv för våldshandlingarna ”värre” enligt kommittén?  
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Att politik skulle vara ett dominant motiv för människors handlingar verkar vara en 

försköning av att de egentligen agerat på grund av faktorer som självbevarelse eller 

pliktuppfyllelse. Precis som i fallet med Eichmann och deltagarna i experimentet i 

Stanfordfängelset, är det tydligt att kombattanterna i den här studien i enlighet Haslams 

och Reichers tolkning, var övertygade om att de utförde en uppgift för något gott. Det 

som är centralt för den här uppsatsen är hur förövarna identifierat sig med den auktoritet 

som ufärdat ordern och det resultat man ville uppnå. Förutom B och C som hade 

personliga kopplingar till sina offer säger sig förövarna inte ha hyst någon personlig 

illvilja mot sina offer. De fullföljde en uppgift.         

 Ett vittnesmål som varit särskilt svårt att analysera är fall D, där förövaren påvisat 

en stark ideologisk övertygelse och politisk agenda till grund, men där brottet inte tycks 

stå i proportion till syftet. Tortyren av den misstänkte förrädaren pågår under alltför lång 

tid och det är svårt att bortse från att D och de andra männen verkar ha funnit nöje i sitt 

handlande. Tortyren betraktades som en slags underhållningsform, där de turades om att 

infoga smärta och jaga den misstänkte likt ett skadat djur, samtidigt som de drack 

alkohol. Det är en sak att likvidera fienden under krigstillstånd, det är på något sätt 

begripligt även för människor som aldrig befunnit sig i en liknande situation. Men att 

plåga en försvarslös individ på det sättet verkar inte gynna någon politisk kamp, utan 

snarare personliga intressen.            

 Huruvida C:s brottsliga handlingar grundade sig i personliga motiv så som att 

hämnas sin syster och försöka att skydda sin bror, eller ren politisk vilja är också 

irrelevant. Det är tydligt att familjen ligger närmare om hjärtat för denna 17-åring, än 

någon abstrakt kamp han aldrig tidigare aktivt deltagit i. Frågan är då varför han ska 

avtjäna ett fängelsestraff med hänvisning till ett motiv som egentligen är förståeligt, 

men frisläppas för en tydlig lögn, och därtill svårbegriplig förklaring till motiv. Detta 

innefattar även B, vars personliga motiv inte går att förneka. Han försöker medvetet 

dölja att han känt och avskytt offret, och de oförrätter som begåtts mot hans familj tycks 

ha spelat en större roll än vad han vill ge sken av. B:s identitet som kombattant är 

väldigt vag och tolkningen att brottet egentligen rör sig om ren hämnd verkar 

kommittén också ha gjort. Ändå väljer de att gå på linjen med politiskt motiv, vilket är 

underligt. Konsekvensen är likväl densamma oavsett vilka skäl han haft.   
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E och F är de enda sökande som redan avtjänat sina straff och därför inte har frigivning 

som primärt syfte för att delta i kommissionen. Det är därför något enklare att hysa 

större tillit till deras vilja att bli förlåtna. Det är på ett sätt enkelt att avfärda de andra 

männens ansökningar och påstådda ånger som ett fåfängt, men smart försök till 

frigivning. Varenda en av männen säger sig ta personligt ansvar för sina handlingar men 

skyller trots detta hela tiden på befälhavare, kompanjoner, omständigheter eller i många 

fall offren själva. Mentaliteten av ”det var inte bara jag” verkar genomsyra hela deras 

resonemang. Detta kan dock tyckas förståeligt med tanke på deras sociala verklighet.

 Hur bedömer kommittén då deras tillförlitlighet? Besluten om beviljan av amnesti 

är subjektiva och männen deltar därmed i ett slags lotteri, där vinst garanteras vid rätt 

formulering. Huruvida amnestiprocesserna är ett effektivt sätt att få fram sanningen om 

apartheid på är också diskutabelt. Det är svårt att påvisa att männen som fortfarande 

avtjänar ett fängelsestraff deltar i kommissionen av andra skäl än möjligheten till 

frigivning. De vinklar ändå i slutändan sina historier efter kommissionens kriterier, och 

även om det inte rör sig om ett forum de behöver frukta ytterligare negativa rättsliga 

konsekvenser, är det avgörande livskonsekvenser som står på spel. Förövarna vet att de 

måste visa ett visst mått av ånger, bevisa ett tydligt politiskt motiv och erkänna sina 

handlingar. Detta innebär inte att de nödvändigtvis talar sanning. Eller att deras 

egentliga självbilder kommer fram.           

6. SAMMANFATTNING 
 

Det här är en studie ämnad att undersöka förövares självbilder genom att analysera 

deras resonemang kring individuellt ansvar, moralisk övertygelse, indoktrinering, samt 

ånger och förlåtelse. Studien syftar att belysa människan bakom brottet och ge en mer 

nyanserad bild av förövarna, utan att lägga någon vikt vid värdering av deras person. 

Den teoretiska utgångspunkten grundar sig i ett antagandet om att förbrytare avseende 

politiskt våld och kränkningar av mänskliga rättigheter är människor precis som vi, och 

att individuell brutalitet därför snarare är en fråga om sociokulturella omständigheter 

såväl som psykologiska processer, än om någon moraliskt avvikande läggning.  
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Undersökningen är utformad efter frågeställningen: Grundar sig männens 

våldshandlingar i personliga benägenheter, eller är de en produkt av sociala 

omständigheter? Går det att uttyda klara mönster och samband i männens resonemang? 

Finns det skäl för att synliggöra förövarens perspektiv?       

 Studien är en narrativ berättelseanalys som bygger på sex olika vittnesmål i 

samband med de Amnesty hearings som sannings- och försoningskommissionen i 

Sydafrika höll under åren 1996-2000. Genom att tillämpa ett metodologiskt perspektiv 

inom den narrativa forskningen låter man berättelsen, i det här fallet vittnesmål, att 

utgöra källan till kunskap om social verklighet. Undersökningens slutsatser stämmer 

överens med den teoretiska utgångspunkten och bekräftar att förövarna är vanliga 

människor, som i samband med särskilda omständigheter fattat moraliskt felaktiga 

beslut. Männen formades enligt studien av yttre faktorer som psykosociala processer, 

ideologisk indoktrinering och kopplingar mellan identitet och uniform. Under 

jämförelsen av männens resonemang framträdde flera viktiga samband och mönster, 

både gällande förövarnas förhållningssätt till sina handlingar och hur dessa avspeglades 

under kommitténs förhör. Uppsatsens syfte uppnåddes med reservation för att man inte 

med säkerhet kan veta att förövarens egentliga självbild kommit fram. 
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