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Förord 

Böcker som diskuterar filosofiska metoder, hur man praktiskt tillämpar dem 
och hur de skiljer sig från andra vetenskapliga metoder finns det förvånans-
värt få av. Det gäller inte bara den svenska marknaden utan även den inter-
nationella. Vi som är redaktörer för denna antologi är alla religionsfilosofer. 
Kännetecknande för vår utbildning var att vi i första hand lärde oss filosofera 
genom att härma andra filosofer och deras sätt att bedriva filosofi och ef-
tersom vi också läste systematiska teologer så plockade vi också upp en hel 
del från hur de bedrev sin teologiska forskning, och så vidare.  

Vi har en stark tro på att detta sätt att lära och lära ut filosofi aldrig helt 
kan ersättas av böcker. I den filosofiska verksamheten själv fungerar också 
denna sorts tradering av implicit filosofisk metod utmärkt. Det är inte svårt 
att känna igen filosofiska undersökningar, att se deras poäng och att förstå 
(genom att läsa andra) hur man kritiskt och konstruktivt kan förhålla sig till 
dessa undersökningar och därmed själv lämna ett bidrag till akademisk filo-
sofisk forskning. Externt är det dock åtminstone i två avseenden ett problem. 
För det första finns idag ett generellt krav på studenter att explicit kunna 
redogöra för och diskutera den metod de använder sig av i sitt uppsatsskri-
vande. För det andra så gäller för alla forskare som ansöker om medel från 
Vetenskapsrådet och liknande forskningsfinansiärer att de ska ange, givet 
syftet med forskningsprojektet, vilka metoder de använder och varför dessa 
väljs snarare än andra. Detta i hård konkurrens med forskare från andra di-
scipliner som tränats i att beskriva sina metoder och deras relevans.  

Av dessa skäl har vi valt att skriva och ge ut denna antologi. Vi har inbju-
dit både mer seniora och juniora forskare och också doktorander att delta och 
vi har haft som ambition att visa på den mångfald som finns. En del av tex-
terna är mer praktiskt orienterade och andra mer teoretiska till sin karaktär.  
Vår förhoppning är att antologin ska vara ett stöd för både studenter och 
forskare att kunna fördjupa reflektionen runt de olika metoder som används i 
bearbetandet av de existentiella frågor som aktualiseras av religiösa och se-
kulära livsåskådningar i nutid och historia. 

Vi vill tacka alla deltagande kollegor för deras stimulerande och insikts-
fulla bidrag. Tack också till Olaus Petri Stiftelsen, Nämnden för Vilhelm 
Ekmans universitetsfond och Redaktionskommittén för Acta Universitatis 
Upsaliensis för ekonomiskt stöd. Texterna finns även tillgängliga digitalt via 
Open Access (http://ub.uu.se) och kapitlen kan således laddas ner var för sig. 
 
Mikael Stenmark, Karin Johannesson, Francis Jonbäck och Ulf Zackariasson 
Uppsala den 15 maj 2018 
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1 Att filosofiskt studera religioner och 
livsåskådningar
Mikael Stenmark 

Religionsvetare eller teologer som är verksamma vid konfessionellt – reli-
giöst och politiskt – neutrala läroanstalter som till exempel Lunds universitet 
och Uppsala universitet studerar med vetenskapliga metoder olika religioner 
och skilda aspekter av dessa religioners innehåll. För egen del har jag mer 
och mer börjat beskriva mig själv som livsåskådningsvetare snarare än relig-
ionsvetare eller teolog (i ovan angiven mening) eftersom jag är lika intresse-
rad av att studera sekulära eller icke-religiösa livsåskådningar som ateism, 
naturalism, darwinism och scientism som att studera religiösa livsåskådning-
ar som kristendom och islam. Denna forskning innefattar också fenomen 
som antingen tycks falla utanför kategorierna religiöst och icke-religiöst eller 
som kan ges utformningar som lutar åt det ena eller andra hållet, exempelvis 
agnosticism, environmentalism (eller miljöaktivism), feminism och exist-
entialism. Ett sådant brett spann öppnar sig i varje fall om vi säger att en 
livsåskådning utgörs av de attityder, föreställningar och värderingar vi har – 
medvetet eller omedvetet – vilka är av stor betydelse för vår grundläggande 
förståelse av oss själva och av tillvaron i stort (vår livstolkning) och för hur 
vi handlar och lever våra liv (vår livsinriktning) och för vad vi kan säga, veta 
och rationellt tro om dessa ting (vår språk- och kunskapssyn).1 

Men jag är inte bara en livsåskådningsvetare, dvs. har ett visst studieob-
jekt som är bredare än olika religioner utan också filosof, dvs. jag studerar 
olika religiösa och sekulära livsåskådningar med vissa specifika metoder – 
med filosofiska metoder. En metod skulle vi kunna säga är en uppsättning 
regler eller normer för hur ett forskningsmaterial ska insamlas och bearbe-
tas. Men metoden är alltid relaterad till syftet med undersökningen. Att vara 
en filosof som studerar religion kan därmed också, delvis i varje fall, ut-
tryckas genom vilket syftet eller målet är med ens forskning. Syftet i sin tur 
kan operationaliseras i termer av konkreta frågeställningar. En filosof är till 
exempel ofta intresserad av vad vi bör tro (teoretisk rationalitet) och vad vi 
bör göra (praktisk rationalitet). En metod är ett verktyg, en teknik eller en 
väg att nå ett visst mål i relation till ett bestämt material. Vetenskaplig analys 
kräver skulle jag vilja säga en metod, en teknik, en systematisk ansats för att 

1 Stenmark 2016, 11-12. 
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inte hänfalla till retorik eller ogrundat tyckande – för att uppfylla kraven på 
ett vetenskapligt akademiskt arbete. Den som vill studera människors relig-
ioner eller livsåskådningar måste bestämma sig för vilken fråga eller vilken 
typ av frågor som är intressant att besvara och med vilka verktyg (metoder) 
det låter sig göras. Låt oss därför relatera metodfrågan till frågeställning och 
därmed till syftet med ens forskning.  
 
Tre typer av religionsvetenskaplig forskning 
Jag tänker mig att religionsvetare (teologer eller livsåskådningsvetare) kan 
ha åtminstone tre olika övergripande syften med att studera olika religioner 
och livsåskådningar eller skilda aspekter av dessa religioners eller livsåskåd-
ningars innehåll: att förstå, att förklara eller att ta ställning till ett visst 
material. Om vi för stunden avgränsar oss till religion så utgör materialet i 
vårt fall av skilda religioner eller religiösa fenomen av olika slag som till 
exempel en helig text, en troslära, en religiös ritual, ett religiöst budskap, en 
viss religiös institution, en viss religions eller religiös rörelses uppkomst, 
historiska utveckling och samtida utbredning.  

Vi skulle kunna säga att ett syfte med religionsvetenskaplig forskning är 
(1) att förstå och beskriva skilda religioner eller religiösa fenomen av olika 
slag. Är det något som karaktäriserar klassisk humanistisk religionsveten-
skaplig forskning så är det just detta. Forskaren ska kunna leva sig in i andra 
(läs främmande) religioners föreställningsvärld, ritualer och heliga texter och 
sedan göra dem begripliga och tillgängliga för andra forskare och det sam-
hälle i vilken hon lever och verkar. Religionsvetare bör också kunna jämföra 
olika religioners eller religiösa gruppers verklighetsuppfattningar, ritualer 
och heliga texter med varandra – visa på likheter och skillnader. Men det 
behöver inte nödvändigtvis vara främmande religioner som forskaren stude-
rar utan det kan också vara religiösa fenomen som tillhör ”hemkulturen” så 
att säga.  

Att förstå och beskriva är också en central del av filosofins uppgifter. 
Viktiga filosofiska verksamheter är till exempel fenomenologi, hermeneutik 
och begreppsanalys. Notera emellertid att vissa forskare har velat begränsa 
studiet av religion till just denna uppgift. Målet med humanistisk religions-
forskning har då varit att uppnå en djupare förståelse av religiösa fenomen, 
inte att förklara dem. Förklaringar hör enligt denna syn hemma inom natur-
vetenskapen inte inom humaniora! Den uppfattningen är dock inte särskilt 
vanlig idag utan de flesta forskare anser att kulturella och samhälleliga fe-
nomen – och inte bara naturfenomen – både kan förstås och förklaras och att 
religiösa fenomen inte utgör ett undantag från denna regel.  

Vi skulle således kunna säga att ett annat syfte med religionsvetenskaplig 
forskning är (2) att förklara skilda religioner eller olika religiösa fenomens 
uppkomst, innehåll, utbredning, inflytande, historiska utveckling, sociala 
funktion och så vidare. Om det som traditionellt har kännetecknat det hu-
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manistiska studiet av religion är dess betoning på förståelse så kan det sam-
hällsvetenskapliga studiet av religion sägas kännetecknas av att det ofta pla-
cerar förklaringar i förgrunden. Klassiska exempel är Karl Marx och Sig-
mund Freuds olika religionsförklaringar och idag har kognitionsvetenskap-
liga förklaringsmodeller fått stor aktualitet. Kognitionsvetenskaplig relig-
ionsforskning studerar vilka mekanismer eller kognitiva processer i 
människans hjärna det är eller sannolikt är som aktiveras och nyttjas när 
människor formar religiösa trosföreställningar och fäller moraliska omdö-
men och dessa mekanismers evolutionära grund.2 Även detta syfte har intres-
serat många filosofer genom tiderna, inte minst finns en omfattande diskuss-
ion om vad som utgör en bra förklaring, vilka olika typer av förklaringar 
som finns, deras för- och nackdelar och huruvida förklaringar kan vara ut-
tömmande eller alltid måste ses som partiella. Filosofer har också diskuterat 
de nya kognitionsvetenskapliga förklaringarnas betydelse för frågor om reli-
giösa övertygelsers rationalitet och sanning.3 

En hel del religionsvetare menar att det religionsvetenskapliga studiet av 
religion är begränsat till uppgift (1) och (2). Det har inte hindrat andra fors-
kare från att säga att religionsvetenskap kan innefatta ytterligare en uppgift, 
nämligen (3) att kritiskt granska, bedöma eller värdera religiösa fenomen av 
olika slag som till exempel gudsuppfattningar, moraluppfattningar eller 
människosyner som återfinns inom skilda religioner eller omfattas av vissa 
religiösa grupper. Om det är något som kan sägas känneteckna det filoso-
fiska studiet av religion är det just att denna uppgift tillmäts en central roll. 
En filosof är inte bara intresserad av vad som är utan också av vad som 
borde vara fallet.  

Självklart är det inte enbart filosofer som kan se uppgift (3) som en cen-
tral del av sin forskningsverksamhet, många statsvetare till exempel delar 
denna uppfattning. De betraktar då politiskt budskap som en samling argu-
ment och har som syfte att ta ställning till om budskapet är intellektuellt 
försvarbart. Vanligen kallas inom statsvetenskap denna form av analys för 
”innehållslig idéanalys” och statsvetaren Ludvig Beckman skriver att vi ”kan 
föreställa oss att kritiskt analysera till exempel debatten för och emot ett 
svenskt EU-medlemskap i början av 1990-talet. Den innehållsliga idéana-
lysen låter forskaren träda in i rollen som en ’i princip jämbördig debattdel-
tagare’ i syfte att utveckla sina egna argument för och emot en viss stånd-
punkt”.4 Denna analys kontrasteras då i regel med en ”funktionell idéanalys” 
där politiskt budskap inte ses som en uppsättning av argument utan som 
variabler i en kedja av händelser. Det är inte budskapets rimlighet utan dess 
ursprung, dess bakomliggande motiv, dess företrädare, dess spridning och 
dess konsekvenser som ställs i fokus. (Notera att Carl-Henric Grenholm i 

                               
2 Barrett 2004. 
3 Schloss och Murray 2009 och Knutsson Bråkenhielm 2016. 
4 Beckman 2015, 13. 
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metodboken Att förstå religion använder denna statsvetenskapliga termino-
logi.) 5 

Om alla dessa forskningsuppgifter godtas kan vi säga att religionsveten-
skap utgörs av de akademiska discipliner som sammantaget syftar till att 
förstå, förklara och kritiskt granska fenomenet religion i all dess mångfald. 
Livsåskådningsvetenskap innefattar också studiet av sekulära eller icke-
religiösa livsåskådningar. 
 

Tros- och livsåskådningsvetenskap 
Systematisk teologi, teologisk etik och religionsfilosofi – vad som ibland 
kallas för ”tros- och livsåskådningsvetenskap” – kännetecknas kanske mer 
än några andra religionsvetenskapliga discipliner av att dess forskare ser som 
en central uppgift att kritiskt granska, bedöma eller värdera religiösa feno-
men av olika slag. När tros- och livsåskådningsvetare studerar religion ingår 
vanligtvis inte bara en beskrivning och ibland en förklaring av studieobjektet 
utan ofta också en kritisk och konstruktiv granskning av det. Dessa discipli-
ner är därför mer normativa till sin karaktär än många andra teologiska eller 
religionsvetenskapliga discipliner. När tros- och livsåskådningsvetare utför 
denna typ av forskning (den är förstås inte den enda de kan utföra) kan man 
säga att de utför filosofins klassiska uppgift med avseende på religiösa och 
sekulära livsåskådningar.  

Det är notoriskt svårt att definiera vad filosofi är men enligt min mening 
kommer vi tillräckligt nära om vi som Charles Taliaferro och Chad Meister 
säger att:  

The practice of philosophy is the disciplined practice of reflecting on alterna-
tive concepts of reality and values, clarifying the relevant concepts, compar-
ing different worldviews, engaging in criticism, and raising questions about 
justification and evidence. Which concepts of reality are more plausible than 
others? What reasons do we have for thinking about life as we do?6 

 
Förenklat skulle vi kunna säga att filosofer undersöker – kritiskt och kon-

struktivt – vad vi människor antar är sant, verkligt och gott när vi engagerar 
oss i olika praktiker som till exempel vetenskap, religion och politik. Filoso-
fin ställer och söker besvara ”epistemologiska” (vad kan vi veta? när är det 
rationellt att tro något?), ”ontologiska” (vad är verkligt?) och ”etiska” (vad 
är rätt och gott?) frågor och utvecklar epistemologiska, ontologiska och 
etiska kriterier och teorier.7 När tros- och livsåskådningsvetare jobbar med 
filosofiska metoder, utför de denna uppgift inom ramen för religionsveten-
                               
5 Grenholm 2006, 213f. 
6 Taliaferro och Meister 2016, 1. 
7 Se t ex Lars Bergström, ”Detta är filosofi”. 
https://www.philosophy.su.se/utbildning/studieinformation/om-filosofistudier/detta-ar-
filosofi/detta-ar-filosofi-1.97810. (Hämtad 2018-01-29) 
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skap. Det vill säga de undersöker – kritiskt och konstruktivt – vad vi männi-
skor antar är sant, verkligt och gott när vi engagerar oss i olika religioner 
eller religiösa praktiker (och skulle jag vilja tillägga, i dess sekulära alterna-
tiv). Kevin Schilbrack har föreslagit att vi kan skilja mellan bland annat föl-
jande frågor:8 
 

‐ Är religiösa trosföreställningar eller doktriner sanna eller falska, rat-
ionella eller irrationella och hur bedömer vi om så är fallet? 

‐ Är religiösa praktiker eller handlingsmönster moraliska eller omora-
liska, berättigade eller oberättigade och hur bedömer vi om så är fal-
let?   

‐ Är religiösa erfarenheter verkliga eller projektioner och hur bedömer 
vi om så är fallet?  

‐ Är religiösa institutioner rättvisa eller orättvisa, jämlika eller ojämlika 
och hur bedömer vi om så är fallet? 

 
Tros- och livsåskådningsvetare utvecklar och tillämpar epistemologiska, 
ontologiska och etiska teorier och kriterier på religiösa fenomen och prakti-
ker och deras sekulära motsvarigheter. Det är viktigt att ha en modest förstå-
else av denna kritiskt-normativa uppgift. Dessa filosofiska undersökningar 
kan vanligen inte bevisa religiösa fenomens eller deras sekulära motsvarig-
heters ologiska, omoraliska, falska eller irrationella karaktär eller dess lo-
giska, moraliska, sanna eller rationella karaktär. Men en sådan undersökning 
kan illustrera deras implikationer och den intellektuella kostnad eller vinst 
som en viss tro, praktik, erfarenhet eller institution medför och den kan i viss 
utsträckning göra det utifrån allmänt tillgängliga och vedertagna teorier, 
kriterier och skäl. 

Denna karaktärisering är inte tänkt att vara uttömmande på något vis. 
Tros- och livsåskådningsvetare kan med filosofiska metoder också utveckla 
teorier om metaforer, om texttolkning, om språkspel, om sociala konstrukt-
ioner och sedan tillämpa dem på religiösa fenomen av olika slag. Eller de 
kan jobba med ”blandmetoder” eller ”hybridmetoder” och kombinera littera-
turvetenskapliga och filosofiska metoder vid studiet av en litterär text eller 
kombinera mer empiriskt orienterade metoder till exempel djupintervjuer 
med filosofisk analys.  
 
Religionsvetenskaplig kritik av filosofiska studier av 
religion 
En sak som det är viktigt att uppmärksamma är att när filosofiska metoder 
används av tros- och livsåskådningsvetare med syfte att kritiskt granska, 
bedöma eller värdera religiösa fenomen så ställer sig vissa grupper av relig-
                               
8 Schilbrack 2014, 185. 
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ionsvetare avvisande till denna verksamhet. Problemet är inte att vissa feno-
menologiska eller hermeneutiska metoder eller en viss teori om metafor till-
lämpas på religion utan att en kritisk och konstruktiv granskning av till ex-
empel olika gudsuppfattningar, moraluppfattningar eller människosyner 
genomförs i religionsvetenskapens namn. Låt mig här ge ett exempel på en 
sådan hållning från en introduktionsbok till religionsvetenskap. Jonas Svens-
son och Stefan Arvidsson skriver: 

Att värdera och föreslå tolkningar av kristendomen är rimligen en verksam-
het som hör hemma inom kristna samfund och kyrkor, inte på sekulära, skat-
tefinansierade statliga utbildningsanstalter. … Religionsvetarens uppgift är 
inte att förkasta religiösa trosföreställningar och handlingar. Hon eller han 
försvarar dem inte heller. Religionsvetarens uppgift är [bara] att försöka för-
stå och förklara dem.9 

 
Med andra ord, (1) och (2) är religionsvetenskapliga forskningsuppgifter, 
men inte uppgift (3). Om denna uppfattning skulle vara riktigt så blir det 
djupt problematiskt att skriva på följande sätt och räkna det som en legitim 
akademisk uppgift vid sekulära, skattefinansierade statliga utbildningsanstal-
ter: 

Etik är kritik av moralen. Dess uppgift är att analysera och kritiskt granska 
[religiösa eller teologiska och icke-religiösa eller sekulära] uppfattningar om 
vad som är gott och rätt.10 

Philosophy of religion is the attempt to analyze and critically evaluate reli-
gious beliefs in terms of consistency, coherence, and reasonableness.11 

 
Detsamma gäller akademiska inlägg i den så kallade tro och vetande debat-
ten som när Ingemar Hedenius värderar kristendomen och försöker visa att 
den är oförnuftig eller Mikael Stenmark menar att det kanske vanligaste 
skälet för ateism är ohållbart eller Alvin Plantinga försöker visa att evolut-
ionsteorin i kombination med naturalism undergräver ateismens rationalitet.12  

Det korta svaret till Svensson och Arvidsson är helt enkelt att denna nor-
mativa, värderande eller bedömande aspekt av tros- och livsåskådningsve-
tenskapen är kännetecknande för filosofi i allmänhet. Priset man betalar för 
ett förkastande av uppgift (3) är att stora delar av filosofin också vackert får 
lämna de sekulära, skattefinansierade statliga utbildningsanstalter och finna 
sitt hem vid privata akademiska utbildningsanstalter istället. Filosofen Philip 
Kitcher hävdar att: ”Utmaningen är att utveckla en välgenomtänkt och över-
tygande version av sekulär humanism. Att svara upp mot den utmaningen är, 

                               
9 Svensson och Arvidson 2010, 10 och 13. 
10 Grenholm 2014, 7. 
11 Peterson 2013, 10. 
12 Hedenius 1983, Stenmark 2012, 106f och Plantinga 2011, 307f. 
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menar jag, ett av filosofins centrala problem idag”.13 Utifrån Svensson och 
Arvidssons resonemang skulle det vara godtagbart att skriver som Kitcher 
gör eftersom han jobbar på ett privat universitet, Colombia University. Men 
det hade inte varit akademiskt legitimt för Kitcher att säga detta – att så oge-
nerat ta ställning för en sekulär livsåskådning – så länge som han jobbade på 
det statliga universitetet University of California, San Diego. Inte heller filo-
sofen och ateisten Thomas Nagels mer tentativa förhållningssätt som när han 
försöker positivt besvara frågan ”What, if anything, does secular philosophy 
have to put in the place of religion?” skulle sannolikt vara godtagbart.14 

Även om jag och de flesta tros- och livsåskådningsvetare och filosofer an-
ser att Svensson och Arvidssons synsätt är ohållbart måste vi ta i beaktande 
att i en del religionsvetenskapliga kretsar anses många av de frågeställningar 
och därmed också metoder (i synnerhet argumentativ metod) som nyttjas 
inom tros- och livsåskådningsvetenskap vara kontroversiella eftersom det 
övergripande syftet med denna forskning ifrågasätts. Notera att av samma 
skäl borde rimligen också statsvetenskaplig forskning som sysslar med inne-
hållslig idéanalys vara lika kontroversiell. 
 

Tre olika filosofiskt-normativa uppgifter 
Finns det något sätt att tillmötesgå denna kritik eller begränsa dess träffyta? 
Svaret är ja och det visar också att tros- och livsåskådningsvetare och filoso-
fer sinsemellan har olika uppfattningar om omfattningen eller graden av den 
normativitet som aktualiseras av uppgift (3). Låt min särskilja tre olika nor-
mativa åtaganden som akademiskt godtagbar filosofisk forskning skulle 
kunna ha inom ramen för religionsvetenskap. Tros- och livsåskådningsve-
tare, filosofer eller andra forskare som jobbar med filosofiska metoder har 
till uppgift: 
 

(a) att beskriva och analysera hur teologer, filosofer och andra 
forskare, men också folk i allmänhet, i historia och nutid, har 
resonerat och argumenterat kring val av religion, livsåskåd-
ning eller världsbild; 

(b) att granska och klargöra de intellektuella villkoren eller krite-
rierna för val av religion, livsåskådning eller världsbild; 

(c) att kritiskt och konstruktivt granska olika skäl eller argument 
för och emot valet av en viss religion, livsåskådning eller 
världsbild eller att också tillämpa dessa kriterier (se b ovan). 

 
Den första nivån, en nivå som sannolikt alla religionsvetare kan godta, inne-
bär är forskare, till exempel tros- och livsåskådningsvetare, kan med be-

                               
13 Kitcher 2010, 1. 
14 Nagel 2010, 4. 
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greppsliga och argumentativa metoder studera och klargöra hur människor i 
historia och nutid har resonerat och argumenterat för sina och ibland emot 
andras ställningstaganden i existentiella eller livsåskådningsmässiga frågor.15 
Ungefär så här tycks John Kelsay vilja förstå ”religious ethics” eller vad vi i 
en svensk kontext skulle kalla teologisk etik. Först konstaterar han, lite 
förvånat, att ”many readers of this journal [Method and Theory in the Study 
of Religion] believe that ethics is not integrated into the study of religion at 
all”.16 Det vill säga att ett synsätt likt den Svensson och Arvidsson intar tycks 
vara den föregivna utgångspunkten i denna vetenskapliga tidskrift. När Kel-
say försöker berättiga etikens plats inom religionsvetenskap, menar han att 
etiken är intresserad av ”descriptions of human beings in their normati-
vity”.17 Etiker försöker förstå hur olika grupper av människor använder be-
grepp som ”bör” och ”bör inte” och studera och klargör de argument som 
olika grupper, som till exempel muslimer, nyttjat för att rättfärdiga sina 
handlingar och moraliska omdömen. Kelsay hävdar att: ”How people argue, 
and what they take as warrants for action – these are the primary data for the 
study of religious ethics”.18 Om etikern som studerar religion nöjer sig med 
denna uppgift, faller den in under (a) ovan. 

Låt mig ta min bok Religioner i Konflikt? Relationen mellan kristen och 
muslimsk tro som ett annat exempel. I boken är huvudfrågeställningen: hur 
ska jag som religionsutövare förhålla mig till vad anhängare av andra relig-
ioner tror (alltså inte en etisk utan en kunskapsteoretisk fråga)? Mer speci-
fikt, hur ska en kristen tänka om innehållet i en muslims tro och omvänt hur 
ska en muslim se på en kristens tro? Jag går sedan igenom vilka förhåll-
ningssätt som är möjliga att välja mellan och identifierar och analyserar ar-
gument som kristna eller muslimer framfört som stöd för ett visst svar på 
min fråga. Ibland är det som sägs mångtydigt, då klargör jag innehållet med 
hjälp av begreppsanalys. Ibland fattas någon premiss eller led i ett argument 
och då föreslår jag med hjälp av argumentationsanalys hur den skulle kunna 
utformas. Här skulle jag kunnat sätta punkt och förhoppningsvis lämnat ett 
intressant bidrag till religionsvetenskaplig forskning. Jag tror inte heller att 
någon som delar Svensson och Arvidsons uppfattning skulle ha särskilt 
mycket att invända. En statsvetare måste ju med filosofiska metoder kunna 
analysera hur politiker resonerar eller argumenterar för att berättiga ett poli-
tiskt budskap och på ett liknande sätt borde rimligen en religionsfilosof som 
jag eller etiker som Kelsay kunna få arbeta med avseende på religiöst bud-
skap. Visst måste det väl vara en legitim religionsvetenskaplig arbetsuppgift 
att åtminstone få analysera hur kristna, muslimer eller utövare av någon an-

                               
15 Hur man kan arbeta med argumentativ metod eller gör en argumentationsanalys har jag 
kortfattat beskrivit i Stenmark 2011, 82f. Se t ex Thomson 2009 eller Bowell och Kemp 2015 
för en mer utförlig beskrivning av argumentationsanalys. 
16 Kelsay 2012, 357. 
17 Kelsay 2012, 360-61. 
18 Kelsay 2012, 366. 
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nan religion argumenterar för innehållet i sin tro (teoretisk rationalitet) och 
för hur de bör handla (praktisk rationalitet)? Vi skulle, i likhet med Kelsay, 
kunna säga att hur människor tänker och resonerar i existentiella frågor och 
vad de anser berättigar sin tro och sina handlingar i dessa sammanhang utgör 
primära data för det filosofiska studiet av religion och livsåskådning.  

En forskare som, vad jag kan förstå, delar Svensson och Arvidssons upp-
fattning, men likväl tillmäter filosofiska, teologiska eller religiöst grundade 
argument ett visst värde inom religionsvetenskap är Göran Larsson, profes-
sor i religionsvetenskap i Göteborg och expert på islam. Han säger att det är 
intressant att analysera argument som företrädare för Islamiska staten (IS) 
framför i till exempel tidskriften Dabiq och den kritik som andra muslimer 
som exempelvis Shaykh Muhammad al-Yaqoubi riktar emot IS. En argu-
mentationsstrategi Larsson noterar att företrädare både för och emot IS an-
vänder sig av är takfir, dvs. anklagelsen att en annan muslim är en kättare 
eller avfälling från sann islam. Han menar dock att det inte är en uppgift för 
samhällsvetenskaplig forskning att avgöra vem som har rätt eller fel när det 
kommer till religiösa trosföreställningar. Larsson skriver att ”this matter is 
exclusively a question for theologians and believers, and from an academic 
point of view it is not possible to demonstrate who is right and who is wrong 
by any known scientific method. The question of who has God on his or her 
side, therefore goes beyond our scientific knowledge, and to seek to answer 
it can only be a matter of faith”.19 Vad religionsforskaren istället kan göra är 
att analysera vem som talar, vem som är tyst och under vilka omständigheter 
en viss åsikt framförs, det vill säga de kan göra en maktanalys av olika aktö-
rers argumentation för och emot våldsbejakande islamism. Det är också vik-
tigt att empiriskt studera i vilken utsträckning argument emot IS eller vad 
han kallar för ”counter-narratives against ISIS” faktiskt spelar någon roll. Vi 
behöver veta vem som lyssnar, varför de lyssnar och under vilka omständig-
heter de är beredda att lyssna på dessa motargument mot IS. Den brasklapp 
han emellertid lägger in (som jag inte vet riktigt vad den betyder) är att 
”there are several noble reasons that could be drawn from the domain of 
ethics, philosophy, or human rights for saying that those who legitimate vio-
lence should be criticized and that those who violate declarations of human 
rights should be prosecuted and held accountable”.20 

Mycket av det Larsson säger är värt en ingående diskussion, men låt mig 
här bara kommentera ett par saker. Att studera argument eller olika resone-
mang för och emot en viss religiös tro eller praktik är alltså godtagbart. Men 
som forskare kan vi inte värdera själva innehållet i argumenten, om dess 
premisser är rimliga eller om slutsatsen följer om premisserna är sanna utan 
allt vi kan åstadkomma är att göra de befintliga argumenten begripliga och 
dess premisser och slutsatser explicita. Det finns följaktligen inget egentligt 

                               
19 Larsson 2017, 51. 
20 Larsson 2017, 52. 



 24 

utrymme att kritiskt och konstruktivt granska religioner med argumentativ 
metod, men filosofisk uppgift (a) kan så vitt jag kan se utföras inom ramen 
för Larssons förståelse av religionsvetenskap. (Möjligen skulle han vara 
kritisk mot att vi, om vi ser att ett led i ett resonemang saknas eller att det 
krävs ytterligare någon premiss för att nå slutsatsen i ett argument, själva tar 
på oss uppgiften att fylla igen denna lucka.) Argumentens faktiska innehåll 
är dock av begränsat intresse för honom som islamforskare. Larsson vill 
framför allt att vi studera dem och de som framför dem med hjälp av en 
maktanalys. Jag har absolut inga invändningar mot att maktanalyser görs av 
samhällsvetare eller filosofer. Filosofen Michel Foucault, om någon, är känd 
för att utvecklat och tillämpat en sådan typ av metod.21 Den är emellertid 
viktigt att inse att den ena analysen inte kan ersätta den andra.  

Mycket kortfattat skulle vi kunna säga att i en argumentationsanalys un-
dersöker forskaren en föreställningsvärld, en teoribildning, ett värderingssy-
stem eller en språklig diskurs i sin helhet eller vissa delar av den för att un-
dersöka om orimliga verklighetsantaganden, inre motsägelser, vaghet, oklar-
het och brist på eller felaktigheter i argumentation föreligger. Nyckelfrågan 
är om denna föreställningsvärld i sin helhet eller vissa delar av den är begrip-
lig, rimlig, rationell, sann och kunskapsförmedlande. Vad som är eller antas 
vara sant, verkligt och gott står i fokus för forskarens intresse. I en maktana-
lys står frågor om vem som har makten att definiera rationalitet, kunskap och 
sanning snarare än frågan om vad som är sant eller rationellt godtagbart i 
centrum. Rätt och fel enligt vem? I en sådan analys undersöker forskaren de 
strukturer – maktordningar eller omedvetna eller medvetna gruppintressen 
av livsåskådningsmässig, könsmässig eller politisk art – som påverkat upp-
komsten av, innehållet i och accepterandet av en föreställningsvärld, en te-
oribildning, ett värderingssystem eller en språklig diskurs i sin helhet eller 
vissa delar av den. Nyckelfrågan är vems intressen eller vilka gruppintressen 
som befrämjas eller motverkas av vidmakthållandet av denna föreställnings-
värld eller språklig diskurs i sin helhet eller vissa delar av den. (Maktanalys 
skulle vi kunna säga utgör ett sätt på vilket det vi sett statsvetare kalla för 
”funktionell idéanalys” kan utföras. Frågan om varför en person eller grup-
pen har en uppfattning, tillåts framföra en uppfattning, lyssnar eller inte 
lyssnar till ett argument och så vidare förklaras i termer av maktrelationer.) 

En maktanalys kan komplettera men aldrig ersätta en argumentationsana-
lys därför att vi annars riskerar att begå ett logiskt felslut som kallas ”ad 
hominem”, dvs. att sammanblanda sakfrågan med motiv-, intresse- eller 
personfrågan och dessutom hotar det att undergräva vår egen position. För 
att ta ett förenklat men tydligt exempel på det första problemet. Jag kan vara 
djupt engagerad i att påvisa att Kalle varit otrogen eftersom jag är intresserad 
av hans fru. Du kan på grund av detta ifrågasätta mina motiv, du kan avslöja 
mina dunkla motiv, men det räcker inte för att påvisa att jag har fel. Det kan 

                               
21 Se till exempel Foucault 1988. 
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likväl vara sant att Kalle varit otrogen. Sanningsfrågan, inte ens rationalitets-
frågan avgörs med automatik av att vi kan avslöja en bakomliggande makt-
ordning eller ett förtryckande motiv. Argumentens giltighet och hållbarhet är 
inte direkt avhängigt vem som framför dem, varför de framförs eller i vilket 
sammanhang de framför. Nu till det andra problemet. Vore det så att argu-
ment bara speglade maktordningar eller olika intressegrupper, om maktana-
lys följaktligen var allt vi som forskare skulle kunde åstadkomma, då gäller 
det ju också vår egen maktanalys. Samhällsvetenskapens och humanioras 
blottläggande och dekonstruktion av det för givet tagna blir då enbart ett 
uttryck för vår egen partiskhet som forskare. Varför skulle i en sådan situat-
ion någon som har andra intressen än de vi själva har, vara oberättigad eller 
brista i intellektuell hederlighet om han eller hon helt sonika ignorerar eller 
bekämpar vår forskning? Den reflekterar ju enbart den maktordning vi (och 
inte han eller hon) vill befrämja! Vi riskerar följaktligen att undergräva vår 
egen position eller som man säger på vanlig svenska, att skjuta oss själva i 
foten. Vi behöver båda formerna av analys för att inte hamna i en position 
som är själv-referentiellt inkoherent. 

Låt oss efter denna utvikning gå tillbaka till Larssons resonemang. Han 
verkar tro att vi som religionsvetare måste veta på vems sida Gud står för att 
kunna kritiskt granska dessa argument för och emot våldsbejakande 
islamism med filosofiska metoder. Tack och lov är det allt som oftast inte 
nödvändigt. I min diskussion av de argument som var relevanta för frågan 
om hur en kristen ska tänka om innehållet i en muslims tro och omvänt hur 
en muslim ska se på en kristens tro behövde jag aldrig ta ställning till den 
frågan. Det räcker egentligen med att det finns en motsägelse eller en viss 
spänning (som kanske går att upplösa) mellan några olika påståenden i ett 
resonemang eller i en människans religiösa föreställningsvärld för att en 
filosofisk kritik ska kunna få ett fäste. För att ta ett klassiskt exempel: 
teodicéproblemet. En filosof behöver ju inte veta om Gud finns eller om Gud 
är allgod, allvetande och allsmäktig för att kunna påpeka att det finns en 
spänning mellan dessa övertygelser som en del judar, kristna och muslimer 
delar och den övertygelse de flesta av oss delar om att det finns ondska eller 
kanske snarare finns mycket ondska i världen. På ett liknande sätt kanske det 
finns en spänning till exempel mellan IS-ideologin och dess anhängares upp-
fattning om att Koranen är Guds ofelbara ord?  

Jämför nu vad Larsson säger med vad Muhammad Fazlhashemi, profes-
sor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet, skriver om argu-
ment för och emot religiös radikalisering. Listan över religiöst motiverade 
våldshandlingar kan göras lång och ofta, menar Fazlhashemi, rättfärdigas 
dessa med hänvisning till teologiska argument eller religiöst motiverade 
skäl. Förespråkare för den våldsbejakande islamismen legitimerar sina brott 
mot vad vi uppfattar som allmängiltiga etiska normer utifrån teologiska före-
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ställningar.22 Orsakerna till dessa våldshandlingar är sannolikt mångfacette-
rade, där politiska, ekonomiska, sociala och psykologiska faktorer spelar en 
viktig roll, men Fazlhashemis poäng är att även teologiska faktorer måste tas 
i beaktande. Det finns en teologisk grund för varför en del muslimer i väst 
blir våldsbejakande. De exponeras för ett systematiskt bruk av vissa religiösa 
begrepp och teologiska argument.  

Vad vi behöver göra är att undersöka hur radikalisering kan bemötas och 
motverkas med hjälp av teologiska argument: vilka motskäl kan hämtas från 
Islams egna traditioner och kan möjligen dessa ha större potential än vissa 
andra åtgärder att undergräva den lockelse som våldsbejakande islamism 
uppenbarligen tycks ha på vissa grupper av religiöst övertygade människor? 
Vad kan teologisk forskning bidra med i såväl proaktivt syfte som i det reak-
tiva arbetet med avradikalisering?23 Hans tes är att teologiska motargument 
har negligerats av forskare men att det är rimligt att anta att de kan utgöra en 
del av motmedlet. Religionsforskare kan därför inte ignorera teologiska re-
sonemang, utan måste bemöta och utmana de religiösa föreställningar som 
islamiska extremister själva har och överför på unga muslimer idag, samti-
digt som de måste sträva efter att behålla sin trovärdighet hos individer som i 
gemen har låg förtroendenivå för myndigheter och representanter för det 
sekulära samhället i stort. Vi måste ta argument för och emot religiösa över-
tygelser på allvar och engagera oss i en filosofisk och teologisk kritik av 
våldsbejakande islamism. Om vi ska tro vad ett av Larssons studieobjekt, al-
Yaqoubi, skriver så kanske det är helt avgörande för samhällsutvecklingen. 
al-Yaqoubi menar att om syftet med kritiken är att ”protect our youth from 
the ideology of ISIS we need to spread moderate Islam not secular ideas; 
replacing ISIS’ ideology by secularism breeds more extremism.”24 Det är 
svårt, om inte omöjligt att avgöra om al-Yaqoubis bedömning är riktig. Här 
blir också Larssons uppmaning viktig, att religionsvetare med samhällsve-
tenskapliga metoder söker, om möjligt, ta reda på vem som lyssnar, varför de 
lyssnar och under vilka omständigheter de är beredda att lyssna på motargu-
ment mot IS. (Jag skulle dock för egen del kalla detta för en påverkansana-
lys snarare än maktanalys.)  Men om al-Yaqoubi skulle ha rätt, hur skulle då 
en religionskritik kunna utformas som har en reell möjlighet att nå religiösa 
människor som står i riskzonen för rekrytering av våldsbejakande grupper 
inom Islam eller inom andra religioner som judendom och kristendom? 

Med andra ord, Fazlhashemi är på god väg att utveckla en kritisk och 
konstruktiv granskning av religiösa övertygelser och handlingssätt, dvs. ta 
sig an uppgift (c) ovan. Kanske åsiktsskillnaden mellan dessa två svenska 
forskare, förklarar en del av skillnaden mellan att bedriva forskning inom 
islamisk teologi och filosofi kontra att bedriva den inom islamologi eller 

                               
22 Fazlhashemi 2016. 
23 Fazlhashemi 2017. 
24 Al-Yaqoubi 2016, 4. 
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religionshistoria? För en filosof blir det i varje fall i det närmaste självklart 
att i sammanhanget ställa sig frågor som: När är våld moraliskt berättigat? 
Vilken roll, om någon, ger eller bör normativa etiska teorier ge till religiösa 
överväganden i argument för och emot användandet av våld? Innan jag säger 
något mer om den formen av religionskritik som (c) innefattar, låt mig första 
förklara vad uppgift (b) kan innebära. 
 

Intellektuella villkor för val av livsåskådning 
Jag ägnar mig inte bara åt begreppsanalys och argumentationskartläggning 
och -klarläggning i Religioner i konflikt? utan jag granskar och utvecklar 
också en del av de intellektuella villkoren eller kriterierna för val av religion, 
livsåskådning eller världsbild eller i detta fall av förhållningssätt gentemot 
vad någon annan tror. Jag utför också den andra normativa uppgiften ovan. 
Mer specifikt försöker jag utarbeta en teori om teoretisk rationalitet (när är 
det rationellt att tro något?). Därmed blir teoribildning inom epistemologin 
eller kunskapsteorin särskilt relevant. Det innebär bland annat att jag avvisar 
evidentialism (eller vad som i en svensk kontext ibland kallas ”den intellek-
tuella moralens maxim”) och istället förespråkar epistemisk konservatism 
(vad jag kallar ”presumtivism”), förordar den försiktiga revideringsprincipen 
och föreslår ”att vi godtar följande intellektuella norm, som vi kan kalla för 
angelägenhetsprincipen: Kräv starkare skäl för att överge något som har stor 
angelägenhet i din föreställningsvärld än för något som spelar en mer perifer 
roll.”25 

Om vi tittar specifikt på traditionen inom tros- och livsåskådningsveten-
skap i Uppsala är det många inflytelserika forskare som menat att just här 
måste det vetenskapligt filosofiska studiet av religion stanna. Tros- och livs-
åskådningsvetare kan utforma ramvillkoren för valet av livsåskådning, men 
kan egentligen inte lämna något eget konstruktivt bidrag.  Jan Hemberg, 
Ragnar Holte och Anders Jeffner skriver: ”Denna [universitetsteologin eller 
tros- och livsåskådningsvetenskapen] har … till åtagande att kritiskt under-
söka olika förslag till trostolkningar och belysa de intellektuella villkoren för 
val av tros- och livsåskådning. … Det är framför allt de slutliga valen av 
ståndpunkter i olika frågor som för in moment av personlig avgörelse vari-
genom en vetenskaplig resonemangsmodell överskrids”.26  

Det akademiska studiet av religion som genomförs med filosofiska meto-
der kan ge oss olika typer av kriterier och teorier om vad som är sant, verk-
ligt och gott. Inom etiken till exempel kan vi argumentera för att vi bör vara 
utilitarister och ha en socialkonstruktivistisk metaetik, men vi kan (vanligen) 
inte ta ställning i konkreta etiska frågor eftersom då ett moment av personlig 
avgörelse förs in varigenom en vetenskaplig resonemangsmodell överskrids. 

                               
25 Stenmark 2013, 144. 
26 Hemberg, Holte och Jeffner 1982, 7. 
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Eller vi kan inom systematisk teologi argumentera för att judar, kristna och 
muslimer i dagens västerländska samhälle bör godta en vetenskapsnorm eller 
ett vetenskapskriterium som säger att de inte bör godta några religiösa över-
tygelser eller teologiska doktriner som strider mot etablerade vetenskapliga 
(i synnerhet naturvetenskapliga) teorier. Enligt ett sådant synsätt kan vi inte 
ta ställning till hur de, givet denna epistemiska norms giltighet, i mer detalj 
skulle kunna utforma exempelvis sin tro på Gud som världens skapare och 
upprätthållare. Eller så argumenterar vi emot utilitarism, socialkonstruktiv-
istisk metaetik och vetenskapskriteriet eller emot presumtivism, den försik-
tiga revideringsprincipen och angelägenhetsprincipen och begränsar vår 
kritiska analys till denna typ av normativt filosofiska resonemang.  
 

Teori, metod och evidens 
Låt mig säga något om teori och relationen mellan teori, metod och evidens 
innan jag går in på innehållet i normativ uppgift (c). En metod är det tillvä-
gagångsätt eller redskap som vi använder när vi studerar en religion eller 
livsåskådning (eller en viss utformning av eller del av den) eller om vi så vill 
vissa andra människors reaktion på denna religion eller livsåskådning. En 
teori däremot är något som vi utvecklar för att kunna förstå, förklara eller ta 
ställning till detta studieobjekt. Vi kan kanske säga att en teori är en uppsätt-
ning av systematiskt relaterade påståenden som uppställs för att förstå, för-
klara, kritisera eller berättiga idéer, processer, skeenden, händelser eller 
något annat fenomen i tillvaron. Evidens och motevidens är de belägg som 
kan ges som stöd för eller emot en teori. De kan utgöras av observation, do-
kument, vittnesbörd, minnen och så vidare. Evidens (jfr. engelskans ”evi-
dence”) i dess allra vidaste mening skulle vi kunna säga är vad helst vi kan 
anföra som kan tala för eller emot en teori, ett antagande, en uppfattning 
eller ett påstående. Inom filosofin talar vi lika gärna om skäl (jfr. engelskans 
”reasons”) för och emot säg Guds existens, människans fria vilja, moralens 
objektivitet eller livets meningsfullt, som om evidens och motevidens. Är 
evidensen eller skälen helt överväldigande talar vi om bevis (jfr. engelskans 
”proof”). Det kan således finnas en hel del evidens eller goda skäl för något 
utan att vi kan bevisa det. Omvänt, även om vi inte kan bevisa något så följer 
inte att vad vi tror eller antar är godtyckligt eftersom det likväl kan finnas 
evidens eller goda skäl att tro som vi gör. Att vi inte bör tro något vilket har 
visats vara osant, betyder inte att vi endast bör tro vad som bevisats vara 
sant. Det svåra är dock inte att påstå en massa saker om religioner och livså-
skådningar det görs hela tiden i olika sammanhang, utan det svåra är att hitta 
eller kunna formulera goda skäl, ja kanske till och med övertygande skäl, för 
dessa påståendes rimlighet eller orimlighet. 

Lägg märke till att de teorier som forskare vilka studerar religioner och 
livsåskådningar med filosofiska metoder utvecklar, ser vanligtvis annorlunda 
ut än de som utvecklas av forskare som studerar dessa fenomen med sam-
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hällsvetenskapliga metoder. Denna skillnad beror åtminstone delvis på att de 
har olika övergripande syften med sin forskning. Låt mig ge ett exempel. 
Religionssociologen Peter Berger är intresserad av sambandet mellan mo-
dernisering, sekularisering och pluralism. Kortfattat är hans teori att ”moder-
nity does not necessarily secularize; however, probably necessary, it does 
pluralize.”27 Pluralism är, säger han, den situation inom vilken olika etniska 
och religiösa grupper samexisterar under relativt fredliga former och intera-
gerar med varandra socialt. Moderniseringen leder till eller befrämjar plural-
ism. Den pluralistiska situationen i sin tur relativiserar de konkurrerande 
tros- och värderingssystem som människor har och tar bort deras ”tagen-för-
givenhet”. Ingen livsåskådning verkar oundviklig. Nästan allting kan, tycks 
det så självklart idag, betvivlas eller förstås utifrån ett annat perspektiv än 
det egna – det kan relativiseras. Berger är således intresserad av att förklara 
pluralismens uppkomst, utbredning och sannolika inverkan på människors 
grundhållning i livsåskådningsfrågor.  

Här finns mycket spännande att sätta tänderna i för en filosof, men jag ska 
låta bli att kommentera dessa förändringar i folklig epistemologi och snarare 
kontrastera denna teoribildning med en filosofisk och teologisk teoribildning 
om pluralism. För det första menar dessa forskare vanligen något annat med 
pluralism än religionssociologer gör, men begreppet refererar likväl till ett 
fenomen som finns i samhället eller i religionernas värld. Vi kan se att i 
historien och kanske i ökande utsträckning idag återfinns en viss uppfattning 
bland företrädare för många religioner om hur vi bör se på relationen relig-
ioner emellan. Den pluralistiska teorin eller hypotesen som John Hick sna-
rare kallar den är (förenklat) antagandet att inte bara den egna religionen 
leder till frälsning, befrielse eller upplysning utan att det sannolikt är fallet 
att åtminstone alla så kallade stora världsreligioner gör det.28 Vi kan se teorin 
rent deskriptiv: det finns religiösa människor, antagligen fler idag än tidi-
gare, som tror att många eller flera religioner lika framgångsrikt leder till 
frälsning, befrielse eller upplysning. De finns människor som är pluralister 
eller omfattar pluralism (alltså en teori om hur religioner förhåller sig till 
varandra, givet att deras mål är att leda människor till frälsning, befrielse 
eller upplysning). Själva skulle religiösa människor knappast kalla uppfatt-
ningen för en teori, men forskaren kan välja att benämna denna typ av tros-
övertygelse en teori och kan sedan pröva att ge den olika teoretiska utform-
ningar.  

På ett plan behöver det inte föreligga någon principiell skillnad mellan re-
ligionssociologen Berger och religionsfilosofen Hicks teoribildning. De kan 
båda gå med på att vi med pluralism kan mena två olika saker och kalla det 
första kort och gott för ”religiös mångfald” och reservera pluralismbegreppet 
till att benämna en viss religionsteologisk uppfattning. Berger kallar i sin tur 

                               
27 Berger 2010, 3. 
28 Hick 1989, 233f. 
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den epistemologi som tycks breda ut sig i samhället för relativism och den 
benämningen kan sociologen, filosofen och teologen ha gemensam. En skill-
nad är dock att den som jobbar med filosofiska metoder vanligen är mer 
intresserad av att analysera pluralismens eller relativismens innehåll, alltså 
att utföra uppgift (a) ovan. (Buntar möjligen Berger ihop flera olika episte-
miska attityder till en enda? Kanske bör vi skilja mellan åtminstone en rela-
tivistisk, en fallibilistisk och en skeptisk attityd?)29 Hon är också intresserad 
av att ställa en helt annan typ av fråga än sociologen gör, nämligen om reli-
giösa människor bör vara pluralister eller om vi bör vara relativister. Hon 
uppfattar pluralism och relativism inte bara som deskriptiva teorier utan som 
normativa teorier om hur människor bör tänka och tro. På ett annat plan före-
ligger det därför en principiell skillnad mellan Hick och Bergers teoribild-
ning. Varken pluralism eller relativism är en teori för en samhällsvetare; de 
är snarare namn på fenomen som de vill förklara genom att uppställa en te-
ori! Det finns fler pluralister och relativister idag än tidigare på grund av 
samhällsförändringar x, y och z. För mig och Hick är däremot pluralism en 
teori om hur vi bör se på relationen mellan olika religioner och relativism en 
teori om hur vi bör se på kunskap och sanning.30 (Normativiteten markeras 
här med ”-ism”.) Hick försöker utveckla en pluralistisk teori som undviker 
relativism. Det som är en teori för filosofen och som behöver berättigas är ett 
fenomen för sociologen som behöver förklaras. Om vi godtar alla tre syften 
som jag inledningsvis angav är dock detta inget problem, möjligen är det 
något som alltför sällan tydliggörs. 

Denna skillnad som Berger och Hick fått exemplifiera påverkar också av-
sevärt hur insamlingen av evidens eller sökandet efter goda skäl för teorins 
rimlighet eller kanske till och med sanning utformas. För att kunna kartlägga 
de olika skäl som framförs för och emot pluralism eller relativism kan det 
vara intressant att gå igenom texter som skrivits av människor inom olika 
religioner eller utformningar av en och samma religion, att fånga in vad som 
sägs på sociala media om dessa ting, att göra enkäter som skickas ut till olika 
grupper av människor, att göra djupintervjuer med religiösa ledare eller fot-
folket så att säga. Men, och här kommer en viktig skillnad fram, filosofen är 
också, kanske primärt, intresserad av att hitta de bästa argumenten eller skä-
len för om vi borde eller inte borde godta pluralism eller relativism och det 
är inte alls säkert att vi hittas dessa i denna typ av material. Om vi som fors-
kare vill veta om det är rationellt att vara ateist och hur en sådan livsåskåd-
ning kan berättigas kanske vi inte i första hand är intresserad av vad en vis-
serligen inflytelserik sekulär humanist som Christer Sturmark säger utan 
försöker lokalisera de bästa försvaren av ateism som går att hitta. Om vi vill 

                               
29 Se Stenmark 2014. 
30 Notera dock att filosofer kan med pluralism också avse något som ligger närmare Bergers 
uppfattning men som fortfarande uttrycker en normativ position, nämligen, uppfattningen att 
religiös mångfald är något som är bra och som bör, om möjligt, befrämjas. 
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veta om Sverige bör vara kvar i EU och kanske också borde byta valuta till 
euro så är det inte självklart att det är politiker eller ”gemene man” som 
statsvetare ska fråga, utan de kanske själva är bäst lämpade att besvara den 
frågan? Denna inställning till vad som utgör relevant evidens kan förstås om 
vi tar i beaktande att filosofen inte bara är intresserad av hur religiösa män-
niskor eller människor som har en sekulär livsåskådning argumenterar och 
vad de anser berättigar sina trosföreställningar, etiska förhållningssätt och 
sina handlingar utan hur de bör argumentera och hur de bör berättiga vad de 
tror, värdesätter och hur de handlar. Vad som utgör primära data för det filo-
sofiska studiet påverkas av denna intresseförskjutning. 

Jag skulle dock vilja vara självkritisk på denna punkt och erkänna att för 
sällan bryr sig de som jobbar med filosofiska metoder om vad andra männi-
skor säger än de som forskarna själva bedömer har de bästa argumenten eller 
skälen för eller emot ett visst synsätt. Religionsfilosofen tittar på de argu-
ment som andra religionsfilosofer framför för och emot Guds existens eller 
ateismens rationalitet och den teologiska etikern analyserar och diskuterar 
med andra etiker om moralens objektivitet eller utifrån vilken etisk utgångs-
punkt som mänskliga rättigheter kan eller inte kan berättigas. De innebär 
dock att religionsfilosofen och etikern fjärmar sig väl mycket från religions-
vetenskapens studieobjekt; den konkreta religiositeten eller levd religion 
som den tar sig skilda uttryck här och nu (eller i historien). Kontaktytan med 
vad andra religionsvetare är intresserad av riskerar då att bli för liten och 
filosofiska studier av religion kan uppfattas som mindre relevanta. Dessa 
studier är något som religionsvetenskapen kan klara sig utan, inte nödvän-
digtvis därför att de är akademiskt suspekta utan därför att de är av ringa 
betydelse när resurserna till forskningen är knappa och undervisningstiden 
begränsad.  

Här spelar också den institutionella inramning inom vilket det filosofiska 
studiet av religion har sin plats en viktig roll. När studiet lokaliseras till filo-
sofiska institutioner blir samtalspartnerna filosofer som jobbar inom andra 
områden som logik, politisk filosofi, fenomenologi, kunskapsteori, veten-
skapsteori, semantik, etik och ontologi. Här har filosofisk teoribildning en 
självklar plats och den som bedriver det filosofiska studiet av religion i en 
sådan miljö är sannolikt mer intresserad av att kommunicera med andra filo-
sofer än med religionsvetare. Om vissa religionsvetare anser att deras forsk-
ning är kontroversiell, icke-akademisk eller irrelevant bryr de sig knappast 
om. På många ställen bedrivs dock det filosofiska studiet av religion också 
vid teologiska eller religionsvetenskapliga institutioner. Samtalspartner lo-
kalt blir då primärt inte andra filosofer utan religionshistoriker, kyrkohistori-
ker, religionssociologer, religionspsykologer och exegeter och i ett sådant 
sammanhang har filosofisk forskning om religion ingen självklar plats utan 
förväntas vara relevant också utifrån dessa andra forskares perspektiv. 
Följaktligen finns det också sammanhang inom och utanför landets gränser 
där denna typ av institutioner helt saknar forskare och lärare som studerar 
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religion med filosofiska metoder. Risken med att hamna i detta andra dike är 
att den brottning med existentiella frågor som många studenter har och det 
behov som så uppenbart finns i dagens samhälle om att få hjälp att öva upp 
förmågan att föra ett informerat, kritiskt och konstruktivt samtal om innehål-
let i skilda religioner och livsåskådningar negligeras. Mattias Martinsons ord 
är kanske väl hårda, men inte helt obefogade, när han skriver ”att det mellan 
ett okunnigt normativt tyckande om religion i media och en strikt deskriptiv 
kunskapssyn inom religionsvetenskap skapas en radikal brist på kvalificerat 
tänkande i tros- [och livsåskådnings] frågor”.31 Det finns ett viktigt jobb att 
utföra här för den som filosofiskt studerar religioner och livsåskådningar, för 
den som tar de existentiella frågorna och diskussionen om hur de kan besva-
ras på fullt allvar. 

 

Argumentativ metod  
Jag skulle kunna ha nöjt mig med dessa två steg i min filosofiska analys: (a) 
att identifiera, klargöra och i någon mån komplettera de argument eller skäl 
som kristna och muslimer anger för hur de ska förhålla sig till vad de andra 
tror och (b) att argumentera för vilka epistemiska normer eller rationalitets-
villkor kristna och muslimer borde falla tillbaka på i dessa interreligiösa 
sammanhang. Men jag ägnar mig i Religioner i konflikt? också åt att kritiskt 
och konstruktivt granska olika skäl eller argument för och emot de alterna-
tiva förhållningssätt gentemot vad den andre tror som kristna och muslimer 
kan välja mellan. Det vill säga jag utför uppgift (c) ovan. Till exempel så 
resonerar jag på följande sätt: 

Även om restriktiv pluralism [synsättet att åtminstone en annan religion än 
den egna religionen erbjuder en lika effektiv och framgångsrik frälsningsväg] 
inte drabbas av tomhetsproblemet [att objektet för de religiösa trosföreställ-
ningarna blir utan reellt innehåll] så utgör för en muslim tanken om Koranens 
särställning som religiös urkund och om Muhammed som den siste profeten 
ett stort problem. För en kristen utgör inte syn på Bibeln det största problemet 
utan den centrala föreställningen om Kristus som världens frälsare. Dessa 
problem är inte oöverkomliga för kristna och muslimer men en lösning inne-
bär en radikal revidering av dessa religioner. Min slutsats är därför att inklu-
sivism, av de alternativ vi hittills studerat, är det mest rimliga synsättet att 
omfatta för kristna och muslimer i Sara och Amirs situation, även om inte 
heller det är utan problem.32 

 
Jag identifierar alltså inte bara olika skäl för och emot dessa möjliga förhåll-
ningssätt, utan jag argumenterar för att vissa av dem är mer rimliga att om-
fatta än andra eller att vissa skäl är mer övertygande än andra och kommer 
fram till – givet vissa förutsättningar och förbehåll (jfr. engelskans ”qualifi-

                               
31 Martinson 2016, 26. 
32 Stenmark 2013, 144. 
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ers”) – en slutsats om vilket förhållningssätt kristna och muslimer sannolikt 
borde inta gentemot vad de andra håller för sant. På liknande sätt har jag i 
andra texter argumenterat för att ateister inte bör omfatta scientism och vara 
vetenskapstroende. Det vill säga de borde inte – vilket verkar utgöra en lock-
else för många så kallade nyateister idag – tro att endast naturvetenskapen 
kan ge oss genuin kunskap om tillvaron och att naturvetenskapen sätter grän-
serna för vad som finns i verkligheten.33 De premisser som används i dessa 
filosofiska resonemang är explicit angivna och därmed öppna för en kritisk 
diskussion och andra forskare har därför möjlighet att kritisera min teori-
bildning och mina slutsatser. Vad Beckman skriver (som vi tidigare sett) om 
statsvetaren som gör en innehållslig idéanalys stämmer lika väl in här.34 Det 
vill säga, genomförandet av uppgift (c) innebär att forskaren träder in i rollen 
som en i princip jämbördig debattdeltagare i syfte att utveckla sina egna 
argument för och emot en viss ståndpunkt. De flesta verksamma forskare 
som studerar skilda religioner eller livsåskådningar med filosofiska metoder 
tänker sig således att inte bara (a) och (b) utan också (c) är en legitim aka-
demisk uppgift.  

Lägg dock märke till att denna kritik kan ges åtminstone två skilda ut-
formningar. Vi kan ägna oss åt negativ kritik. Vi kan försöka visa att ett re-
sonemang, ett argument eller en teori inte håller därför att det finns goda skäl 
som talar emot uppfattningen eller därför att även om premisserna i argu-
mentet är rimliga kanske till och med är sanna så följer inte slutsatsen. Inte 
så sällan följer en negativ kritik i det närmaste automatiskt av att vi under 
uppgift (b) uppställer vissa epistemiska eller etiska kriterier. Om den veten-
skapsnorm som formulerades ovan förespråkas då framförs också en negativ 
kritik gentemot de judar, kristna och muslimer som tror att jorden skapades 
för ca 10–15 000 år sedan och att Gud direkt skapade de olika arter som 
finns i en bestämd och färdig form eftersom dessa uppfattningar strider mot 
etablerad naturvetenskaplig teoribildning. Vi har här en naturvetenskapligt 
grundad kritik mot ”kreationism”. Kritiken kan också eller istället komma 
från de egna leden. Judar, kristna och muslimer har hävdat att kreationism 
inte utgör en rimlig tolkning av den Hebreiska Bibeln, den Kristna Bibeln 
eller Koranen eller stöds av de etablerade tolkningstraditioner som återfinns 
inom dessa abramitiska religioner. Kritiken går ut på att en sådan skapelse-
syn bryter mot vedertagna religiösa tolkningsprinciper. Båda formerna av 
kritik, både den externt och den internt grundade, är negativ som jag formu-
lerat den. Kritiken säger inget om vad judar, kristna och muslimer istället 
borde tro eller skulle kunna tro om Guds relation till skapelsen och livets 
utveckling.  

Om målet med negativ kritik är att visa på brister, är målet med konstruk-
tiv kritik att visa på möjligheter till förbättring. Vi försöker visa hur ett visst 

                               
33 Stenmark 2001/2016. 
34 Se sid 17. 
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synsätt, resonemang eller argument kan förbättras, göras mer koherent eller 
övertygande om vissa förändringar görs. Jag och flera andra har argumente-
rat för att om teister (förenklat, människor som tror att det finns en Gud, att 
världen är Guds skapelse och att människan är skapad till Guds avbild) tar på 
allvar att Gud varken vara tvungen att skapa någonting alls eller att skapa en 
viss värld då är det en rent empirisk fråga hur världen kom till och livet ut-
vecklades.35 Givet vad naturvetenskapen idag har kommit fram till så tycks 
det utifrån ett teistiskt synsätt som om Gud först skapat materia och naturla-
gar och sedan använt sig av naturligt urval, mutationer och så vidare för att 
skapa och utveckla liv på jorden. Det naturliga urvalet kan också varit styrt 
så att mer komplexa livsformer med tiden skulle uppkomma och att slutligen 
även intelligent liv, till och med intelligent liv med självmedvetenhet, skulle 
utvecklas. Den filosofiskt grundade konstruktiva kritiken mynnar således ut i 
uppfattningen att judar, kristna och muslimer som är teister borde acceptera 
evolutionsteorin men avvisa en naturalistisk tolkning av den (förenklat, att 
det inte finns någon Gud utan att allt som ytterst existerar är materia i rö-
relse, att livet uppkom av en ren slump och att det inte finns något bakom-
liggande syfte med livets uppkomst och utveckling) och istället ge den en 
teistisk tolkning. Det vill säga de borde inte bara förkasta kreationism, utan 
acceptera teistisk evolution och underförstått avvisa naturalism. Du behöver 
inte heller själv vara teist för att komma med denna konstruktiva kritik. På 
ett liknande sätt föreslår till exempel vetenskapsfilosofen och ateisten Mi-
chael Ruse, att kristna inte borde ha några egentliga problem med att förbli 
kristna och samtidigt acceptera evolutionsteorin, ja till och med godta det 
han kallar för Darwinism.36 Självklart finns det andra som Richard Dawkins, 
som menar att evolutionsteorin mer eller mindre implicerar ateism.37 Jag och 
Ruse avvisar således indirekt Dawkins uppfattning.  

På ett liknande sätt (som vi redan varit inne på) förhåller sig filosofer eller 
statsvetare som jobbar med filosofiska metoder till politisk ideologi. De visar 
på brister med och möjligheter att utveckla olika politiska synsätt. John 
Rawls försvar av och nytolkning av politisk liberalism och Robert Nozicks 
av libertarianism är två välkända exempel under 1900-talet.38 Nyligen har 
John E. Roemer föreslagit en revidering av socialism som innebär att social-
ismens etik eller syn på rättvisa bör omformuleras och Cécile Laborde har 
argumenterat för att religionens plats inom liberal politisk teori bör ses över 
och modifieras.39 För filosofer (om inte för alla religionsvetare) är det mer 
eller mindre självklart att en kritisk granskning av religioner, sekulära livså-
skådningar, politiska ideologier och etiska värderingssystem utgör en central 
del av deras akademiska arbetsbeskrivning. 

                               
35 Stenmark 2016, 53f. 
36 Ruse 2001. 
37 Dawkins 2006. 
38 Rawls 2005 och Nozick 1974. 
39 Roemer 2017 och Laborde 2017. 
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Vi har, även om ingen klar gräns kan dras, skilt mellan intern och extern 
kritik och mellan negativ och konstruktiv kritik. Notera först av allt att relig-
ionskritik (eller livsåskådningskritik) kan vara extern eller intern gentemot 
en religion som till exempel islam eller kristendom i två skilda bemärkelser: 
(1) vem kommer med kritiken och (2) vilken är grunden för kritiken? Är 
kritikern själv muslim eller kristen eller inte? Är grunden för kritiken extern? 
Bygger den på naturvetenskapliga teoribildning, sekulära värderingar, en 
bestämd politisk ideologi eller ett visst filosofiskt resonemang? Eller är den 
intern eller immanent? Det vill säga kritiseras en viss utformning av kristna 
eller muslimska praktiker, normer eller trosföreställningar via hänvisning till 
andra kristna eller muslimska praktiker, normer eller trosföreställningar? Låt 
oss förenklat kalla argument och skäl som är interna för teologiska eller reli-
giöst grundade. De är antingen interna i förhållanden till en viss religiös 
gemenskap eller tradition eller utgör något som flera religiösa gemenskaper 
och traditioner delar sinsemellan. De externa skälen kan i sin tur vara av en 
rad olika slag, som naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga eller filoso-
fiska. Ingen klar och enkel linje kan dras mellan dessa olika typer av skäl 
och argument, men vi kan utan större svårigheter ge paradigmatiska exempel 
på respektive sort.  

Distinktionen mellan extern och intern tydliggör att man som icke-muslim 
eller icke-kristen inte nödvändigtvis behöver kritiskt granska islam eller 
kristendom genom enbart en extern argumentation utan att man också kan 
nyttja interna skäl. Det vill säga teologiska eller religiöst grundade argument 
är även tillgängliga för ateisten, skeptikern eller agnostikern eller den fors-
kare som (qua forskare men kanske inte qua privat person) vill hålla sig 
neutral i denna fråga. Vid sidan av dessa två former av religionskritik kan 
målet med kritiken vara, om vi förenklar, negativ: att underminera alla relig-
ioner, en viss religion eller en viss utformning av religion eller konstruktiv: 
att föreslå förbättringar av befintlig religiös tro och praktik. Så (minst) tre 
frågor blir viktiga att hålla i minnet: (1) vem kommer med kritiken, (2) vil-
ken är grunden för kritiken och (3) vad är målet med kritiken? 

Med hjälp av denna tredelning kan vi också förstå hur forskning om relig-
ion med filosofiska metoder kan vara konfessionellt – religiöst och politiskt 
– neutral eller oberoende och samtidigt innefatta en kritisk granskning av 
religion i all dess mångfald. Om teologin ur ett historiskt perspektiv, men 
också i nutid på många ställen i världen förutsätter att forskare delar den tro 
som studeras och analyseras så kan det kravet inte ställas vid statliga univer-
sitet i Sverige. Detta lika lite som religionsvetenskap eller statsvetenskap i 
vår kontext kan förutsätta att forskaren är socialist, liberal eller konservativ, 
för att välja några möjliga politiska alternativ.  
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2 Strategier i materialsökning                       
Oliver Li 

En viktig uppgift i forskarens arbete är att orientera sig inom och skaffa sig 
en överblick över det aktuella forskningsfältet. Med tanke på det breda utbu-
det av såväl böcker och tidskrifter som dagens forskare med tillgång till hög-
teknologisk datautrustning har, så kan den totala mängden eventuellt rele-
vant material upplevas som helt oöverskådligt och ett urval kan i det närm-
aste upplevas som ”slumpartat”. Vidare skulle urvalet av materialet kunna 
vara slumpartat på åtminstone två sätt: å ena sidan skulle det valda materialet 
kunna bli slumpartat just på grund av den stora mängden tillgängligt materi-
al; å andra sidan skulle forskaren kunna bli frestad att helt ”slumpvis” välja 
ur sin egen privata bokhylla. Den senare möjligheten kommer jag inte att 
närmare gå in på, utan bara nämna att en god forskare även söker material 
utanför sin egen bokhylla. Syftet med detta kapitel är istället att visa hur en 
sökning i och begränsning av ett stort material likväl kan göras så att rele-
vanta svar kan erhållas. Frånsett de rent praktiska frågorna om hur en bäst 
skulle gå tillväga för att begränsa mängden av litteratur som ska/bör läsas till 
en rimlig mängd utan att mista relevansen, så kan även andra frågor uppstå. 
En sådan fråga är givetvis om det slutgiltiga, givetvis begränsade och möjli-
gen ”slumpartade”, urvalet av material också begränsar rimligheten och 
tyngden i de eventuella slutsatser som kommer att kunna dras. Dessutom så 
kan frågan ställas om inte detta problem kan leda till att forskaren i största 
möjliga utsträckning begränsar bredden av sitt tema och/eller sin frågeställ-
ning.  

För att belysa dessa frågor kommer jag kort beskriva valda delar av en 
sökning och vilka strategier som kan vara lämpliga. Vidare kommer jag, med 
stöd från en analogi till ”dynamiska system” och relaterade frågeställningar 
inom matematiken, argumentera för och hävda att även ett ”relativt slumpar-
tat” och begränsat val av material, tillsammans med lämpliga restriktioner 
och regler, kan leda till en relevant överblick av ett forskningsfält som sedan 
kan bli utgångspunkt för en – i vårt fall – filosofisk undersökning.  Dessutom 
kommer jag argumentera för att även en relativt begränsad mängd av materi-
al genererar en bild eller överblick som inte enbart är relevant utan redan 
avslöjar detaljer som intuitivt skulle tros kräva ett större material och en 
större datamängd. Utifrån detta ska jag argumentera för slutsatsen att även 
bredare frågeställningar borde kunna ses som lämpliga och hanterbara, samt 
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att varken rimligheten eller tyngden av slutsatserna i ett arbete behöver be-
gränsas av ett – på ett lämpligt sätt – begränsat urval av material. Samman-
fattningsvis kommer jag föreslå en del praktiska regler, strategier och råd för 
materialsökningar på internet, som hjälper till att göra lämpliga urval.  
 
Du har slumpen på din sida! 

En sökning, vare sig den görs på en stor sökmotor eller inom en begränsad 
databas, kan väldigt lätt förefalla vara styrd av slumpen. Jag plockar ett 
sökord ur mitt ämnesfält, matar in det i en sökmotor och får x-antal svar. Hur 
kan jag veta att dessa svar verkligen är relevanta? Hur väljer jag ut bland 
svaren?  En relativt avgränsad sökning med sökordet ”panentheism” inom 
tidskriften Zygon ger exempelvis redan över 100 resultat.  Hur och varför 
kan jag lita på att mina sökningar inte bara ger en mycket begränsad bild av 
vad jag egentligen vill undersöka? Redan här bör sägas att en sökning i regel 
inte består av en enskild enkel sökning utan snarare är en iterativ, rekursiv 
process där ett eller flera sökresultat påverkar framtida sökningar och så 
vidare. Det är här analogin till en viss typ av ”dynamiska system” och ”itere-
rande funktionssystem” inom matematiken kommer in. Jag vill dock här 
också passa på att utfärda en liten varning att det kommande resonemanget 
inte ska läsas som ett strikt logiskt eller matematiskt bevis, utan just som en 
analogi, även om jag tror att ett mer formellt hållbart argument skulle kunna 
utvecklas.  

Många (icke-linjära) dynamiska system inom matematiken delar bland 
annat följande egenskaper: det finns väldefinierade regler som beskriver 
systemet; det finns en så kallad attraktor som förenklat kan förstås som re-
presentativ för lösningar till det iterativa systemet; det finns värden/områden 
för vilka systemet alltid kommer att närma sig attraktorn.  Bland attraktorer-
na (det finns olika typer av attraktorer beroende på system) av dynamiska 
system finns en särskild grupp som betecknas som ‘mystisk attraktorer’ 
(strange attractors). Det speciella med dessa är att trots att dessa omfattar ett 
oändligt antal punkter kan deras struktur redan skönjas efter ett ändligt, ofta 
förhållandevis lågt, antal iterationer. Dessutom har startpunkten ingen större 
betydelse för att man ska kunna ”se” strukturen. Bara den finns med i områ-
det för vilket systemet alltid kommer att närma sig attraktorn, så kommer 
attraktorn att synas.1 

En annan typ av matematiska system, IFS som står för ”itererande funkt-
ionssystem”, karakteriseras av följande: det finns enkla regler som ska till-
lämpas vid varje iteration, systemet kan modelleras genom ett ”chaos game” 
i vilket urvalet av punkter styrs av slumpen, systemet konvergerar mot en 
slutlig bild och dess struktur blir tydligare och mer detaljerad ju fler iterat-
ioner som har gjorts.2 I likhet med de ovannämnda dynamiska systemen kan 
                               
1 Peitgen, Jürgens & Saupe, 1994, kap.3 
2 Denna slutliga bild är en så kallad fraktal. 
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den övergripande strukturen av bilden redan skönjas efter ett förhållandevis 
lågt antal iterationer. Vidare kan strukturen genereras genom ett ”slump-
mässigt” val av punkter.3 

I en sökning finns det en del regler eller restriktioner som styr själva sök-
ningen. Dessa skulle kunna ses i analogi med de regler som används i ett IFS 
eller de regler som beskriver ett dynamiskt system. Sedan finns det en 
mängd relevant material som är det som sökningen ska få fram och som kan 
ses i likhet med den ”slutliga” bilden i ett IFS eller attraktorn i dynamiska 
system. Vidare finns det, precis som i ett dynamiskt system, en mängd ut-
gångspunkter, ett område som leder sökningen i rätt riktning (nämligen i en 
sökning mot mängden relevant material), samt en mängd utgångspunkter, 
som leder bort ifrån målet. Dessutom verkar det vara så att även ett förhål-
landevis litet antal punkter i ett IFS eller ett dynamiskt system redan ger en 
uppfattning eller en bild av attraktorn eller fraktalen som systemet strävar 
emot. I fallet av ett IFS kan dessa till och med vara slumpmässigt valda. 
Överfört på en materialsökning skulle det innebära att redan ett förhållande-
vis litet antal svar skulle kunna ge en övergripande och rättvisande överblick 
över den totala mängden relevant material och att en slumpmässig utgångs-
punkt för en sökning inte nödvändigtvis behöver innebära att det slutliga 
resultatet av en sökning är missvisande. Som redan har nämnts är en sökning 
också en iterativ process, precis i likhet med hur ett IFS realiseras eller ett 
dynamiskt system modelleras.  

Frånsett den enkla slutsatsen som skulle kunna dras av denna analogi att 
en välgjord sökning faktiskt leder till en relevant mängd material och att 
erfarenheten att sökningar i regel inte leder till slumpartade eller godtyckliga 
resultat faktiskt bekräftas, kan även en del andra mer praktiska konsekvenser 
dras från denna analogi. Detta leder direkt tillbaka till de mer praktiska råden 
för en lyckad materialsökning. 
 
Några praktiska råd för materialsökningar 

Inledningsvis bör några ord sägas om var sökningar kan göras, innan jag 
vänder mig till mer specifika råd och tips för en framgångsrik sökning. Sök-
ningar görs vanligen i databaser av olika slag. En del innehåller artiklar, 
andra innehåller även länkar till böcker. Biblioteket tillhandahåller en rad 
databaser relaterade till olika ämnesområden. Några exempel är: 
  

 ”ATLA Religion Database”, som uppdateras en gång i månaden 
och som täcker i stort antal tidskrifter relaterad till religion;  

 ”Dissertations and Thesis”, där man söka bland avhandlingar; 
 ”DiVA”, som är det digitala arkivet för akademiska uppsatser och 

forskningspublikationer i Sverige och Norden; 

                               
3 Peitgen, Jürgens & Saupe, 1992, kap. 5,6 
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 ”Loeb Classical Library”, som tillhandahåller klassiska texter 
online; 

 ”Encyclopedia of Religion”, som är ett online uppslagsverk med 
ett mer traditionellt upplägg; 

 ”Philosopher’s index”, som är en databas för publikationer inom 
filosofiska tidskrifter; 

 ”philpapers.org”, där en kan söka bland artiklar och böcker inom i 
stort sett samtliga grenar i filosofin och som även innehåller ett 
stort open access arkiv;  

 ”Stanford Encyclopedia of Philosophy”, som regelbundet 
uppdateras och innehåller artiklar om respektive uppslagsord; 
artiklarna är skrivna av forskare inom respektive område; 

 ”Google-Scholar”, som även söker bland böcker; 
 Bibliotekets egen sökmotor. 

 
Andra databaser kan självfallet vara intressanta och relevanta i en sökning 
beroende på tema, forskningsområde mm. En annan värdefull källa, om en 
vill eller behöver fördjupa sig i ett visst ämnesområde, är till exempel ”Ox-
ford Handbooks”, ”Routledge Companions” eller liknande antologier. Dessa 
innehåller ett brett urval av artiklar tillhörande ett ämnesområde och ger ofta 
en god överblick över den aktuella forskningen inom området.  Det går gi-
vetvis också att göra sökningar direkt i enskilda vetenskapliga tidskrifter. 
Här kan det vara av vikt att ta reda på vilken publiceringspolicy tidskriften 
har. Det finns tidskrifter som är mer inriktad på teman; i religionsfilosofin 
skulle Zygon vara ett sådant exempel som fokusera på temat ”Religion och 
naturvetenskap”.  Andra tidskrifter är mer inriktade på vissa skolbildningar; 
Process Studies är ett exempel, som huvudsakligen publicerar artiklar relate-
rade till processfilosofi i A.N. Whiteheads tradition.  Vidare är det av vikt att 
förstå att trots att en sökning i en artikeldatabas – t.ex. i en bestämd tidskrift 
– inte direkt ger förslag till böcker, gör den det indirekt för det första genom 
referenslistorna i artiklarna som ofta innehåller böcker och för det andra 
genom bokrecensioner som är mycket vanliga inom tidskrifter. Här gäller det 
förstås att även höra med kollegor, handledare, medstudenter mm om vilka 
tidskrifter, databaser som är mest lämpliga för det valda forskningsområdet. 

Oftast består den totala materialsökning av ett mer eller mindre stort antal 
mindre enskilda sökningar där en del sökord kommer att användas. Analogin 
föreslår nu att det i ett dynamiskt system finns en mängd utgångspunkter, ett 
område som leder sökningen i rätt riktning (nämligen mot mängden relevant 
material), samt en mängd utgångspunkter, som leder bort ifrån målet och att 
det naturligtvis har den triviala – men ack så viktiga – konsekvensen att valet 
av bra sökord i en lyckad materialsökning blir väldigt viktigt. Men det går 
även att göra en enkel praktisk regel av detta.  

Hur vet du då att du har hittat ett bra sökord eller en bra kombination av 
sökord? För det första vill jag här uppmana till att inte enbart fundera på 
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lämpliga sökord utan även på hur dessa skulle kunna kombineras i en så 
kallad ”boolean search”, hur dessa alltså skulle kunna kombineras med 
”OCH”, ”ELLER” eller ”INTE”  till en söksträng. Det förefaller nämligen 
vara så att ”boolean search” som ett element i en sökstrategi är mer fram-
gångsrik.4 ”OCH” och ”INTE” begränsar sökningen medan ”ELLER” bred-
dar sökningen. Sedan är det, med tanke på vår analogi, så att i fall du får 
väldigt många sökresultat, är sökningen troligen för bred, det vill säga det 
leder för långsamt till målet. Får du istället mycket få resultat är den för 
snäv, med andra ord du tittar på en mycket liten del av den totala bilden.5  
Jag föreslår att du gör en lista av sökord och sökordskombinationer som 
även innehåller kombinationer byggda på ”och”, ”eller” och ”inte” och att du 
systematiskt använder dessa i din sökning. Observera att sökningar också 
kan avgränsas på andra sätt, t.ex. kan du ta fram forskning från före eller 
efter ett visst årtal eller låta sökningen ske bland abstract eller författarnamn. 
Hur detta i detalj ser ut beror givetvis på sökmotorn och dess möjligheter till 
så kallade ”avancerade sökningar”.  

Som ett exempel på hur kombinationen av sökord påverkar svaret så ger 
en sökningen på Google-Scholar på ”panentheism” ca 7000 svar. En av-
gränsning med ”OCH classical theism” (som då läggs till i sökmotorn till-
sammans med ”panentheism) reducerar antalet svar till ca 1000 svar, en av-
gränsning med ”INTE classical theism” reducerar antalet till ca 2000 svar, 
medan ”ELLER classical theism” ökar antalet svar till ca 10000. Om sök-
ningen begränsas till endast titeln så får du i det här fallet endast drygt 200 
svar.   

Med det sagt vill jag här ta fram en av de förmodligen viktigare konse-
kvenserna av analogin. Både IFS och dynamiska system kan modelleras 
genom iterativa, rekursiva processer. Alltså bör du se din materialsökning 
som just en iterativ process! Här uppstår frågan hur denna iterativa process 
och/eller det rekursiva sambandet kan åstadkommas i en matrialsökning? 
Klart är att de enskilda sökningarna på något sätt inte bör vara oberoende av 
varandra. Resultaten i en sökning borde på något sätt påverka nästa sökning 
så att materialsökningen i sin helhet blir en rekursiv och iterativ process och 
därmed den totala mängden svar blir mer och mer relevanta.  Nåväl, för det 
första hänger olika sökningar i databaser och tidskrifter mm redan ihop ge-
nom ditt val av sökord eller sökordskombinationer. Men detta är bara en 
länk. Sökningar kan – och jag föreslår även bör – länkas samman genom de 
konkreta resultaten i en sökning. Här är några exempel på hur detta skulle 
kunna göras. Till artiklar anges många gånger hur ofta den har citerats och 
även av vem. Detta kan bli utgångspunkt för en eller flera framtida sökning-
ar. Vidare kan referenslistorna i artiklar användas som utgångspunkt för 

                               
4 Daniels & Yakel 2010 
5 Givetvis kan ett fåtal svar också innebära att det inte finns något publicerad kring det sökta 
ämnet eller att du har valt fel tidskrift eller databas. 
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framtida sökningar. Vem används som referens? Hur ofta används en viss 
eller vissa forskare? Vad eller vilken typ av arbeten refereras till? Sökningar 
resulterar, som redan nämnts, ofta också i en del recensioner som kan vara 
värdefulla för valet av böcker. Exempelvis ger ovannämnda sökning med 
sökordet ”panentheism” i tidskriften Zygon redan bland de första tjugo sva-
ren recensioner av två relevanta böcker inom området.6 Länkningen genom 
referenslistan gäller i hög grad även böcker. Litteraturlistan i böcker är 
många gånger en guldgruva för vidare sökningar och vidare studier. De kan 
ge upphov till intressanta och relevanta förslag på forskare, men också på 
nya tidskrifter som eventuellt inte omfattades av tidigare sökningar.  

Här kan förstås frågan dyka upp hur relevanta mer frekventa referenser är 
och om mindre frekventa referenser inte är relevanta. Återigen kan analogin 
ge en liten antydan om hur en kan tänka kring detta. Om forskare förekom-
mer oftare inom referenser eller inom sökningar innebär det säkerligen att 
sökningsarbetet ligger inom ”attraktorns område” och därmed är relevanta, 
om jag får hålla mig till analogin. Forskare som förekommer mindre ofta 
eller bara några enstaka gånger skulle däremot kunna ses som ‘små detaljer’ 
i den slutgiltiga bilden.  Båda delar kan och ibland även bör ses som rele-
vanta. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att en forskningsöversikt eller 
ett arbetsmaterial inte endast ska reproducera ett paradigm. I en uppsats, ett 
forskningsprojekt eller avhandlingsprojekt kan syftet med sökningen vara 
såväl att hitta relevant arbetsmaterial, men också att skaffa sig en större, mer 
allmän överblick över ett forskningsfält. Det vill säga att om du bara fokuse-
rar på forskare som regelbundet återkommer löper du kanske risk att vara för 
”mainstream”, medan att lägga för mycket vikt på forskare som endast före-
kommer någon gång kan leda till att du missar en del viktiga och relevanta 
positioner inom ditt område. Men hur kan då en del av främst de mindre 
frekventa forskare i ett sökresultat sållas bort?  

Återigen skulle en rimlig möjlighet kunna vara att se vilka andra forskare 
dessa mindre frekventa forskare i sin tur refererar till. Om dessa referenser 
leder bort ifrån söknings huvudtema är dessa forskare troligen mindre rele-
vanta. Om dessa refererar till arbeten eller forskare som redan finns bland 
sökresultaten kan den troligen anses vara mer relevant. Till exempel innehål-
ler Silbersteins artikel ”Panentheism, Neutral Monism, and Advaita Ve-
danta”7 flera referenser till den kända samtida filosofen David Chalmers, 
men en närmare koll på vad Chalmers huvudsakligen arbetar med, visar att 
det inte är panentheism, dvs. Chalmers bör i det här fallet inte ses som en 
relevant forskare om panentheism. På ett liknande sätt visar det sig Silberste-
ins huvudforskningsområde snarare är vetenskapsfilosofi, vilket inte nöd-
vändigtvis innebär att just denna artikel inte är relevant, men om en tittar på 

                               
6 Dessa är Cooper, J. W. 2007. Panentheism, Apollos, Inter Varsity Press. och Nagasawa, Y. 
& Buckareff, A.A. (red.) 2016. Alternative Concepts of God. Oxford University Press. 
7 Silberstein 2017. 
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Silbersteins arbeten generellt, är de kanske mindre relevanta om en arbetar 
mer specifikt kring panentheism.  

Vidare kan analogin till IFS ge stöd åt antagandet att det går att välja 
mindre frekventa forskare på ett mer slumpmässigt sätt. Vad gäller mer fre-
kvent förekommande forskare i ett sökresultat är det klart att dessa inte bör 
förbises och de bidrar till stommen av den slutgiltiga bilden. Men ett mer 
eller mindre slumpmässigt urval av mindre frekventa forskare i en materials-
ökning verkar vid första anblicken vara mindre rimligt att ta med. Samtidigt 
antyder analogin att dessa mindre frekventa forskare i ett sökresultat likväl 
på ett relevant sätt bidrar till den övergripande helhetsbilden samt att dessa 
givetvis kan utgöra detaljerna i en materialsökning. I så fall kan det vara 
rimligt att ta med dessa, eftersom de ger lite uppslag ur den totala bilden av 
materialsökningen.  Men om de faktiskt ska ge en inblick i de kanske mindre 
uppenbara detaljerna i ett forskningsfält, skulle dessa i stället kanske inte 
väljas om de fanns med bland, låt säga, en känd forskares referenslista, för 
då befinner sig dessa fortfarande nära det som just denna mer kända forskare 
arbetat med; dvs. de bidrar troligen endast till den mer allmänna bilden, men 
inte till detaljerna. Men det kan faktiskt just vara motiverat och relevant att 
även få med glimtar av de mindre uppenbara detaljerna i ett forskningsfält.  

Återigen kan ett exempel belysa tillvägagångssättet. Mikael Leidenhags 
artikel ”The Relevance of Emergence Theory in the Science–Religion Dia-
logue”8, som dyker upp som svar i en sökning i tidskriften Zygon med 
sökordet ”panentheism”, innehåller referenser till kända forskare som har 
skrivit om panentheism som exempelvis Clayton och Peacocke. En närmare 
läsning av artikelns abstract visar att den i viss mån är kritisk mot en pa-
nenteistisk förståelse av Gud, vilket skulle kunna visa sig vara av relevans 
beroende på valet av tema och forskningsfält. Båda delar tyder på att detta 
kan vara en relevant artikel som inte är ”mainstream” i förhållande till temat 
i exemplet. 

Generellt sett är det av vikt att bedöma om sökningen går åt rätt håll. Ett 
enkelt och möjligen trivialt sätt att göra detta på, är att se om de enskilda 
sökningarna i till exempel olika databaser eller med olika, men likväl relate-
rade sökord, ofta innehåller samma eller liknande svar. Om så är fallet ver-
kar det vara så att sökningarna ”attraheras” till samma område eller samma 
mängd material. Återigen vill jag dock varna för att det också skulle kunna 
vara så att mängden material har snävats in för mycket. Så det gäller att vara 
observant och har en god balans mellan att se att sökresultat återkommer och 
att det finns en lämplig och rimlig mångfald bland dessa. Det är givetvis 
svårt att ge exakta svar på var gränsen går. Men jag är övertygad om att det 
går att utveckla en känsla för detta med tanke på att en forskare givetvis re-
dan har eller är på god väg att få en del bakgrundsinformation att relatera till. 

                               
8 Leidenhag 2013. 
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I alla dessa bedömningar av resultatlistor från sökningar, referenslistor, 
listor över vem som har citerat eller refererat till vad, får naturligtvis det 
viktigaste instrumentet av alla inte underskattas. Det är den egna kritiska 
bedömningsförmågan som självklart bör ledas av intellektuell hederlighet 
och som givetvis är tränad av ens tidigare akademiska studier och arbete. 
Denna bedömningsförmåga är självfallet avgörande när till exempel en re-
sultatlista ska granskas eller vid bedömningen om en artikel eller en bok ska 
vara med i en forskningsöversikt. Även här vill jag ge lite praktiska tips! 
Resultatlistor är i regel redan sorterat efter relevans, även om det ibland går 
att låta sökmotorn sortera efter andra kriterier såsom t.ex. ålder. Om det finns 
låt säga 250 resultat skannar du igenom de första hundra titlarna och väljer ut 
– med hjälp av din knivskarpa akademiskt skolade bedömningsfråga – låt 
säga ett tjugotal artiklar av vilka du läser abstract eller introduktionen. Av 
dessa lär några enligt din bedömning vara mer intressanta. Dessa kan du gå 
vidare med och läsa i sin helhet, samt genom ovanstående metoder länka till 
nya sökningar som förresten gärna kan och troligen bör innehålla nya sökord 
eller namn.  På så sätt kan en sökning i till exempel ett tiotal vetenskapliga 
tidskrifter leda fram till ett antal läsvärda relevanta artiklar som i sin tur kan 
leda till och länkas till nya böcker eller artiklar som i sin tur kan länkas till 
....... Och se där, om allt har lagts upp och fungerat väl finns det en mängd 
material som givetvis inte är ”heltäckande”, men som enligt min analogi 
likväl ger en representativ och relevant bild av forskningsfältet som du arbe-
tar med.  Så ha förtröstan och lita på att den som söker den finner!  

Om denna analogi håller och det därmed är möjligt att även i en relativt 
begränsad sökning få fram relevanta detaljer och den allmänna bilden inom 
ett område, finns det ytterligare en viktig konsekvens, nämligen att det även 
borde vara möjligt att få en relevant och rättvisande bild av ett något större 
forskningsfält även i en förhållandevis begränsad sökning. Därmed skulle 
den onekligen berättigade uppmaningen att inte välja ett alldeles för brett 
forskningsområde kanske inte alltid behöver ses som lika pressande. Kom 
ihåg att även ett relativt lågt antal punkter – ett ändligt antal är alltid litet i 
förhållande till ett oändligt antal – i attraktorn av ett dynamiskt system eller i 
den slutliga bilden (en fraktal) i ett IFS redan ger en tydlig bild av hur den 
slutligen kommer att se ut.   

De ovanstående råd och regler är också det som ska etablera den iterativa 
och rekursiva processen som är central både för att lyckas med en sökning 
och som dessutom gör det möjligt att kunna tänka att det finns en analogi 
mellan de ovannämnda matematiska systemen och en materialsökning. Det 
är alltså av största vikt att i sitt arbete explicit eller implicit utforma regler 
som gör det möjligt att en sökning blir en iterativ process d.v.s. att gamla 
sökningar informerar nya sökningar som i sin tur påverkar framtida sökning-
ar.  
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Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan följande sägas:  
 

1. Etablera regler som försäkrar att din sökning blir en iterativ 
process. Dessa regler skulle kunna bestå av: 
a. Välj ett antal lämpliga sökord – som givetvis även skulle 

kunna innehålla namn på forskare. 
b. Kombinera dessa eventuellt med orden ”OCH”, ”ELLER” 

eller ”INTE”. 
c. Det går att begränsa din sökning till författare, titel, abstract, 

en viss tidsperiod osv. 
d. Välj ut ett antal ställen där du gör din sökning – t.ex. 

vetenskapliga tidskrifter, biblioteks databaser, referenslistor i 
artiklar och böcker som redan har bedömts som relevanta, osv. 

e. Skapa en regel för hur du väljer ut från söklistan. I texten ovan 
föreslog jag tre steg vid sökningar i databaser: (i) begränsa dig 
till de första 100 svar, (ii) läs överskriften av dessa och välj, 
(iii) läs abstract och välj vilka som ska läsas mer noggrannt. 
Det är här dina akademiska förkunskaper och din 
bedömningsförmåga spelar en stor roll vid urvalet. 

f. Länka dina sökningar till framtida sökningar. Detta kan till 
exempel ske genom vilka som refereras till, men också genom 
vilka som citerar dessa arbeten. Sådan länkning kan direkt tas 
in i nästa sökning genom modifierade sökningar, men också 
indirekt genom att vissa namn på forskare eller teman finns 
med i bedömningen som görs enligt punkt (d). 

2.  Om du har lyckats skapa en iterativ och rekursiv process i din 
sökning genom att exempelvis göra så som jag föreslagit, kan du 
genom analogin med IFS och dynamiska system vara förvissad 
om att dina sökningar småningom kommer att generera en 
relevant mängd av material för ditt arbete.  

3. Vidare behöver du egentligen inte oroa dig över varifrån du startar 
i din sökning så länge det du utgår ifrån i din sökning redan är 
relevant för ditt forskningsområde d.v.s. att det ”attraheras av 
attraktorn”. 

4. Och slutligen så kan även ett relativt slumpmässigt urval av 
eventuellt mindre relevanta artiklar bidra till helhetsbilden i ett 
forskningsområde. 
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3 Att arbeta pragmatiskt: vikten av att förstå 
skillnaden mellan teori, metod och material
Ulf Zackariasson 

Jag vill börja med ett påstående som kanske är förvånande för att komma 
från en religionsfilosof: som uppsats- och avhandlingsförfattare har man att 
hantera många olika typer av material. Påståendet kan verka märkligt med 
tanke på hur ofta religionsfilosofin sysselsätter sig med texter. I andra, mer 
direkt empiriskt orienterade forskningsämnen, så ser ju ofta det material som 
skall analyseras väldigt annorlunda ut än det material som man använder för 
att utveckla en teori, en metod och en forskningsöversikt. Materialet (med 
stort m, som jag hädanefter kommer att kalla det material som står i centrum 
för analysen) kan till exempel vara olika artefakter, intervjuer, deltagandeob-
servationer med mera. I religionsfilosofi, däremot, arbetar vi som sagt ofta 
(men inte alltid) med texter, varav de flesta skrivits av andra filosofer eller 
teologer. Desto viktigare är det därför att göra klart både för sig själv och 
läsaren vilka texter som är Material, och vilka texter som har andra funktion-
er i arbetet – t ex att de bidrar till uppsatsens teori eller metod, eller kanske 
utgör underlag för forskningsöversikten. De har nämligen olika logiska rol-
ler både i arbetet och framställningen (alltså slutprodukten), och de kräver 
därför också delvis olika behandling.1 

Jag har själv arbetat mycket med den filosofiska tradition som brukar kal-
las amerikansk pragmatism, och jag kommer i det följande att presentera 
denna tradition och hur jag använde den i min doktorsavhandling. Men jag 
skall försöka göra det på ett sådant sätt att jag också klargör det faktum att en 
text kan spela olika logiska roller beroende på det syfte och den frågeställ-
ning du formulerat. Det som för en forskare är underlag för metoden är för 
en annan underlag för teorin, medan det för en tredje är själva Materialet.   

Utöver att jag vill beskriva mitt sätt att utveckla en pragmatisk metod i 
min avhandling så vill jag dessutom på ett metaplan uppmärksamma vikten 
av att förstå att filosofiska tankar och idéer sällan kommer färdigpaketerade 
som antingen ”teori” eller ”metod”. Teori och metod är roller du som förfat-
tare tilldelar olika idéer och olika texter för din undersöknings syften. Det 
finns visserligen en del filosofisk metodlitteratur, men jämför man med till 

1 Det finns mycket intressant filosofi och religionsfilosofi som arbetar med annat Material än 
texter. I detta kapitel kommer dock textstudier att stå i centrum. 
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exempel litteraturvetenskapen eller samhällsvetenskaperna, så är utbudet 
ganska glest. Det beror inte på att filosofer inte bryr sig om metod, utan sna-
rare på att inom filosofin så är det mesta omstritt, inklusive hur filosofi 
egentligen skall bedrivas. En annan trolig orsak som är väsentlig för nuva-
rande syften är att åtminstone i avhandlingsarbete, men i någon mån också 
uppsatser på avancerad nivå, så anses det ofta vara en viktig del av forsk-
ningsuppgiften att själv – fast i dialog med pågående forskning, medstuden-
ter och handledare såklart – mejsla fram metodiska grepp och teoretiska 
kategorier som passar för den valda forskningsuppgiften. Detta är en del av 
den självständighet som är ett framträdande ideal i åtminstone västerländsk 
akademisk tradition. 

Jag vill göra två viktiga påpekanden innan jag börjar. För det första är 
mitt sätt att skilja mellan teori, metod och Material mitt eget, och i den här 
boken kommer du att hitta andra sätt att förstå begreppen och göra distinkt-
ioner mellan dem.2 Det behöver inte betyda att jag anser att jag har rätt och 
andra fel, eller vice versa; olika sätt att dra dessa gränser kan passa olika 
tänkare och vara mer eller mindre lämpliga för olika typer av undersökning. 
Som författare av en uppsats eller avhandling gäller det alltså att vara klar 
över hur distinktionerna ser ut i det egna arbetet och att kommunicera detta 
till läsaren. För det andra: det finns i de sätt att använda pragmatismen som 
jag skissar nedan en gemensam metodologisk utgångspunkt och det är am-
bitionen att närma sig texter med syftet att ta reda på vilka idéer de uttrycker 
och försvarar, och hur. De förutsätter alltså alla ett sätt att arbeta med texter 
som brukar kallas beskrivande eller innehållslig idéanalys.3 När man närmar 
sig texter på detta sätt ligger fokus på det idéinnehåll texten verkar vilja för-
medla och inte på eventuella dolda ideologiska motiv hos författarna, hur 
deras ställningstaganden kan förklaras med hänvisningar till deras personliga 
biografi, den tid i vilken texterna skrevs, och så vidare. Sådana projekt in-
tresserar jag mig inte för här, även om de förstås också kan gå att genomföra. 

Den som bedriver text- eller idéanalys av detta slag förbinder sig att ägna 
omsorg åt texterna och vara generös i sina tolkningar. Det handlar till exem-
pel om att faktiskt bemöda sig att förstå och göra rimliga tolkningar av tex-
ten som helhet, och inte bara leta efter enstaka olyckliga formuleringar som 
man sedan kan kritisera. Det handlar också om att försöka göra texten och 
dess argumentation så bra som texten själv tillåter, det vill säga att välja de 
tolkningar som gör texten maximalt koherent och rimlig, och så vidare. När 
jag talar om pragmatismen som metod nedan, så menar jag alltså inte att den 
skulle ersätta dessa grundläggande metodiska dygder, utan jag ser den sna-
rare som ett komplement som styr undersökningen i en bestämd riktning. 

 
 

                               
2 Se till exempel Karin Johannessons artikel om konsekvensanalys. 
3 Beckman 2005; Grenholm 2006. 
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Pragmatismen 
Amerikansk pragmatism växer fram som filosofisk rörelse under slutet av 
1800- och början av 1900-talet, och liksom flera andra filosofier från denna 
tid inspirerades den delvis av Charles Darwin.4 Pragmatismen sätter praxis 
främst. Människan ses som driven av en strävan att upprätthålla ett slags 
jämvikt med sina omgivningar. Vad som händer i våra omgivningar är inte 
något vi kan betrakta med distans: det angår oss på djupast möjliga sätt. 
Istället för att likt exempelvis Platon framställa människan som en betraktare 
av tillvaron och det rena tänkandet som kungsvägen till kunskap betonar 
pragmatismen att vi alltid är engagerade och aktiva deltagare och att kunskap 
genereras i de situationer där vi framgångsrikt lyckas lösa praktiska problem 
och utmaningar.  

Pragmatismen i sin klassiska form utvecklades av filosofer och psykolo-
ger som Charles Sanders Peirce, William James och John Dewey. De var 
inte främst religionsfilosofer, men hade alla en hel del att säga om religion-
ens betydelse i mänskligt liv.5 Jag skall i det följande ta fasta på två viktiga 
trådar i pragmatisk religionsfilosofi som dels handlar om (pragmatiskt) rätt-
färdigande av religion, dels handlar om hur vi filosofiskt kan förstå och be-
arbeta filosofiska frågor som aktualiseras av religioner och sekulära livså-
skådningar när de betraktas som mänskliga fenomen. Denna åtskillnad 
kommer att vara väsentlig för mina poänger om hur olika texter kan spela 
olika roller i en uppsats eller avhandling. 

Jag skall därför lite schematiskt i denna text redovisa dels hur det går att 
använda pragmatismen som grund för en teori om rättfärdigande av till ex-
empel religiösa övertygelser och visa hur den skulle kunna fungera för dessa 
syften, dels hur man kan använda pragmatismen som en metod för att filoso-
fiskt förstå och analysera religioner och livsåskådningar som mänskliga fe-
nomen. Båda bygger på lite olika sätt på det vi skulle kunna kalla en prag-
matisk filosofisk antropologi: ett sätt att filosofiskt förstå människan som 
främst en agent och vars trosföreställningar och handlingssätt därför i första 
hand skall värderas utifrån hur väl de fungerar i praktiska sammanhang. Jag 
skall dessutom säga något kort om möjligheten att använda ett urval av 
pragmatisternas olika skrifter som Material för en uppsats eller avhandling. 
Hela tiden är det min förhoppning att även den som inte primärt är intresse-
rad av pragmatismen skall kunna dra lärdomar om vikten av att förstå relat-
ionen teori, metod och Material. 
 
 
 

                               
4 En klassisk men fortfarande relevant introduktion till pragmatismen kan man hitta i Thayer 
1981. 
5 Se till exempel Peirce 1931; James 1956 & 1982; Dewey 1934. 
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Pragmatism som teori 
Ett sätt att arbeta religionsfilosofiskt med pragmatismen är att använda den 
som en fruktbar teori rörande vilka kriterier vi skall använda i relation 
till svåravgörbara och angelägna frågor, däribland frågor knutna till tro 
och livsåskådning. 

Den klassiska utgångspunkten för tänkare som attraheras av pragmatism-
en som en teori om rättfärdigande är William James’ text ”The Will to 
Believe” från 1897.6 I denna text diskuterar James kritiskt frågan hur rimligt 
det egentligen är att anamma evidentialismen, som William Clifford sam-
manfattat i den berömda maximen: ”Det är fel alltid, överallt och för alla att 
tro något på otillräckliga grunder.”7 Evidentialister som Clifford kräver ty-
piskt att vi måste ha goda skäl för alla våra trosföreställningar och att vi bör 
inta en skeptisk eller agnostisk attityd till påståenden som saknar goda grun-
der. Jag skall inte diskutera begreppet ”goda grunder” ingående här, men det 
är tydligt att både Clifford och James tänker sig att vi från vardagslivet vet 
ganska väl vad som skulle räknas som goda grunder för påståenden som 
”Christer Pettersson mördade Olof Palme” eller ”Kilimanjaro är Afrikas 
högsta punkt” – det är alltså inget särskilt konstigt med begreppet goda 
grunder i sig självt som gör det filosofiskt ohanterligt. 

James hävdar att även om evidentialism kanske är ett utmärkt ideal i till 
exempel vetenskapliga undersökningar, så finns det i livet många fall när det 
är oundvikligt att vi behöver låta våra känslor och praktiska behov påverka 
frågor om vad vi skall tro, och dessutom många fall när vi helt enkelt inte 
kan vänta in evidens. En person som mitt i en svår snöstorm kommer till en 
klyfta som hon kanske, men långt ifrån säkert, kan hoppa över, bör knappast 
förhålla sig skeptisk till sina chanser: det kan innebära skillnaden på liv och 
död om hon lyckas övertyga sig själv om att hon kan klara detta språng, även 
om hon saknar goda grunder för att lita på att det skall gå. En student som 
vid första föreläsningen möter en trevlig medstudent och överväger möjlig-
heten att bli vän med denne bör inte avvakta till dess att mer säker evidens 
på att personen är trevlig föreligger – vid det laget är det sannolikt för sent 
att knyta vänskapsband. 

Liknande poänger kan man enligt James göra rörande frågor av existenti-
ell karaktär som ”har människor fri vilja?”, ”har livet mening?” och ”finns 
det en gud som bryr sig om oss och står på människornas sida?”.8 I sådana 
fall menar James att vi kan ha rätt att tro mer, och starkare, än några objek-
tivt goda skäl skulle tillåta. Men vad betyder det egentligen att låta känslor 
och behov avgöra frågor, och när, exakt, är det lämpligt? – vi har ju redan 

                               
6 James 1956. En svensk förkortad version finns i Peterson m. fl. 1999. 
7 Clifford 1999. 
8 Exemplen kommer från James 1982 och 1956. 
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sett att James inte tycker att alla frågor skall hanteras så.9 James ställer upp 
flera kännetecken på den typ av situationer som han intresserar sig för. 

Ett första och helt avgörande kännetecken är som redan nämnts att de 
grunder som faktiskt finns inte entydigt skall peka i någondera riktningen. 
Om de gör det, så vore det rent önsketänkande att låta känslor och behov 
styra oss att tro mot bättre vetande, och dessutom, påpekar James, är det väl 
högst tveksamt om vi ens kan välja vad vi skall tro i sådana fall. Här är det 
bättre att se verkligheten i vitögat. De riktigt intressanta situationerna är 
alltså de som vi inte inom överskådlig framtid kan avgöra. 

Ett annat kännetecken är att vi står inför ett val mellan två ”levande” möj-
ligheter, alltså två alternativ som vi attraheras av. För James’ del är det in-
tressanta val som han antar att många av hans läsare står inför valet mellan 
att omfamna en (protestantisk) kristen tro och att vara agnostiker. Däremot 
skulle de knappast allvarligt överväga att anamma fornnordisk asatro – för 
de flesta gäller nog att den befinner sig för långt från 1800-talets bildade 
medelklass i USA för att vara ett levande val. Observera dock att detta inte 
främst har med frågan om goda grunder att göra, utan snarare med kontextu-
ella faktorer. För vikingatidens människor i Norden var asatron en levande 
möjlighet och agnosticismen död. Vilka möjligheter som är levande och 
vilka som är döda avgörs i första rummet av kontexten, men även av vilka vi 
är som personer (James var till exempel övertygad om att för en person som 
Clifford, så fanns inga andra levande möjligheter än agnosticismen eller 
möjligen ateismen, men det behöver inte gälla för andra i samma kul-
turkrets).10 

Vidare ställer James upp som kännetecken att valet skall vara av stor be-
tydelse och att det inte går att skjuta upp valet i det oändliga. Om vi ställs 
inför valet att tro eller inte tro att det finns en tekanna som cirklar runt solen 
kan vi enkelt konstatera att vi inte behöver ta ställning. Det kostar inget att 
invänta mer bevisning och ett val att tro eller inte tro gör hursomhelst ingen 
skillnad i våra liv. I fallet med valet mellan kristen tro och agnosticism, där-
emot, skulle valet att invänta mer bevisning i praktiken vara ett ställningsta-
gande för agnosticismen, menar James. Den som inte vill välja med huvud 
eller hjärta kommer att göra det med fötterna istället. 

När en situation har alla dessa kännetecken så gäller, enligt James, att vi 
inte bara får, utan bör, låta vårt val avgöras av oss som hela individer och 
inbegriper också våra önskningar, känslor, behov, förhoppningar, rädslor, 
och så vidare. Den för vilken valet mellan agnosticism och kristen tro är 
levande, skall alltså ha modet att göra detta val trots bristen på säkra grunder, 
och också ha modet att stå för det.11 

                               
9 James 1956, 11. 
10 James 1956, 29. 
11 Jag diskuterar James’ argument mer ingående i Zackariasson 2016. 
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Lägg märke till ett par saker här. För det första: James skissar och argu-
menterar här för en normativ teori om epistemiskt rättfärdigande som delvis 
överensstämmer med och delvis strider mot evidentialismen. Den kan fun-
gera som en teoretisk utgångspunkt när vi i ett religionsfilosofiskt samman-
hang vill ställa frågor av typen: kan tro på x rättfärdigas epistemiskt? För att 
återknyta till artikelns övergripande syfte skulle jag vilja föreslå att vi här 
kan tala om evidentialismen och pragmatismen som två delvis konkurre-
rande teorier om epistemiskt rättfärdigande som det är möjligt att kritiskt 
jämföra, ställa mot varandra och/eller tillämpa i olika forskningsuppgifter. 
Valet av teori kommer här att starkt påverka resultatet och det måste därför 
göras klart och även försvaras (alltså varför just denna fråga inte bör behand-
las evidentialistiskt, utan utifrån en pragmatisk teori, till exempel). Inte minst 
James tankar om pragmatiskt rättfärdigande har både försvarats, förfinats 
och utvecklats i olika riktningar, särskilt under de senaste decennierna, så här 
finns ett rikt material att jobba med för den som är intresserad.12  

För det andra: valet av teori behöver alltså motiveras, som alla andra val 
du gör i uppsatsen. Du behöver förklara varför den är lämplig för dina syf-
ten, och gärna också varför du föredrar den framför befintliga alternativ. Vill 
du diskutera frågan om trosföreställning x kan rättfärdigas epistemiskt, kan 
du inte meningsfullt besvara den frågan utan att ansluta dig till någon ”teori” 
om epistemiskt rättfärdigande. Så det du behöver motivera är inte att uppsat-
sen eller avhandlingen tillämpar någon teori, utan valet av just den teori som 
du fastnat för. Det är då också viktigt att ända in i sammanfattningen fram-
hålla att resultatet är villkorat av detta val. 
 

Pragmatismen som metod 
Så långt om möjligheten att använda pragmatism som en teori när vi ställer 
frågor om epistemiskt rättfärdigande. Jag vill nu gå över till möjligheten att 
behandla pragmatismen som en filosofisk metod för att analysera och 
förstå mänskliga fenomen som religion och sekulära livsåskådningar. 
Det öppnar för möjligheten att pragmatismen kan bidra både till teori- och 
metoddelen av en uppsats – eller bara endera. 

Innan jag går in i detalj på den mer metodologiska sidan av pragmatism-
en, så vill jag be läsaren lägga märke till något: Clifford tar för givet att evi-
dentialismen är en hållning vi skall inta gentemot våra och andras trosföre-
ställningar (eng. beliefs). I ”The Will to Believe” ifrågasätter inte heller 
James denna förutsättning. Det som då primärt skall prövas i en filosofisk 
granskning är de påståenden som olika religioner och livsåskådningar fram-
för, till exempel om Guds existens, viljans frihet, och så vidare. Men som jag 
påpekade i början av denna artikel, så brukar pragmatismen betona männi-
skan som en agent snarare än en betraktare, och då är det viktigaste vår för-

                               
12 Se till exempel Wainwright 1995; Jordan 2006; Rorty 1997. 
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måga att på ett intelligent sätt hantera de olika situationer livet ställer oss 
inför. Här rör man sig mer mot det jag skulle beskriva som pragmatisk me-
tod. 

En pragmatisk metod tar alltså som sin utgångspunkt bilden av människan 
som en agent, och mänskligt liv kan vi förstå som konstituerat av en rad 
olika mänskliga praktiker som växt fram ur våra reaktioner på praktiska be-
hov och olika svårigheter som vi har behövt lösa. När vi kastas ur vår jäm-
vikt med tillvaron genom att vi upptäcker ett problem som vi inte kan han-
tera med vår nuvarande uppsättning vanor, så tvingas vi in i ett stadium av 
problemlösning som till exempel Dewey kallar undersökning (eng. in-
quiry).13 I detta skede tvingas vi ompröva våra invanda sätt att hantera vår 
omgivning och söka efter nya som hjälper oss att bättre hantera problemet. 
På detta sätt är det hela tiden problem som rubbar jämvikten mellan oss och 
våra omgivningar som driver oss att revidera våra trosföreställningar och 
forma nya vanor och därmed vårt sätt att vara i världen. 

I pragmatismens filosofiska antropologi spelar alltså vanor (eng. habit) en 
central roll: vårt umgänge med våra omgivningar styrs i hög grad av vanor 
som vi tillägnar oss och förfinar och reviderar genom hela livet, både genom 
uppfostran, undervisning och konkret problemlösning. Ofta syftar våra vanor 
till att hantera praktiska problem i vår omgivning, men för varelser som är 
medvetna om sig själva som levande väsen som en gång skall dö, och som 
älskar, hatar, gläds, sörjer, grubblar över rätt och fel, och så vidare, så är det 
klart att vi också behöver vanor som ger oss möjlighet att även hantera situ-
ationer som inbegriper fenomen som födelse, död, lidande, glädje, kärlek, 
hat och så vidare, fenomen som alla är ofrånkomliga delar av mänskligt liv. 

Vi kan kalla denna uppsättning vanor som vi tillägnar oss och förändrar 
under hela livet för en livsåskådning. En livsåskådning är, kan man säga, 
totaliteten av våra responser på situationer av existentiell signifikans, och 
tillsammans ger de en bild av våra uppfattningar om vad ett verkligt gott 
mänskligt liv kan vara. Våra reaktioner avslöjar, ofta tydligare än vad vi 
säger oss själva eller andra, vad det är som vi verkligen värdesätter i livet. 
Viktigt att komma ihåg här är också att dessa responser alltså är praktiska 
handlingar lika mycket som tankar eller åsikter. 

Hur ser relationen mellan livsåskådningar och religion ut? Ja, om vi be-
håller pragmatismens idé att fokusera mer på hur religioner påverkar männi-
skors liv än på vilka påståenden som de gör, så kan man tänka sig att relig-
ioners myter, riter, symboler, berättelser och olika gestalter förmedlar ett 
slags paradigmatiska responser som de uppmanar oss att integrera i våra liv 
så att de kommer att genomsyra våra vanor och därmed vårt tänkande och 
handlande. Människor kan då sägas ha religiösa livsåskådningar om deras 

                               
13 Dewey 1986. 
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vanor är påtagligt influerade av någon (eller flera) religiösa traditioner och 
de paradigmatiska responser som den/de förmedlar.14 
 
Fallstudium: Religiös erfarenhet 

Jag har nu i grova drag skissat en möjlig pragmatisk förståelse av religion. 
Det finns förstås andra. Nu vill jag illustrera hur denna metod kan ligga till 
grund för en konkret forskningsuppgift. I min doktorsavhandling startar jag 
med antagandet att många människors hållning till religion är ambivalent. 
Det gäller både religiösa och icke-religiösa människor. Religion har fram-
bringat både något av det bästa och något av det värsta i mänsklighetens 
historia, och ingen religiös tradition är, trots allt gott de gör i människors och 
samhällens liv, fri från tendenser till fanatism och intolerans. 

Ett sätt som religionsfilosofin skulle kunna hjälpa till att hantera denna 
ambivalens på är förstås att försöka ta vara på och utveckla de resurser till 
kritik och reform som finns i de religiösa traditionerna själva. En sådan re-
surs som jag diskuterar särskilt i avhandlingen är religiös erfarenhet, som ett 
antal filosofer i den analytiska skolan betraktar som en form av varsebliv-
ning: religiös erfarenhet hjälper oss alltså enligt denna förståelse att faktiskt 
förnimma Gud och/eller andra övernaturliga väsen. Med andra ord verkar de 
erbjuda en särdeles intressant resurs för den som vill hävda att religionerna 
själva har resurser att gradvis få en mer och mer exakt bild av Gud och med 
hjälp av den också kunna kritisera och gradvis skala bort till exempel de 
religiösa doktriner och attityder som bidragit till det vi lite schematiskt kan 
kalla religionens sämsta sidor.15 Nu skall med en gång sägas att detta är mitt 
eget sätt att beskriva debatten om religiös erfarenhets epistemiska status som 
den förs inom analytisk filosofi, men jag argumenterar i min avhandling för 
att det är plausibelt att anta att om religiös erfarenhet skall räknas som en typ 
av varseblivning så kommer den också rimligen att ge oss mer och bättre 
kunskap om Gud än vi annars skulle ha, och att i så fall är det inte långsökt 
att tänka sig att vi också skulle kunna forma bättre religiösa praktiker med 
hjälp av dessa erfarenheter. 

Mot denna bakgrund argumenterar jag sedan i avhandlingen för att de 
dominerande angreppssätten i den analytiska filosofin misslyckas med denna 
uppgift, och att det tyder på att analysen av religiös erfarenhet som varse-
blivning i detta avseende leder in i en återvändsgränd (den kan förstås vara 
fruktbar för andra syften). Jag diskuterar i min avhandling två argumentat-
ionslinjer som jag menar inte håller måttet. En första sådan argumentations-
linje finner vi hos Richard Swinburne.16 Swinburne menar att religiös tro 
skall prövas mot evidentialismens stränga normer för epistemiskt rättfärdi-
gande, och han menar också att det finns tillräcklig evidens för existensen av 
                               
14 Jag utvecklar denna tanke i till exempel Zackariasson 2015. 
15 Zackariasson 2002. 
16 Swinburne 2004. 
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en god och allsmäktig gud för att tron på ett sådant väsen skall kunna anses 
epistemiskt rättfärdigad. Här spelar religiös erfarenhet en roll, för Swinburne 
menar att det är en grundläggande rationalitetsprincip att vi har en rätt att tro 
att saker och ting är så som de ter sig för oss, så om det förefaller för en per-
son att hon varseblir Gud, så är hon också epistemiskt rättfärdigad att tro att 
hon varseblir Gud om det inte finns starka skäl att misstro erfarenheten.17 

Swinburnes rationalitetsmodell verkar i förstone kunna hjälpa oss förhålla 
oss kritiskt till olika religiösa trosföreställningar med hjälp av religiös erfa-
renhet. Men tittar vi närmare på hans resonemang kan vi se att det faktiskt 
inte är övertygande. Det beror på att Swinburne klarar hem sin analogi till 
sinneserfarenheten genom att medvetet eller omedvetet blanda samman ”att 
klara ett test” och ”att inte vara en lämplig kandidat för att testas”. Vi kan ta 
ett exempel. Ett vanligt test för sinneserfarenhet som Swinburne nämner är 
intersubjektiv prövbarhet. Det vill säga att andra som befinner sig på samma 
plats vid samma tid skall kunna kontrollera de påståenden som görs. Detta 
test, påpekar Swinburne, kan religiös erfarenhet självklart inte underkastas, 
eftersom Gud är en agent som själv väljer att uppenbara sig eller inte uppen-
bara sig för vissa personer vid bestämda tillfällen. Men detta argument, på-
pekar kritiker, räddar inte analogin mellan religiös erfarenhet och sinneserfa-
renhet utan drar snarare hela tanken på en epistemiskt relevant analogi mel-
lan de två i tvivel. Om inga av de tester som vi använder för att skilja mellan 
verklighet och illusion i sinneserfarenheten kan tillämpas på religiös erfaren-
het, når vi till sist en punkt där vi måste fråga oss om det fortfarande är me-
ningsfullt att likna religiös erfarenhet vid varseblivning överhuvud taget.18 

William Alston har presenterat ett mer sofistikerat analogiargument som 
framhåller att vi inte bör kräva av religiösa erfarenheter att de skall kunna 
prövas som om de vore sinneserfarenheter. Istället måste vi se på vilka egna 
tester som till exempel kristen tradition har utvecklat för att skilja mellan 
genuina och inbillade eller illusoriska erfarenheter av Gud, tester som då är 
anpassade till den speciella typ av erfarenheter som det här är fråga om. Al-
ston väljer alltså en mer Wittgensteininspirerad och kontextualistisk modell, 
och där pekar han på två typer av test som han menar är avgörande: dels att 
erfarenhetens innehåll skall överensstämma med ortodox doktrin, dels att 
den skall ha goda ”frukter”, alltså ett gott inflytande över mänskligt liv.19 

Genom att hänvisa till trons frukter närmar sig Alston ett pragmatiskt sätt 
att tänka om religiös erfarenhet. Men liknande problem som hos Swinburne 
drabbar även hans argumentation. Alston hävdar nämligen att ortodox dokt-
rin fungerar som en kontrollinstans på ungefär samma sätt som tidigare sin-
neserfarenhet. Men ett tankeexperiment visar att detta inte stämmer. Låt oss 
anta två fall. I det ena upphör alla fysiska objekt att existera, i det andra upp-

                               
17 Swinburne 2004, 254. 
18 Se även Gale 1991. 
19 Alston 1991. 
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hör Gud att existera. I det första fallet skulle vi ganska snart, med hjälp av 
sinneserfarenhet, komma till slutsatsen att vi måste revidera våra trosföre-
ställningar. Skulle vi på grundval av våra religiösa erfarenheter kunna dra en 
liknande slutsats om Gud? Knappast. Analogin är helt enkelt svagare än 
Alston vill göra gällande och beroendet av ortodox doktrin är starkare än 
sinneserfarenhetens beroende av etablerad kunskap om fysiska objekt.20 Det 
finns alltså mycket som tyder på att religiös erfarenhet har en väsentligt sva-
gare kritisk roll i relation till religiösa föreställningar än sinneserfarenheter 
har i relation till våra vardagliga övertygelser. Därmed är det också tveksamt 
om den kan fungera som en kritisk resurs på ett sätt som liknar sinneserfa-
renheten (vilket förstås inte utesluter att den kan fungera som en resurs i 
andra avseenden). 

Med den filosofiska antropologi som jag anammar i min avhandling lig-
ger det nära till hands att koncentrera sig mer på religiösa erfarenheters roll i 
mänskligt liv, och då koppla denna funktion till människan som ett väsen 
som söker ett slags jämvikt mellan sig själv och sina omgivningar, snarare än 
att fråga vilka objekt religiösa erfarenheter handlar om. 

I avhandlingen prövar jag två andra analogier än sinneserfarenhet, nämli-
gen undersökningsprocessen som jag beskrivit ovan och estetisk erfarenhet 
som den analyserats pragmatiskt av till exempel John Dewey.21 I båda dessa 
faller det sig mer naturligt att tala om religiösa erfarenheter som processer 
snarare enstaka perceptioner och det är processer genom vilka vi rör från 
tillstånd av oklarhet och motstridighet in i ett tillstånd av jämvikt och balans. 
I undersökningsprocessen är frustration och osäkerhet den startpunkt som 
alla undersökningar behöver för att engagera oss, och det tillstånd av jämvikt 
som inträder när vi funnit en tillfredsställande lösning på problemet markerar 
slutet på undersökningsprocessen. En liknande struktur kan skönjas i este-
tiska erfarenheter, sedda som en process: svårigheter att förstå och ordna ett 
verks delar leder till reflektion och engagemang. Erfarenheten berikas hela 
tiden av att sammanhang träder fram och konstverkets delar laddas med allt 
fler lager av mening. Stor konst utmärks av att det går att återvända till ver-
ket och hitta nya svårigheter och utmaningar så att erfarenheten av det hela 
tiden berikas. På samma sätt kan en religiös tradition med sina myter, bilder, 
riter och symboler bidra till att skapa ett sätt att vara i världen där livets olika 
delar, både de positiva och de negativa, kommer att ingå i ett sammanhang 
som ändrar vårt att se på dem och att hantera olika existentiellt laddade situ-
ationer där frågor om ont och gott, mening och meningslöshet, och så vidare, 
aktualiseras. Även här kan vi tala om att något slags jämvikt med våra om-
givningar kan uppstå. Men, liksom i fallet med stor konst kommer denna 
process aldrig att vara avslutad en gång för alla, utan även här kan vi säga att 

                               
20 För en detaljerad diskussion av denna kritik, se Zackariasson 2006. 
21 Främst i Dewey 1980. 
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nya situationer kan skapa problem och utmaningar som kommer att kräva 
olika sorters förändringar. 

I denna typ av processer spelar emotioner, alltså våra intentionalt riktade 
känslor, en central roll: de kan både ge signaler om att något inte står rätt till 
med vårt sätt att vara i världen, och de kan också vara del av en erfarenhet av 
helhet eller balans. Med andra ord kan de ge oss återkoppling på hur bra eller 
mindre bra som olika sätt att integrera paradigmatiska responser i våra liv 
konkret fungerar. 

När vi ställer frågan: ”vilka sätt att integrera paradigmatiska responser i 
mänskligt liv är egentligen att föredra?” så blir pragmatismens svar: de som i 
långa loppet gör det möjligt för oss att leva goda mänskliga liv. Men här har 
inte emotioner någon absolut vetorätt, eftersom vi alla vet att emotionella 
responser ibland är överdrivna eller rentav missriktade. De är alltså inte det 
enda som betyder något även om de har en viktig roll att spela. Ett boteme-
del mot emotioners opålitlighet som många filosofer framhåller är att vi kan 
träna våra emotionella förmågor likaväl som vi kan träna andra typer av erfa-
rande, men även här måste vi medge att vi aldrig kan träna dem till en punkt 
där de blir hundraprocentigt tillförlitliga. Hur felbara de än må vara, så är de 
dock oumbärliga om vi vill veta vad ett gott mänskligt liv kan vara, eftersom 
människor är både tänkande och kännande väsen. En jämvikt som utelämnar 
dessa delar av mänskligt liv har endast begränsat värde för varelser som oss. 

Vi kan nog hellre säga att emotioner ger viktiga impulser utan att ha sista 
ordet, och lika mycket som vi kan sätta oss till doms över paradigmatiska 
responser så sätter sig dessa paradigmatiska responser till doms över oss. 
Som agenter i världen kan vi alltså inte ignorera våra emotioner, men vi kan 
däremot arbeta på att träna dem och låta dem utmanas på olika sätt så att vi 
gradvis kan utveckla vanor och responser som är bättre än våra nuvarande, 
till exempel genom att göra oss mer uppmärksamma på olika former av 
orättvisor och förtryck av kvinnor, marginaliserade grupper och så vidare. 

Låt mig här kort återvända till vad jag sade i avsnittet om teori angående 
frågan om rättfärdigande. Religiösa praktiker är för en pragmatist inte un-
derkastade andra regler än andra sätt att handla och vara i världen, och det 
betyder att ytterst sett så behöver också religiöst färgade sätt att vara i värl-
den bidra till våra chanser att leda goda liv. Samtidigt är våra föreställningar 
om vad ett gott liv är redan starkt påverkade av religiösa myter, bilder och 
symboler. Så vi kommer aldrig att kunna slippa undan något slags cirkulari-
tet här eftersom vi inte kan ställa oss utanför våra livsåskådningar och vär-
dera dem utifrån något fullständigt objektivt perspektiv. En viktig pragma-
tisk tanke är därför fallibilismen: att vill vi leva goda mänskliga liv måste vi 
vara öppna för utmaningar och möjligheten att vi tagit fel, och vi behöver 
odla våra förmågor att kritisera våra nuvarande vanor och tankemönster. Det 
är därför det är så viktigt att motstå frestelsen att göra vårt eget perspektiv 
och/eller våra egna emotioner immuna mot kritik och revision, men det är 
också därför det är viktigt att kritiskt visa att modeller som Swinburnes och 
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Alstons inte uppfyller sina löften om att religiös erfarenhet skulle utgöra 
kritiska resurser som kan hjälpa oss upptäcka problem i våra religiösa trosfö-
reställningar. Cirkularitet är ofrånkomlig eftersom vi inte kan kliva utanför 
våra livsåskådningar och avgöra hur objektivt riktiga de är, men inte alla 
sorters cirkularitet är lika problematiska. 

Min slutsats blir därför att ett pragmatiskt sätt att förstå religion pekar på 
kritiska resurser som åtminstone potentiellt kan vara viktigare för vår för-
måga att vara i världen som religiösa och/eller sekulära människor på sätt 
som hjälper oss och andra att leva goda mänskliga liv än de mer percept-
ionsorienterade sätten att förstå religiös erfarenhet. 
 
Pragmatism som material 
Innan jag går vidare med några generella lärdomar vill jag bara påpeka något 
som väl egentligen är självklart, och det är att utöver de möjligheter jag 
skissat ovan att använda pragmatisternas tänkande som utgångspunkt för en 
teori respektive för en filosofisk metod, så finns förstås ett tredje alternativ, 
och det är att låta texterna utgöra material för en undersökning. Om jag till 
exempel vill jämföra och kritiskt granska gudsuppfattning och människosyn 
hos några pragmatister, till exempel James, Dewey och Richard Rorty, så 
kan jag ju lämpligen genomföra en sådan uppgift med hjälp av textanalys, 
och hämta teoretiska begrepp från forskning om gudsuppfattningar och män-
niskosyner. Om tänkarna kommer från olika epoker behöver jag förstås väga 
in det när jag gör min undersökning.22 I detta fall blir hursomhelst huvudre-
geln att pragmatismen fungerar som Material för undersökningen, men inne-
hållet i teorin och metoden bestäms helt av uppsatsens eller avhandlingens 
syfte och bara i mindre utsträckning av filosofin hos det tänkande som man 
ämnar undersöka.  
 

Metodiska lärdomar 
En sak som jag hoppas framgår av ovanstående är att i filosofiska undersök-
ningar är det av största vikt att låta syfte och frågeställning styra hur jag 
närmar mig och använder olika texter. De kommer därför att behöva behand-
las i olika delar av uppsatsen eller avhandlingen och spelar olika logiska 
roller i både undersökningen och presentationen. Men kanske behöver jag 
säga något mer om vad jag menar med ”hur”. Min tanke är denna: När jag 
vill skaffa mig en teori eller metod för att bearbeta ett material så prövar jag 
framförallt fruktbarheten/tillämpbarheten i de idéer som jag möter. Vill jag 
studera gudsuppfattningar och människosyner inom pragmatismen, så behö-
ver jag läsa in mig på litteratur om olika gudsuppfattningar för att skaffa mig 
teoretiska redskap för att analysera materialet. Jag bör och skall inte i detta 

                               
22 Se Thomas Ekstrands bidrag till denna antologi. 
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skede välja bort vissa gudsuppfattningar för att jag bedömer dem som orim-
liga, till exempel: det jag är intresserad av är att få användbara analysbe-
grepp för att kunna karakterisera de gudsuppfattningar jag faktiskt möter hos 
pragmatister, inte bara de gudsuppfattningar jag tycker borde finnas i texter-
na. Fruktbarheten är viktigare än rimligheten i detta steg. I ett senare skede 
kan jag så gå vidare och konstruktivt föreslå att vissa av dessa gudsuppfatt-
ningar är mer rimliga än andra, och att vissa borde förkastas. Men det är då 
en diskussion som skall förläggas till analysdelen, inte teoridelen, och de 
rimlighetskriterier som ligger till grund för omdömet behöver förstås redovi-
sas och diskuteras. 

Något liknande kan sägas om mitt val av pragmatism som analysmetod. 
När jag skrev min avhandling hade jag från början bestämt mig för att för-
söka närma mig religiös erfarenhet från ett pragmatiskt perspektiv. Det bety-
der att jag läste pragmatisternas texter på ett sätt som syftade till att hitta ett 
fruktbart angreppssätt på religiös erfarenhet, och uppgiften att kritiskt pröva 
pragmatismens generella filosofiska hållbarhet (hur man nu skulle pröva 
något sådant frikopplat från den filosofiska verksamheten själv) var under-
ordnad detta konstruktiva syfte. Och så här tror jag det måste vara om man 
vill anamma en analytisk, fenomenologisk, pragmatisk eller något annat 
slags metod. Den som tror att hon måste rättfärdiga hela den analytiska filo-
sofins sätt att närma sig religion innan hon kan utföra en filosofisk under-
sökning med en analytisk filosofisk metod kommer aldrig att komma förbi 
inledningskapitlet. Hur rimlig pragmatismen är som filosofisk metod är nå-
got som uppsatsen eller avhandlingen som helhet får vittna om. Som förfat-
tare måste man välja sina strider. 

Det jag vill komma till här är alltså att det är väsentligt att vara klar över 
vilken roll olika texter spelar i en uppsats eller avhandling, för detta val 
kommer att avgöra hur jag läser dem och hur jag kritiskt prövar idéerna de 
uttrycker. Teori- och metodlitteratur behöver jag bearbeta på andra sätt, och 
mäta med andra måttstockar, än litteratur som fungerar som Material. 

Annorlunda uttryckt är det alltså viktigt att ägna rätt sorts uppmärksamhet 
åt olika sorters texter. Och här återkommer en problematisk aspekt som jag 
nämnde i min inledning: att filosofiska texter sällan kommer färdigpakete-
rade som ”lämplig metodlitteratur”, ”lämplig teorilitteratur” respektive 
”lämplig Materiallitteratur”. Detta är istället, vill jag upprepa, roller som du 
som författare kan behöva tilldela olika texter, och i någon annan författares 
arbete kan de rollerna komma att se annorlunda ut. Det är inget problem, så 
länge uppsatsen eller avhandlingen tydligt kommunicerar detta. 

Samtidigt är det värt att komma ihåg att det finns en minsta gemensam 
nämnare som jag tar för given i det som sagts ovan, och det är att innan man 
kan börja använda sig av, eller analysera något, så måste man förstå texterna. 
Det betyder att man också måste utveckla de dygder hos sig själv som krävs 
för en god textanalys – ett grundkrav för att jag skall kunna använda något är 
att jag förstår det, och kan förklara det för mina läsare. När jag väl presente-
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rat mitt Material på ett maximalt koherent och generöst sätt, är det fullt legi-
timt att kritisera och föreslå förbättringar: det är inte alls orättvist eller oge-
neröst att föreslå att det finns bättre svar än de som hittills getts. Det är tvär-
tom ett sätt att visa att du tar både frågorna och de tänkare som behandlat 
dem på största allvar.  
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4 Konsekvensprövning
Karin Johannesson 

Joel blev bara sex år. Han hade en tumör i hjärnan som var stor som en avo-
kado när den upptäcktes. Joels pappa, den finlandssvenske teologen Patrik 
Hagman, berättar om Joel i boken Sorgens gåva är en vidgad blick.1 Han 
berättar också om Kika, Joels mamma och Patriks fru. Hon dog bara något år 
efter Joel i en plötslig hjärnblödning. Familjefadern Patrik blev ensamstå-
ende. Han städar huset, sorterar bland papper och kläder, och låter minnena 
ta plats. Han reflekterar också teologiskt kring livets villkor och han möter 
andra människors reaktioner på det som har hänt. Han ställs inför en tanke-
gång som ska få belysa behovet av konsekvensprövning också i akademiska 
sammanhang. De finns de som menar att det vilar en förbannelse över Pat-
riks familj. Det är därför som människor rycks bort i förtid. De hittar stöd för 
den tankegången i både Bibeln och verkligheten. Patriks pappa dog också i 
förtid, trots att hela församlingen bad intensivt för honom. Man bad också 
för Joel men det gjorde honom inte frisk. Det måste finnas en orsak till att 
förbönerna inte hjälpte och den orsaken är synd och ondska. 

Många av oss reagerar kraftigt och instinktivt när vi hör talas om männi-
skor som likt Patrik har fått höra att det måste finnas en förklaring till att 
förbönerna inte hjälpte. Förklaringen kan vara en förbannelse eller den drab-
bade människans syndfullhet. Vi tänker att det visserligen är teoretiskt möj-
ligt att det som påstås är sant. Det kanske överensstämmer med eller korre-
sponderar mot verkligheten även om vi inte kan veta eller kontrollera hur 
det ligger till. Det spelar ingen roll. Man säger i alla fall inte så till en sör-
jande människa. Det kan dessutom hända att det går att påvisa att tankemo-
dellen som förs fram passa fint in i en religiös föreställningsvärld. Det är 
möjligt att det går att visa att modellen är förenlig eller koherent med cen-
trala bibliska utgångspunkter eller med Martin Luthers föreställningar om 
Gud, synden och djävulen. Det spelar inte heller någon roll. Vi tycker ändå 
inte att man ska resonera i synd- och förbannelsetermer i mötet med en sör-
jande människa. Vi vet nämligen att det kan få fruktansvärda konsekvenser. 
Det är inte alla som reagerar som den finlandssvenske teologen Patrik Hag-
man. Han tänkte teologiskt och skrev en bok. Det finns andra som istället 
tappar livsmodet totalt när de möter förklaringsmodeller av det slag som 

1 Hagman 2017.  
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synd- och förbannelsetanken här ska få representera. Orden gör något med 
oss människor. Det är därför vi måste ta ansvar för orden. 
 
Korrespondens, koherens och konsekvens 
I vardagligt tal kallar vi knappast det synd- och förbannelseresonemang som 
Patrik Hagman mötte för ett argument men det kan vi göra i ett religionsfilo-
sofiskt sammanhang. Det som kännetecknar ett argument är att det inte bara 
är ett löst påstående. I ett argument finns det skäl för det som påstås. Ibland 
är skälen uttalade, ibland är de outtalade. En viktig arbetsuppgift för en relig-
ionsfilosof är att rekonstruera argument. När man rekonstruerar ett argument 
presenterar man ett resonemang som man kanske har stött på i en bok eller i 
vardagslag på ett sätt som tydligt visar vad man uppfattar som premisser och 
vad man uppfattar som slutsats. Det synd- och förbannelseargument som 
Patrik Hagman mötte kan rekonstrueras på följande sätt:  
 

Premiss 1. Gud hör alla våra böner. 
Premiss 2. Gud vill ge oss det vi ber om när det inte finns något som 

hindrar detta. 
Premiss 3. Gud kan ge oss det vi ber om när det inte finns något som 

hindrar detta. 
Premiss 4. En makt som kan hindra Gud att ge oss det vi ber om är 

djävulen. 
Premiss 5. En annan makt som kan hindra Gud att ge oss det vi ber 

om är synden.  
Premiss 6. Gud gjorde inte Patriks pappa frisk trots att många bad 

om detta. 
Slutsats:  Det var djävulen eller synden som hindrade Gud från att 

göra Patriks pappa frisk.   
 
Religionsfilosofer nöjer sig inte med att rekonstruera argument. En annan 
central arbetsuppgift för en religionsfilosof är att pröva argument. Mikael 
Stenmark urskiljer fem olika sorters prövningar av argument som religionsfi-
losofer regelbundet utför.2 För det första kan vi göra en hållbarhetsprövning 
av ett argument. Då undersöker vi om argumentets premisser är sanna, san-
nolika eller åtminstone rimliga. När vi gör en hållbarhetsprövning kan frågor 
om korrespondens – överensstämmelse med verkligheten – träda i förgrun-
den. Till exempel kan vi fråga oss om det är rimligt att anta att Gud och djä-
vulen finns när vi undersöker premisserna i det argument som Patrik Hag-
man ställdes inför. Är det sant att Gud hör alla våra böner? Om Gud inte 
finns är det falskt. Är det sant att djävulen kan hindra Gud från att ge oss det 
vi ber om? Om djävulen inte finns är det falskt.     

                               
2 Resonemanget som följer är baserat på Stenmark 2011 s. 87-94. 
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För det andra kan vi göra en giltighetsprövning. Då frågar vi oss om den 
slutsats som dras verkligen följer av de skäl som anges. Om vi antar att pre-
misserna är sanna – måste vi då också hålla med om slutsatsen? Om vi fun-
derar lite mer noggrant över den rekonstruktion av synd- och förbannelsear-
gumentet som jag har presenterat ovan så kan vi upptäcka att det är möjligt 
att hålla med om premiss 1-6 utan att för den skull vara tvungen att hålla 
med om slutsatsen. Premiss 4 och premiss 5 anger två makter som kan 
hindra Gud från att ge oss människor det vi ber om. Det finns dock ingen 
premiss i argumentet som anger att djävulen och synden är de enda makterna 
som kan hindra Gud från att ge oss det vi ber om. Kanske kan även cancer-
celler göra detta. Möjligtvis kan vi behöva tillföra ytterligare en premiss för 
att rekonstruera argumentet så generöst eller välvilligt som möjligt. Den 
premissen kan vara: ”Det är endast djävulen eller synden som kan hindra 
Gud från att ge oss det vi ber om.” Det är rimligt att anta att de människor 
som Patrik Hagman mötte menade att djävulen och synden är de enda mak-
ter som kan hindra Gud från att uppfylla våra böner. En giltighetsprövning 
av ett argument kan innebära att vi väljer att lägga till ytterligare premiss(er) 
för att tolka eller rekonstruera argumentet så generöst och välvilligt som 
möjligt. I den mån det går är det en god filosofisk dygd att framställa argu-
ment som giltiga även om man inte håller med om premisserna eller slutsat-
sen.    

För det tredje kan vi genomföra en förutsättningsprövning. Då undersöker 
vi om argumentet bygger på några underförstådda antaganden som kan ifrå-
gasättas eller problematiseras. Ett sådant antagande skulle, när det gäller 
synd- och förbannelseargumentet, kunna vara att djävulen är en självständigt 
agerande makt som så att säga kan inkräkta på eller inskränka Guds allmakt. 
Det antagandet kan problematiseras ur flera olika perspektiv. Jag ska strax 
återkomma till tre problematiserande perspektiv (a, b och c i nästa stycke). 
Först vill jag nämna att vi, för det fjärde, kan genomföra en konsistenspröv-
ning. Då undersöker vi om argumentationen uttrycker någon uppfattning 
som gör argumentationen självmotsägande.  

Både när vi genomför en förutsättningsprövning och när vi genomför en 
konsistensprövning låter vi frågor om förenlighet och samstämmighet, alltså 
frågor om koherens, träda i förgrunden. I förutsättningsprövningen kan vi till 
exempel fråga oss om antagandet att djävulen är en självständigt agerande 
makt som kan begränsa Guds allmakt är a.) förenligt med vad vi vet om 
verkligheten tack vare naturvetenskapen, b.) om det är förenligt med bibliska 
utsagor eller c.) om det är förenligt med kristen tradition så som den utläggs 
av en eller flera välkända teologer som vi väljer att lyfta fram som prövoin-
stans. I konsistensprövningen frågar vi oss om premisserna och slutsatsen 
uttrycker uppfattningar som är förenliga med varandra. I min rekonstruktion 
av synd- och förbannelseargumentet har jag ansträngt mig för att återge ar-
gumentet på ett konsistent sätt. En sak som man kan fråga sig är om det är 
korrekt att påstå att Gud hör vår bön om Gud inte ger oss det vi ber om. Lig-
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ger det inte i sakens natur – när det gäller Gud – att bönhörelse innebär att 
det blir så som vi önskar?    

 För det femte kan vi genomföra en konsekvensprövning. Då undersöker 
vi om den argumentation som vi analyserar leder till några negativa eller 
några positiva konsekvenser som vi behöver uppmärksamma i vår bedöm-
ning av argumentationen. Man kan säga att vi frågar om argumentationen är 
lämplig eller fruktbar. Vi reflekterar kring vad den kan leda till om den till-
lämpas. När det gäller synd- och förbannelseargumentet kan vi tänka oss att 
det skulle kunna leda till uteslutning ur mänskliga gemenskaper. (”Han bär 
på en förbannelse, det är bäst att vi inte umgås med honom.”) Vi kan också 
föreställa oss att det skulle kunna leda till självmord. (”Jag bär på en förban-
nelse. Måtte inte människor i min närhet drabbas av det onda på grund av 
mig. Av kärlek till dem är det bäst att jag gör slut på mig själv och den för-
bannelse som jag bär på.”) Det är negativa konsekvenser om vi utgår från att 
gemenskap och liv är något positivt och värdefullt som vi ska värna. Vi kan 
också tänka oss att synd- och förbannelseargumentet skulle kunna få männi-
skor att lämna ett förkrympande religiöst sammanhang av sektkaraktär. Den 
som ogillar förkrympande religiösa sammanhang av sektkaraktär skulle 
kunna lyfta fram detta som en positiv konsekvens som synd- och förbannel-
seargumentet kan generera.  

Det har länge varit så att religionsfilosofer framför allt har låtit frågor om 
korrespondens och koherens träda i förgrunden när de har rekonstruerat och 
prövat argument. Det betyder att religionsfilosofer framför allt har undersökt 
om det som påstås stämmer överens med verkligheten (korrespondens) och 
om det som påstås stämmer överens med andra påståenden som man håller 
för sanna (koherens). Frågor som berör vilka konsekvenser som undersökta 
argument kan få har hamnat i skymundan. På senare år har detta förändrats. 
Numera är många religionsfilosofer mycket medvetna om att orden gör nå-
got med oss människor. Idag är därför analyser av hur olika tankekomplex 
kan påverkar våra liv ett naturligt inslag i den religionsfilosofiska verksam-
heten. 
 
Fakta och värde 
Det är framför allt utvecklingen inom vetenskapsfilosofin som gör att relig-
ionsfilosofer och andra filosofer idag är mer intresserade av konsekvensana-
lyser än vad man tidigare har varit. Inom stora delar av vetenskapsfilosofin 
betonas att våra beskrivningar av fakta inte är neutrala avbildningar av verk-
ligheten som den ”egentligen” är. Istället är våra beskrivningar av fakta – 
våra beskrivningar av verkligheten – ”tankeraster” eller modeller som vi 
använder oss av för att orientera oss i tillvaron och uppnå det vi eftersträvar. 
Vi utformar våra beskrivningar av verkligheten på ett sätt som gör det möj-
ligt för oss att få det vi värdesätter. Våra beskrivningar av fakta är i det avse-
endet alltid värdeladdade. De återger inte bara vår kunskap om verkligheten. 
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De återspeglar dessutom våra värderingar. Vetenskapliga teorier och mo-
deller är inte bara kartor som vi tecknar för att vi är nyfikna och vill att lära 
oss mer om verkligheten. En grundläggande ambition när vi sammanställer 
fakta är att kartorna ska kunna användas för att förbättra våra livsvillkor. Vi 
ska få det vi vill ha eller behöver.  

Hilary Putnam är en filosof som har beskrivit det oupplösliga sambandet 
mellan fakta och värde i det vetenskapliga arbetet.3 Han framhåller att vi 
människor vill veta mer om den verklighet som vi lever i eftersom den kun-
skapen hjälper oss att uppfylla grundläggande behov som vi har. Våra behov 
har sin förankring i vår mänskliga konstitution. Vår mänskliga konstitution 
gör att vi värdesätter vissa saker eftersom de bidrar till vår överlevnad me-
dan vi aktar oss för andra saker eftersom de hotar att ta livet av oss. I syfte 
att kunna orientera oss i tillvaron och uppfylla våra grundläggande behov 
utvecklar vi begreppsliga scheman. Med hjälp av våra begreppsliga sche-
man, våra språk, kan vi kommunicera med varandra och föra den kunskap 
som vi har vidare. Genom att använda den begreppsbildning som vi har till-
gång till kan vi beskriva verkligheten och förmedla det vi vet om den. Språ-
ket gör det således möjligt för oss att framställa fakta.  

Fakta är aldrig värdeneutrala påståenden. De har alltid en koppling till 
våra begreppsliga scheman eftersom de uttrycks med hjälp av våra språk. 
Våra begreppsliga scheman är i sin tur alltid värdeladdade eftersom de sam-
manhänger med vår mänskliga konstitution och det faktum att vi människor 
eftersträvar och värdesätter vissa saker medan vi fruktar och undviker andra 
saker. Ett exempel kan illustrera Putnams poäng. Vi kategoriserar svampar 
på ett sätt som gör det enkelt för oss att skilja mellan giftiga svampar och 
ätliga svampar. Om vi hade varit sniglar hade kategoriseringen sett an-
norlunda ut eftersom sniglar kan äta svampar som är dödliga för oss. De har 
en annan konstitution än vi. I den mån det är möjligt att tala om sniglarnas 
värderingssystem så skiljer det sig åtminstone delvis från vårt. De uppskattar 
föda som är dödlig för oss. Om sniglarna skulle utveckla ett begreppsschema 
för svampar skulle det skilja sig från vårt. Med hjälp av sitt begreppsschema 
skulle de beskriva verkligheten på ett annat sätt än vi på grund av att deras 
värderingar skiljer sig från våra. Filosofen Ludwig Wittgenstein tänker i 
samma banor som Hilary Putnam när han säger att om ett lejon kunde tala 
skulle vi inte förstå det.4 Orsaken är att lejon har en helt annan konstitution 
än vi. Därför har de andra värderingar och en annan förståelse av verklighet-
en än vi människor har.        

Putnam talar om ”the entaglement of facts and values”.5 När vi talar om 
verkligheten är fakta och värde alltid intrasslade i varandra. I det avseendet 

                               
3 Presentationen av Putnams förståelse av sambanden mellan fakta och värde baseras på Jo-
hannesson 2002 s. 133-137 och Johannesson 2008 s. 117-119.  
4 Wittgenstein 1992 s. 257.  
5 Putnam 1990 s. 165. 
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finns det aldrig någon värdeneutral beskrivning av verkligheten. Alla be-
skrivningar görs ur något perspektiv och varje perspektiv har sin grund i en 
uppsättning av värderingar. Putnam frågar retoriskt om en nazist och en anti-
nazist någonsin har varit överens om fakta. Det underförstådda svaret är att 
de är oense om hur verkligheten ska beskrivas eftersom deras värderingar 
radikalt skiljer sig åt. Samma sak gäller i mindre extrema fall. Tonårsbarn 
och föräldrar är inte alltid överens om fakta eftersom deras värderingar skil-
jer sig åt. Inte heller är socialdemokrater, liberaler, fundamentalister och 
ateister alltid överens om fakta eftersom deras värderingar skiljer sig åt. I 
vissa fall leder skillnaderna till att de använder olika begreppsliga konstrukt-
ioner. Det som den ena parten beskriver som ”överväldigande bevis” kan 
den andra parten beskriva som ”retoriska grepp som döljer sanningen”.6 

Inom vetenskapen har vissa värderingar fått ett starkt fäste eftersom det 
har visat sig att de på ett effektivt sätt hjälper oss människor att orientera oss 
i tillvaron, utvidga vår kunskap om verkligheten och uppfylla våra behov. 
Putnam menar att dessa värderingar kommer till uttryck i kriterier som ofta 
åberopas i vetenskapliga sammanhang i syfte att motivera varför man före-
drar en viss teoribildning framför en annan. Exempel på sådana kriterier är 
antagandet att man bör föredra en enklare teori framför en mer komplicerad 
eller kriteriet att man bör föredra en teori som är möjlig att pröva framför en 
teori som man inte vet hur man ska testa.  

Putnam understryker att det är möjligt för oss att diskutera vilka kriterier 
som vi bör använda i det vetenskapliga arbetet. Alla värderingar och kriterier 
är nämligen inte lika bra. Vissa värderingar och kriterier hjälper oss männi-
skor att uppfylla våra behov medan andra hindrar oss från att leva goda 
människoliv. På ett liknande sätt understryker Putnam att alla tänkbara 
faktapåståenden inte är lika bra eller lika sanna. Det är inte så att ”anything 
goes” – vare sig när det gäller fakta eller när det gäller värderingar. Att något 
är sant för dig – givet ditt perspektiv och dina värderingar – innebär inte 
nödvändigtvis att det verkligen är sant. Det är inte bara våra värderingar, vår 
begreppsbildning, våra kriterier och våra perspektiv som avgör vad som är 
sant. Också verklighetens beskaffenhet spelar in. Hur gärna jag än vill och 
hur mycket jag än tror att jag kommer att kunna flyga om jag hoppar ut från 
mitt arbetsrumsfönster på andra våningen så kommer inte påståendet ”Män-
niskor kan flyga bara de flaxar tillräckligt intensivt med armarna” att vara 
sant. Det beskriver inte verkligheten på ett korrekt sätt. För att överleva be-
höver jag ett värderingssystem och en begreppsapparat som korresponderar 
med verkligheten. Värderingarna och begreppen måste hjälpa mig att över-
leva givet de möjligheter och begränsningar som till exempel naturlagarna 
innebär. För Putnam innebär detta bland annat att våra vetenskapliga be-
skrivningar av verkligheten och de kriterier som vi använder i akademiska 
sammanhang måste prövas med avseende på deras konsekvenser. Vi måste 

                               
6 Jfr Putnam 1990 s. 167. 
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fråga oss i vilka avseenden en specifik teoribildning underlättar respektive 
försvårar våra möjligheter att leva goda människoliv. Om vi undviker att 
falla för frestelsen att tro att det finns värdeneutrala fakta som ligger där ute 
och väntar på att bli upptäcka av oss går det lättare. Det finns inget perspek-
tiv ”from nowhere”. Vi står alltid någonstans när vi beskriver vad vi ser. Det 
är vi människor som utformar den begreppsbildning som används också i 
vetenskapliga sammanhang. Därför måste vi ta ansvar för vårt vetenskapliga 
teoretiserande i syfte att undvika att vissa människors möjligheter att leva 
goda människoliv försvåras eller kanske rent av omintetgörs i ljuset av det 
som framhålls som vetenskapliga fakta. Alla beskrivningar av verkligheten 
sammanhänger med vissa värderingar. Det är därför vissa beskrivningar är 
bättre än andra.  
 
Feministisk filosofi  
När det gäller att analysera relationen mellan värderingar och faktautsagor 
har feministiska filosofer gjort banbrytande insatser. Ett belysande exempel 
är Sarah Hoaglands artikel ”Androcentric Rhetoric in Sociobiology”.7 Hoag-
land tar sig an uppgiften att analysera en bok av sociobiologen Edward O. 
Wilson. Wilson menar att det är ett så gott som universellt drag hos alla 
djurarter att det manliga könet dominerar över det kvinnliga könet. Eftersom 
detta är en naturlig ordning är det moraliskt riktigt att män är överordnade 
kvinnor. 

Hoagland uppmärksammar hur Wilson använder språket för att belägga 
sin tes. Han utgår från empiriskt material i form av iakttagbara beteenden 
hos olika djurarter och beskriver sedan dessa beteenden i värderande orda-
lag. Strategin förleder läsaren att tro att också över/underordningen tillhör 
det empiriskt iakttagbara. Ett par exempel från Hoaglands artikel illustrerar 
Wilsons androcentriska retorik.  

Det finns en särskild sorts gäddor som bland annat utmärks av att varje 
hanfisk har ett eget område som han försvarar gentemot andra hanfiskar. Om 
någon hanfisk överträder gränsen bevakar innehavaren sitt revir genom att 
uppvisa ett aggressivt beteende. Honfiskarna kan däremot simma fritt mellan 
olika revir. Om en honfisk simmar in på en specifik hanfisks område uppvi-
sar hanfisken inte ett aggressivt beteende.  

Wilson beskriver gäddornas beteende på följande sätt: ”Honfiskar utma-
nas inte av områdets hanfisk. Sannolikt är toleransen visavi dem inledningen 
till lektidens frieri.”8 Hoagland har kursiverat begreppet ”toleransen” ef-
tersom det är ett ordval som utgår från att det är hanfisken som dominerar 
över honfisken. Han skulle kunna visa aggressivitet gentemot henne och då 
besegra henne men istället låter han bli och tolererar att hon simmar på hans 

                               
7 Presentationen av Hoaglands arbete följer Føllesdal, Walløe och Elster 1993 s. 274-276. 
Hoaglands artikel publicerades 1980.  
88 Citatet återfinns Føllesdal, Walløe och Elster 1993 s. 275. 
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område. Det är således hanfisken som innehar makten över området. Han 
väljer dock att inte bruka den då honfiskar överträder gränsen för hans revir.  

Samma beteende hos gäddorna skulle kunna beskrivas med andra ord. 
Man skulle kunna tolka gäddornas uppförande utifrån andra utgångspunkter. 
Det är till exempel möjligt att beskriva situationen som att hanfiskarna upp-
visar rädsla för de dominerande honfiskarna som simmar omkring som 
drottningar i sjön. Hoaglands poäng är att de språkliga uttryck som vi använ-
der när vi i vetenskapliga sammanhang beskriver empiriskt iakttagbara fe-
nomen många gånger uttrycker värderingar som får konsekvenser. Om vi 
tror att Wilson har rätt i att det är ”vetenskapligt bevisat” att det naturliga är 
att det manliga könet dominerar över det kvinnliga könet kan det till exem-
pel leda till att vi blir sämre på att tillvarata kvinnors yrkeskompetens när vi 
tillsätter chefsjobb. Vi kan därmed gå miste om kunskaper och förmågor 
som skulle ha varit betydelsefulla i våra strävanden efter att skapa goda livs-
förutsättningar. 

Wilson och Hoagland intresserar sig inte bara för gäddornas beteende. De 
uppmärksammar dessutom lejonen. Lejon lever i flockar som består av ett 
hanlejon, flera honlejon och därtill unga lejon. Hanlejonet följer ofta efter 
flocken. Wilson beskriver det som att hanlejonet tillåter honlejonen att leda 
dem från ett ställe till ett annat. Hoagland konstaterar att Wilson lika gärna 
skulle ha kunnat skriva att hanlejonen följer den honlejonledda flocken. 
Dessutom påpekar hon att Wilson aldrig skriver att honlejonen tolererar att 
hanlejonet följer efter dem trots att Wilson helt riktigt noterar att honlejonen 
ibland jagar bort det efterföljande hanlejonet. Återigen illustrerar Hoagland 
hur Wilsons värdering att kvinnor ska vara underordnade män påverkar hans 
beskrivning av det han uppfattar som empiriskt iakttagbara fakta. Samma 
beteende hos lejon skulle kunna beskrivas på ett helt annat sätt. Hanlejonet 
skulle kunna porträtteras som en underordnad tjänare som sköter en lågsta-
tusuppgift medan honorna drar vidare på nya äventyr.  

Medan feministiska vetenskapsfilosofer har undersökt hur sambanden 
mellan värderingar och fakta i vetenskaplig teoribildning kan leda till oöns-
kade konsekvenser har feministiska religionsfilosofer analyserat religiösa 
tankekomplex på ett motsvarande sätt. Inom den feministiska religionsfiloso-
fin har Pamela Sue Anderson gjort banbrytande insatser. Bland annat har 
hon skrivit en inflytelserik instruktionsbok till feministisk religionsfilosofi.9 
Andersons arbete visar hur vi religionsfilosofer kan gå till väga när vi utvär-
derar olika religiösa föreställningar med avseende på deras konsekvenser. I 
likhet med många andra religionsfilosofer framhåller Anderson att det är 
viktigt att vi inte enbart prövar religiösa föreställningar genom att diskutera 
huruvida de korresponderar med verkligheten eller om de är koherenta med 
andra föreställningar som vi tar för givna. Vi behöver dessutom undersöka 
hur religiösa tankekomplex kan påverka våra liv. 

                               
9 Anderson 1998.  
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 I artikeln ”Feminist Challenges to Conceptions of God. Exploring Divine 
Ideals” genomför Anderson en sådan undersökning.10 Hon diskuterar Luce 
Irigarays feministisk förståelse av jungfru Maria som ett ideal för kvinnors 
gudomliggörelse. Anderson menar att Irigarays mariologi befäster patriar-
kala ideal som varken män eller kvinnor kan leva upp till. Om gudomliggö-
relse uppfattas som det främsta uttrycket för ett fullkomligt människoliv kan 
Andersons slutsats sammanfattas som att Irigarays förståelse av kvinnors 
respektive mäns skilda möjligheter att gudomliggöras inte leder till de goda 
konsekvenser som Irigaray säger sig eftersträva. Istället försvårar Irigarays 
framställning av gudomliggörelsen människors möjligheter att leva goda liv. 

Andersons artikel är ett exempel på en feministisk undersökning som vi-
sar hur vi religionsfilosofer kan gå till väga när vi genomför en konsekvens-
analys. En sak som gör den särskilt intressant i det här sammanhanget är att 
Anderson analyserar och kritiserar ett feministiskt tankekomplex som hon 
menar leder till oönskade konsekvenser. Detta illustrerar något väsentligt. 
Även om vi säger oss vara överens om en gemensam utgångspunkt – till 
exempel en feministisk ansats som anger att kvinnor som grupp är underord-
nade män som grupp och att detta är något som bör ändras – så innebär inte 
detta att vi nödvändigtvis är överens om allt annat. Luce Irigaray menar att 
hennes mariologi är befriande för kvinnor medan Pamela Sue Anderson är 
av en annan åsikt. Oenigheten kan bero på att de inte är ense om vilka kon-
sekvenser en specifik förståelse av människans gudomliggörelse kan få. Den 
kan dessutom bero på att de inte är överens om huruvida en viss konsekvens 
ska bedömas som eftersträvansvärd eller oönskad. När vi prövar konsekven-
serna av ett tankekomplex kan det vara så att vi härleder olika konsekvenser 
och/eller värderar dem olika. Det beror på att vi alltid kan rekonstruera tan-
kekomplex och beskriva deras funktion i våra liv på flera olika sätt.  
 
Innehållslig och funktionell idéanalys 
I läroboken Att förstå religion. Metoder för teologisk forskning skiljer Carl-
Henric Grenholm mellan innehållslig idéanalys och funktionell idéanalys.11 
Syftet med en innehållslig idéanalys kan sägas vara tvåfaldigt. För det första 
vill man rekonstruera textinnehållet på ett sådant sätt att det tydligt framgår 
vilka uppfattningar som författaren ställer sig bakom, hur de olika uppfatt-
ningarna är relaterade till varandra och vilka argument författaren framför 
till stöd för sina ståndpunkter. Man kan säga att man till att börja med be-
skriver ett eller flera tankekomplex som författaren ger uttryck för. Man 
klargör deras innebörd genom att precisera begrepp och tydliggöra argumen-
tationen. För det andra vill man pröva de argument som man har urskilt i 
texten för att på så sätt kunna ta ställning till författarens ståndpunkter. Där-

                               
10 Andersson 2007.  
11 I det följande inspireras jag av Grenholm 2006 s. 213-215 men jag återger inte hela hans 
resonemang. 
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för undersöker man om argumenten är hållbara (det vill säga om premisserna 
som ingår i argumenten är sanna, sannolika eller åtminstone rimliga), giltiga 
(det vill säga om slutsatsen följer av de skäl som anges) och konsistenta (det 
vill säga om argumentationen är fri från självmotsägelser). Man kan dessu-
tom undersöka om argumenten bygger på några underförstådda antaganden 
som kan ifrågasättas eller problematiseras. I den innehållsliga idéanalysen 
genomför man således flera av de prövningar av argument som Mikael 
Stenmark framhåller att religionsfilosofer regelbundet utför.  

Syftet med en funktionell idéanalys är enligt Grenholm att förklara varför 
en person omfattar vissa idéer eller teorier. Det finns olika sorters förkla-
ringar som kan förekomma i en funktionell idéanalys. I idéhistoriska sam-
manhang framförs ibland genetiska förklaringar. Sådana förklaringar lyfter 
till exempel fram att en viss författare har inspirerats av andra författare som 
har påverkat hans eller hennes tänkande. I feministisk forskning kan istället 
socialpsykologiska förklaringar förekomma. Sådana förklaringar påvisar 
sambanden mellan författarens övertygelser och sociala fenomen som klass-
tillhörighet och kön.  

När Grenholm beskriver den funktionella idéanalysen riktar han upp-
märksamheten mot det som har föregått den analyserade författarens ställ-
ningstaganden. Det är formandet av författarens övertygelser som står i cent-
rum för uppmärksamheten. Man kan säga att en religionsfilosofisk konse-
kvensprövning påminner om en funktionell idéanalys men att uppmärksam-
heten istället riktas mot framtiden och inte mot det förgångna. I centrum står 
frågan hur de olika undersökta tankekomplexen i fortsättningen kan forma 
oss och våra livsmöjligheter. Kan de till exempel medföra att vi blir bättre på 
att ta hand om vår miljö eller att kvinnor och män får samma möjligheter på 
arbetsmarknaden? 

Innehållsliga och funktionella idéanalyser samspelar ofta med varandra. 
Det illustrerar inte minst de exempel från feministisk filosofi som jag har lyft 
fram. Sarah Hoagland kan till exempel hävda att Edward O. Wilsons argu-
mentation inte är övertygande och att en förklaring till att han ger uttryck för 
de ståndpunkter som han försvarar är att han är man. På samma sätt kan Pa-
mela Sue Anderson både påpeka att Luce Irigarays argumentation är orimlig 
och hävda att en orsak till att hon tänker som hon gör är att hon har inspire-
rats av Julia Kristeva.  

Feministisk filosofi illustrerar tydligt såväl samspelet mellan fakta och 
värde som interaktionen mellan innehållsliga och funktionella idéanalyser. 
Därför använder vi gärna exempel från feministisk forskning när vi vill besk-
riva och framhålla betydelsen av konsekvensprövning. Ibland leder det till 
missuppfattningen att konsekvensprövning är ”en feministisk grej” som ”rik-
tiga filosofer” är ganska ointresserade av. Så är inte fallet. I själva verket är 
konsekvensprövning navet som all vetenskaplig verksamhet kretsar kring. 
Det menar i alla fall tre inflytelserika norska akademiker.   
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Hypotetisk-deduktiv metod i naturvetenskaperna 
I läroboken Argumentationsteori, språk och verklighet lanserar Dagfinn 
Føllesdal, Lars Walløe och Jon Elster idén att det finns en grundläggande 
metod som utmärker allt vetenskapligt arbete. I både naturvetenskapligt ar-
bete och human- och samhällsvetenskapligt arbete används den hypotetisk-
deduktiva metoden. Den metoden framhåller författarna som den vetenskap-
liga metoden par excellence. Man kan säga att användandet av denna metod 
avgränsar vetenskapen från andra typer av reflekterande eller prövande verk-
samheter. Om man undrar om en undersökning är vetenskaplig kan man 
fråga sig om hypotetisk-deduktiv metod kan användas för att genomföra den 
aktuella undersökningen. Om det går är undersökningen vetenskaplig. Hypo-
tetisk-deduktiv metod kan beskrivas som en form av konsekvensprövning 
som finns i något olika varianter beroende på vilken typ av material som 
metoden tillämpas på. Det är lättast att beskriva metoden i relation till natur-
vetenskapligt arbete. Där är de konsekvenser som prövas empiriska konse-
kvenser.    

Ett exempel som Føllesdal, Walløe och Elster använder för att beskriva 
hur hypotetisk-deduktiv metod tillämpas i naturvetenskapliga sammanhang 
tar oss med till en förlossningsavdelningar i Wien på 1840-talet.12 Här arbe-
tade Ignaz Semmelweis. Han var läkare på två olika förlossningsavdelningar 
och han var bekymrad. På den ena avdelningen dog nämligen en större andel 
av de nyblivna mödrarna än vad som var fallet på den andra avdelningen. 
Förhållandena berörde Semmelweis starkt. Han försökte därför hitta orsaken 
till den påfallande höga dödligheten på den ena avdelningen. Han uppställde 
ett flertal hypoteser. Føllesdal, Walløe och Elster delar in hans hypoteser i 
nio olika kategorier. 
 

1. Atmosfärisk påverkan. 
2. Överbeläggning på sjukhusavdelningarna. 
3. Olämpligt kosthåll. 
4. Felaktig vård av de födande kvinnorna. 
5. Hårdhänta undersökningar av de födande kvinnorna. 
6. Psykologiska förklaringar. 
7. Felaktig förlossningsställning. 
8. ”Likämnen” från en avliden. 
9. ”Förruttnelseprodukter” från levande eller döda organismer. 

 

När han hade ställt upp hypoteserna började Semmelweis systematiskt pröva 
dem genom att härleda empiriska konsekvenser som kunde testas. Han 
tänkte så här: ”Om det är en felaktig förlossningsställning som är orsaken till 

                               
12 Resonemanget som följer utgår från Føllesdal, Walløe och Elster 1993 s. 60-66. 



 76 

den högre dödligheten på den ena avdelningen så måste det vara så att det är 
olika förlossningsställningar som används på de båda avdelningarna.” Om 
det var olika förlossningsställningar som användes på de båda avdelningarna 
kunde Semmelweis undersöka genom att gå dit och titta. Det var olika ställ-
ningar som användes. Därför såg Semmelweis till att införa samma ställning 
på båda avdelningarna, nämligen den sidoliggande ställning som användes 
på den avdelning där färre kvinnor dog. Det hjälpte inte. Dödligheten bland 
de nyblivna mödrarna på den särskilt utsatta avdelningen minskade inte. 
Semmelweis drog slutsatsen att det inte var förlossningsställningen som låg 
bakom den höga dödligheten. Han arbetade vidare enligt samma hypotetisk-
deduktiva metod som han hade börjar tillämpa. Han uppställde hypoteser 
som han sedan testade genom att härleda – deducera – empiriska konsekven-
ser som skulle föreligga om den uppställda hypotesen var sann. Sedan kon-
trollerade han om konsekvenserna förelåg genom att använda empiriska 
undersökningsmetoder (sinneserfarenheter och mätinstrument). Han resone-
rade till exempel så här: ”Om det är olämpligt kosthåll som är orsaken måste 
kvinnorna på de båda avdelningarna äta olika saker. Gör de detta? Nej. 
Alltså kan inte olämpligt kosthåll vara orsaken till den höga dödligheten.”  

Till sist kom Semmelweis lösningen på spåren. Han upptäckte att ”likäm-
nen” från en avliden kunde vara förklaringen. Det var nämligen så att medi-
cinstudenter som undervisades vid den av dödlighet särskilt drabbade avdel-
ningen deltog i obduktioner varje morgon innan de – senare på dagen – un-
dersökte de födande kvinnorna. Detta var inte fallet på den avdelning där 
dödligheten var lägre. Semmelweis började införa obligatorisk handtvätt i 
klorkalklösning efter varje obduktion. Han noterade nämligen att klorkalk-
lösning tog bort liklukten efter en obduktion. Detta medförde att dödligheten 
på den särskilt drabbade avdelningen sjönk drastiskt. Bara en månad senare 
var andelen kvinnor som dog på de båda förlossningsavdelningarna den-
samma. Semmelweis hypotes hade fått ett stöd. De konsekvenser som han 
menade skulle förverkligas om han hade rätt kunde empiriskt iakttas.   

Med tiden kom Semmelweis att modifiera sin hypotes en aning. Han in-
såg att situationen var mer komplex än han tidigare hade trott. I själva verket 
kunde ”likämne” inte bara överföras från döda organismer. ”Förruttnelse-
produkter” kunde också överföras från levande organismer. Därför upp-
ställde Semmelweis den nionde hypotesen. Den förskjutningen använder 
Føllesdal, Walløe och Elster för att understryka två saker. För det första är 
det så att en hypotes som har fått stöd genom att en härledd konsekvens visar 
sig föreligga inte är bevisad. Hypotesen har bara fått ett starkare stöd. Den är 
möjlig (inte förkastad) men den är inte nödvändigtvis sann. Samma konse-
kvens kan eventuellt härledas ur en annan hypotes som är den korrekta. För 
det andra prövar vi ytterst sällan en enda, ensam hypotes. Istället prövar vi 
hela sammansättningar av hypoteser, större system av antaganden. 
Semmelweis testade, till exempel, samtidigt hypotesen att den var ”likäm-
nen” som var orsaken till den höga dödligheten och antagandet att klorkalk-
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lösningen – som tog bort lukten – avlägsnade de dödliga ”likämnena”. Om 
han hade haft rätt när det gäller ”likämnena” men fel när det gäller klorkalk-
lösningens renande effekter hade det inte varit alldeles enkelt att utröna vil-
ket inslag i det tankekomplex som han prövade som eventuellt var den fe-
lande länken (om inte hela tankekomplexet var galet).  
  
Hypotetisk-deduktiv metod i human- och samhällsve-
tenskaperna 
Føllesdal, Walløe och Elster skriver inte något kontroversiellt om användan-
det av hypotetisk-deduktiv metod i naturvetenskaper. Däremot framför de en 
uppseendeväckande tankegång när de behandlar human- och samhällsveten-
skaperna. De menar att vi också i dessa sammanhang använder hypotetisk-
deduktiv metod – även om vi kanske inte tänker på det. Den stora skillnaden 
är att vi i dessa vetenskapliga sammanhang prövar våra härledda konsekven-
ser gentemot en annan typ av material eller verklighet. Nu är det inte längre 
den empiri som naturvetare undersöker som är prövoinstansen. Nu är det 
istället betydelsebärande material (till exempel texter) eller sociala verklig-
heter (till exempel samhällen) som är av avgörande betydelse. Det som ut-
märker betydelsebärande material och sociala verkligheter är att vi männi-
skor är med och skapar detta material och denna verklighet. När den väl är 
för handen finns den oberoende av oss men om inga människor fanns skulle 
ingen människa ha kunnat skriva en bok och inga mänskliga samhällen 
skulle ha uppstått. När vi undersöker betydelsebärande material och sociala 
verkligheter undersöker vi därför en annan form av föremål och företeelser 
än dem vi undersöker i naturvetenskapliga sammanhang. Vi använder dock 
samma hypotetisk-deduktiva metod – samma vetenskapliga konsekvensprö-
vande – menar Føllesdal, Walløe och Elster. 

Ett exempel som Føllesdal, Walløe och Elster använder för att beskriva 
hur hypotetisk-deduktiv metod tillämpas i human- och samhällsvetenskaper 
leder oss rakt in i den litteraturvetenskapliga debatten. Vem är egentligen 
”den okände passageraren” i början av den femte akten av Henrik Ibsens 
drama Peer Gynt?13 Ett flertal olika förslag har framförts. Føllesdal, Walløe 
och Elster behandlar förslagen som hypoteser. De urskiljer tre hypoteser som 
de sedan visar kan prövas gentemot det material som Ibsens drama utgör. 
 

1. Den okände passageraren är Ibsen själv. 
2. Den okände passageraren är djävulen. 
3. Den okände passageraren är den engelske poeten Lord Byrons 

gengångare.  
 

                               
13 Resonemanget som följer utgår från Føllesdal, Walløe och Elster 1993 s. 119-124. 
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Føllesdal, Walløe och Elster menar att vi också ur dessa hypoteser – precis 
som i fallet med Semmelweis naturvetenskapliga hypoteser – kan härleda 
prövbara konsekvenser. De menar alltså att samma hypotetisk-deduktiva 
mönster som finns i naturvetenskapliga sammanhang också kännetecknar 
human- och samhällsvetenskapliga sammanhang. Vi upptäcker det dock inte 
alltid eftersom vi, när det gäller human- och samhällsvetenskaplig verksam-
het, måste tänka lite annorlunda. Nu är det i praktiken ofta så att det är kon-
sekvenserna som får oss att uppställa hypoteserna – inte tvärs om. Prövning-
en av hypoteserna eller snarare argumentationen för en specifik hypotes föl-
jer dock samma hypotetisk-deduktiva mönster som i naturvetenskapliga 
sammanhang.  

Mönstret kan beskrivas i relation till den första hypotesen när det gäller 
frågan vem ”den okände passageraren” i Peer Gynt är. Det finns åtminstone 
åtta förhållanden som talar för att det är Ibsen själv. a.) Passageraren är blek 
och håller sig för sig själv – precis som Ibsen, b.) passageraren fröjdar sig 
över det som sätter allt på spel – precis som Ibsen, c.) passageraren är intres-
serad av anatomi – precis som Ibsen, d.) passageraren vill vara en moralisk 
vägledare för Peer – precis som Ibsen vill vara en moralisk vägledare för det 
norska folket, e.) passageraren menar att tiden för med sig många förvand-
lingar – det vittnar också Ibsen om i flera brev, f.) passageraren beskrivs av 
Peer som något av en fritänkare – så beskrevs även Ibsen, g.) passageraren 
har samma sinne för humor som Ibsen hade och h.) passageraren tröstar Peer 
med att han inte kan dö i femte akten – det är en tröst som bara manusförfat-
taren – Ibsen – kan ge. Det hypotetisk-deduktiva mönstret blir tydligt om 
man uppställer ett om-så-resonemang för varje skäl som talar för hypotesen 
att den okände passageraren är Ibsen själv. Då får vi resonemang av följande 
modell: ”Om den okände passageraren är Ibsen själv så bör han ha samma 
sinne för humor som Ibsen hade. Har han det? Ja. Aha – det gör det möjligt, 
kanske till och med troligt, att den okände passageraren är Ibsen själv!”  

Gissningsvis finns det inte en enda litteraturvetare som går till väga på 
detta sätt när hon eller han får en idé om hur en karaktär i ett drama bör för-
stås. Det hindrar inte att prövningen kan beskrivas som en konsekvenspröv-
ning av hypotetisk-deduktivt slag. Det är detta som Føllesdal, Walløe och 
Elster vill lyfta fram. De poängterar att vi i alla vetenskapliga sammanhang 
genomför konsekvensprövningar. Det som varierar mellan olika vetenskap-
liga sammanhang är materialet som konsekvenserna prövas gentemot. Ibland 
är det ett empiriskt tillgängligt material. En konsekvensprövning av det sla-
get kan beskrivas som empirisk konsekvensprövning. Ibland är det istället 
betydelsebärande material eller sociala verkligheter som utgör prövoinstan-
sen. I sådana fall skulle man kunna tala om en hermeneutisk konsekvens-
prövning eftersom materialet är betydelsebärande och syftet med prövningen 
är att bättre förstå detta material.  

Utöver dessa typer av material finns det ytterligare en typ av material som 
kan användas som prövoinsats när vi genomför en konsekvensprövning, 
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nämligen tänkbara konsekvenser för våra möjligheter att leva goda männi-
skoliv i den verklighet som är vår.14 I en religionsfilosofisk konsekvensana-
lys är det ofta den typen av material som är prövoinstansen. Det rör sig då 
om en axiologisk konsekvensprövning. Axiologi är läran om eller studiet av 
värde eller kvalitet. Inom axiologin reflekterar man kring vilka saker som är 
goda och hur goda de är.15 När man genomför en axiologisk konsekvens-
prövning härleder man möjliga konsekvenser ur de idékomplex som man har 
rekonstruerat. Sedan diskuterar man om konsekvenserna underlättar eller 
försvårar våra möjligheter att leva goda människoliv. De axiologiska frå-
gorna om vad som utmärker ett gott människoliv och vilka konsekvenser 
som är eftersträvansvärda respektive oönskade träder nu i förgrunden. Uti-
från någon specificerad förståelse av vad som utmärker ett gott liv kan tänk-
bara konsekvenser utvärderas och ett argumentativt ställningstagande till de 
tankekomplex som diskuteras kan presenteras. Precis som jag underströk när 
jag presenterade Ignaz Semmelweis arbete är det också i det här fallet hela 
tankekomplex som prövas och de slutsatser som kan dras ska inte beskrivas 
som slutgiltiga bevis för att en specifik tankemodell eller ens en viss hypotes 
är den korrekta. Det som en väl genomförd axiologisk konsekvensprövning 
kan generera är ett visst stöd för föreställningen att ett antal uppmärksam-
made konsekvenser kan följa ur undersökta föreställningar. Det är möjligt att 
samma konsekvenser även kan följa ur andra föreställningar. Det betyder att 
också det religionsfilosofiska samtalet innefattar en kontinuerlig hypotesut-
veckling som påminner om det modifieringsarbete som Semmelweis utförde.  
 
Axiologisk konsekvensprövning 
Religionsfilosofen Eberhard Herrmann konstaterar att vi inte alltid är över-
ens om hur ”det goda människolivet” i bestämd form singular ser ut. Kanske 
är det så att ett gott liv betyder olika saker för olika människor. Även om vi 
inte är överens om vad ett gott liv innebär är vi ofta påfallande överens om 
vad som inte är ett gott människoliv, nämligen ett liv som utmärks av till 
exempel förnedring, marginalisering, orättvisor, våld och misär.16 Herrmann 
anknyter här till Hilary Putnams föreställningar om vår mänskliga konstitut-
ion som en gemensam utgångspunkt. Vi människor uppskattar inte våld ef-
tersom det gör ont när vi blir slagna. Man kan säga att våra föreställningar 
om vad som inte är ett gott liv ibland fungerar falsifierande i religionsfiloso-
fiska resonemang. Om man kan visa att en viss föreställning leder till våld 
kan man använda det som ett argument för att den förställningen ska förkas-
tas.  

                               
14 För en diskussion av filosofiska tankeexperiment som kan röra andra verkligheter än den vi 
befinner oss, se Ingrid Malm Lindbergs bidrag till denna anologi.   
15 Stanford Encyclopedia of Philosophy. https://plato.stanford.edu/entries/value-theory/. 2018-
02-16.  
16 Herrmann 2010 s. 88.  
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Putnams resonemang kring vår mänskliga konstitution är inspirerat av an-
tika föreställningar om eudaimonia, ett lyckligt eller välbalanserat liv. Ett 
sådant liv kännetecknas av att vi mår bra och kan leva fullt ut. Ett lyckligt 
eller fullödigt liv kan vi inte uttömmande beskriva men genom att peka på 
vad vi uppfattar som avsaknaden av ett gott liv kan vi urskilja och diskutera 
olika uppfattningar om vari ett gott liv består.   

Avslutningsvis vill jag beskriva hur man kan diskutera olika föreställ-
ningar om ett gott liv och genomföra en axiologisk konsekvensprövning. I 
artikeln ”Kön och bön” intresserar jag mig för ett påstående som ibland fö-
rekommer i kristna sammanhang.17 Det finns de som menar att kvinnor har 
ovanligt lätt för den typ av djup bön som betecknas med begreppet ”kon-
templation”. Jag vill undersöka vad det påståendet kan få för konsekvenser. 
Inledningsvis ställer jag frågan hur den som menar att kvinnor är mer kon-
templativa än män förklarar detta. Jag rekonstruerar fyra olika förklarings-
modeller som jag urskiljer i den litteratur som jag har arbetat med. En första 
tänkbar förklaring är att kvinnor har andra egenskaper än män och att en 
sådan egenskap är en större kontemplativ förmåga. En andra tänkbar förkla-
ring är att kvinnor har lättare att leva sig in i mystikernas traditionella be-
skrivningar av den kontemplativa bönen eftersom många mystiker använder 
ett metaforspråk som sammanhänger med kvinnors erfarenheter av sin egen 
sexualitet. En tredje möjlig förklaring är att kvinnors traditionella arbetsupp-
gifter är mer stillsamma än mäns traditionella arbetsuppgifter och att detta 
gynnar bönelivet. En fjärde möjlig förklaring är att kvinnor har en mer un-
derordnad position i samhället och att detta gör det lättare för dem att inta en 
maktlös position av ett slag som gynnar kontemplationen.  

När jag beskriver de olika förklaringsmodellerna rekonstruerar jag fyra 
olika tankekomplex genom att klargöra hur den som företräder respektive 
modell resonerar. Jag urskiljer argument som framförs till stöd för de olika 
modellerna. Man kan säga att jag genomför det rekonstruerande steget i en 
innehållslig idéanalys. När jag sedan övergår till prövningen intresserar jag 
mig dock inte för argumentens hållbarhet, giltighet, konsistens eller förut-
sättningar. Jag är till exempel helt ointresserad av frågan om det verkligen 
stämmer att kvinnor är mer kontemplativa än män. Istället intresserar jag 
mig för de olika förklaringsmodellernas tänkbara konsekvenser. Vad kan de 
leda till om de används för att förklara varför kvinnor är mer kontemplativa 
än män? I vilka avseenden underlättar de för oss människor att leva goda liv? 
I vilka avseenden medför de en överhängande risk för att åtminstone några 
av oss får sämre möjligheter att leva ett gott liv? 

Jag argumenterar för att den tredje och den fjärde förklaringsmodellen bör 
förkastas eftersom de lätt leder till att kvinnor får sämre möjligheter än män 
att leva ett gott liv. Jag menar dessutom att den första förklaringsmodellen 
bör avvisas eftersom den riskerar att få negativa konsekvenser för vårt sam-

                               
17 Johannesson 2008.  
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hällsliv. Min slutsats är att den andra förklaringsmodellen bör föredras ef-
tersom den kan leda till att vårt tänkande om Gud och våra uppfattningar om 
oss själva utvecklas på ett sätt som möjliggör nya icke-förtryckande relation-
er. Jag är förhållandevis utförlig i min argumentation i artikeln men här pre-
senterar jag den summariskt i syfte att belysa strukturen i en axiologisk kon-
sekvensanalys. Poängen är att prövningen sker i relation till tänkbara konse-
kvenser för våra möjligheter att leva goda människoliv i den verklighet som 
är vår. Prövningen mynnar ut i ett argumentativt ställningstagande till de 
modeller vars möjliga konsekvenser jag har belyst. 

Det är viktigt att framhålla att en axiologisk konsekvensprövning inte kan 
mynna ut i någonting annat än ett argumentativt ställningstagande till de 
idékomplex som man har undersökt. Det är lätt hänt att man tror att någon-
ting är fel när man inte når ett säkrare resultat. Vad är det som säger att man 
ska utgå från just den förståelse av ett gott liv som man har förutsatt i sin 
argumentation? Vad är det som säger att en specifik konsekvens ska uppfatt-
tas som oönskad? Svaret på båda frågorna ligger i den argumentation som 
man framför när man tar ställning. Man kan säga att den intersubjektiva 
prövbarhet – den möjlighet för andra att testa resultaten – som kännetecknar 
vetenskapligt arbete säkerställs genom att argumenten är tydligt redovisade 
och möjliga för andra att ta ställning till.18 Det ska gå att urskilja vilka före-
ställningar om ett gott liv som slutsatserna sammanhänger med. Det ska 
också gå att förstå på vilka grunder värdet av olika tänkbara konsekvenser 
utvärderas. När det föreligger en sådan tydlighet är det möjligt för andra att 
begripa hur den som har genomfört den axiologiska konsekvensprövningen 
har resonerat. Tydligheten gör att det går att rekonstruera och pröva det ut-
förda arbetet genom att utvärdera den framförda argumentationen.  

En axiologisk konsekvensprövning kan således testas precis som 
Semmelweis kunde testa de hypoteser som han ställde upp och precis som 
litteraturvetare kan testa olika möjliga svar på frågan vem ”den okände pas-
sageraren” i Ibsens drama är. Givet vissa antaganden (till exempel antagan-
det att det finns likämnen eller antagandet att ”den okände passageraren” 
representerar en annan person eller gestalt) kan konsekvenser härledas och 
därefter testas i en empirisk eller en hemeneutisk konsekvensprövning. På ett 
motsvarande sätt kan tänkbara konsekvenser testas i en axiologisk konse-
kvensprövning mot bakgrund av någon förståelse av vari ett gott liv består 
och i ljuset av någon bedömning av det önskvärda/icke-önskvärda i de kon-
sekvenser som uppmärksammas. Precis som när det gäller empiriska och 
hermeneutiska konsekvensprövningar är det hela idékomplex som testas. Det 
gör att man inte omgående kan dra slutsatsen att prövningen bevisar att en 
viss hypotes är sann. Det man möjligtvis kan hävda är att den genomförda 
undersökningen mot bakgrund av de aktuella förutsättningarna har visat att 
uppställd(a) hyposes(er) har fått ett visst stöd eller kunnat avfärdas.  

                               
18 Jmf Johannesson 2009 s. 51-52.  
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Inledningsvis urskilde jag ett synd- och förbannelseresonemang som teo-
logen Patrik Hagman har mött. Jag konstaterade att en möjlig konsekvens av 
den tankemodellen skulle kunna vara uteslutning ur mänskliga gemenskaper. 
En annan möjlig konsekvens skulle kunna vara självmord. En tredje tänkbar 
konsekvens skulle kunna vara ett avståndstagande från förkrympande reli-
giösa gemenskaper. Finns det ytterligare någon tänkbar konsekvens som vi 
behöver uppmärksamma? Och hur ska vi värdera de tänkbara konsekvenser 
som vi har urskilt? Det är ett par av nyckelfrågorna i en axiologisk 
konskvensprövning. En tredje nyckelfråga kan gälla hur en tankemodell som 
leder till bättre konsekvenser än synd- och förbannelseresonemanget skulle 
kunna se ut. Är det till exempel möjligt att utforma ett räddnings- och väl-
signelseresonemang som ger bättre förutsättningar för ett gott liv? En del 
sörjande verkar finna tröst i tanken att Gud lät en älskad människa dö ef-
tersom Gud förutsåg att något ännu värre skulle drabba henne om hon fick 
leva vidare. Vilka tänkbara konsekvenser kan det idékomplexet få? Och hur 
ska vi värdera de konsekvenserna?  

Vid sidan om synd- och förbannelseresonemanget och räddnings- och 
välsignelseresonemanget skulle vi i Patrik Hagmans fall kunna rekonstruera 
och pröva ett Gud-har-inget-med-saken-att-göra-resonemang. Det kanske är 
så att det finns ondska som drabbar oss utan att Gud vill det. Vilka konse-
kvenser kan den tanken få för våra möjligheter att leva ett gott liv? Om en 
religionsfilosofisk axiologisk konsekvensprövning ger visst stöd för uppfatt-
ningen att synd- och förbannelseresonemanget bör avvisas eftersom det 
riskrerar att försämra människors möjligheter att leva ett gott liv kan det 
generera en ny religionsfilosofisk axiologisk konsekvensprövning som un-
dersöker hur ett bättre resonemang kan utformas. Så fungerar arbetet med 
konsekvensprövning i den religionsfilosofiska praktiken.  

Litteratur 
Anderson, Pamela Sue. 1998. A Feminist Philosophy of Religion. The Ra-

tionality and Myths of Religious Belief. Oxford: Blackwell.  
Anderson, Pamela Sue. 2007. ”Feminist Challenges to Conceptions of God. 

Exploring Divine Ideals”. Philosophia, vol. 35, s. 361-370.  
Føllesdal, Dagfinn & Lars Walløe & Jon Elster. 1993. Argumentationsteori, 

språk och vetenskapsfilosofi. Stockholm: Thales.  
Grenholm, Carl-Henric. 2006. Att förstå religion. Metoder för teologisk 

forskning. Lund: Studentlitteratur.  
Hagman, Patrik. 2017. Sorgens gåva är en vidgad blick. Skellefteå: Artos.  
Herrmann, Eberhard. 2010. ”Livsfrihet som en förutsättning för ett gott liv”. 

I Religionsfilosofisk introduktion – existens och samhälle, Catharina Sten-
qvist & Eberhards Herrmann (red.), Stockholm: Verbum, s. 81-95.  



 83

Johannesson, Karin. 2002. Gud för oss. Om den non-metafysiska realismen 
och dess konsekvenser för religionsfilosofins uppgift och natur. Stock-
holm: Thales.  

Johannesson, Karin. 2008. ”Kön och bön”. Svensk Teologisk Kvartalskrift, 
vol. 84, s. 108-121. 

Johannesson, Karin. 2009. ”Konfessionell religionsvetenskap – vad är det?”. 
I Kristiska tänkanden i religionsvetenskapen, Ulf Jonsson, Mattias 
Martinson & Lina Sjöberg (red.), Nora: Nya Doxa, s. 51-67.  

Stenmark, Mikael. 2011. ”Naturvetenskap och religion”. I Religionsdidaktik. 
Livsfrågor, etik och mångfald i skolan. Malin Löfstedt (red.), s. 79-95. 
Lund: Studentlitteratur. 

Putnam, Hilary. 1990. Realism with a Human Face. James Conant (red.). 
Harvard University Press: Cambridge, Mass.  

Wittgenstein, Ludwig. 1992. Filosofiska undersökningar. Stockholm: Tha-
les.   

 
 



 



85

5 Att tänka med det förflutna
Thomas Ekstrand 

I grundutbildningen i ämnen som etik, religionsfilosofi och systematisk teo-
logi med livsåskådningsforskning ingår vid många lärosäten också studiet av 
historiska texter. Platon och Aristoteles, kyrkofäderna, Thomas av Aquino, 
heliga Birgitta, Martin Luther, Jean Calvin, markisinnan Émilie du Châtelet, 
Immanuel Kant, Mary Wollstonecraft, G. F. Hegel och Emilia Fogelklou – 
dessa och många fler tänkare behandlas mer eller mindre utförligt i utbild-
ningen, tillsammans med nutida teologer och filosofer. Och på samma sätt är 
det i forskningen, som ofta finner sig föranlåten att gå i dialog med sedan 
länge hädangångna tänkare. 

Varför, kan man fråga sig? Handlar inte ett religionsfilosofiskt studium 
om att bearbeta de frågor som fenomenet religion ger upphov till idag? Är 
det inte dessa frågor som ska besvaras, och vilken nytta har vi då av filoso-
fins och teologins historia? Och är inte de systematiska teologerna och livså-
skådningsforskarna intresserade av att vidga sitt ämne och åtminstone delvis 
frigöra det från dess historiska bundenhet vid den kristna teologin och den 
kristna kyrkan? Kanske vore det bäst att helt och hållet överlåta studiet av 
teologins historia till kyrkohistorikerna och idéhistorikerna? Eller kan de 
normativa disciplinerna inom det tros- och livsåskådningsvetenskapliga fäl-
tet ha någon nytta av historiskt material? Och hur ska detta material i så fall 
hanteras?  

I det här kapitlet ska jag besvara tre frågor: 1) Varför är historiska per-
spektiv viktiga för det konstruktiva och normativa arbetet inom de tros- och 
livsåskådningsvetenskapliga ämnena? 2) Hur förhåller sig historiska per-
spektiv i dessa ämnen till andra historiska discipliner, som till exempel kyr-
kohistoria och idéhistoria? 3) Vilka särskilda metodfrågor aktualiseras när 
historiskt material studeras med normativa och konstruktiva ambitioner? Hur 
man förhåller sig till dessa frågor är förstås i hög grad beroende av i vilken 
typ av teologisk kontext frågorna ställs. I den här texten utgår jag från en 
kristen idékontext och med studiet av ”teologi” avses om inte annat sägs 
studiet av kristen teologi, kristen etik och religionsfilosofisk bearbetning av 
filosofiska frågor som uppkommer i relation till kristet tänkande. Samtidigt 
bör delar av resonemanget kunna tillämpas och anpassas också i andra teolo-
giska kontexter där brottningen med det förflutna är lika viktig som inom 
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kristet tänkande. Men det är viktigt att vara medveten om att min argumen-
tation är utformad med en kristen kontext i åtanke. 

Teologihistoriska perspektiv 
Varför studerar vi det förflutna? Vi kan tycka att det har ett underhållnings-
värde att få veta hur bronsålderns människor levde, hur man firade guds-
tjänst på medeltiden eller hur livet levdes i 1700-talets Versailles. Vi kan 
vilja förstå hur vårt eget samhälle har växt fram och intressera oss för kau-
sala relationer mellan olika fenomen. Vi kan vara intresserade av att synlig-
göra spår av mänskligt liv som äldre tiders historievetenskap inte uppmärk-
sammat. Vi kan ha mer eller mindre tilltalande politiska motiv att lyfta fram 
en viss grupp, en nation eller ett skeende. Vi kan också vilja legitimera vissa 
teologiska eller politiska ståndpunkter med hänvisning till det förflutnas 
(förmenta) auktoritet eller söka efter resurser för att utveckla vårt eget tän-
kande.  

Drivkrafterna bakom studiet av det förflutna är många – och många fler 
än vad jag räknat upp här. De flesta av dem ska jag inte beröra i denna text, 
utan framför allt uppehålla mig vid vilka skäl det kan finnas för oss som 
teologer och filosofer att intressera oss för historia eller som jag mera speci-
fikt ska benämna det, teologihistoria. Redan inledningsvis vill jag nämna att 
en viktig utgångspunkt och inspiration för min diskussion av denna fråga är 
Rowan Williams geniala framställning i Why Study the Past? The Quest for 
the Historical Church, och jag återkommer till den.1  

Historisk forskning bedrivs inom en mängd olika discipliner och sub-
discipliner, var och en med sina teoretiska och metodiska traditioner. Med en 
enkel lexikalisk definition hämtad från Nationalencyklopedin skulle man 
kunna säga att historia som vetenskaplig disciplin är ”beskrivningen och 
utforskningen” av ”den förflutna verkligheten”.2 Detta säger naturligtvis 
ingenting specifikt om hur kyrkohistoriker, idé- och lärdomshistoriker eller 
andra historiker arbetar i praktiken. För tillfället ska jag dock lämna den 
frågan – jag återkommer delvis till den senare.  

I stället ska jag utveckla en specifik och i viss mån okonventionell förstå-
else av begreppet teologihistoria. Som jag använder begreppet här ska det 
inte förstås som begränsat till den systematiska teologin eller studiet av kris-
tendomens idéhistoria, utan det syftar på ett specifikt sätt att förhålla sig till 
teologiskt och religionsfilosofiskt material från ”den förflutna verkligheten” 
för att använda den lexikaliska definitionen ovan. Därigenom vill jag också 
undvika den i mitt tycke många gånger artificiella uppdelningen mellan teo-
logisk etik, religionsfilosofi, livsåskådningsforskning och systematisk teo-
logi. I min diskussion av vad vi bör mena med teologihistoria har jag influe-
rats av Calvin G. Normores artikel ”The Methodology of the History of 

1 Williams 2005. 
2 ”Historia” 2018. 
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Philosophy”.3 Det teologihistoriska angreppssätt jag föreslår är ett slags an-
passning av Normores teoretiska perspektiv på filosofihistoria till teologins 
område. 

Normore inleder sin diskussion av vad filosofihistoria är med att ställa 
frågan om det rör sig om en disciplinintern eller en disciplinextern aktivitet.4 
Eller annorlunda uttryckt: är det filosoferna eller idéhistorikerna som sysslar 
med filosofihistoria? Och om det är filosoferna, hur kan och bör deras filo-
sofihistoriska studium skilja sig från idéhistorikernas och mentalitetshistori-
kernas intresse för till exempel Aristoteles? Skillnaden ligger delvis i vilka 
frågor som ställs till texten och hur oklarheter och tolkningssvårigheter han-
teras. Filosofihistoria kännetecknas enligt Normore av att det är filosofiska 
frågor som ställs till en historisk text. När vi läser till exempel Thomas av 
Aquinos gudsargument är en av våra filosofiska frågor om argumentet över-
tygar oss eller hur det kan bemötas eller förbättras för att kunna inkorporeras 
i vår tids samtal.5 Idéhistoriker är däremot ofta inte i sysselsatta med argu-
mentets bärighet, utan kan till exempel vilja förklara varför Aquino väljer att 
argumentera på det sätt han gör, hur han är påverkad av andra teologer och 
hur hans texter mottogs i 1200-talets lärda värld. Sådana strikt historiska 
perspektiv har naturligtvis sin betydelse också för teologi- och filosofihisto-
risk forskning eftersom de kan vara nödvändiga för att kunna förstå en given 
text. Men syftet med läsningen är delvis ett annat. 

Normore påpekar att filosofihistorikerns uppgift är att göra texten begrip-
lig och meningsfull för hen själv och hens samtid. Utgångspunkten är därför 
att författarna till det historiska materialet har ambitionen att delta i ett rat-
ionellt samtal vars rationalitetsnormer i varje fall kan komma i en fruktbar 
dialog med vår samtid.6  En läsning av historiska texter förutsätter därför 
också en beredskap att värdera och kritiskt bedöma dem. Ett första steg kan 
vara att pröva om texten är rimlig utifrån dess egen samtids normer, men vi 
kan inte undvika att också ta ställning till på vilket sätt den kan inkorporeras 
i vår samtids diskussioner. 

Teologihistoriens perspektiv skiljer sig inte, menar jag, från den bild 
Normore ger av filosofihistorien. Teologihistoria handlar om att läsa texter 
från det förflutna i syfte att låta vår samtids teologiska frågor möta dessa 
texter. Men, och här vill jag lyfta fram ett perspektiv som inte är lika utveck-
lat hos Normore även om han berör det,7 syftet är också att låta dessa histo-
riska texter ställa sin samtids teologiska frågor till oss. Teologihistoriens 
uppgift är att samtidiggöra det förflutnas texter och föra in dem i samtalet 
om nuet. Därmed skiljer sig teologihistorien i viss mån från den allmänna 
idéhistorien. Teologihistorien syftar inte till att förklara en viss tänkares 

                               
3 Normore 2016. 
4 Normore 2016, 27. 
5 Normore 2016, 33-34, 40-41. 
6 Normore 2016, 33-34. 
7 Normore 2016, 37. 



 88 

teologiska ståndpunkt i ljuset av dess samtid. Däremot behöver den sådana 
kunskaper för att kunna utföra sin egentliga uppgift: att skapa ett samtal mel-
lan historiska texter och vår tids teologiska reflektion. 

Varför ska ett sådant samtal komma till stånd? Är det inte bättre att disku-
tera gudsargument idag utan att dra in Thomas av Aquino i diskussionen, till 
exempel? Jag skulle vilja lyfta fram tre svar på frågan om det historiska sam-
talets nödvändighet för teologin. Det första skälet är att all teologisk aktivitet 
i en kristen kulturkontext redan är inskriven i en tradition, även om teologin 
som sådan skulle vara kritisk mot kristen tro eller vilja destabilisera de 
kristna strukturernas betydelse i det teologiska samtalet.8 Teologin är redan 
bunden vid sin traditionshistoria och måste förhålla sig aktivt till den. Det 
andra skälet hänger samman med detta. Oavsett om vi talar om teologi som 
en kyrklig aktivitet eller som akademisk (en i mitt tycke mycket problema-
tisk distinktion) så är det ett centralt metodiskt grepp i teologin att arbeta 
genom att gå i dialog med och kommentera äldre texter, inklusive bibeltex-
ter.9 Detta hänger i sin tur samman med kristendomens principiella intresse 
för det förflutna.10 Det tredje skälet är att för många former av kristen teologi 
är en viss kanon av teologiska texter utanför Bibeln bärare av en särskild 
auktoritet, även om vilka texter som tillskrivs sådan auktoritet skiljer sig åt 
mellan olika teologiska traditioner. Hänvisningar till kyrkofäder, till de stora 
skolastiska teologerna, reformatorerna eller någon annan grupp av teologer 
kan fylla en legitimerande funktion i nutida kristen teologi. En kritisk 
granskning av sådana legitimeringsstrategier eller ett konstruktivt bearbe-
tande av dem fordrar därför ett teologihistoriskt studium. 

Rowan Williams konstaterar att den kristna teologin och den kristna kyr-
kan alltid är, och i någon mening måste vara, upptagna av det förflutna. Ef-
tersom kristen teologi oftast fäster en avgörande frälsningshistorisk bety-
delse vid en viss person (Jesus) som levde vid en specifik tid och på en spe-
cifik plats, är så att säga intresset för det förflutna och hur det ska relateras 
till nuet inbyggt i kristendomens intellektuella ordning. Detta gör att det 
finns en viss strävan efter kontinuitet inbyggd i kristen teologi, oavsett hur 
den för övrigt placerar sig som konservativ eller liberal.11 Den kristna eckle-
siologiska och eskatologiska utgångspunkten att kyrkan utgör Kristi kropp 

                               
8 Till detta se till exempel Martinson 2010, 200-204. 
9 Föreställningen om att det går att göra en tydlig distinktion mellan ”akademisk” och ”kyrk-
lig” teologi bygger på tanken att det finns områden där dessa båda former av teologi har icke 
överlappande eller varandra uteslutande rationalitetsnormer. Det synes mig bättre att skilja 
mellan teologi som är öppen för kritisk diskussion, och dogmatiskt sluten teologi, som redan 
på förhand definierat vilka argument den är beredd att lyssna på och inte. Gränsen går således 
inte mellan ”akademisk” och ”kyrklig”, utan mellan ”argumenterande ” och ”dogmatisk”. Till 
detta, se Johannesson 2009. 
10 Se diskussionen om Williams nedan. Ett sådant principiellt intresse för det förflutna är 
förstås inte begränsat till kristendomen utan är till exempel också viktigt för islamisk teologi 
och filosofi. 
11 Williams 2005, 91. 
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innebär – om vi som Williams ser på frågan inifrån ett kristet perspektiv – 
att det förflutna i någon mening alltid måste vara teologiskt relevant.12 För 
kristen teologi blir därför dialogen med det förflutna självklar – tidigare ge-
nerationers teologi är inte något primitivt som ska övervinnas, utan något 
som det går att samtala med.13 

För att ett sådant samtal ska fungera, understryker Williams, fordras att vi 
undviker missriktad säkerhet i vårt förhållningssätt. Det förflutna är inte ”the 
present in fancy dress” – vi kan inte utgå från att tidigare generationers tän-
kare egentligen är överens med oss. Oavsett hur gärna en nutida luthersk 
teolog skulle vilja att det vore annorlunda hyste Luther uppfattningar som 
under inga omständigheter skulle passera som acceptabla i vår tid, och det 
får inte slätas över. Men å andra sidan får vi inte heller göra misstaget att se 
det förflutna som ett slags dammigt museum där det inte finns något intres-
sant för oss att hämta.14 

Även om vi inte utgår från Williams inomkristna och ecklesiologiska syf-
ten, har han en viktig metodologisk poäng. Teologihistoriskt arbete i den 
mening jag förstår det här förutsätter öppenheten för att det finns ett slags 
intellektuell gemenskap och förståelsemöjlighet som spänner över tidens och 
rummets gränser, samtidigt som respekten för avståndet mellan nu och då 
inte får trivialiseras. Riktigt intressanta för den nutida filosofin och teologin 
blir historiska tänkare när deras annorlundahet respekteras utan att vi förden-
skull utgår från att de inte har något att säga. Det är – precis som i våra nu-
tida meningsutbyten – i mötet med den som inte tänker som vi själva som vi 
kan få verktyg att ifrågasätta oss själva och utveckla vårt eget tänkande. 
 
Förhållande till historiska discipliner 
Jag förstår alltså teologihistoria som en del av den kritiskt och konstruktivt 
arbetande teologin.15 Dess syfte är i första hand inte historiskt, i betydelsen 
av att beskriva och utforska ”den förflutna verkligheten” för att använda 
Nationalencyklopedins terminologi. I stället syftar teologihistorien till att 
åstadkomma ett samtal mellan äldre teologiskt material och den samtida 
diskussionen. Teologihistoria (eller filosofihistoria) blir därmed med den 
terminologi jag använder mig av här någonting annat än teologins idéhisto-
ria. Skillnaden har att göra med de skilda syften som jag redan behandlat, 
men det handlar också om arbetssätt i förhållande till de historiska artefakter 
(texter) som teologihistorien sysslar med. Samtidigt är teologihistorien bero-
ende av idéhistoria och andra historiska discipliner för att det samtal som 
utgör teologihistoriens raison d'être ska kunna bli av. Därför finns det an-

                               
12 Williams 2005, 27.  
13 Williams 2005, 28. 
14 Williams 2005, 88-90. 
15 Se Mikael Stenmarks bidrag för ett mer ingående resonemang om olika syner på religions-
vetenskapens uppgifter. 



 90 

ledning att klargöra hur den konstruktivt och normativt arbetande teologi-
historien förhåller sig till andra historiska discipliner. 

Historikerna Marjatta Rahikainen och Susanna Fellman konstaterar i en 
antologi om historievetenskapernas teori- och metodfrågor att ett självklart 
kännetecken för historisk forskning är att den försöker avkoda och tolka 
lämningar i syfte att ge oss en rimlig förståelse för det förflutna. En grund-
bult i historisk forskning är därför att tydligt hålla isär primärkällor och se-
kundärkällor. För många former av historisk forskning betyder det att arkiv-
studier är ett av de viktigaste arbetssätten, eller som Rahikainen och Fellman 
konstaterar: ”…[O]nly in history is the distinction between primary and se-
condary sources crucial. Each generation addresses new questions, but only 
those writing history look for evidence in archives in order to find an-
swers.”16  

Andra former av historisk forskning arbetar kanske inte i första hand di-
rekt med arkivstudier, men har samma slags ambition att genom studier av 
primärmaterialet komma så nära det förflutnas verklighet som möjligt. Det 
gäller till exempel för den mera traditionella historisk-kritiska bibelforsk-
ningen som intresserar sig för texternas tillkomsthistoria, deras betydelse i 
sin ursprungskontext och vad de möjligtvis kan säga om händelser som så att 
säga ligger bakom texten – till exempelvis frågor om den s.k. historiske Je-
sus. En viktig fråga kan också vara att så långt som möjligt försöka avgöra 
vem som har skrivit en text och hur den ursprungliga textversionen egentlig-
en såg ut.17 

Den historisk-kritiska bibelvetenskapens metoder och frågeställningar 
skiljer sig inte principiellt från studiet av andra äldre texter. Även studiet av 
Platon har sina text- och källkritiska problem. Det är till exempel inte alls 
självklart i vilken ordning han skrev sina texter,18 och det säger sig självt att 
den som vill försöka förstå vad texterna hade att säga i sin ursprungskontext 
har ett stort intresse av att försöka fastställa denna ordning. Man kan också, 
som Platons nutida översättare till svenska Jan Stolpe påpekar, fråga sig i 
vilket ”offentlighetssammanhang” Platons dialoger skrevs. Var de avsedda 
att läsas av den dåtida bildade allmänheten, eller skrevs de snarare för dem 
som hörde till Platons akademi? Sedan vet vi också att det finns ett antal 
texter som är ”oäkta”, och möjligen är det så att vissa texter, som t ex Staten, 
har skrivits i olika omgångar.19 För den som sysslar med filosofins idéhisto-
ria och vill ta reda på vad Platon ville säga sin samtid eller hur han uppfatta-
des av den, är det av stor betydelse att bearbeta sådana frågor. 

I Lutherforskningen finns samma typ av problem. Delar av de samlade 
luthertexter som finns i den s.k. Weimarupplagan (WA) är fragment av Lut-

                               
16 Rahikainen & Fellman 2012, 1. 
17 En bra och kortfattad översikt över historisk-kritisk bibelforskning finns i Runesson 2006. 
18 Stolpe 2000, 8. 
19 Stolpe 2000, 9-10. 
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hers hand, eller sådant som är upptecknat av andra. Luthers bordssamtal är 
till exempel uppteckningar gjorda av personer som närvarade och de har på 
olika sätt redigerat materialet vilket ibland gör bordssamtalen till en svåran-
vänd källa till Luthers egen tankevärld. Också kända och mycket lästa texter, 
som Stora Galaterbrevskommentaren, ställer oss inför historiska problem. 
Kommentaren bygger på de föreläsningsanteckningar som Georg Rörer 
gjorde under Luthers föreläsningar över Galaterbrevet år 1531. Rörers an-
teckningar har legat till grund för det tryckta manuskriptet. Luther skrev ett 
förord där han säger sig vara nöjd med resultatet, men det är alltså inte Lut-
her själv som färdigställt den tryckta texten. Stora Galaterbrevskommentaren 
har haft stort inflytande både på forskningen om Luther – inte minst vad 
gäller rättfärdiggörelseläran – och på det lutherska fromhetslivet. Texten går 
definitivt tillbaka till vad Luther sagt, men det är Georg Rörer som givit den 
dess slutgiltiga form.20  

Låt oss göra tankeexperimentet att ett osannolikt manuskriptfynd gjordes i 
Egypten. Av fyndet kan vi dra en säker slutsats att Platons dialog Staten inte 
alls skrivits i Grekland och definitivt inte av Platon utan av en hittills okänd 
egyptisk filosof med goda kunskaper i attisk grekiska. En sådan upptäckt – 
och det är kanske bäst att understryka att detta scenario är fullständigt påhit-
tat och osannolikt – skulle vara sensationell. Vi skulle få omvärdera vår för-
ståelse av den historiska personen Platon och se hans gärning i ett helt nytt 
ljus. På samma sätt skulle det bli om det dök upp en brevsamling ur det kej-
serliga kansliets arkiv i Wien som visade att Luther över huvud taget inte 
hade hållit några föreläsningar över Galaterbrevet och att Rörer helt enkelt 
fabricerat alltihop. Vår bild av vem Luther var som teolog skulle behöva 
revideras ordentligt. 

Men skulle det påverka teologihistorisk (eller filosofihistorisk) forskning i 
den mening som jag använt begreppet här? Svaret är förmodligen både ja 
och nej. Just den ambivalensen tror jag kan hjälpa oss att ringa in vad som 
förenar och skiljer teologihistorisk forskning från andra historiska discipli-
ner. Teologi är en disciplin där kommenterandet av andra texter fyller en 
central funktion, och den har formats av denna praktik. Svensk universitets-
teologi idag är till exempel på gott och ont fortfarande formad av ett slags 
underliggande lutherskt mönster.21 Vare sig vi vill kritisera universitetsteolo-
gins nuvarande villkor, eller inom dess ram syssla med luthersk teologi, 
hamnar vi i en diskussion där Stora Galaterbrevskommentaren på något sätt 
ingår – eller skulle kunna ingå. 

Den texten har bidragit till att forma det sammanhang där teologi i ett 
svenskt sammanhang bedrivs, och den kan knappast exkluderas ur samtalet 
även om den traditionella bilden av dess ursprung inte längre skulle stämma. 
Detsamma gäller självklart för Platons Staten – även om Platon inte skulle 

                               
20 Lindström 1982, 7. 
21 För en viktig diskussion av denna fråga se Martinson 2010, 206-236. 
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vara upphovspersonen ingår texten i en filosofisk kanon som inte går att 
bortse från. En parallell till detta är i teologiska sammanhang ganska uppen-
bar. För inte så länge sedan var det självklart för kristna teologer att utgå från 
att pastoralbreven var skrivna av Paulus. Få nutida exegeter skulle idag 
hävda att Paulus är författaren, men ändå ingår pastoralbreven i den samling 
texter som utgör den kristna kyrkans kanon. Kristen teologi fortsätter att 
samtala med dessa texter eftersom de helt enkelt ingår i den praktik som är 
kristen teologi. 

Å andra sidan vore det alltför enkelt att säga att det är teologihistoriskt ir-
relevant om Platon skrivit Staten eller om Luther höll några Galaterbrevs-
föreläsningar. Texterna står på ett sätt för sig själva – vi kan gå i dialog med 
dem oavsett författare. Men det faktum att de ingår i traditionssamman-
hanget har delvis att göra med att de vid någon tidpunkt har förknippats med 
en betydelsefull person och om den kopplingen visar sig vara felaktig kom-
mer textens plats i traditionssammanhanget att omprövas. I de flesta fall 
slutar en sådan omprövning med att texten behåller sin plats – så har ju till 
exempel skett med bibliska texter där det författarskap som uppgivits av 
traditionen blivit ifrågasatt. Men om verket skulle visa sig ha en mycket mer 
kontroversiell historia än vad vi föreställt oss kan saken bli annorlunda. Till 
exempel skulle den vars farmors mormor köpte en vacker oljemålning i 
Wien år 1913 kanske plocka ned sin ärvda fina tavla från väggen om hon 
fick veta att den målats av en vagabonderande konstnär vid namn Adolf Hit-
ler. Och det alldeles oavsett tavlans estetiska kvaliteter i övrigt. 

Det finns ingen enkel formel för att säga hur viktigt det historiska ur-
sprunget av en specifik text är för dess plats i traditionen. Inte heller går det 
att säga att upphovspersonens tvivelaktiga karaktär gör textsamlingen mer 
eller mindre intressant. Luther var antisemit, men det vore orimligt att tänka 
sig att teologin skulle sluta läsa honom av det skälet. På samma sätt har ut-
givningen av Heideggers Schwarze Hefte väckt liv i diskussionen om hans 
antisemitism, men som Mårten Björk formulerat det: ”Heideggers tänkande 
kan inte placeras i giftskåpet, inte bara därför att så många judiska och anti-
nazistiska tänkare … påverkats av honom, utan även därför att hans filosofi 
redan blivit historia och bildat skola”.22 

Teologihistorisk forskning intresserar sig alltså för den historiska textens 
potential att ingå i ett samtal som ytterst sett syftar till att bidra till vår tids 
konstruktiva teologiska och filosofiska diskussion. Det gör att frågor om 
textens tillkomsthistoria, författarskap och sociala och politiska ursprungs-
kontext inte är direkta forskningsuppgifter för teologihistoria i den mening 
jag ger åt begreppet i den här artikeln. Däremot är kunskaper om sådana 
förhållanden viktiga förutsättningar för att kunna arbeta konstruktivt med 
historiska texter. Det är till exempel svårt att förstå Platons Staten om man 
inte vet något om det politiska livet i de grekiska stadsstaterna. Och det 

                               
22 Björk 2014, 26. 
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fordras kännedom om Luthers förhållande till nominalistisk filosofi för att 
kunna tillgodogöra sig resonemanget i Om den trälbundna viljan.  

Idéhistoria är en nödvändig förutsättning för teologihistoria, men teologi-
historiens intresse handlar om att så att säga läsa historia framifrån – att 
ställa sig frågan hur vår tids teologi och filosofi kan berikas av dialogen med 
det äldre materialet. För att den läsningen framifrån ska bli möjlig måste det 
också finnas en viss distans mellan vårt nu och textens då. På ett sätt läser 
teologihistorikern texten som om den är en nutida samtalspartner som det går 
att föra en rationell dialog med. Men på ett annat sätt sker det i medvetenhet 
om att texten hör hemma i ett främmande historiskt sammanhang och därför 
måste tillåtas säga saker som provocerar, förbryllar och utmanar. Teologi-
historia handlar om att låta det annorlunda komma till tals, och därför måste 
också avståndet mellan då och nu respekteras. Historisk kunskap om texten 
och dess samtid blir därför viktiga verktyg för att en nutidsorienterad läsning 
ska bli intressant och inte banal. 
 
Teologihistoriska metoder 
Den syn på teologihistoria som jag utvecklat i denna artikel bygger på före-
ställningen om teologin och filosofin som ett ständigt pågående samtal inom 
en tradition. Verksamheten bygger på att ständigt stå i dialog med de texter 
ur vilka den egna positionen växt fram. Nutida lutherska teologer skriver 
modern luthersk teologi genom att brottas med Luthers texter, teologer bear-
betar frågor om på vilket sätt det judiska och kristna historieteologiska arvet 
kan vara relevant idag,23 och man behöver inte leta länge i den nutida teolo-
gin eller kontinentala filosofin för att hitta referenser till tänkare som Hegel 
eller Nietzsche. 

Den som bara har stiftat någon liten bekantskap med modern teologi och 
filosofi vet att det ofta framställs som att det finns två stora filosofiska berät-
telser som man måste välja mellan som teolog och filosof. Antingen hör man 
till den kontinentala traditionen, eller den analytiska. Det perspektiv på teo-
logihistoria som jag anlägger i den här texten har den måhända omöjliga 
ambitionen att inte placera sig i någotdera facket. Det jag vill argumentera 
för är att det är omöjligt för en seriös teologisk reflektion idag att inte stå i 
dialog med de texter som har format traditionen genom att ständigt kommen-
teras. Den tanken är egentligen ganska banal och låter sig förenas med en 
mängd olika filosofiska perspektiv.  

Men hur ska man nu praktiskt gå tillväga i ett teologihistoriskt arbete av 
det slag jag skisserat? Delvis beror det förstås på vilken filosofisk och teolo-
gisk skolbildning man bekänner sig till. I mitt tycke har den svenske filo-
sofihistorikern Anders Wedberg – som förvisso i allra högsta grad får sägas 
höra till en analytisk filosofisk tradition – formulerat några metodiska nyck-

                               
23 Se t ex Svenungsson 2014. 
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lar som jag tror äger sitt värde långt utöver Wedbergs egen filosofiska hem-
vist. Samtidigt ska det sägas att Wedbergs sätt att läsa filosofins historia – 
för att använda en av hans egna formuleringar mot honom själv – ibland 
riskerar att uppträda som en ”filosofihistorisk domare” snarare än som dia-
logpartner.24  

Wedbergs sätt att med den analytiska filosofins självförtroende ge sig i 
kast med filosofins historia fick när hans filosofihistoriska trebandsverk gavs 
ut på 1960-talet utstå kritik från idéhistoriskt håll. Wedbergs specifikt filoso-
fiska sätt att läsa historiska texter uppfattades som ohistoriskt. Kritiken blott-
lade vad Lars Bergström har kallat två sätt att skriva filosofihistoria: ”ett 
filosofiskt och ett idéhistoriskt”.25 Vad frågan gällde var i vissa avseenden 
om filosofihistoria borde, kunde och skulle vara en filosofiintern eller en 
filosofiextern disciplin. Ytterst sett handlar det helt enkelt om vilka tolk-
ningssyften vi sätter främst – att förstå en tänkare i hens egen samtid eller att 
också föra in tänkaren i vårt eget samtal.  

I en kort avslutande text i andra upplagan av första bandet i Wedbergs Fi-
losofins historia föreslår Wedberg ett antal metodiska verktyg eller – med 
hans egna ord – avancerade tolkningsmetoder för studiet av filosofihistoria. 
Wedberg utformade inte sina tolkningsmetoder för teologihistoriska syften, 
men jag tror att det är möjligt att frigöra hans resonemang så pass mycket 
från hans egen filosofiska tradition att det kan tjäna som ett slags utgångs-
punkt också för teologihistoriska metoddiskussioner. I det följande förhåller 
jag mig relativt fritt till Wedbergs egna överväganden, och läsaren bör vara 
uppmärksam på att det följande är en teologihistorisk tillämpning av Wed-
bergs metodresonemang för de syften som jag har i detta kapitel. Observera 
alltså att Wedberg inte själv diskuterar teologihistorisk forskning. 

Av de olika avancerade tolkningsmetoder Wedberg lyfter fram ska jag 
kort beröra tre, nämligen a) ”Som-om”-tolkningar, b) Teorigestaltning och 
c) Teoriutbyggnad.26 Avsikten med att lyfta fram dessa tolkningsmetoder är 
inte att uttömmande beskriva de metodiska verktyg som står teologihistori-
kern till buds, utan de tjänar snarare som exempel på en typ av metodiska 
verktyg som är nödvändiga om teologihistorisk forskning ska undvika god-
tyckliga tolkningar där tolkningen inte blir något annat än ett eko av de egna 
utgångspunkterna. Jag tillämpar i det följande Wedbergs metoder på en teo-
logisk kontext. Resonemangen utgör alltså ett slags konstruktiv tolkning av 
Wedbergs metoder. I det här sammanhanget fäster jag ingen särskild bety-
delse vid att Wedberg talar om ”teori”. I det följande har det snarast den 
vardagsspråkliga betydelsen av ”tänkande” eller ”tankesystem”.  

                               
24 Wedberg  [1968] 2003, 198. 
25 Bergström 2002, 3. För en översikt över debatten som väcktes av Wedbergs historieskriv-
ning, se Bergström och Löfgren 2002. 
26 Wedberg [1968] 2003, 202-203. 
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”Som-om”-tolkningar handlar om att en viss teolog eller filosof resonerar 
på ett sådant sätt att man kan få intrycket att hen har en viss uppfattning, som 
emellertid aldrig blir synlig i författarskapet. För att ta ett övertydligt exem-
pel från teologins värld: en teolog som ägnar mycket uppmärksamhet åt eck-
lesiologi och formulerar en tydlig kyrkosyn, måste rimligen också ha en 
gudsbild som hänger samman med ecklesiologin. Om man som till exempel 
Einar Billing talar om kyrkan som ”syndernas förlåtelse till Sveriges folk”, 
har man förutsatt ganska mycket om Gud. ”Som-om-tolkningar” handlar om 
att visa vilka implicita teologiska föreställningar som finns i ett visst materi-
al. När en teolog argumenterar för en viss ståndpunkt på ett sådant sätt att 
hens resonemang förutsätter en aldrig uttalad ståndpunkt, är det en teologihi-
storisk uppgift att klargöra denna och på så sätt göra den förutsatta men inte 
tydliggjorda tankegången tillgänglig.27  

Teorigestaltning handlar om ett slags upprustnings- och renoveringsarbete 
– att ”hyfsa sin klassiker” som Wedberg säger.28 En teorigestaltning eller 
teorirekonstruktion handlar helt enkelt om att försöka formulera en teologisk 
ståndpunkt tydligare, mer systematiskt och intressant än vad dess upp-
hovsperson förmådde göra. Samtidigt är det viktigt att tydligt redovisa att det 
är filosofihistorikern som är ansvarig för gestaltningen – det handlar inte om 
en gestalt som ”på något mystiskt sätt [redan finns] i klassikerns metodolo-
giskt ostrukturerade framställning”.29  

Ett tydligt exempel på teorigestaltning i denna mening kan man finna i 
lutherforskaren Bernhard Lohses ofta lästa bok Martin Luther’s Theology. 
Lohse identifierar där två sätt att historiskt närma sig Luthers teologi. Det 
ena sättet är ”historiskt-genetiskt”, dvs. att undersöka hur Luthers teologi 
utvecklar sig över tid och varifrån han får sina influenser. Det andra sättet är 
att ge en systematisk framställning av Luthers teologi och försöka klarlägga 
ett slags ”inre harmoni”.30 Det är det senare angreppssättet som är teori-
gestaltning i Wedbergs mening. 

I Luthers fall är ett teorigestaltande arbete ofta nödvändigt om han ska bli 
en intressant dialogpartner för nutida teologi. En stor del av hans teologiska 
författarskap är till exempel insatt i polemiska kontexter, och Luther var en 
hetlevrad person som ofta gick till överdrifter. Söker vi svar på frågor om 
”Luthers nattvardslära” eller ”Luthers skapelseteologi” kan vi inte vänta oss 
enhetlighet. Den måste vi skapa själva genom att försöka hitta bärande tan-
kegångar, logiska samband eller ställningstaganden som vi kan lyfta fram 
genom ”som-om”-tolkningar. Den stora metodiska utmaningen är att göra 
detta på ett sådant sätt att resultatet inte bara är en projektion av teologihisto-
rikerns egna ställningstaganden på Luther.  

                               
27 Wedberg [1968] 2003, 202. 
28 Wedberg [1968] 2003, 203. 
29 Wedberg [1968] 2003, 203. 
30 Lohse 1999, 6-7. 
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Det finns inte något universalknep för hur man undviker sådana projekt-
ioner, eftersom materialets karaktär och den samtalskontext det redan är 
insatt i i hög grad påvverkar hur stort behovet av teorigestaltning är. Grund-
principen för en rimlig teorigestaltning tror jag bäst kan klarläggas med en 
liknelse. På ett sätt påminner teorigestaltning om legobygge. Bitarna är givna 
– och ibland finns det också en ritning över vad man kan bygga. Men det går 
också att arrangera bitarna på andra sätt, så att bygget blir vackrare och mer 
harmoniskt. På samma sätt handlar teorigestaltning om att försöka arrangera 
ett historiskt material på ett sådant sätt att det framstår som maximalt intres-
sant som en dialogpartner i samtidsdiskussionen. Det handlar inte om att 
skapa nytt material. Frågan om Luthers nattvardssyn är ett sådant exempel. 
Beroende på polemisk kontext (mot romersk-katolsk teologi eller mot 
Zwingli, t ex) lyfter Luther fram olika aspekter på nattvarden. Den som vill 
säga något systematiskt om Luthers nattvardsteologi ställs därför inför upp-
giften att på något sätt harmoniera texter som i relation till varandra kan 
förefalla ganska motsägelsefulla. För den som intresserar sig för teologins 
idéhistoria är det dessa motsägelser som är intressanta – vad beror de på? För 
teologihistorikern är de ett problem som åtminstone delvis behöver övervin-
nas – hur ska de harmonieras på ett sådant sätt att vi ändå kan säga att resul-
tatet har mer med Luther än med oss att göra? 

Teoriutbyggnad, slutligen, är det något otympliga namnet på när tolkaren 
pekar på fler konsekvenser av teorin än vad som kan klarläggas genom en 
ren teorigestaltning. En ståndpunkt kan ju ha många implikationer som upp-
hovspersonerna inte såg, eller givet filosofins eller teologins dåvarande läge, 
inte kunde se. Anders Wedberg beskriver det som att en teori kan ha fler 
konsekvenser än vad dess ursprungsperson var medveten om. Teoriutbygg-
nad handlar alltså om att visa vilka ytterligare eller mera långtgående slutsat-
ser som kan dras av en viss ursprunglig teori.31 

Ett annat sätt att fånga in de frågor som diskussionen om Wedbergs avan-
cerade tolkningsmetoder berör är att säga att en teologihistorisk undersök-
ning strävar efter att göra vad Carl-Henric Grenholm kallar en ”rationell 
rekonstruktion”. En rekonstruktiv tolkning av en text klargör, enligt Gren-
holm, också implicita stånpunkter i en text och framställer textens resone-
mang i en så rimlig form som möjligt. Därmed görs ”texten i dess helhet 
maximalt motsägelsefri och svår att vederlägga”.32 Rekonstruktiva tolkningar 
– där Wedbergs olika tolkningsmetoder är väsentliga inslag – syftar alltså till 
att göra den ursprungliga texten klarare, mera relevant och sammanhäng-
ande. Däremot är inte, som Grenholm påpekar, uppgiften att konstruera en 
egen självständig ståndpunkt utan tydligt sammanhang med den text som 
tolkas.33 

                               
31 Wedberg  [1968] 2003,  203. 
32 Grenholm 2006, 242. 
33 Grenholm 2006, 243. 
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Hur går det till? – några tumregler 
Teologihistoria kan skrivas på många olika sätt. Det är därför inte lätt att ge 
ett klart exempel på hur man kan eller ska göra. I stället för att ge ett exem-
pel som ändå blir väldigt kortfattat och bara beskriver en typ av problem 
avslutar jag framställningen med några viktiga metodiska tumregler för teo-
logihistoriskt arbete. Vad som här sägs om teologihistoria gäller, mutatis 
mutandis, enligt min mening också för filosofihistorien. 
 

1. Teologihistoria är ett specifikt sätt att vetenskapligt förhålla sig 
till äldre teologiska texter. Dess syfte är att göra en äldre teologisk 
text begriplig i samtiden på ett sådant sätt att den äldre texten kan 
delta i ett nu pågående teologiskt samtal. En teologihistorisk läs-
ning av Luthers texter om nattvarden syftar alltså till att texten ska 
bli intressant för nutida teologiska diskussioner om nattvards-
teologi. 

2. Teologihistorien kan arbeta med olika typer av texter. Med tanke 
på att de teologihistoriska tolkningssyftena handlar om att föra in 
äldre filosofiskt och teologiskt material i en nutida teologisk och 
filosofisk diskussion, är det oftast naturligt att välja att arbeta med 
texter som har en form som har en viss affinitet med den nutida 
akademiska genren. Oftast arbetar teologihistoriker därför med 
texter skrivna av professionella teologer och filosofer. Inget hind-
rar i och för sig att andra typer av material används så länge det är 
adekvat ur ett teologihistoriskt perspektiv. Jag har till exempel ar-
betat med äldre lutherska psalmer i en text om teodicéproblemet.34 
Normalt arbetar teologihistoria huvudsakligen med tryckt materi-
al. 

3. Det finns olika berättigade sätt att närma sig teologins och filoso-
fins historia, men de får inte blandas ihop. Teologihistoriska läs-
ningar är inte de enda historiska läsningar av äldre teologiska tex-
ter som är viktiga och intressanta. Teologins idéhistoria, kyrko-
historia, språkhistoria och andra historiska discipliner har lika vik-
tiga uppgifter. Om vi vill ägna oss åt teologihistoria måste vi 
emellertid vara tydliga med vilket tolkningssyfte vi har. En teo-
logihistorisk undersökning av Luthers nattvardssyn kan till exem-
pel sträva efter att försöka harmoniera och se samband mellan 
olika texter och perioder i Luthers liv, medan en idéhistoriker eller 
kyrkohistoriker kan ha ett större intresse av att peka på utveckl-
ingslinjer och förändring. 

4. Teologihistoria förutsätter förtrogenhet med andra historiska di-
scipliner. Teologihistoriens syfte är att göra gamla texter relevanta 
i en nutidskontext. Men det handlar fortfarande om att göra det 

                               
34 Ekstrand 2018. 
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förflutna tillgängligt i ett nutida samtal, inte om att med det för-
flutna som legitimering torgföra en helt egen uppfattning som lika 
gärna hade kunnat formuleras utan någon dialog med historien. 
För att kunna göra det måste teologihistorikern kunna förstå texten 
i det sammanhang där den skrevs, så långt det nu låter sig göras.  

5. Teologihistoria förutsätter ofta en språklig förtrogenhet med tex-
tens ursprungsspråk. Teologihistorien syftar till att göra äldre tex-
ter tillgängliga i ett nutida teologiskt samtal. Varje översättning är 
i sig en tolkning, och det är därför eftersträvansvärt att teologi-
historikern umgås med texterna på originalspråk. När det inte låter 
sig göras, är det viktigt att säkerställa att de översättningar som 
används håller god kvalitet. 

6. Teologihistoria motiveras av att dialogen med det förflutna och 
kommenterandet av klassiska texter är en central arbetsform för 
teologin. För att dialogen ska fungera, måste de klassiska texterna 
respekteras i sin annorlundahet. Teologihistorikern måste akta sig 
för risken att ta kontroll över texterna och framställa dem som mer 
samtida än vad de är. Samtidigt gäller det att inte exotisera texter-
na – de får inte framställas som så annorlunda att de framstår som 
irrelevanta för nutidens diskussioner. Om de verkligen kan visas 
vara irrelevanta ur ett nutidsperspektiv, är de inte av intresse just 
för teologihistorien. 

7. Gränsen mellan teologihistoria och den normativa teolo-
gin/filosofin är flytande. Teologihistoria har alltid ett konstruktivt 
och normativt yttersta syfte – den vill delta i den aktuella debatten. 
En teologihistorisk läsning av Luthers Om den trälbundna viljan 
kan till exempel syfta till att lämna ett bidrag till den nutida filoso-
fiska diskussionen om viljans frihet. Det som är viktigt är att hela 
tiden redovisa sina tolkningssyften, så att läsaren har klart för sig 
vad det är som pågår. 

8. Det finns inte en arbetsmodell för teologihistoriskt arbete, men 
några hållpunkter skulle kunna vara: 
a. Bestäm syftet. Undersöker du ett historiskt material för att 

själv också använda det i analysen av en aktuell fråga, eller 
vill du mera allmänt göra till exempel Augustinus människo-
syn tillgänglig för en filosofisk och teologisk diskussion utan 
att själv gå hela vägen till den nutida diskussionen? Båda syf-
tena är fullt legitima, men läsaren bör få klart för sig vad du 
avser. 

b. Skaffa dig god idéhistorisk, kyrkohistorisk och historisk orien-
tering i ditt material. Utan goda historiska kunskaper blir ana-
lysen lätt ointressant, eftersom du då riskerar att antingen göra 
ditt material så likt dig att det blir ointressant, eller så främ-
mande att det blir lika ointressant. 
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c. Klarlägg textens idéinnehåll. Här är historiska kunskaper helt 
nödvändiga. En teologihistorisk analys av Luthers texter om 
bondekrigen i Tyskland går till exempel lätt vilse utan känne-
dom om de politiska förhållandena i Tyskland på 1520-talet. 

d. Relatera texten till den moderna filosofiska/teologiska pro-
blematik du är intresserad av. Verkar texten över huvud taget 
kunna ha något att säga till den problematiken? Behöver du 
med Wedbergs ord ”hyfsa din klassiker” för att texten ska bli 
maximalt intressant? 

e. Gör en rekonstruktiv tolkning med hjälp av som-om-
tolkningar, teorigestaltning och teoriutbyggnad. För att denna 
tolkningsprocess ska fungera är det viktigt att vara tydlig med 
när gränsen mellan en rent historisk presentation av texten och 
ett mera avancerat tolkningsarbete i Wedbergs mening över-
skrids. 

f. Låt texten bli en verklig dialogpartner. Utgångspunkten för 
teologihistoriskt arbete är att teologin är en kommenterande 
och dialogisk praktik mellan då och nu. Försök därför inte 
tygla det förflutna, utan tolka det så att det blir maximalt in-
tressant i nutiden. Det kan också innefatta att låta det förflutna 
chockera, uppröra och irritera. Det finns inget likhetstecken 
mellan att vara intressant och att vara behaglig. 

 
I ett berömt citat säger den romerske filosofen, talaren och politikern Cicero: 
”nihil tam absurde dici potest quod non dicatur ab aliquo philosophorum” 
(Det finns ingenting så absurt att det inte har blivit sagt av någon filosof).35 
Kanske har Cicero rätt, särskilt om vi lägger till teologerna i citatet. I de 
texter som vi ärvt från det förflutna finns det mycket som är oss främmande. 
En del är säkert så absurt att det saknar allt värde för den nutida diskussion-
en. Men vi får heller inte glömma att absurditet ofta ligger i betraktarens öga. 
Teologihistorikerns uppgift är att närma sig det främmande och visa hur det 
kan vara intressant i nutiden. Uppgiften är inte att sätta sig till doms över det 
förflutna genom att avvisa det som irrelevant. Inte heller är uppgiften att 
sätta sig till doms över nuet genom att säga att det avviker från ett förflutet 
som det borde ha hållit fast vid. Uppgiften är att hålla det existentiella samta-
let levande också över den gräns som bestäms av det mänskliga livets kort-
het. 
 
  

                               
35 Cicero: De Divinatione 2.58. 
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6 Att skriva filosofi: kommentarer till ett 
exempel
Hugo Strandberg 

Många filosofer har påpekat att det finns en risk med ett allför metodiskt 
arbetssätt i filosofi, ja i vetenskap överlag.1 Kritiken, i väldigt allmänna orda-
lag, består i påpekandet att en allmän metod riskerar att göra en blind för 
egenarten av den fråga som ligger framför en: förgivettaganden om hur frå-
gan måste besvaras är del av problemet, inte av lösningen. 

Om det ligger något i den kritiken, innebär det att det är omöjligt att säga 
något om hur filosofiskt skrivande i praktiken går till? Nej, jag tror inte det. 
Den som en längre tid sysslat med filosofi har trots allt gjort en del erfaren-
heter, sett vilka vägar som brukar vara återvändsgränder och vilka som bru-
kar vara fruktbara att gå. På så sätt kan filosofen sägas utarbeta tumregler, 
mer eller mindre medvetna, vilka dock kan se väldigt olika ut beroende på 
vilken typ av filosofisk fråga hon för tillfället ger sig i kast med. Kritiken av 
ett alltför metodiskt arbetssätt innebär då att dessa tumregeler inte får vara 
mer än tumregler, att det är viktigt att begrunda innebörden av de egna ar-
betssätten, liksom att eventuellt också själv pröva andra vis att gå tillväga. 

I den här texten ska jag därför inte beskriva en metod, utan istället försöka 
göra mitt eget sätt att arbeta med en filosofisk fråga mer synligt än det bru-
kar vara i färdiga texter. Om sättet att arbeta med en fråga beror på frågans 
egenart, måste jag utgå från någon viss filosofisk fråga, arbeta med den, och 
kommentera sättet jag arbetar med den på. Det är följaktligen vad jag ämnar 
göra i det följande: text till höger är den filosofiska texten, text till vänster 
mina kommentarer kring utarbetandet av denna filosofiska text. Hade jag 
valt en annan fråga, hade arbetet med den alltså sett väldigt annorlunda ut, 
och därför också kommentarerna. 

Är religiös tro en illusion? 

Ju tydligare man skriver ut den filosofiska frågan, desto 
bättre. Framför allt bättre för en själv: det är väldigt lätt att 
tappa tråden under filosofiskt arbete, inte alls veta vad man 

1 Se Heidegger 2013, 37; Wittgenstein 1992, § 112 (och omkringliggande paragrafer); Adorno 
2003, fr.a. s. 201; Gadamer 2010, 1–2. 
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egentligen sysslar med, komma på villospår och skriva 
saker som mycket väl kan vara intressanta men vars rele-
vans i sammanhanget är oklar också för en själv. Med en 
tydlig problemställning har man hela tiden något att hålla 
sig i när allt annat verkar dunkelt: allt i den filosofiska 
texten ska knyta an till frågan, och om jag inte längre ser 
hur det jag skriver bidrar till besvarandet av den befinner 
jag mig på avvägar. 

Det som alltså ska undvikas är att man börjar skriva 
med bara ett visst tema för ögonen. I det här fallet hade jag 
exempelvis kunnat skriva: ”Den här texten ska handla om 
illusioner och religiös tro.” Med en sådan formulering blir 
det dock oklart vad som hör hemma i texten och vad inte, 
likaså oklart när skrivandet går framåt och när det stampar 
på stället. Har jag ett visst budskap jag vill föra fram i tex-
ten – dock inte den bästa utgångspunkten för filosofiskt 
arbete – bör jag hitta en fråga som detta budskap är ett svar 
på och börja i den. 

Men vad är en filosofisk fråga, i synnerhet en bra for-
mulerad filosofisk fråga? Det är just svårigheten. I själva 
verket är frågans innebörd aldrig helt uppenbar för mig vid 
arbetets början, som om den enda svårigheten vore att 
finna svaret på frågan, inte att komma till klarhet om hur 
den egentligen ska förstås. Det betyder dock att man inte 
behöver bekymra sig alltför mycket om huruvida den första 
formuleringen också är den rätta: att försöksvis ha ställt en 
fråga är bara första steget på arbetet med problemet. Vis-
serligen kan det hända att en förändrad förståelse av frågan 
innebär att det jag skrivit med utgångspunkt i den ur-
sprungliga förståelsen visar sig inte leda någonstans och att 
jag därför måste börja om helt från början, men betydligt 
vanligare är att den förändrade förståelsen medför småju-
steringar av den text jag redan skrivit – i det här fallet må-
hända att jag byter ut ’är’ mot ’kan vara’ i frågan, med 
mångahanda förändringar i den efterföljande texten som 
konsekvens, en typ av modifiering som är nödvändig gång 
efter annan under hela arbetet med texten och faktiskt krä-
ver mer tankearbete än själva råskrivandet – eller att för-
ändringarna av förståelsen av frågan uttryckligen redovisas 
i texten, som ett av dess resultat. Den sista möjligheten 
innebär att det alls inte är så att texten är misslyckad bara 
för att den inte utmynnar i ett svar på frågan. I själva verket 
är uttömmande svar ovanliga; att texten inte ger mer än ett 
bidrag till besvarandet av frågan är alltså på inget sätt otill-
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räckligt, ett bidrag som kan bestå i att jag som läsare nu 
förstår frågan bättre, kanske förstår att den i själva verket 
inte alls är en filosofisk fråga utan en fråga av annat slag 
och därför inte kan besvaras i en filosofisk text. Och inte 
minst kan det filosofiska resultatet vara att frågan visar sig 
vara förvirrad, alltså inte kan besvaras över huvud taget 
utan måste avfärdas. 

En större svårighet är dock att det inte räcker att frågan i 
enbart något slags disciplinär mening är filosofisk. För att 
det alls ska vara någon poäng med att arbeta med frågan 
måste frågan ha en poäng. Men vilka frågor som är ange-
lägna, viktiga och centrala är självt en filosofisk fråga. Det 
är alltså fullt möjligt att jag under arbetet kommer att inse 
att den fråga jag arbetar med är helt oviktig. En sådan in-
sikt finns det stor risk att man försöker skjuta ifrån sig. Ett 
sätt att försöka undvika den frestelsen, samt komma till 
klarhet om vari frågans eventuella betydelse ligger, är att 
under hela arbetets gång ständigt ha följande frågor fram-
för ögonen: varför skriver jag egentligen den här texten, 
varför är den viktig för mig, vad ligger bakom min vilja att 
ställa den här frågan och föra den här diskussionen? 

Var får man de filosofiska frågorna från? För min del 
väcks frågorna ofta i samtal med andra eller vid läsning av 
texter, filosofiska och andra. Det kan vara något jag möter 
som jag tror är ett väldigt viktigt påpekande, utan att dock 
för mig själv kunna förklara vari vikten egentligen ligger, 
det kan vara något jag vill protestera mot, utan att dock 
veta hur eller varför, det kan vara något jag inte vet vad jag 
ska säga om. 

 
I sin En illusion och dess framtid2 hävdar Sigmund Freud 
som bekant att religiös tro är en illusion. Hans resonemang 
är dock inte helt lätt att följa. Begreppet ”illusion”, så som 
Freud använder det, syftar på en föreställnings psykolo-
giska motivering: jag tror något helt enkelt eftersom jag 
önskar att det vore sant.3 Därför, och eftersom merparten 
av texten utgörs av psykologiska resonemang, kunde man 
tro att Freud baserar sitt påstående att religiös tro är en il-
lusion på analytisk erfarenhet. Så verkar dock inte vara fal-
let. Avsnitt 6, där Freud för fram sin tes, föregås av textens 
centrala avsnitt, avsnitt 5, där resonemanget är kunskaps-

                               
2 Freud 2008. 
3 Freud 2008, 373. 
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teoretiskt. Först efter att Freud menar sig ha slagit fast att 
religiös tro är oförnuftig uppstår frågan om den är en illus-
ion eller enbart en villfarelse, hur det med andra ord ska 
förklaras att många människor ändå är troende. Och den 
enklaste förklaringen, verkar Freud mena, är helt enkelt att 
de är det för att de mot sitt eget bättre vetande önskar att de 
religiösa föreställningarna vore sanna. Därför gör Freud sig 
inte skyldig till ett genetiskt felslut (förväxlingen av frågan 
om en föreställnings sanning med frågan om dess upp-
komst) och inte nödvändigtvis heller till en oberättigad ge-
neralisering (dragandet av en allmän slutsats på basis av ett 
alltför litet empiriskt underlag). 
 

Det här stycket hade kunnat vara längre, med citat och fler 
referenser. Det hade också helt kunnat utelämnas. Det enda 
viktiga är ju sist och slutligen de filosofiska tankar som 
utvecklas i den text jag håller på att skriva; om jag ska 
anknyta till andras texter eller inte, och på vilket sätt jag i 
så fall ska göra det, avgörs därför av om det hjälper mig att 
utveckla några viktiga filosofiska tankar eller inte. Jag 
hade alltså kunnat skriva en text om huruvida religiös tro är 
en illusion eller inte helt utan några referenser. I det här 
fallet har jag valt att inte göra så, men skillnaden är faktiskt 
inte så stor. Risken med att diskutera texter skrivna av 
andra är att diskussionen urartar till felfinneri, att jag tror 
mig åstadkomma något väsentligt genom att påpeka inkon-
sekvenser och oklarheter i den diskuterade texten. Kritik 
för sin egen skull är dock poänglös: det är ju den ställda 
frågan och den angelägenhet den eventuellt har saken gäl-
ler. Även när jag diskuterar texter skrivna av andra måste 
jag alltså själv se till att resultatet blir så filosofiskt frukt-
bart som möjligt, exempelvis genom att koncentrera mig 
på sådant i den lästa texten i dialog med vilket mina tankar 
utvecklas på ett givande sätt, eller genom att rekonstruera 
den lästa texten och på så sätt göra den intressantare och 
mer relevant än vad den egentligen är. Givetvis måste det 
jag skriver ha något att göra med den text jag tar upp, an-
nars hade jag ju lika gärna kunnat strunta i att föra den på 
tal, men jag ska heller inte känna mig fjättrad vid den, än 
mindre vid dess bokstav. Som sagt, sist och slutligen är allt 
avhängigt av hur filosofiskt tänkvärd min text blir. (Det här 
är också skälet till varför det är bättre att tolka den diskute-
rade texten så att den verkar vettig: då blir det samtal jag 
för med texten fruktbarare än om jag hade diskuterat något 
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som redan från början är uppenbart korkat.) I det här fallet 
har jag komprimerat referatet till det jag uppfattar som det 
mest väsentliga i Freuds text – en konst svår att behärska 
väl – allt med avseende på det som jag ämnar diskutera i 
det följande. 

 
Men vad innebär det egentligen att säga att något är en il-
lusion? 
 

Här kommer en avgörande punkt i texten. Det är över hu-
vud taget bra att gång på gång ställa frågor i texten, inte 
primärt som retoriskt grepp utan för att det tvingar en som 
skribent att besvara dem, vilket är ett sätt att driva sig själv 
att borra djupare i problemet och motverkar också risken 
att man gör det lätt för sig genom att undvika filosofiska 
svårigheter. Vidare är den typ av fråga jag ställer här vik-
tig. Vad frågan efterfrågar är givetvis inte en definition av 
”illusion”, för en sådan har vi redan fått. Vad som efterfrå-
gas är en beskrivning av vad vi gör när vi säger att något är 
en illusion, en beskrivning av ett sammanhang inom vilket 
detta sägande sker och som gör det meningsfullt. Och det 
är just detta som är så filosofiskt viktigt att rikta blicken 
mot. 
 

Här är ett exempel. Efter en föreläsning sitter jag med 
några ytligt bekanta kursare och dricker kaffe. Mobilen 
ringer. Jag lämnar dem för att ta samtalet. När jag återvän-
der säger en (A): ”Var har hänt? Du ser irriterad ut.” Jag: 
”Jag bor inneboende hos ett äldre par, och nu säger de att 
jag måste flytta ut. Jag förstår inte varför. [Skiner upp] 
Men att jag måste flytta ut gör egentligen inte så mycket. 
Jag får en lägenhet om några veckor och till dess kan jag 
säkert bo hos min kompis Kalle.” A: ”Är inte det där ett 
exempel på just det som togs upp på föreläsningen, en il-
lusion i den mening Freud använder ordet? Du tror att du 
kommer att få bo hos honom bara för att du önskar det!” 
Jag: ”Ja …, kanske det. Jag har förstås inte frågat honom 
ännu, och inte frågat honom om något liknande tidigare. 
Men jag är säker på att han kommer att säga ja.” 

 
Det är bra att försöka göra exemplet så konkret som möj-
ligt. Naturligtvis är det inte en novell eller en pjäs jag hål-
ler på att skriva (och att den litterära stilen lämnar mycket 
att önska behöver jag därför inte bekymra mig så mycket 
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om), så detaljer som eventuellt inte har med saken att göra 
kan jag ta bort. Men det är ändå bra att försöka göra ex-
emplet så konkret som möjligt, något som är svårare än 
vad man kan tro. Utgångspunkten kan vara ett abstrakt 
innehåll: om någon behöver hjälp, kan den önska och tro 
att den kommer att få hjälp av andra. Men vem är det som 
behöver hjälp? vilken sorts hjälp? av vem? till vem säger 
den att den behöver hjälp? Alla dessa frågor får sitt svar i 
exemplet ovan; om jag däremot inte kan föreställa mig en 
konkret situation är det oklart vad jag egentligen menar när 
jag säger också en så enkel sak som det abstrakta innehållet 
ovan. För att exemplet vidare inte ska förutsätta den filoso-
fiska poäng som jag i det följande ska göra med hjälp av 
det bör allvetande berättare undvikas. Vill man verkligen 
förvissa sig om detta bör exemplet vara konstruerat som en 
dramatisk text utan scenanvisningar, det vill säga bara 
innehålla repliker. Det har jag inte riktigt levt upp till ovan, 
men den enda formulering jag skulle vilja få bort om jag 
bearbetade exemplet ytterligare är ”ytligt bekanta”: ut-
trycket finns med för att förklara varför jag inte ber dem 
om hjälp, men har jag då inte till dels avgjort hur exemplet 
ska uppfattas istället för att låta det som faktiskt sker i ex-
emplet vara källan till den förståelse jag (och läsaren) sö-
ker? Något jag däremot definitivt undviker är att skriva 
sådant som att A säger sin andra replik ”cyniskt”: antingen 
måste jag formulera replikerna på så sätt att den eventuella 
cynismen framgår, eller lämna en sådan kommentar till den 
efterföljande diskussionen av exemplet. De dramatiska 
personerna kan med andra ord vara hur förvirrade som 
helst i det de säger, men det är då upp till mig i min dis-
kussion av exemplet att försöka visa det; om jag som allve-
tande berättare däremot redan har slagit fast hur du som 
läsare (och jag som skribent) ska uppfatta det som händer i 
exemplet har jag avgjort saken redan på förhand. Av 
samma skäl är det viktigt att fundera över vem jag som 
skribent är i exemplet. Ska jag tänka mig att jag sitter vid 
kafébordet bredvid och bara råkar höra samtalet? Eller är 
jag del av samtalet? På vilket sätt i så fall, som en tredje 
part, för tillfället inte del i meningsutbytet, eller är jag till-
talad? Här har jag valt att göra mig själv till en aktiv delta-
gare i replikskiftet, något som har konsekvenser för den 
diskussion av exemplet som följer.4 

                               
4 För viktiga diskussioner om hur dåligt tänkta exempel kan vilseleda, se Baz 2012. 
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Det kunde se ut som om det finns två distinkta frågor här: 
frågan om jag önskar få hjälp av Kalle och frågan om jag 
tror att jag kommer att få hjälp av honom. Så kunde det 
vara om den jag önskar få hjälp av vore någon jag inte 
hade någon djupare relation till, exempelvis en av mina 
kursare. Baserat på vad jag känner till om personens karak-
tärsdrag kunde jag då göra en sannolikhetsbedömning av 
vad hon kommer att svara om jag bad henne om hjälp, och 
när jag sedan väl ställer frågan kommer jag att få reda på 
om min bedömning var riktig. Men ett uttryck för min vän-
skap med Kalle är att frågorna inte är distinkta för mig. Så 
snart tanken slår mig att jag kunde bo hos Kalle är proble-
met borta för mig, det är inte så att det nu tar formen av en 
osäkerhet om vad han kan tänkas svara. Och den säkerhet-
en baserar sig inte på ett sannolikhetsresonemang: som 
framgår av sista repliken blir jag konsternerad när diskuss-
ionen förs in på det spåret och har inte mycket att anföra. 
Att frågorna inte är distinkta för mig är ett uttryck för min 
vänskap med Kalle, något som blir än tydligare om vi be-
tänker innebörden av olika förhållningssätt i exemplets för-
längning. Om Kalle svarade nej och det handlade om ett 
sannolikhetsresonemang skulle det bara betyda att jag hade 
fel gällande vad jag trodde att han skulle svara, men inom 
ramen för vår vänskap är det snarare honom jag skulle bli 
besviken på än på mig själv.5 Omvänt kunde Kalle bli be-
sviken på mig om jag inte bad honom om hjälp av skälet 
att jag höll det för osäkert att han skulle hjälpa mig. De två 
frågorna, om vad jag önskar respektive tror, är givetvis inte 
helt identiska, men som sagt inte två skarpt åtskilda frågor; 
skulle frågorna helt falla isär vore det ett uttryck för ett 
problem i relationen mellan oss. 
 

Det här är alltså kommentarer till exemplet ovan. Lite är 
det ett resultat av lättja: att skriva ut saker i kommentarerna 
istället för att försöka visa upp det i exemplet självt är lät-
tare, men sämre. Bäst vore förstås om exemplet vore så-
dant att läsaren själv ser den filosofiska innebörden, utan 
att jag talar om för henne vad hon ska se. Och bäst också 
för mig själv: är mina kommentarer verkligen något jag har 
förstått, eller är det bara något jag skriver? Jag borde alltså 
arbeta mer med exemplet. I och för sig är inte gränsen mel-

                               
5 Jfr. Hertzberg 1994, 128–129. 
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lan exempel och kommentar skarp om man, som jag har 
gjort här, formulerar sig i första personstermer. Kommen-
tarerna kan alltså läsas som tankar jag har i exemplet sna-
rare än som kommentarer till det, och en ytterligare bear-
betning kunde göra det tydligare. Värt att tänka på är dock 
att läsaren knappast är intresserad av mig som person. Att 
skriva i första personstermer handlar alltså inte om självbi-
ografiskt skrivande (och exemplet är heller inte självbio-
grafiskt), inte heller om psykologisk spekulation om hur 
jag antagligen hade reagerat i en situation av det här slaget, 
utan om vilka möjligheter jag ser i situationen och deras 
innebörder, möjligheter och innebörder som jag alltså vill 
göra läsaren uppmärksam på. Fördelen med att formulera 
sig i första personstermer är att jag på så sätt minskar ris-
ken att jag bara slappt räknar upp teoretiska möjligheter, 
beskrivna sub specie aeternitatis och därmed ytligt tänkta: 
för att något på allvar ska vara en möjlighet måste det vara 
en jag verkligen kan se mig själv leva, och om jag tycker 
mig kunna föreställa mig levda möjligheter som aldrig 
kunde bli mina är den filosofiska frågan vilka slag av relat-
ioner jag kan se mig ha till dem som lever dessa.6 Slutligen 
är den kontrast jag gör här – mellan sannolikhetsresone-
mang å ena sidan, tänkande utgående från personliga relat-
ioner å andra sidan – en kontrast som allt emellanåt är vik-
tig att påminna sig om, då den senare sidan är en som ofta 
filosofiskt förbises. Som jag sade i kommentarerna innan 
exemplet: att fråga vad det egentligen innebär att säga att 
något är en illusion är inte att fråga efter en definition utan 
att fråga efter en beskrivning av ett sammanhang inom 
vilket detta sägande sker. Det är ju först när ordet sätts i 
bruk i ett bestämt sammanhang, när det används i samtal, 
som ordet gör någon skillnad; att stanna vid definitionen 
och ignorera samtalen är därför att förbise hur intimt för-
bundna personliga relationer och den skillnad ordet gör är.7 

 
Hur är det nu om någon ber Gud om hjälp? Detta är långt 
ifrån helt analogt med att be Kalle om hjälp – en troende 
skulle knappast be att få bo hemma hos Gud i samma me-
ning som man kan be Kalle att få bo hemma hos honom, 
använde hon frasen ”bo hemma hos Gud” skulle den ha en 
annan innebörd än ”bo hemma hos Kalle” – men den tro-

                               
6 Jfr. Gaita 2004, kap. 17. 
7 Jfr. Hertzberg 2009. 
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ende kunde ändå se det som analogt i det avseendet att 
också relationen till Gud ska förstås i termer av vänskap 
och kärlek, vilket skulle betyda att det inte är ett generellt 
problem om önskningar är inblandade, om tron alltså är 
psykologiskt motiverad. Eller snarare: är det ett generellt 
problem, då måste också den typ av relation jag har till 
Kalle i exemplet ovan avvisas. 

 
Redan exemplet om mig och Kalle antydde förstås att bön 
skulle vara fokus för min religionsfilosofiska diskussion. 
Det kan ändå förvåna: vore det inte mer naturligt att disku-
tera tron på Guds existens? Om man dock gjorde det, 
skulle man ändå behöva utgå från något exempel på hur 
denna trosföreställning tar sig uttryck, för att någon säger 
”jag tror att Gud existerar” (eller motsatsen) till andra (el-
ler till sig själv) betyder, så länge det betraktas isolerat, 
ingenting. Och är inte bön ett möjligt exempel på ett sådant 
uttryck? Att jag varnar för analogislut har just med detta att 
göra: en förståelse av bön når man inte genom att utreda 
vad det innebär att be någon om något i allmänhet, och 
sedan bara lägga till trosföreställningen om Guds existens. 
Analogier bör alltså hanteras varsamt, viktiga skillnader 
mellan det som i något avseende är analogt finns förstås 
och bör inte döljas. (Påpekandet av skillnaden ovan förbe-
reder också den kommande tankegången, som just har med 
sådana viktiga skillnader att göra.) Sammanfattningsvis har 
alltså exemplet så här långt använts för att hjälpa en få syn 
på att något man kan tro gäller i allmänhet (att det alltid är 
ett problem om man tror något för att man önskar att det 
vore sant) i själva verket inte gör det. Eller som sagt sna-
rare: det tydliggör vad det skulle innebära att hålla fast vid 
den generella tesen. Det gör det dock bara lite tydligare, 
och vi hade förstås kunnat gå vidare och mer i detalj besk-
riva det liv där den generella tesen levs, med eventuell 
följd att det livet visar sig vara fullt av självbedrägeri. En 
annan typ av exempel som också hade kunnat fungera vore 
ett exempel på en situation där någon på ett problematiskt 
sätt tror att något är fallet för att den önskar att det vore 
det: på så sätt hade det kunnat bli tydligt att sådana situat-
ioner är mer särpräglade än vad den generella tesen uppger. 

 
En religionskritiker kunde då återvända till kunskaps-
teoretiska resonemang och hävda att även om inte 
mycket måhända är vunnet genom att beskriva religiös 
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tro som en illusion i den mening Freud använder ordet, 
bör religiös tro ändå beskrivas som en illusion i en 
mindre teoretisk mening av ordet: som misstagen. Det 
händer nämligen att man får hjälp av folk när man ber 
dem om det, men någon hjälp från Gud får man inte ef-
tersom Gud inte existerar, kunde religionskritikern säga. 
 

Här kunde man kanske förvänta sig att jag skulle ta upp 
avsnitt 5 i Freuds En illusion och dess framtid som, som 
sagt, innehåller sådana kunskapsteoretiska resonemang och 
i själva verket är det centrala avsnittet i boken, inte avsnitt 
6 där Freud för fram sin berömda tes. Det kunde vara fres-
tande, eftersom Freud där är väldigt förvirrad och en dis-
kussion av avsnittet följaktligen skulle göra det enkelt för 
mig att göra en del smarta kommentarer. Men nu handlar 
inte filosofi om att briljera, utan om att ge sig själv och 
läsaren en bättre och djupare förståelse av det spörsmål jag 
bestämt att min text ska behandla. 
 

Låt oss därför återvända till exemplet. Vilka invänd-
ningar kunde någon resa mot min tro att jag kommer att 
få hjälp av Kalle? Du tror fel, kunde någon hävda, Kalle 
säger alltid nej om man ber honom om hjälp. Eller: du 
kommer inte att få tag i honom, han är på en längre 
fjällvandring och någon mobiltäckning finns inte där. 
Eller: Kalle har flyttat härifrån, så han har ingen lägen-
het du kan bo i. Eller: Kalle är död. I inget av dessa fall 
har den tänkta kritikern något att invända mot menings-
fullheten hos min tro att jag kommer att få hjälp av 
Kalle. Vad jag tror är fullt begripligt, det råkar nu bara 
vara fallet att jag inte kommer att få någon hjälp. Med 
andra ord menar kritikern att jag hade kunnat ha rätt, 
och invändningen riktar sig heller inte mot möjligheten 
att fråga någon annan vän om hjälp. Religionskritikerns 
invändningar är dock inte av det här slaget. Invändning-
ar av någotsånär liknande slag skulle fortfarande vara 
religiösa: Gud är tyst och besvarar aldrig några böner, 
kunde den religiöst förtvivlade säga, du borde be till 
Gud, inte till avgudar, kunde missionären säga, att be på 
kyrkans sätt fungerar inte för mig men jag tror att det 
kan finnas andra vägar, kunde sökaren säga. Religions-
kritikerns hänvisning till Guds icke-existens måste för-
stås som ett avvisande av alla sådana religiösa uttryck. 
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Här har vi ett annat sätt man kan använda exempel på: som 
kontrast. Tanken är alltså att en bättre förståelse av det vi 
diskuterar kan nås genom att vi uppmärksammar skillnader 
gentemot andra företeelser.8 Vidare är det viktigt att inte 
förhasta sig och direkt fråga om religionskritikern har rätt 
eller inte, utan först försöka bättre förstå vad det egentligen 
är vi eventuellt ska ta ställning till. Filosofiskt är det van-
ligt att något som ytligt betraktat verkar klart i själva verket 
inte alls är det. 
 

Vid närmare eftertanke är det alltså vilseledande att be-
skriva religionskritikerns invändningar som kunskaps-
teoretiska. Om det är en kunskapsfråga vi är oeniga om, 
då råder i alla fall någorlunda enighet om vad som 
skulle räknas som stöd för respektive invändningar mot 
olika anspråk på kunskap på det aktuella området, men 
det gör det knappast här. Religionskritikern behöver 
alltså inte förneka att en troende kan känna sig stärkt ef-
ter att ha bett Gud om styrka att klara av en svår bo-
stadssituation, eller att hon senare verkligen har blivit 
erbjuden att bo hemma hos sin vän Stina, utan skillna-
den mellan religionskritikern och den troende består i 
att den senare här ser Guds svar medan den förra inte 
ser det så. Om invändningen däremot vore kunskapsteo-
retisk, då vore frågan om bönen en fråga om dess effek-
tivitet som strategi, bönen skulle alltså för den troende 
vara ett sätt att uppnå saker som hon lika gärna, om än 
måhända mindre effektivt, kunde uppnå också utan den, 
och hon skulle alltså mena att det gick att förstå livet 
och världen helt oberoende av Gud. Skillnaden blir sär-
skilt påtaglig i det sistnämnda fallet, där hon blir erbju-
den att bo hemma hos sin vän Stina: om bönen vore en 
strategi skulle hennes förståelse och den icke-troendes, 
som givetvis också kan bli erbjuden att bo hemma hos 
en vän, bara skilja sig gällande hur de förklarar vad som 
skett, inte gällande vad som skett. Skillnaden mellan re-
ligionskritikern och den troende består alltså inte i att 
den första drar bort och den andra lägger till, medan 
Gud och världen ses på samma sätt av båda. 

 
Här har vi två exempel på saker jag gjort redan tidigare: för 
det första att klargöra genom kontrastering, för det andra 

                               
8 För gott om goda exempel på hur det kan göras i religionsfilosofiska texter, se Moore 1988. 
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att diskutera en fråga inte genom att tillämpa en definition 
(av ”kunskapsteoretisk”, exempelvis) utan genom att pla-
cera frågan i ett livssammanhang (situationer, här bara 
skisserade, där vi är eniga och oeniga om olika saker). 

 
Alla skillnader i övrigt obeaktade, är sådana oenigheter 
tänkbara också i fallet med mig och Kalle. Säg att jag 
bor hos honom någon vecka. Själv ser jag det som ett 
uttryck för vår vänskap, men någon annan kunde hävda 
att Kalle är beräknande, försöker ställa sig in eller 
skaffa sig en hållhake. Den här oenigheten är långtifrån 
enkel att bilägga, men ligger heller inte utanför vad som 
är möjligt att diskutera, handlar heller inte om ”värden” 
i kontrast till ”fakta” (en distinktion som inte är till 
mycket hjälp om man vill förstå frågan om huruvida jag 
är godtrogen eller den andre cynisk). Svårigheten har i 
hög grad att göra med att självprövning krävs om man 
ska komma till insikt om att man haft fel gällande en 
sådan här fråga, insikten innebär med andra ord en för-
ändring inte av en isolerad trosföreställning utan av hur 
jag uppfattar mig själv och förhåller mig till andra, en 
prövning och en förändring som inte är lätt. 
 

”Alla skillnader i övrigt obeaktade” är en viktig fras. Jag 
har redan tidigare varnat för analogi-resonemang: likheter 
kan vara belysande, men någonstans finns också skillnader 
som man inte ska blunda för. Jämförelsen här gör jag alltså 
i negativt syfte, inte i positivt: den oenighet mellan relig-
ionskritikern och den troende jag beskrev ovan ska inte 
tros vara helt unik, att oenigheter är svåra att bilägga bety-
der inte att det är omöjligt att göra det, att det är svårt att 
göra det betyder inte att oenigheten rör ”värden” i kontrast 
till ”fakta”, den distinktionen och de kategorierna är långti-
från självklart klargörande, alla frågor är inte sådana att jag 
kan hålla mitt eget liv utanför diskussionen. 
 

Det här betyder att frågan om huruvida religiös tro är en 
illusion eller inte, och omvänt huruvida förkastandet av 
religiös tro är en illusion eller inte, trots allt är en viktig 
fråga, fast på ett annat sätt än Freud tänkte sig. Det 
finns inget skäl att tro att den självprövning som vi har 
sett är av nöden när det gäller mitt förhållande till andra 
människor skulle vara mindre behövlig när det gäller 
vilka religiösa möjligheter jag ser och inte ser. Det sa-
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ken gäller är alltså att försöka komma på det klara över 
hur mina egna brister och svårigheter med livet tar sig 
uttryck i vad jag blundar för och i vilka dimridåer jag 
lägger ut för mig själv för att dölja det jag inte vill se, 
brister som min inskränkthet, sentimentalitet, cyniskhet, 
kortsynthet, kylighet, likgiltighet, koncilians.9 

 
Efter att ha avfärdat något kan man ändå försöka se om det 
ligger något i det som avfärdats: finns det ändå något vik-
tigt den avfärdade texten pekar på? Som sagt, det viktiga är 
hur tänkvärd min egen text till sist blir, och finns det flera 
sätt, inte bara negativa, som den diskuterade texten kan 
hjälpa mig, så är det ju bara bra. Vidare försöker jag i av-
snittet ovan visa på den existentiella angelägenheten hos 
den fråga som min text har handlat om. Skulle jag miss-
lyckas med att visa på den skulle det vara ett allvarligt 
misslyckande, för skulle inte det betyda att min text vore 
en sluten värld, utan relation till det liv vi lever? Den här 
angelägenheten skulle kunna diskuteras betydligt mer ut-
förligt än vad jag gjort här, och en sådan diskussion skulle 
behöva föras i första personstermer, framför allt eftersom 
det annars inte skulle vara något exempel på självprövning, 
men också för att göra diskussionen realistisk, konkret, 
verklig. För mig skulle en sådan diskussion förstås vara 
givande, men jag får inte glömma att jag också skriver för 
en läsare, och poängen med en sådan diskussion måste 
därför vara att inbjuda läsaren till en motsvarande själv-
prövning för egen del, vilket betyder att läsarens blick 
måste vändas bort från mig, måste vändas mot hennes eget 
liv.10 

 
Dessa brister och svårigheter tar sig heller inte bara ut-
tryck i vilka religiösa möjligheter jag ser och inte ser, 
utan likaså i hur jag tar mig an filosofiska frågor, vilka 
frågor jag undviker att ställa, vilka möjligheter jag ser. 
Den filosofiska frågan om huruvida religiös tro är en il-
lusion eller inte kan alltså inte lösgöras från frågan om 
mina illusioner generellt i livet. Och samma som gäller 
för mitt skrivande av texten gäller givetvis ditt läsande 
av den: frågan om vad du finner i den här texten – tänk-

                               
9 Jfr. Strandberg 2015. 
10 Jfr. Kierkegaard 2013, 122–136. 
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värdheter eller struntprat – kan inte lösgöras från frågan 
om dina egna illusioner. 

 
Här knyts texten ihop, den fråga som jag ursprungligen 
ställde får sitt svar, som här inte direkt är ett svar utan mer 
en kort sammanfattning av var några av svårigheterna lig-
ger vad beträffar dess besvarande. Eller snarare är det inte 
den fråga jag ursprungligen ställde som får sitt svar: vår 
förståelse av frågan har förändrats under textens gång, och 
insikten i vari svårigheterna ligger är också en insikt i hur 
frågan bör förstås. Jag pekar dessutom utöver den fråga 
som texten diskuterat, för att på så sätt framhålla att frågan 
har att göra med en mer omfattande fråga, särskilt med 
avseende på hur man ska förstå vad det innebär att göra 
filosofi. Mot slutet av ens text är det bra att säga något om 
vad man egentligen gjort i den, vilken bäring och ställning 
man menar att ens poänger har, och det jag skrivit ovan är 
ett första utkast till en sådan diskussion. Därmed är det inte 
bara i mina kommentarer här till vänster man kan finna en 
beskrivning av hur filosofiskt skrivande kan gå till, utan 
också något som mer eller mindre uttryckligen står att 
finna i varje god filosofisk text. 
 
Till sist skulle jag vilja komma med några ytterligare kommentarer, sådana 
som inte har fått någon riktig plats i direkt anslutning till den filosofiska 
texten. De rör alla språkliga frågor, i vid bemärkelse. Temat för den här tex-
ten är ju ”att skriva filosofi” och jag hoppas det framgår vid det här laget att 
jag inte betraktar skrivandet som skiljt från tänkandet, som om de språkliga 
frågorna bara rörde hur tankarna ska förmedlas till andra. Tvärtom är skri-
vandets svårighet och svårigheten att nå klarhet över sig själv väldigt nära 
relaterade, om än inte identiska. Och svårigheten att nå klarhet över sig själv 
är inte en svårighet att nå klarhet över sig själv som isolerad individ, utan en 
svårighet att förstå livet och det som händer i det, dess betydelse och inne-
börd. Det är just därför som de frågor jag nämnde tidigare – varför skriver 
jag egentligen den här texten, varför är den viktig för mig, vad ligger bakom 
min vilja att ställa den här frågan och föra den här diskussionen? – är så vik-
tiga. 

Som sagt, de kommentarer jag skulle vilja lägga till här rör alla språkliga 
frågor, i vid bemärkelse. Filosofi är ju i hög grad ett arbete med språket, att 
finna bra beskrivningar av det frågan gäller, ord som träffar. En god filoso-
fisk text pekar så att säga ut något för läsaren och hjälper henne därigenom 
att få syn på det. Därför finns det inte endast ett sätt att skriva, för samma 
sak kan pekas på från många olika håll och på många olika vis, vilket gör att 
det finns stort utrymme för stilistiskt experimenterande. Hur tydligt jag än 
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pekar finns det dock ingen garanti för att läsaren får syn på det jag pekar på, 
men framför allt är det viktigt att som skribent tänka på att redan om jag 
pekar bara lite snett är risken stor att läsaren aldrig får syn på det jag vill 
rikta hennes uppmärksamhet på, och kanske gör inte heller jag det. Det är 
därför som språkliga frågor är så viktiga. 

Den oundgängliga språkliga bearbetningen är dock en del av arbetet som 
är osynlig för läsaren, hur mycket arbete som läggs ner på till synes små 
språkliga justeringar. Denna bearbetning sker på strukturnivå: den ordning 
saker kommer upp i texten ändras, tankegångar delas upp när jag upptäcker 
att jag vill säga två saker samtidigt och därför rör samman dem. Framför allt 
sker bearbetningen förstås på ordnivå, och som jag tidigare nämnt kräver de 
exakta ordvalen mer tankearbete än det skisserande skrivandet. Exempelvis: 
utesluter jag vissa möjligheter eller vill jag tvärtom påpeka en möjlighet som 
inte kan uteslutas? ska jag skriva att något är på ett visst sätt, eller att det kan 
vara det? I läsningen av andras texter bör man visserligen inte ogeneröst 
pressa formuleringarna alltför hårt, men heller inte förbise hur författaren 
exakt har formulerat sig, som om det var en tillfällighet och något som hon 
inte ägnat någon uppmärksamhet. Under skrivandet av egna texter, däremot, 
finns det nästintill alltid rum för ytterligare skärskådande av enskilda formu-
leringar. 

Som jag just antydde är det vanligt att folk läser in saker i texter, ofta ge-
nom att inte tillräckligt beakta de exakta formuleringarna, och därför kan det 
vid skrivandet av egna texter vara frestande att medelst deklarationer försöka 
undvika att själv råka ut för det som andra råkar ut för. Om det föranleder en 
verklig diskussion som klargör för läsaren – och för mig själv! – hur det jag 
skrivit i texten förhåller sig till skenbart snarlika idéer är det förstås bara bra. 
Men rena deklarationer ger ingen förståelse, och verkar mest bara vara där 
på grund av min egen fåfänga. Men varför ska jag bry mig om vad folk 
eventuellt kommer att tänka om mig? Det är saken texten gäller, inte mig, 
det är den som ska belysas. 

Att den språkliga bearbetningen är en del av arbetet som är osynlig för lä-
saren betyder också att läsaren inte ser vilka formuleringar som valts bort. 
Men karaktäristiskt för olika sätt att arbeta filosofiskt är förstås inte bara det 
som är närvarande i texten, utan minst lika mycket det som är frånvarande. 
Sådant är dock svårt också för mig själv som skribent att lägga märke till, så 
jag får här nöja mig med att nämna några saker jag är medveten om. 

Något jag framför allt försöker undvika, utan att måhända helt inse själv 
att jag kan ha misslyckats, är klassisk filosofisk terminologi och akademiska 
modeord. På ett ställe i texten blir detta undvikande klart uttalat, nämligen 
när jag skriver att den oenighet jag diskuterat inte rör ”värden” i kontrast till 
”fakta” och att den distinktionen och de kategorierna är långtifrån självklart 
belysande. Kritiken av begreppet värde (och därmed också av begreppet 
faktum, om det förstås i kontrast till värde) kunde ha gjorts utförligare, för i 
själva verket menar jag att begreppet värde, som har en uppenbar plats inom 
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ramen för en kapitalistisk ekonomi, korrumperar förståelsen av moraliska 
och existentiella frågor på ett grundläggande sätt.11 Att ifrågasätta etablerade 
begrepp och kategoriseringar är generellt en viktig filosofisk uppgift. Även 
om man dock inte är alls så kritisk finns det skäl att vara varsam: en viss 
kategori kan vara alltför vid, med följd att begreppet inte hjälper en att klar-
göra det saken gäller, och en tanklös användning också av ett begrepp som 
kunde ha varit träffande gör att ingen förståelse nås. Ett vanligt test på att 
någon har förstått är ju att be den uttrycka det med andra ord, och det är en 
uppmaning som är viktig att rikta också till sig själv. Ett klichémässigt språk, 
däremot, gör inget klarare utan döljer snarare, både för mig själv och för 
läsaren.12 

En annan sak som i viss utsträckning är frånvarande i texten är referenser. 
Här skulle jag definitivt kunnat ha fler, så det är alls inget jag försöker und-
vika. Men man bör ändå fundera över vilken funktion referenserna har. I 
samband med citat och referat är svaret självklart, men annars? Svaret är väl 
att referenserna bör vara till hjälp för den läsare som vill gå vidare med frå-
gan, men att då ha långa listor med referenser till böcker och artiklar som 
skribenten på sin höjd har läst slarvigt, om alls, dränker läsaren med osovrat 
material, och har mer att göra med en vilja att ge en viss bild av sig själv än 
om att vara till hjälp. (Omvänt är det bara vettigt att kritisera en skribent för 
att inte ha nämnt en viss text om den tankegång hon försöker utveckla hade 
påverkats, och det i positiv riktning, hade hon tagit intryck av den oom-
nämnda texten.) Frågan om hur mycket referenser man ska ha hänger också 
samman med vad det är vettigt att koncentrera sin läsning på. Som jag skrev 
tidigare är kritik för sin egen skull poänglös, så i den mån det är vettigt att ge 
sig in i en samtida debatt är det bara om det hjälper en att i texten utveckla 
något filosofiskt tänkvärt, men risken är förstås att man förlorar det ur sikte 
som var det egentligt angelägna för en. Min egen erfarenhet är alltmer den 
att den verkligt fruktbara filosofiska läsningen äger rum när jag läser filoso-
fiska, men för den del också skönlitterära, texter som inte, eller skenbarligen 
inte, handlar om den fråga jag själv arbetar med. Då är det snarare ett sätt att 
tänka som jag börjar ana betydelsen av, ett sätt att tänka som också blir mitt 
och följer med mig vilken fråga jag sedan än arbetar med. 

Frågan om vad som hör hemma i en viss text och vad inte har dock också 
en mer svårfångad aspekt, och jag ska avsluta med att försöka säga något om 
den. När andra kommenterar texter jag håller på att skriva händer det då och 
då att jag, fast kommentaren är vettig och har med den diskuterade saken att 
göra, ändå känner att jag inte kan ta hänsyn till den, då ett sådant tillägg inte 
”passar in”. Jag inbillar mig att det finns en viss likhet med konstnärligt ar-
bete: om jag står mitt uppe i arbetet med en tavla kan jag inte bara lägga till 
en blå nyans på duken, hur bra den än skulle fungera för sig själv, för det 

                               
11 Jfr. Strandberg 2014, 67. 
12 För en bra diskussion om dessa frågor, se Collingwood 2005, kap. 10. 
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skulle rubba balansen i kompositionen som helhet. Det där kan förstås vara 
överdriven känslighet och användas för att undvika att ta till sig kritik. Men 
att fästa vikt vid textens ”litterära” dimension måste inte vara fråga om så-
dant, för en filosofisk text verkar inte enbart genom sina enskildheter utan 
har också en helhetsverkan, som därför inte kan lämnas utan avseende under 
skrivandet. För kommentatorn är det förstås svårare att skapa sig en helhets-
bild av texten än för skribenten, eftersom den förra ägnat betydligt mindre 
tid åt den än den senare. Att det är svårare för kommentatorn betyder dock 
inte att det för mig som skribent är enkelt att klart redogöra för vad jag vill 
med texten som helhet. Den filosofiska svårigheten är ju inte enbart att finna 
svaret på frågan, utan också att komma till klarhet om hur den egentligen ska 
förstås, det vill säga om vad jag egentligen vill med texten. 

Och det är just därför det inte finns något sådant som filosofiska meto-
der.13 
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7 Att arbeta religionsfilosofiskt med 
empiriskt material                                                        
Ulrica Fritzson      

Många filosofiska diskussioner rör sig kring människans existentiella och 
religiösa belägenhet. De ger upphov till frågor och antaganden som emel-
lanåt rör svåra mänskliga erfarenheter – oftast utan att filosofer söker någon 
koppling till en levande människas erfarenhet.1 Frågan som uppstår i sam-
manhanget blir: i vilken utsträckning kan den filosofiska diskussionen utsäga 
något om en människas svårare existentiella belägenheter, utan att alls kom-
municera med människan som lever med och erfar dessa belägenheter? Av 
detta skäl menar jag att det är angeläget att exponera den filosofiska diskuss-
ionen för de levande erfarenheter som man kan komma i kontakt med om 
man inkluderar ett empiriskt material i sin forskning.  

Med exempel från min avhandling Jag kunde åtminstone berätta hur jag 
dödade henne2 ska jag resonera kring hur användandet av ett empiriskt 
material i ett religionsfilosofiskt arbete kan berika filosofiska reflektioner 
kring skuld och försoning, med utgångspunkt i den fenomenologiska veten-
skapsteoretiska traditionen.  
 
Bakgrund och utgångspunkter  
”Jag kunde åtminstone berätta hur jag dödade henne.” Så svarade Martin, en 
av dem jag intervjudade när jag arbetade med min avhandling, då  jag frå-
gade honom hur han upplevde mötet med sina brottsoffer, mamman och 
pappan till den 14-åriga flicka han mördat. Martin berättade hur mamman 
kom till mötet med ett enda syfte, nämligen att önska honom att han skulle 
ruttna i helvetet. Således var det ett långt och svårt möte med flickans föräld-
rar. Men Martin berättade också om en befrielse som förvånade mig, en be-
frielse som i princip alla mina intervjupersoner på olika sätt gav uttryck för 
efter mötet med sina brottsoffer. Hur kan det vara befriande att lyssna till 
brottsoffrens många gånger fruktansvärda berättelser om förlust, långvarig 

                               
1 Ett undantag här utgörs till exempel av livsåskådningsforskningen, se till exempel Bråkenhi-
elm, Essunger, Westerlund 2013. 
2 Fritzson, Ulrica. 2017. Jag kunde åtminstone berätta hur jag dödade henne. Om transforme-
rande, rehumaniserande och försonande möjligheter för en skyldig människa med utgångs-
punkt i Martin Bubers begrepp existentiell skuld. Diss., Lunds universitet. 
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smärta och till och med hat? Vad handlar denna befrielse om och på vilket 
sätt står den i relation till förövarens skuld? 

Som religionsfilosof har mitt intresse alltid rört sig kring människans exi-
stentiella tillstånd och hennes frågor kring livet och dess djupare mening i 
förhållande till hennes livsvillkor. De frågor kring skuld, existens, mening, 
subjektsblivande och försoning som religionsfilosofin har kompetens att 
hantera blev för mig levande och konkreta när jag för första gången fick 
komma in på Pollsmoor Correctional Centre utanför Kapstaden i Sydafrika i 
mars 2004. Jag presenterades för ett reparativt rättviseprogram (hädanefter 
kallat RR-programmet) som drevs av fängelsekyrkan på Pollsmoor Cor-
rectional Centre, Hope Prison Ministry, och blev drabbad av det jag såg och 
hörde. Dömda förövare anmälde sig frivilligt till ett intensivt program där de 
förväntades erkänna sina brott inför varandra, sina anhöriga och i den mån 
det var möjligt också inför sina brottsoffer. Många svåra berättelser och erfa-
renheter presenterades för mig. Det tycktes mig som om de förövare som 
genomgick hela programmet, inklusive mötet med brottsoffren, också upp-
levde stor befrielse därigenom. Både de som ansvarade för programmet och 
förövarna själva talade om erfarenheterna som följde ur programmet i termer 
av försoning, befrielse från skuld, värdighet och att känna sig som en männi-
ska igen. Det verkade finnas en koppling mellan förövarens skuld, erkän-
nandet inför och mötet med vederbörandes brottsoffer samt erfarenheter av 
befrielse, försoning och att känna sig som en människa igen, vilket gjorde 
mig intresserad.  

Där och då föddes tanken på att inte bara diskutera människans existenti-
ella skulderfarenheter och möjligheter till försoning på ett teoretiskt plan. 
Tänk om jag också kunde använda mig av de dömda förövarnas erfarenheter 
och vittnesbörd om vad de gått igenom för att berika den religionsfilosofiska 
diskussionen kring människans existentiella belägenheter? Tänk om jag li-
kaså med hjälp av religionsfilosofins diskussioner kunde förstå vad det var 
som faktiskt hände med de dömda förövarna när de erkände sin skuld och 
sina brott inför sina brottsoffer? Tänk om religionsfilosofin kunde hjälpa mig 
att diskutera en skyldig människas möjligheter till försoning i förhållande till 
de erfarenheter av befrielse som jag tyckte mig uppmärksamma hos de 
dömda förövarna som genomgått RR-programmet på Pollsmoor Correctional 
Centre?  

Med hjälp av kvalitativa intervjuer med 21 dömda förövare som genom-
gått RR-programmet och träffat sina anhöriga och brottsoffer, fyra delta-
gande observationer vid RR-programmet och en (icke-deltagande) observat-
ion vid ett möte mellan förövare och brottsoffer har jag sökt att förstå vad 
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det är som framträder i mötet mellan dessa förövare och deras anhöriga och 
brottsoffer.3  

Utgångspunkten för mina metodologiska ansatser i min avhandling har 
jag hämtat från den fenomenologiska filosofitraditionen. Eftersom jag 
använder mig både av ett empiriskt intervjumaterial och en teoretisk filoso-
fisk diskussion behöver jag en metod för att hantera intervjumaterialet och 
en teoretisk hållning som utgår från gemensamma vetenskapsteoretiska 
grunder och antaganden. Med utgångspunkt i en fenomenologisk livsvärlds-
ansats4 – både i hanteringen och systematiseringen av mitt intervjumaterial 
och som bakgrund, förutsatt och inkluderad, i mina filosofiska reflektioner – 
har jag fört mina diskussioner utifrån en gemensam epistemologisk och on-
tologisk grund hämtad från den fenomenologiska filosofitraditionen. 

Att anta en fenomenologisk hållning till mina intervjuer har jag funnit 
både fruktbart för mitt syfte och respektfullt gentemot mina intervjupersoner. 
Min avsikt med att inkludera ett intervjumaterial är inte att nå fram till kau-
sala samband eller objektiva fakta om förövare, existentiell skuld och förso-
ning. Jag är istället intresserad av att förstå så mycket som möjligt om mina 
intervjupersoners erfarenheter av att leva med existentiell skuld och att möta 
sina anhöriga och brottsoffer. Därför har det varit av stor vikt för mig att låta 
berättelser och erfarenheter få framträda på sitt eget sätt, utan att jag antar 
någon teoretisk eller metodologisk förförståelse kring vad de berättar om. 
Till min hjälp har jag därför använt mig av en fenomenologisk innebördsana-
lys för att kunna dela in intervjusvaren i meningssammanhang och fenome-
nologiska framträdanden och på så sätt göra intervjusvaren kommunicerbara 
i mina filosofiska reflektioner.5 Det är mina intervjupersoners erfarenheter 
och upplevelser jag sedan vill använda mig av på ett sådant sätt att de hjälper 
mig i mina filosofiska reflektioner att ställa frågor och komma med invänd-
ningar, uppmärksamma eventuella processer och förutsättningar i mötet och 
om möjligt bistå mig i mitt utforskande av skuld och möte med dem man 
skadat och kränkt. Min fenomenologiska utgångspunkt i detta arbete ligger, 
som Pivčević uttrycker det: ”[in the] acceptance of the general principle that 
philosophical priority should be given to an analysis of experiences from the 
point of view of those who have the experiences or are able to have them”.6  
                               
3 För urval av intervjupersoner, genomförande och sammanställning av intervjuer, systemati-
sering av intervjumaterial med hjälp av fenomenologisk innebördsanalys, deltagande obser-
vationer och etiska överväganden, se Fritzson 2017, 51-89.  
4 Med livsvärldsansats avser jag en ansats som tar sin utgångspunkt i den betydelse av be-
greppet ’livsvärld’ som från början återfinns i Edmund Husserls fenomenologiska teori. Med 
livsvärld (ty. Lebenswelt) avses ett antagande om en förreflektiv levd erfarenhet av världen. 
Det vi filosofiskt reflekterar över förutsätter denna förreflektiva livsvärld på ett sådant sätt att 
det är genom vårt medvetande vi varseblir och erhåller kunskap om världen och fenomenen i 
världen, se Kearney, 1984, 3-4. Metodologiskt utgår ett flertal forskare från en livsvärldsan-
sats i relation till sina respektive forskningsämnen, se till exempel Bengtsson, red., 2005 och 
Dahlberg, Drew, Nyström, 2001.   
5 Fritzson 2017, 155 ff. 
6 Pivčević, 1975, xii. 
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Filosofiska reflektioner 
Att filosofiskt reflektera innebär att i någon form analysera, diskutera och 
be-arbeta information, kunskap och empiri utifrån det vi med vårt förstånd 
och medvetande kan uppfatta och omfatta. Filosofisk reflektion förekommer 
inom i stort sett alla filosofiska teoribildningar och är i det avseendet ett 
allmänt, brett och vittomfattande begrepp vilket jag inte har för avsikt att ge 
en full-ständig redogörelse för här.7 Ordet ”reflektion” betyder ungefär ”till-
bakaböj-ning”, eller ”vrida på”.8 Att reflektera innebär mer generellt ut-
tryckt, att ut-forska det man är intresserad av genom att ”vända och vrida på” 
det med hjälp av fenomen, argument, begrepp och teorier – i syfte att nå en 
djupare förståelse av det studerade.  I den andra delen av min avhandling har 
jag reflekterat filo-sofiskt över mitt intervjumaterial genom att diskutera, 
analysera och vända och vrida på utrymmet mellan Bubers existentiella 
skuldprocess och erfaren-heter av befrielse, med hjälp av begrepp och teorier 
från framförallt Lévinas och Ricoeurs filosofier. I detta avseende har mina 
filosofiska reflektioner kommit att utgöra mitt filosofiska analysverktyg i del 
två av min avhandling. 

Inom den fenomenologiska filosofitraditionen utgör reflektion en själv-
klar del av den filosofiska aktiviteten: ”To focus on reflection is to perform 
the most basic phenomenological act – the phenomenological method opera-
tes exclusively in acts of reflection.”9 Jag vill dock understryka att det inte är 
någon strikt fenomenologisk reflektion jag har använt mig av i mina filoso-
fiska reflektioner i den andra delen av min avhandling.10 Jag har inte företa-
                               
7 Helt kort kan nämnas att vi möter filosofisk reflektion inom i stort sett all filosofisk verk-
samhet. En reflekterande metod är också ett relativt vanligt arbetssätt inom kvalitativ forsk-
ning, se Alvesson och Sköldberg, 2008, 19-22.  
8 ”Reflexion”, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/reflexion, hämtad 
2017-07-03. 
9 Dahlberg, Drew och Nyström, 2001, 138. Fenomenologisk reflektion kan beskrivas som en 
intentionalitetsakt, (Kearney, 1984, 3-4). Våra reflektioner sker inte i ett tomrum, utan de står 
i relation både till det som framträder för oss och till våra egna levda erfarenheter. Att feno-
menologiskt reflektera är att lyfta fram till filosofisk reflektion de erfarenheter vi gjort genom 
den livsvärld vi är en del av och genom vilken vi (via vårt medvetande) kan nå kunskap om 
världen och fenomenen så som de framträder för oss. Van Manen beskriver det så: ”So when 
reflection lifts up and out from the prereflective stream of consciousness the lived experiences 
that give shape and content to our awareness, reflection interprets what in a prereflective 
sense already presents itself as a primal awareness.” (Van Manen, 2007, 16). Som jag ovan 
nämnt utgår jag från en fenomenologisk livsvärldsansats . Därför är livsvärlden, både den jag 
som forskare är del av och sådan den kommer till uttryck i mina intervjuer och är systematise-
rad i meningssammanhang, både förutsatt och inkluderad i mina filosofiska reflektioner. 
10 Här åsyftas att anta en fenomenologisk attityd till världen, tingen och det som framträder för 
oss, till skillnad från en naturlig attityd. Med naturlig attityd avses den attityd som vi spon-
tant, vardagligen och relativt omedelbart befinner oss i när vi förhåller oss till det som är runt 
omkring oss och som är en del av vår livsvärld. Utifrån en naturlig attityd erfar vi, identifierar 
och känner igen världen omkring oss, men vi analyserar den inte. Sokolowski beskriver det 
så: ”The shift into the phenomenological attitude, however, is an ’all or nothing’ kind of move 
that disengages completely from the natural attitude and focuses, in a reflective way, on eve-
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git någon fenomenologisk reduktion i förhållande till de filosofiska begrepp 
och teorier som jag använder. Inte heller har jag haft för avsikt att beskriva 
mina utvalda filosofer och deras begrepp och teorier så noga som möjligt 
och utan förutfattade meningar i syfte att de ska få framträda på sitt eget sätt. 
Mitt urval av de begrepp och teorier som jag har använt från Ricoeur och 
Lévinas har styrts av de fenomen som framträtt ur mitt intervjumaterial, samt 
av den forskningsfråga jag önskat besvara. Tillsammans med mitt intervju-
material har jag använt dessa filosofiska begrepp och teorier som ett analys-
verktyg för att diskutera och vända och vrida på Bubers existentiella skuld-
process, närmare bestämt på mötet med den man står i skuld till – i syfte att 
utforska utrymmet mellan existentiell skuldbearbetning och erfarenheter av 
befrielse. Med utgångspunkt i den fenomenologiska systematisering av mitt 
intervju-material som jag genomfört i den första delen av min avhandling 
vill jag beskriva mitt metodologiska tillvägagångssätt i den andra delen av 
min avhandling som filosofiska reflektioner med utgångspunkt i den fenome-
nologiska filosofitraditionen.  
 
Val av filosofer  
Martin Buber, vars filosofiska diskussioner kring existentiell skuld är min 
avhandlings utgångspunkt, utgör tillsammans med Emmanuel Lévinas och 
Paul Ricoeur de tre filosofer som jag i huvudsak utgår från i mina filosofiska 
reflektioner. De kan alla tre sägas stå i relation till den fenomenologiska 
filosofitraditionen, om än utifrån något olika ingångar.11 Deras filosofiska 
utgångspunkter harmonierar således vetenskapsteoretiskt med min fenome-
nologiska forskningsansats i min avhandling.  

Buber, Lévinas och Ricoeur uppehåller sig alla på olika sätt kring männi-
skans existentiella belägenhet. Det är i förhållande till människans existenti-
ella frågeställningar och omständigheter i tillvaron de på ett för mitt relig-
ionsfilosofiska arbete intressant sätt för sina diskussioner. De rör sig alla i 
det vidsträckta och icke-enhetliga filosofiska landskap som har berörings-
punkter med fenomenologi, hermeneutik, dialogfilosofi, etik och filosofisk 
antropologi. Vidare är den intersubjektiva relationen en förutsättning för 

                                                                                                                             
rything in the natural attitude, including the underlying world belief. […] From the phenome-
nological viewpoint we look at and describe, analytically, all the particular internationalities 
and their correlates, and world belief as well, with the world as its correlative.” (Sokolowski, 
2000, 47).  
För att kunna företa denna omfattande fenomenologiska reflektion menar man inom fenome-
nologisk forskning att det är nödvändigt att sätta världen, tingen, erfarenheterna, ja i princip 
allt i den naturliga attityden ”inom parentes”, i syfte att låta det som är, få framträda så som 
det är, utan min förförståelse och mina teorier. Det är en akt av distansering som sker i den 
fenomenologiska reflektionen. Syftet med reduktionen är vare sig verifiering eller falsifiering 
av det man ämnar studera, utan att skapa möjlighet till neutralisering av det som är förbundet 
med forskningsintresset i bemärkelsen att ”We must leave everything as it was, for otherwise 
we would change the very thing we wish to examine.” (Sokolowski, 2000, 190).  
11 Se till exempel Kearney, 1984, Bengtsson, 1991.  
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dem alla i deras diskussioner. Även om deras resonemang förs utifrån olika 
in-gångar och leder fram till skilda slutsatser, är intersubjektiviteten en kon-
stitue-rande kategori i deras argumentation. Till exempel finns både hos 
Buber och Lévinas ett slags avstånd förutsatt i förhållande till den intersub-
jektiva rela-tionen, hos Buber förstått som distans och hos Lévinas som åt-
skillnad.  

En av skillnaderna dem emellan, som också är av betydelse för mina filo-
sofiska reflektioner, är att den intersubjektiva relationen för Buber präglas av 
ömsesidighet, medan Lévinas värnar en asymmetrins nödvändighet i relation 
till den Andre. Ricoeur talar om vänskapens ömsesidighet och etikens 
asymmetri och utgår även han i sin filosofi från intersubjektivitet i relation-
er.12 Självförståelse hos Ricoeur involverar med nödvändighet också andra 
människor i den bemärkelsen att jag aldrig på egen hand kan få tillgång till 
mitt själv. Eller som filosofen Bengt Kristensson Uggla uttrycker det: ”I 
enlighet med Ricoeurs handlingsfilosofi är subjektivitet aldrig något givet – 
subjektet måste alltid göra en lång resa för att bli sig själv.”13 Denna resa, 
handlingsfilosofi eller ”omvägens filosofi” som Kristensson Uggla kallar 
den förutsätter som Ricoeur själv uttrycker det, ”vid varje steg hjälp från 
andra”.14 Relationens intersubjektivitet kommer hos Ricoeur till uttryck både 
i hans narrativa teorier och i hans diskussioner kring erkännandet och den 
kapabla människan, som jag använder mig av i mina filosofiska reflektioner.  

Ett vägande skäl till att jag just med hjälp av Lévinas och Ricoeur har valt 
att reflektera över Bubers filosofi, är att de rör sig i samma filosofiska land-
skap och berör samma typ av frågeställningar som han. Mötet, erkännandet 
och den andre är också storheter i deras filosofiska diskussioner. Bubers, 
Ricoeurs och Lévinas teorier är i stor utsträckning kompatibla då de delar en 
mer övergripande förståelseram för existensen. Jag menar mig därför kunna 
sammanföra olika komponenter från dem och med hjälp av mitt empiriska 
intervjumaterial tillhandahålla ytterligare en förståelsehorisont inom samma 
övergripande filosofiska ram.  

Bakgrunden till att jag valt just Lévinas och Ricoeur som mina huvudsak-
liga filosofiska teoretiker och inte andra filosofer inom den kontinentala 
filosofiska teoribildningen är att de är tongivande och skolbildande i den 
filosofiska diskussionen kring begrepp och teorier som diskuterar den andre, 
asymmetri, subjektsblivande, narrativitet och erkännande. Utifrån den pro-
blematiseringsprocess som utkristalliserat sig när jag studerat Bubers exi-
stentiella skuldprocess med hjälp av mina intervjupersoners erfarenheter har 
ett antal behov av vidare filosofisk begrundan framträtt. Dessa behov hör 
samman med frågor om till exempel subjektsblivande, narrativitet och inter-

                               
12 Kristensson Uggla, introduktion till Homo Capax. Texter av Paul Ricoeur om etik och 
filosofisk antropologi/ i urval av Bengt Kristensson Uggla, av Paul Ricoeur, övers. Eva 
Backelin (Göteborg: Bokförlaget Daidalos, 2011), 20. 
13 Ibid., 17. 
14 Ibid., 229.  
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subjektivitet. Eftersom jag inte eftersträvar att filosofiskt diskutera dessa 
nämnda begrepp i sig, utan en specifik kontext där de framträder på ett sär-
skilt sätt, menar jag att det är relevant att välja tongivande och skolbildande 
filosofer som behandlar sådana frågor.  

 
Några klargöranden 
Att använda ett empiriskt material i en religionsfilosofisk avhandling är inte 
vanligt förekommande. Skälen till att jag har valt att göra så och att inte en-
bart nyttja en filosofisk teoretisk diskussion för mitt syfte är att mina fråge-
ställningar och diskussioner uppehåller sig kring svåra mänskliga 
(skuld)erfarenheter. Som jag ovan nämnt uppehåller sig många av filosofins 
diskussioner kring människans existentiella och religiösa belägenhet, följda 
av frågor och antaganden som emellanåt rör dessa svåra mänskliga erfaren-
heter – oftast utan att de söker någon koppling med just en levande män-
niskas erfarenhet.15 Av detta skäl menar jag att det är angeläget att exponera 
den filosofiska diskussionen för dessa levande erfarenheter som mina inter-
vjupersoner ger kring existentiell skuldbearbetning och befrielse i mötet med 
dem de kränkt och skadat. Jag menar således att mina frågeställningar kan 
berikas av inkluderandet av ett empiriskt material, i synnerhet där den teore-
tiska diskussionen kan komma till korta. 

Men jag ser även skäl för och är angelägen om att göra det omvända: att 
låta filosofiska begrepp och teorier bidra till att uppmärksamma processer 
och sammanhang i mitt intervjumaterial i syfte att skapa en fördjupad 
förståelse för vad det är som sker i det transformerande existentiella ut-
rymme som jag menar att förövarna befinner sig i då de möter sina brottsof-
fer. I den specifika fängelsemiljö som mitt empiriska intervjumaterial är 
hämtat från framträder fenomen och meningssammanhang som inte omedel-
bart låter sig relateras till någon gängse tolkningstradition eller som för den 
delen alltid är enkla att förstå. Därför har det varit av största vikt för mig att 
låta mitt intervjumaterial framstå på sitt eget sätt – samtidigt som jag har 
varit angelägen om att systematisera fenomenen jag sett framträda så att de 
blir kommunicerbara med religionsfilosofins existentiella studieområde. 

  
Martin Buber och existentiell skuld 
Martin Buber skriver mot slutet av sin levnad Skuld och skuldkänsla – en 
kort essä där han utifrån en skyldig människas perspektiv diskuterar betydel-
sen av att uppmärksamma, erkänna och gottgöra sin existentiella skuld.16 Det 
finns en väg mot ett försonat liv för en skyldig människa som hör nära sam-
man med att erkänna den existentiella skuldens kopplingar till verkliga 
skuldhandlingar och i möjligaste mån försöka gottgöra de skador som skul-

                               
15 Se not 1. 
16 Buber, 1989. 
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den orsakat. Att perspektivet i diskussionen kring existentiell skuld och en 
människas möjligheter att nå ett försonat liv ses utifrån den skyldiges 
perspektiv, är viktigt för mitt vidkommande då detta också är min utgångs-
punkt. Är det möjligt att nå ett försonat liv för en skyldig människa och i så 
fall hur är det möjligt? Går det att finna livsmöjligheter med den skuld som 
tycks jaga och drabba en skyldig människa med smärta och lidande?  

Bubers genomgående fokus i hela hans filosofi är det som sker mellan 
människor. I hans mest kända verk Jag och du (Ich und Du) uppehåller han 
sig hela tiden kring människan i relation.17 För Buber är det dialogiska livet, 
den äkta relationen eller Jag-Du-mötet, det som gör människan till människa, 
det som gör oss till subjekt i våra liv. Som Roland Gregor Smith uttrycker 
sig är Buber i grunden ”en man med en enda insikt. Vi kan sammanfatta den 
så, att en människa förverkligar sitt sanna väsen genom att träda in i en äkta 
relation.”18 Bubers filosofi omnämns ofta som dialogfilosofi – det är kring 
dialogen, i det som sker mellan människor som en äkta relation kan utveckla 
sig. I Bubers dialogfilosofi är mellanmänsklig interaktion av grundläggande 
betydelse och den sker dialogiskt. Utgångspunkten är varken metafysisk 
eller teologisk, utan är en fråga om hur människan förhåller sig som männi-
ska i förhållande till den hon möter.19 Det är i kommunikation och interakt-
ion med andra som jag utvecklar mitt ’jag.’ Jaget är inte en förutsättning för 
interaktion, utan en följd av det. Rent kunskapsteoretiskt är det den intersub-
jektiva relationen, subjekt-subjekt-relationen, som är utgångspunkten för 
erhållandet av kunskap hos Buber. Joachim Israel beskriver det så: ”Den på 
en kommunikativ relation baserade kunskapen ser den andre som subjekt, 
det vill säga som en samtalspartner i en kunskapsteoretisk dialog.”20 Inter-
subjektiviteten är en konstituerande kategori som är grundläggande i Bubers 
dialogfilosofi.  

Ofta omnämns Buber också som filosofisk antropolog, i synnerhet i relat-
ion till sina senare skrifter, varav flera ingår i volymen The Knowledge of 
Man där också Skuld och skuldkänsla ingår.21 Det är i sin filosofiska antropo-
logi (som är att betrakta som en förlängning av hans dialogfilosofi) som han 
utvecklar sin epistemologi och ontologi med människan som människa i 
centrum. Personbegreppet hos Buber utgår från likställdheten och ömsesi-
digheten. Människan som individ avgränsar sig, medan människan som per-
son framträder genom att relatera sig. Jaget i grundordet Jag-Du framträder 
som person genom att relatera sig till en annan person, ett annat Du, och blir 
på så sätt medveten om sig själv. 

                               
17 Buber, 1990. 
18 Smith, 1992, 27. 
19 Se till exempel Friedman, 1965,  5: ”Buber’s classic statement of philosophy of dialogue – 
is neither metaphysics nor theology but the problem of man’s basic attitudes and relationships 
to what he meets.” 
20 Israel, 1998, 132. 
21 Se till exempel Friedman, 1965, 5. 
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Det är i förhållande till dialogen, i mellanrummet mellan människor, som 
Buber  placerar den existentiella skulden – den uppstår då dialogen, relation-
en, förstörs mellan människor. Existentiell skuld är skuld som står i relation 
till en konkret handling som skadar människor och relationer. I Skuld och 
skuldkänsla skiljer Buber mellan neurotiska, förträngda och på andra sätt 
grundlösa skuldkänslor och äkta skuldkänslor som står i relation till verklig, 
existentiell skuld som ”ett ontiskt definierat Något, vars plats inte är i själen 
utan i existensen”.22 Eller som Friedman beskriver det:”Existential guilt is 
not basically inner or neurotic but an event of the ’between.’ […] Guilt does 
not reside in the person, says Buber. Rather, one stands, in the most realistic 
sense, in the guilt that envelops one.”23 Det är utifrån de skador i relationen 
som verkliga, konkreta skuldhandlingar orsakat som Buber diskuterar den 
existentiella skulden och vägar mot ett försonat liv.   

Skulden är existentiell eftersom den påverkar och drabbar människans ex-
istens, hennes konkreta livssituation, relationer och frågor om identitet och 
mening. Existentiell skuld är inte omedveten för den skyldiga människan. 
Hon kan möjligtvis ha distanserat sig från den på grund av att hon inte orkar 
eller vill identifiera sig med sina skuldhandlingar: ”[E]xistential guilt you do 
know. Only it is possible that you no longer identify yourself with the person 
who committed the injury.”24 Detta är det svåra och viktiga arbete som en 
skyldig människa har att utföra på sin väg mot ett försonat liv: att identifiera 
sig som skyldig till de skuldhandlingar som orsakat skada i andra männi-
skors liv och att (i den mån det är möjligt) inför den människa man är skyl-
dig erkänna denna sin skuld. 

Som jag läser Buber är existentiell skuld en skada i dialogen mellan män-
niskor, och vägen till ett försonat liv handlar om att skapa förutsättningar för 
att återinträda i dialog.25 I det specifika möte (som både Buber diskuterar och 
mina intervjupersoner varit med om) där den som är skyldig (i mitt fall förö-
varen) möter den som skadats av dennes handlingar (i mitt fall brottsoffren 
och de anhöriga) menar jag istället att det initiala förhållningssättet i detta 
möte förutsätter en asymmetri i motsats till den ömsesidighet och det återin-
trädande i dialog som impliceras hos Buber. Visserligen kan det ur mötet 
komma ömsesidiga erfarenheter i den bemärkelsen att båda parter gagnas av 
det som sker och kommer ut av mötet. Mötet kan också leda till dialog igen. 
Men mötets struktur framstår enligt mig initialt som asymmetriskt, eftersom 
mötet inte handlar om en konflikt mellan två jämbördiga oense parter som 
ska komma överens om någonting. Mötet mellan den skyldige och den som 
är drabbad av skuldhandlingen handlar om en kränkning som den ene parten 
i mötet orsakat den andre. En kränkning ska inte ”kommas överens om”, den 

                               
22 Buber, 1989, 11-12. 
23 Friedman, 2009, 415. 
24 Ibid. 
25 Friedman, 1988, 127-128. 
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ska berättas och tas ansvar för. Detta arbete, att berätta, att tydliggöra vem 
som har tolkningsföreträde och vem som ska ta ansvar, förutsätter en asym-
metrisk ingång till och struktur i mötet. Mötet mellan en skyldig människa 
och den som skadats av hennes skuldhandlingar är därför enligt min mening 
inte möjligt att fullt ut förstå utifrån ömsesidighet och dialog. Det jag i mitt 
intervjumaterial också ser är hur en asymmetri och ett subjektsblivande ge-
nom ansvarstagande är det som ger mötet en befriande relevans för mina 
intervjupersoner. Därför ska jag, när det gäller mötets initiala förutsättningar, 
vända mig till Lévinas som mer än någon annan filosof lyfter fram både 
asymmetrin och ansvarigheten i mötet med den andre(s Ansikte).  

På samma sätt som jag hos Buber saknar en utförligare analys av det gott-
görande mötets förutsättningar, saknar jag en mer omfattande diskussion 
kring vad detta att ’erkänna sin existentiella skuld inför den andre’ innebär. 
Buber lyfter fram detta erkännande som ett betydelsefullt erkännande i för-
hållande till den skyldiges möjligheter att nå ett försonat liv. Han beskriver 
det i termer av gottgörelse där erkännandet ska uppfattas som ”ett villkors-
löst uttryck för min tillkämpade existens”.26 Men han utvecklar inte vad detta 
att erkänna innebär. Betyder det att säga, ja, jag är skyldig? Eller betyder 
det att förklara vad ansvaret består i? Hur påverkar erkännandet förövaren? 
Vad händer med förövaren då denne erkänner inför den skadade, till skillnad 
från ett erkännande inför någon annan?  

I min avhandling diskuterar jag betydelsen av de berättelser som kommer 
från dem som drabbats och kränkts av förövarens brott, då berättelserna har 
en framträdande plats under RR-programmets gång. Vad sker med förövaren 
då denne lyssnar till de drabbades erfarenheter? Vad händer då förövaren 
uttalat sitt erkännande, hur påverkar brottsoffrens respons förövaren då? I 
mitt intervjumaterial blir det tydligt att brottsoffrens berättelser på ett 
avgörande sätt påverkar förövaren. En eventuell respons från den människa 
inför vilken jag är skyldig är heller inte föremål för någon diskussion hos 
Buber. Därför vänder jag mig i detta avseende till Ricoeur och hans narrativa 
teori för att söka förstå skeendet i ’det narrativa rum’ där förövaren under 
RR-programmets gång exponeras för olika slags berättelser.  

 
Emmanuel Lévinas och subjektsblivande genom an-
svars-tagande 
Den litauisk-franske filosofen Emmanuel Lévinas (1906-1995) är kanske 
mest känd för sin kompromisslöshet i det att låta den andre vara den radikalt 
Andre och inte en annan i jämförelse med mig, med någon eller något. Den 
Andre är exteriör, kommer utifrån, bortom min förståelse och mina begrepp 
och just därför kan den Andre hjälpa mig ut ur totaliteten. Totalitetstänkande 
sker då vi försöker uppnå exakt vetande, i synnerhet om människan, om den 

                               
26 Buber, 1989, 97. 
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andre. Lévinas beskriver totalitetstänkandet som”ett försök till universell 
syntes, en reduktion av all erfarenhet, av allt som är förnuftigt, till en totalitet 
i vilken medvetandet omfattar världen och inte lämnar någonting utanför och 
sålunda blir absolut tänkande.”27 Lévinas vänder sig mot den filosofi, politik, 
etik som inte låter den Andre vara absolut annan, utan som i sitt totalitets-
tänkande istället lägger allt under sig i sina försök att rubricera, definiera, 
systematisera och kontrollera.  

I motsats till totalitet ställer Lévinas oändlighet.28 Oändlighet är det som 
finns utanför min kontroll, det som inte går att reducera till kunskap, syste-
matisering, kontroll, det som är oberoende av mina initiativ, min makt, mitt 
tänkande – där är den Andre. Den Andre är alltid bortom mig, är alltid en 
radikalt annan och den som ger mig möjlighet att ta på mig det ansvar som är 
bara mitt – när jag gör mig tillgänglig för den Andre, och välkomnar dennes 
uttryck och annanhet. I en vacker sekvens i huvudverket Totality and Infini-
ty. An Essay on Exteriority (Totalité et infini), uttrycker sig Lévinas så här: 
”To approach the Other in conversation is to welcome his expression, in 
which at each instant he overflows the idea a thought would carry away from 
it. It is therefore to receive from the Other beyond the capacity of the I, 
which means exactly: to have the idea of infinity.”29  

I Totality and Infinity uppehåller sig Lévinas kring ”det existentiella och 
etiska förhållandet mellan Jaget och den Andre”, skriver den danske filoso-
fen och Lévinaskännaren Peter Kemp.30 Lévinas själv beskriver verket som 
”ett försvar för subjektiviteten”. Detta är ett viktigt påpekande som är till 
hjälp för att förstå hur Lévinas filosofi inte i första hand är en etik utan en 
väg ut ur det totalitetstänkande som han vänder sig mot och på otaliga sätt 
kritiserar. Vägen ut ur totalitetstänkandet går genom ansvarstagande, vilket 
därmed inbegriper ett etiskt förhållningssätt gentemot den Andre. Lévinas är 
inte etiker först och främst, även om hans filosofi ofta citeras och används i 
etiska och moralfilosofiska diskussioner. För Lévinas är etik den första filo-
sofin som föregår både ontologi och epistemologi. Det är den andres Ansikte 
som är den etiska instansen hos Lévinas.31 Enligt Lévinas är den Andre den 
enda möjliga källan till moral och etik i kontrast till exempelvis förnuft, 
autonomi eller frihet. Det är genom det oändliga ansvaret den Andre ger mig 
som jag kan bli subjekt genom att svara an på den Andres ”anklagelse”. Det 
är den Andre, som kommer utifrån, som bryter med min värld, som ger mig 
möjlighet att träda ut ur totaliteten, genom att ta det ansvar som är bara mitt, 

                               
27 Lévinas, 1990, 89. 
28 Pierre Hayat betonar att Lévinas inte använder totalitet och oändlighet som motsatspar i 
bemärkelsen att de är oförenliga, utan snarare så att det finns en inbyggd spänning mellan 
begreppen, vilket framhäver etikens betydelse, se Hayat, 1999, xix. 
29 Lévinas, 1969, 51. 
30 Kemp, 1990, 18. 
31 Kemp, 1992, 8. 
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som jag på ”ett mänskligt sätt inte kan vägra att ta på mig”.32 Pierre Hayat 
skriver: ”[T]he face raises the subject to responsibility. […] the I does not 
put itself to question; it is put in question by the other. It is precisely in tak-
ing the other as one’s point of departure that transcendence can emerge.”33  

I det etiska förhållningssättet till den andre uppstår en möjlighet till an-
svarstagande som i relation till mina intervjupersoner blir konstruktiv. Kemp 
säger om detta etiska förhållningssätt hos Lévinas: ”Den tanke Lévinas för-
söker uttrycka på otaliga sätt är grundtanken i kravet på fred: Du får inte 
förstöra en annan människas liv. Han uppfattar denna idé i vidaste 
bemärkelse så att den omfattar allt vad vi gör: Du får varken fysiskt eller 
psykiskt ödelägga den Andres existens.”34 Bokstavligt talat är det just detta 
som mina intervjupersoner har gjort – de har både fysiskt och psykiskt öde-
lagt en annan människas existens. Det är därför inte till jämbördighet och 
ömsesidig förståels som mötet med brottsoffren syftar utan till ansvarsta-
gande, vilket jag menar gagnar både förövaren och brottsoffren. Till skillnad 
från Bubers ömsesidighet skapar Lévinas asymmetriska förhållande kapaci-
tetsstärkande möjligheter för förövaren genom att vederbörande ges tillfälle 
att ta ansvar för den ödeläggelse (och för så mycket mer enligt Lévinas) som 
vederbörande skapat.  

Där jag skulle behöva avstå från min användning av Lévinas filosofi är i 
det hänseende jag skulle föra min diskussion utifrån brottsoffrets perspektiv. 
Visserligen är detta inte fokus i min avhandling och jag berör det endast på 
några ställen men jag kan inte undvika att kort diskutera detta. Jag ser ome-
delbart komplikationer med att brottsoffret skulle bära ett oändligt ansvar för 
förövaren. Eller som Lévinas säger: ”Jag hävdar i Autrement qu'être att an-
svaret ursprungligen är för-den-andre (pour autrui). Det betyder att jag till 
och med är ansvarig för hans ansvar. […] jag är ansvarig för de förföljelser 
som jag får utstå.”35 Att brottsoffret skulle bära ett oändligt ansvar, också för 
de ”förföljelser vederbörande utstår”, är mig starkt främmande och jag kan 
helt enkelt inte undvika att kortfattat argumentera emot det.36  

 
Paul Ricoeur, erkännande och narrativitet 
Paul Ricoeur (1913-2005) är en filosof vars verk omfattar ett stort antal pro-
duktioner och ämnen. Han skriver bland annat om vilja och språk, etik, tid 
och narrativitet, minne, historia, politik och rättvisa. Han behandlar och be-
härskar ett stort antal filosofiska teorier och diskussioner och är varken enty-
dig eller lättplacerad som filosof. Han är som Kristensson Uggla skriver ”en 

                               
32 Lévinas, 1990, 117. 
33 Hayat, förord till Alterity and Transcendence, xiii. 
34 Kemp, inledning till Etik och oändlighet, 15. 
35 Lévinas, 1990, 112, 115. 
36 Fritzson, 2017, 261. 
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av 1900-talets filosofiska giganter”.37 Hans författarskap är vidsträckt och 
komplext och han rör sig i olika filosofiska traditioner och discipliner. Hans 
filosofi om-nämns i sammanhang som fenomenologi, strukturalism, post-
strukturalism, fi-losofisk antropologi och hermeneutik och det går inte att 
med lätthet katego-risera Ricoeur i filosofihistoriens teoribildningar. Kris-
tensson Uggla skriver:  
”[F]rågan om vari kontinuiteten och sammanhanget består i Ricoeurs förfat-
tarskap [är] verkligen ett dilemma.”38 Kristensson Uggla menar att trots att 
det är svårt att urskilja vilka filosofiska sammanhang man ska placera 
Ricoeur i och huruvida det går att urskilja några centrala idéer i hans förfat-
tarskap, har hans filosofi genomgående en kommunikativ karaktär.39 Bland 
annat detta gör hans filosofi intressant i mitt sammanhang, då de processer 
mot ett försonat liv som jag diskuterar hela tiden rör sig i ett kommunikativt 
och narrativt fält.  

I min avhandling använder jag mig av Ricoeurs narrativa teori och hans 
erkännandebegrepp för att förstå vad det är som sker i mötet mellan föröva-
ren och brottsoffren. Jag är framförallt intresserad av Ricoeur som filosofisk 
an-tropolog, närmare bestämt hur han filosofiskt diskuterar människan i för-
hållande till den livssituation som hon befinner sig i. Som Kemp och Kris-
tensson skriver i inledningen till Från text till handling: ”Det är den konkreta 
människan i den levande historien som skall förstås” – så vill jag förstå den 
skyldiga människan i den levande historien som utgörs av det reparativa 
rättvisesammanhang som dömda förövare upplever på Pollsmoor CC i Syd-
afrika.40 

Liksom Buber tar Ricoeur avstånd från tanken att en människas själv är 
omedelbart tillgänglig för henne. Det finns också hos Ricoeur en utgångs-
punkt i den intersubjektiva relationen som är en förutsättning för självförstå-
else och subjektivitet. Subjektet måste hela tiden, som Kristensson Uggla 
skriver, ”göra en lång resa för att bli sig själv”. Den andre är en nödvändig 
part som förmedlare mellan kapacitet och självförverkligande. Det finns 
ingen icke-förmedlad självförståelse. Via språket, symboler och tecken, vilka 
är insatta i en historisk kontext, förmedlas vår självförståelse.  

Det är framförallt Ricoeurs filosofiska diskussioner kring människan som 
kapabel varelse som jag kommer att uppehålla mig vid. Ricoeur formulerar 
en för mitt arbetes vidkommande konstruktiv teori om hur en människas 
funda-mentala kapaciteter hör samman både med hennes sårbarhet och hen-
nes kom-petens. I det som kan beskrivas som Ricoeurs ”lilla etik”, nämligen 
kapitel sju, åtta och nio i Oneself as Another (Soi-même comme une autre), 
framträder en förståelse för den handlande människan som kapabel. På 

                               
37 Kristensson Uggla, 1994, 34.  
38 Kristensson Uggla, 1994, 34. 
39 Ibid., 45. 
40 Kemp och Kristensson, 1993, 15. 
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samma gång är hon också en lidande människa, eftersom kapaciteten hos 
henne på ett mänsk-ligt vis är begränsad. Det mänskliga handlandet konsti-
tueras genom ett sam-spel mellan avsikter, orsaker och tillfälligheter.41 
Människan har inte ett obe-gränsat handlingsutrymme och hon är heller inte, 
som Lévinas utgår från, oändligt ansvarig. Hon är begränsad, kapabel, an-
svarig, lidande och beroende av andra. Mina intervjupersoner rör sig just i 
detta spänningsfält – mellan att vara utlämnade till den sårbarhet och det 
lidande som det innebär att leva med skuld som inte förminskas, försvinner 
eller tycks gå att sona och dessa kapa-citetsstärkande erfarenheter av hand-
ling så som ”att berätta sanningen”, ”att ge brottsoffren svar på deras frågor” 
som de erfar då de erkänner, berättar, lyssnar och svarar på frågor inför sina 
brottsoffer.  

Med hjälp av Ricoeurs erkännandebegrepp med tillhörande diskussioner 
gör jag i min avhandling en rad betydelsefulla iakttagelser och tolkningar av 
det skeende som följer ur erkännandet och kopplar det till förövarens erkän-
nande inför sina brottsoffer. Med den dubbeltydighet som ryms i hans er-
kännandebegrepp lyfter Ricoeur med hjälp av de båda latinska orden idem 
(samma) och ipse (själv) fram den brytpunkt mellan igenkännandets dåtid 
och erkännandets framtid som står i relation till det samma och det egna. Här 
framträder ett samband mellan meningsfullhet, kapacitet och möjligheter att 
uthärda lidande som blir konstruktivt i relation till mitt material. Frågor och 
erfarenheter som ”vem är jag som kan göra något sådant?”, ”jag kände mig 
som ett avskum” tycks genom erkännandet i mötet med brottsoffren bli möj-
liga att uthärda.  

Eftersom berättelserna i mötet med brottsoffren utgör ett betydelsefullt 
me-ningssammanhang för förövarna har jag valt att också inkludera delar av 
Ricoeurs narrativa teori i mina reflektioner. Det är framförallt hans analyser 
kring människans narrativa identitet, av hur subjektet är beroende av mötet 
med andra och deras berättelser för att förstå sig själv – kopplat till den 
hand-lingsdimension som framträder i berättelsernas och berättandets narra-
tiva struktur – som jag använder mig av. Det finns ingen ren subjektiv själv-
förstå-else, utan alltid ett beroende av språket, möten, berättelser och den 
andre. Nar-rativets kapacitet utgörs enligt Ricoeur av dess hermeneutiska 
”erbjudande” av självförståelse till subjektet. Självförståelse är en tolknings-
konst som fram-träder i utrymmet mellan berättandet och tolkningen av be-
rättelserna. Ricoeur skriver: ”To answer the question ’Who?’ as Hannah 
Arendt has so forcefully put it, is to tell the story of a life. The story told tells 
about the action of the ’who.’ And the identity of this ’who’ therefore itself 
must be a narrative identity.”42 Narrativet är förbindelsen mellan beskrivan-
det och föreskrivandet. Det hjälper oss inte enbart att tolka våra liv, det fun-
gerar också handlingsuppmanande och är därför egentligen aldrig etiskt ne-

                               
41 Ibid.,13. 
42 Ricoeur, 1988, 246. 
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utralt. ”’Describe, narrate, prescribe’ is Ricoeur’s formula for human act-
ion”, skriver Karl Simms.43   

I samtliga av de diskussioner kring narrativitet av Ricoeur som jag valt att 
lyfta in i mina reflektioner finns denna koppling till handling också med. Ef-
tersom mina intervjupersoner näst intill enhälligt vittnar om hur brottsoffrens 
berättelser skapat utrymme för dem att göra någonting för brottsoffren har 
denna narrativets handlingsdimension varit viktig för mig. Det är således inte 
enbart i syfte att nå en större självförståelse som jag ser värdet av att inklu-
dera Ricoeurs narrativa diskussioner. Det är också för att förstå det samband 
som framträder mellan narrativ, identitet och kapacitet: ”Seeing our own 
lives as narrative, meanwhile, is what gives us a sense of ’connectedness in 
life.’”44 

 
Sammanfattning 
Utifrån ett antal dömda förövares erfarenheter av att leva med existentiell 
skuld och sedan erkänna densamma inför sina anhöriga och brottsoffer, har 
jag filosofiskt reflekterat kring vad det är som gör att förövarna beskriver 
sina erfarenheter av att genomgå en existentiell skuld som befriande. Jag har 
intresserat mig för vad det är som sker i det av mig förmodade utrymme, 
mellan en existentiell skuldbearbetning och erfarenheter av befrielse, som 
Buber inte diskuterar.  

Jag har valt att anta en fenomenologisk hållning i förhållande till mitt in-
tervjumaterial. I så hög utsträckning som möjligt har jag velat låta mina in-
tervjupersoners erfarenheter få framträda på sitt eget sätt, utan att jag på 
förhand har haft en tolkning eller teori om vad det är som sker. Jag har sedan 
valt att systematisera mina intervjusvar med hjälp av en fenomenologisk 
innebördsanalys, för att göra intervjumaterialet kommunicerbart med de 
filosofiska begrepp och teorier som jag använder mig av i mina filosofiska 
reflektioner. 

Med utgångspunkt i mina intervjupersoners erfarenheter av att möta sina 
anhöriga och brottsoffer och med hjälp av framför allt Lévinas och Ricoeur 
har jag sedan filosofiskt reflekterat över Bubers existentiella skuldprocess i 
syfte att förstå det utrymme mellan den existentiella skuldbearbetningen och 
de erfarenheter av befrielse som Buber inte utvecklar i Skuld och skuld-
känsla.  

Det är framförallt begrepp och teorier om erkännande, berättande och 
mötets intersubjektivitet som jag har diskuterat med hjälp av  de teoretiker 
som jag går i dialog med. Skälet till det är att det just är dessa fenomen som 
framträder tydligt både i mitt intervjumaterial och i RR-programmet. Det är 
med fokus på mötet mellan förövaren och i synnerhet brottsoffren jag har 
utvecklat mina filosofiska reflektioner.  
                               
43 Simms, 2003, 103. 
44 Ibid. 
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Utifrån mina filosofiska reflektioner har jag funnit att mötet med dem 
man som förövare skadat och kränkt har kapacitet att skapa möjligheter till 
transformerande, rehumaniserande och försonande erfarenheter.45 
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8 Kristen frälsningslära i filosofisk, teologisk 
och empirisk livsåskådningsforskning
Carl-Reinhold Bråkenhielm

I slutet av 1970-talet publicerade teologiska institutionen en utförlig presen-
tation av religionsvetenskapen och dess olika ämnen. Redan där och då pre-
senteras Livsåskådningar som ett av de fyra områden som ingår i avdelning-
en för tros- och livsåskådningsvetenskap vid sidan av delämnena kristen 
trosåskådning, etik och religionsfilosofi.1 I samband med att olika forsk-
ningsprojekt inom livsåskådningsområdet berörs, finns en mening som är 
värd att citera: 

…om man etablerar en speciell livsåskådningsforskning [får man] en möjlig-
het att låta olika beteendevetenskapliga och filosofiska metoder samverka på 
ett sätt som blir svårt att genomföra, om livsåskådningsforskningen skulle 
spridas ut över en lång rad skilda områden.2  

En intressant fråga uppkommer i förlängningen av denna formulering: hur 
skulle en sådan samverkan mellan beteendevetenskapliga och filosofiska 
metoder kunna se ut? Denna fråga kan också vidgas till den mer generella 
frågan om samverkan mellan empiriska, filosofiska och teologiska metoder. 
Det är denna fråga som jag skulle vilja diskutera i detta sammanhang. Jag 
kommer att ta min utgångspunkt i ett exempel på hur en sådan samverkan 
beskrivits och behandlats i ett tidigare forskningsprojekt. Den ligger längre 
tillbaka i tiden och genomfördes under rubriken ”Livsåskådningar i Sverige” 
i slutet av 1980-talet på initiativ av Anders Jeffner. 399 vuxna svenskar in-
tervjuades i sina hem med en blandning av öppna frågor och med frågor som 
hade fasta svarsalternativ. En av de öppna frågorna handlade om vad som är 
viktigt i livet. ”När du funderar på var som är riktigt viktigt i livet, vad tyck-
er du då är allra viktigast?” 

1 Sedan dess har olika omorganisationer vid teologiska institutionen i Uppsala genomförts. 
Kristen trosåskådning kallas numera systematisk teologi och livsåskådningsforskningen har 
sammanförts med detta forskningsämne under benämningen systematisk teologi med livså-
skådningsforskning. 
2 Holte & Jeffner 1978, s. 88. 
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Den stora majoriteten svarade att det viktigast i livet är att jag får vara 
frisk. Den individuella hälsan var det högsta värdet för många svenskar – 
och det gällde också många av dem som sade sig vara bekännande kristna.3 
Det har gjorts närmare studier av denna hälsovärdering och dess sociala för-
ankring. Kroppen måste skyddas genom ett alltmer medvetet hälsobeteende. 
Detta, hävdar kritiker, är ”hälsismen” – besattheten vid försumbara eller 
överdrivna hot mot hälsan – som bl.a. Karin Johannisson (som gick bort i 
slutet av 2016) skrivit om i olika sammanhang. Trenden uppmärksammades 
redan i slutet av 1980-talet och analyserades av Sten Philipson, Nils Udden-
berg och andra i boken Hälsa som livsmening (1989). Hälsan har blivit vår 
tids religion, och ersatt den gamla. Ett annat exempel på ett akademiskt ar-
bete som analyserar trenden är Wilhelm Kardemarks avhandling När livet 
tar rätt form. Om Människosyn i svenska hälsotidskrifter 1910-13 och 2009 
(2013).  

En viktig fråga är hur dessa med beteendevetenskapliga metoder vunna 
insikter ska bearbetas teologiskt och filosofiskt. Ett försök till ett svar på 
denna fråga finns i en artikel av Anders Jeffner med titeln ”Frälsning i ett 
sekulariserat Sverige.”4 Huvudfrågan är följande: vad händer i ett samhälle 
när frälsningen genom Kristus skjuts i bakgrunden och finns det möjligheter 
att ge den nytt liv? Svaret på denna fråga formuleras i fem olika steg. De 
olika stegen beskriver på ett tydligt sätt vilken betydelse som beteendeveten-
skaplig, filosofisk och teologisk metod har för ett svar på frågan.  
 
Fem steg mot en kristen frälsningslära 

Det första steget är en sammanfattning av ”tre strukturbildande moment” 
i den kristna frälsningsläran: (1) människan har ett högsta mål i livet – guds-
gemenskap, (2) det finns ett till synes oöverstigligt hinder för målets förverk-
ligande – synden, och (3) evangeliet om Jesus Kristus är det glada budskapet 
om att detta hinder kan brytas ner.5  

Efter denna sammanfattning följer steg nummer två, nämligen en analys 
av det nya innehåll som detta frälsningsmönster erhållit genom sekularise-
ringen. Gudsgemenskapen har t.ex. ersatts av hälsan, synden av sjukdom och 
evangeliet av medicinen. Jag återkommer strax till detta.  

I det tredje steget undersöker Jeffner hur den sekulariserade frälsningslä-
ran ”kristnats” eller ”återkristnats.” Kristna samfund och rörelser i ett sekula-
riserat samhälle söker att återvinna marken för kristen frälsningslära. Försö-
ken är mer eller mindre framgångsrika. Ett exempel är Livets ords fram-
gångsteologi. Den efterlängtade hälsan och framgången erbjuds genom tron 
på Kristus och kommer till uttryck genom helbrägdagörelser eller andra ma-
teriella välsignelser.  

                               
3 Jeffner 1989, s. 32. 
4 Jeffner 1994, publicerad antologin Kontextuell livstolkning, s. 140-150. 
5 Jeffner 1994, s. 141-142. 



 143

 
I det fjärde steget formulerar Jeffner utgångpunkter för en teologisk kritik 

av de ”kristnade” sekulära frälsningsmönstren. Det gemensamma innehållet i 
olika kristna frälsningsläror är gudsgemenskapen i ett intimt samspel med 
människogemenskapen. Denna gudsgemenskap måste också framställas på 
ett sätt som är förenligt med våra kunskaper och vardagliga erfarenheter. 
Men hur kommer detta till uttryck i de ”kristnade” eller ”återkristnade” 
frälsningslärorna?  

I ett femte steget diskuterar Jeffner slutligen frågan hur en kristen fräls-
ningslära idag kan utformas utan att ge avkall på gudsgemenskap och nutida 
vetenskap. Det förutsätter en sammanbindning mellan gudsgemenskap och 
vår gemenskap med andra människor, en integration mellan vetenskap och 
kristen världsbild, och en förnyelse av bibelsynen och kristologin. 

De olika stegen är förknippade med olika slags vetenskaper och veten-
skapliga metoder. Analysen i det första steget bygger på systematisk teologi, 
främst antropologi, syndlära och kristologi. Inom detta ämne finns välkända 
metodproblem, som jag inte ska gå in på i detta sammanhang. Steg nummer 
två är av samhällsvetenskaplig karaktär. Till grund för Jeffners analys ligger 
den nyss nämnda livsåskådningsstudien från 1986, men bygger också på 
andra senare publicerade studier och allmänna iakttagelser. Analyserna i det 
tredje steget hör snarast hemma i kyrko-och samfundsvetenskapen. Steg fyra 
och fem kan hänföras till kritisk och konstruktiv systematisk teologi och i 
vissa fall också till religionsfilosofin.  

Ytterligare steg skulle naturligtvis kunna tillfogas. Dit hör utblickar mot 
den allmänna religionsvetenskapen och – inte minst – religionsteologin, dvs. 
studiet av olika religioner och deras frälsningsvägar. Denna fråga – med 
särskild inriktning på kristen och muslimsk tro – behandlas i t.ex. Mikael 
Stenmarks bok Religioner i konflikt (2012).  

Jag ska nu koncentrera mig på två olika frågor. Den första gäller sam-
hälls- och samfundsanalysen (dvs. steg 2 och 3) och den andra steg 4 och 5, 
dvs. den teologiska kritikens grunder och hur en kristen frälsningslära idag 
kan utformas utan att ge avkall på gudsgemenskap och nutida vetenskap.   
 
Samhällsanalys och kyrkokritik 
Det finns en fråga som kanske ännu mer än hälsismen påverkat de kristna 
samfundens inre liv och självförståelse – och det är sekulariseringens grund-
läggande processer. De har utförligt och ingående studerats av nutida relig-
ionssociologer. Under det innevarande decenniet har dessa insikter åt-
minstone delvis hamnat i skuggan av teorier om ”religionens återkomst”, 
”religionens nya synlighet” och det ”post-sekulära samhället.” Dessa teorier 
kan tolkas så att sekulariseringsprocessen nu avbrutits och ersatts av en 
sakraliseringssprocess. Men detta antagande kan ifrågasättas. Sekularise-
ringsprocessen pågår och enligt nyligen genomförda studier har den t.o.m. 
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accelererat. Det beror naturligtvis på vad man menar med sekularisering. Ett 
mått kan vara gudstjänstbesök. Statistiken vittnar om en kontinuerlig ned-
gång inom alla kategorier av gudstjänster.6 Exempelvis har antalet besök vid 
söndagens huvudgudstjänst mer än halverats sedan 1990. Det finns också 
andra mått på sekulariseringen, t.ex. inställningen till gudstro. I två olika 
undersökningar – 2006 och 2017 – har jag bett ett representativt urval av 
Sveriges vuxna befolkning ta ställning till påståendet: ”det finns en gud, en 
överjordisk makt eller kraft”. 48 % tog avstånd från detta påstående 2007, 
2017 var det 60 %! Frågan om gudstro varierades på olika sätt i undersök-
ningarna, men på vilket sätt man än frågade är det en nedgång. Det enda som 
stiger något är tron på Gud inom varje människa och inte någonting bortom 
vår tillvaro.7  

Hur ska sekulariseringsprocessen närmare bestämt analyseras? Enligt en 
inflytelserik teoribildning är sekularisering lika med differentiering. Denna 
idé diskuteras bl.a. av José Casanova, som i Public Religion in the Modern 
World (1994) skriver:  

[T]he central thesis of the theory of secularization is the conceptualization of 
the process of societal modernization as a process of functional differentia-
tion and emancipation of the secular spheres—primarily the state, the econo-
my, and science—from the religious sphere and the concomitant differentia-
tion and specialization of religion within its own newly found religious 
sphere.8  

 
Åtskillnad mellan den sekulära och den religiösa sfären i kombination med 
en marginalisering av den religiösa sfären, kan alltså beskrivas som utmär-
kande drag i sekulariseringsprocessen. Denna process är inget nytt fenomen. 
Den har i själva verket pågått under århundraden, ja, det finns sekularise-
ringsteologer som härleder denna process ända sedan 600-talet före Kristus, 
då Första Mosebok tillkom med sin åtskillnad mellan himmel och jord. 
Andra religiösa förändringar har därefter ytterligare förstärkts differentie-
ringen mellan den sekulära och religiösa sfären. Under senare århundraden 
har olika samhällsprocesser varit de främsta drivkrafterna.  

Under 1900-talets senare hälft uppkommer olika teologiska försök att 
återanknyta inte endast till ”hälsismen” utan också till sekulariseringen i en 
bredare mening och ”kristna” den. Men det som kristnas är naturligtvis inte 
det som en gång var, utan det som i nutiden utmärker differentieringen mel-
lan sekulärt och religiöst. Differentieringen påverkar de kristna samfundens 
egen självförståelse och åtskillnaden blir utan problematisering själva ut-
gångspunkten. Det finns olika fenomen som kan tolkas som uttryck för detta 
”kristnande,” men ett av de tydligaste är kanske intresset för ”ecklesiologi” 
                               
6 Se svenskakyrkan.se/statistik. 
7 En utförligare redovisning av dessa och andra liknande studier finns i Bråkenhielm 2018. 
Part 1. 
8 Casanova 1994. 
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inom exempelvis Svenska kyrkan. Detta intresse är ofta inspirerat av ameri-
kansk och engelsk teologi, som omväxlande går under beteckningar som 
narrativ teologi, postliberal teologi, postsekulär teologi, radikal reformat-
ionsteologi, nyortodoxi etc. En inflytelserik gestalt är den amerikanske teo-
logen Stanley Hauerwas, var böcker också översatts till svenska. Dit hör Det 
fredliga riket (2012) som översatts av Patrick Hagman, finlandssvensk teo-
log med stort inflytande också i Sverige. I denna teologi idealiseras den ex-
klusiva kristna gemenskapen, etiken får en specifikt kristen grund, och dog-
matiken karakteriseras av Karl Barths syn på uppenbarelsen. Tyngdpunkten i 
frälsningen ligger på brottet med det sekulära och kommer till uttryck i ett 
speciellt kristet sätt att leva där pacifism, sexuell återhållsamhet och en en-
klare livsstil utgör väsentliga komponenter. Den har på kort tid fått ett starkt 
inflytande i svenska teologi, inte minst vid Göteborgs universitet.  

Framväxandet av en sådan postsekulär teologi i en svensk kontext är an-
märkningsvärd inte minst med tanke på att svenska teologi alltsedan 1950-
talet präglats av en kristen skapelseteologi. Ett betydelsefullt namn i början 
av denna period var uppsalateologen och etikprofessorn Herbert Olsson, som 
fick ett stort inflytande genom Karl Manfred Olsson och den socialetiska 
delegationen vid Svenska kyrkans diakonistyrelse. Gustaf Wingren – nestorn 
inom svensk skapelseteologi – ställde sig kritisk till detta arbete, men delade 
många av dess teologiska utgångspunkter. Tillsammans med två danska teo-
loger – Regin Prenter och Knud Løgstrup – bildar han kärnan i det som kan 
kallas nordisk skapelseteologi. Idag är det påtagligt att denna teologiska 
inriktning håller på att vitaliseras. Det kommer bl.a. till uttryck i Niels Hen-
rik Gregersens, Bengt Kristensson Ugglas och Tryggve Wyllers nyutgivna 
antologi Reformation Theology for a Post-Secular Age: Løgstrup, Prenter, 
Wingren, and the Future of Scandinavian Creation Theology (2017). 

Det skapelseteologiska perspektivet har varit en betydelsefull linje i 
svensk teologi och i nordiskt kyrkoliv, men bryter sig mot det mer kyrkocen-
trerade drag som manifesteras i svensk högkyrklighet, men också i den nyor-
todoxi eller postliberala teologi som vill framhäva den kristna gemenskapens 
autonomi, vars mentalitet återspeglar och ”kristnar” det sekulariserade sam-
hällets åtskillnad mellan sekulärt och religiöst. I inledning till Gregersens, 
Kristensson Ugglas och Wyllers antologi framhålls också denna skapelseteo-
logiska ”reformationsteologi” som ett alternativt program till postliberal 
teologi och radikalortodoxi, som har  

aggravated the anthropological deficit of contemporary theology, and exacer-
bated the risk of losing sight of humans concerns that are shared, more or 
less, by all people, regardless of their stance vis-à-vis the Christian tradition.9 

 

                               
9 Gregersen et al. 2017, s. 19. 
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Denna form av skapelseteologi profilerar sig framför allt när det gäller sin 
förståelse av gudsrelationen. I likhet med Jeffner framhåller man det nära 
sambandet mellan gudsrelation och mänsklig gemenskap. Gudsrelationen är 
”gemenskapslivets transcendenta dimension.”10 Gregersen, Kristensson 
Uggla och Wyller skriver i sin inledning: 

From the perspective of Scandinavian creation theology, the human condition 
in relation to God is not only a question of available resources for language, 
personal faith, or personal spirituality, but is the common realm in which God 
relates and connects to human beings, nature and the social realm.11 

 
Teologi och filosofi 
Jag ska nu koncentrera mig på är steg 4 och 5, dvs. den teologiska kritikens 
grunder och hur en kristen frälsningslära idag kan utformas utan att ge avkall 
på gudsgemenskap och nutida vetenskap.  Dessa bägge frågor berör samspe-
let mellan teologiska och filosofiska frågor. Hur ska man bedöma kristna 
frälsningsläror som bygger på kontrasten mellan sekulärt och religiöst? Vil-
ken syn på gudsgemenskapen kommer till uttryck och hur integreras de teo-
logiska grundtankarna med nutida vetenskap? Dessa frågor aktualiserar 
grundläggande teologiska spörsmål av fundamentalteologisk karaktär och 
leder över till mer konstruktiva frågor om hur en fungerande kristen fräls-
ningslära ska formuleras i vårt sekulariserade och pluralistiska samhälle 
(dvs. det femte steget i Jeffners argumentationslinje). 

Vilken tolkning av gudsgemenskapen kommer till uttryck i den postlibe-
rala eller postsekulära teologi som beskrivits i det tidigare avsnittet? Ett ut-
tömmande svar skulle kräva en mer omfattande analys. Men vissa allmänna 
iakttagelser kan man ändå göra. Den första är då att själva åtskillnaden mel-
lan den sekulära och religiösa sfären leder till en bestämd accentförskjutning 
när det gäller själva tolkningen av gudsgemenskapen. Tyngdpunkten för-
skjuts från frälsningen till gemenskap med Gud till frälsningen från det se-
kulära. Det viktiga blir avståndstagandet från snarare än instämmandet i. 
Den sekulära sfären blir själva motpolen till vad det kristna livet innebär. I 
motsats till Gustaf Wingrens teologi blir den kristna gemenskapen en extra 
normleverantör. Den skuld som människor känner i sin vardag är inte nog; 
otillräckligheten inför Gud måste inskärpas från trosmässiga utgångspunkter. 
Gudsgemenskapen får därmed helt andra förtecken än i den skapelseoriente-
rande teologin. 

Men tolkningen av gudsgemenskapen förskjuts också på ett annat sätt. 
Den transcendens som människor vittnar om i sitt vardagsliv marginaliseras 
och trivialiseras. I de undersökningar som jag genomfört mellan 2006 och 
2017 har jag bl.a. ställt frågan om hur människor ställer sig till påståendet 

                               
10 Jeffner 1994, s. 146. 
11 Gregersen et al. 2017, s. 15.  
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”naturen är besjälad av en kraft som genomströmmar allt levande.” 36 pro-
cent instämmer helt eller delvis och 27 procent i påståendet ”jag möter det 
heliga framför allt i naturen.” En jämförelse med tidigare undersökningar 
vittnar om att andelen svenskar som instämmer i dessa påståenden är sjun-
kande, men det är inte desto mindre ungefär en tredjedel som har en öppen-
het för transcendens i sina liv. Vad händer med denna anknytningspunkt när 
åtskillnaden mellan sekulärt och religiöst framhävs och blir bestämmande för 
tolkningen av människors gudsupplevelse? För den postsekulära teologin 
blir istället den särskilda kristna gemenskapens gudsrelation i bön och guds-
tjänst det primära med en åtföljande nedvärdering av den vardagliga gudsre-
lationen i det världsliga livet. 

I detta sammanhang finns det anledning att göra en enkel reflektion i an-
slutning till evangeliernas berättelser om Jesus från Nasaret. Troslivet i sy-
nagogan och templet berörs i några bibelberättelser, men gudsrelationen 
aktualiseras nästan alltid i vardagliga möten med olika människor.  Det vik-
tiga händer vid brunnar, i trädgårdar, på sjöstranden, ute på landsbygden osv. 
Dessutom är det ju också så att utmärkande för de människor som Jesus mö-
ter inte är deras centrala ställning i etablerade religiösa gemenskaper. Det är 
tvivlare, marginaliserade, prövade och ringaktade. I ett skapelseteologiskt 
perspektiv räknas dessa människor precis lika mycket som de religiöst eta-
blerade. Den gudomliga nåden – en gudsrelation utan inträdesbiljett – kom-
mer till särskilt uttryck. 

Jag vill också med några ord beröra den omfattande frågan om möjlighet-
en att – som Jeffner skriver – ”formulera en fungerande kristen frälsningslära 
i ett sekulariserat samhälle som det svenska utan att ge avkall på … att målet 
är gudsgemenskap och att detta mål är förenligt med vårt sätt att leva i ett 
samhälle där både vardagliga handlingssätt och tankeformer är samman-
vävda med nutida vetenskap.”12 Denna fråga ligger i gränslandet mellan sys-
tematisk teologi och religionsfilosofi och berör frågor om världsbild, bibel-
syn och kristologi. Tron på en Gud som vi människor kan ha en personlig 
relation till är det centrala, men för att denna tro ska bli trovärdig måste 
dessa områden genomarbetas.  

Här finns en överraskande skillnad i förhållande till det nyss nämnda pro-
grammet för nordisk skapelseteologi. Detta program utvecklas till stor del 
utan hänsyn till behovet av en genomarbetning av världsbild, bibelsyn och 
kristologi.13 De för kristen frälsningstro grundläggande frågorna om världs-
bild och bibelsyn är knappt berörda och de kristologiska ansatserna hos 
Prenter, Løgstrup och Wingren blir inte föremål för en koncentrerad vidare-
utveckling.14 Däremot framhåller man på ett betydelsefullt sätt anknytnings-

                               
12 Jeffner 1994, s. 147. 
13 Däremot uppmärksammas både natursyn, mänskliga rättigheter och religionsteologi i sär-
skilda kapitel. 
14 Niels Henrik Gregersen har i andra sammanhang givit viktiga bidrag till dialogen mellan 
naturvetenskap och religion. 
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punkterna mellan gudsgemenskap och relationen mellan människa och män-
niska. Där kommer man nära Jeffner som skriver att ”gudsrelationen är inte 
något som kan isoleras, utan en utveckling och fördjupning av människans 
totala gemenskapsliv.”15 Men denna tanke måste inarbetas i en mer omfat-
tande världsbild som integrerar vår tids vetande med tron på en personlig 
Gud. Här ger de reformatoriska skapelseteologerna inte mycket vägledning.  

Världsbilden kan ta utgångspunkt i ”materiens enorma potentialitet och 
utvecklingens emergens.”16 Här finns otvivelaktigt viktiga anknytningspunk-
ter mellan naturvetenskap och en kristen skapelseteologi. Ett annat klassiskt 
problem är förhållandet mellan kristen skapelsetro och evolutionsteorin. Här 
kan man urskilja olika utmaningar, av vilka jag endast vill uppehålla mig vid 
en som har beröringspunkt med kristen frälsningslära. Det som utmanas är 
ingenting mindre än tron på Guds godhet. Darwin skriver i sin självbiografi: 

Att det finns mycket lidande i världen förnekar ingen. I fråga om människan 
har några försökt förklara detta genom att tänka sig att det tjänar till hennes 
moraliska förkovran. Men antalet människor i världen är ett intet i jämförelse 
med alla andra förnimmande varelser, och dessa utstår ofta svåra lidanden 
utan någon moralisk förkovran… vartill skulle väl de lidanden som miljoner 
djur utstått under nästan ändlös tid tjäna?17 

 
Darwin vidgar teodicé-problemet och ger i Arternas uppkomst ett konkret 
exempel, nämligen parasitstekeln (Ichneumonidae), som livnär sig på inäl-
vorna inuti skalbaggarnas kroppar. Det är omöjligt att förstå hur en god Gud 
kan skapa en sådan varelse.   

När teodicéproblemet kommer på tal brukar kristna teologer vanligtvis 
konstatera att det är ett olösligt teoretiskt problem och sedan skynda vidare. 
Men teodicéproblemet är inte endast ett teoretiskt, utan också existentiellt 
problem. Det drabbar också gudsrelationen. Hur kan människan relatera till 
Gud på ett tillitsfullt sätt om Gud är medskyldig inte endast till människans 
lidande utan också till alla förnimmande varelsers plågor? Kort sagt: evolut-
ionsteorin förvärrar det ondas problem.  

Den svenska teologen Eva-Lotta Grantén har givit ett viktigt bidrag till 
hanteringen av teodicéproblemet i den utvidgade form som Darwin påminde 
om. Hon skriver att ”[u]tmaningen för en teologi efter Darwin är alltså inte 
enbart att argumentera för en gudsbild som korrelerar med evolutionsteorin, 
utan ytterst om den gud man argumenterar för framstå som en Gud som vi 
vill tillbe.” Grundfrågan är följande: ”Hur kan det faktum att många oskyl-
diga individer lider och dör utan att kunna realisera sin livspotential förenas 
med tron på en skapande, god och medlidande Gud?” 18 Grantén knyter an till 
den pågående diskussionen om naturvetenskap och religion och utformar ett 
                               
15 Jeffner 1994, s. 148. 
16 Jeffner 1994, s. 149.   
17 Darwin 1959, s. 66.  
18 Grantén 2009, s. 164. – Se också Grantén 2018. 
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svar i anslutning till biologen och teologen Christopher Southgates The Gro-
aning of Creation. Gud skapar genom evolutionen, eftersom (1) genom evo-
lutionen skapas mera gott i form av diversitet och komplexitet än ont (”mer 
gott än ont-argumentet”) och (2) Gud hade inte något annat val än evolution-
en för att nå dessa värden (”inget annat val-argumentet”). Men hon tillägger 
också ett annat argument som mer direkt berör kristen försoningslära: Gud 
försonar världen genom (1) att dela världens lidanden i Kristus och (2) ge-
nom ”nya himlar och en ny jord” realisera alla levande varelsers livspotenti-
al (”det finns en himmel även för parasitstekeln”).  

Granténs oförvägna bidrag i den pågående religionsfilosofiska diskuss-
ionen ger en viktig pusselbit till en lösning av ondskans – och särskilt den 
naturliga ondskans – problem. Men många teologer och filosofer hävdar att 
den naturliga ondskan som manifesteras i parasitstekeln inuti skalbaggen 
eller kattens lek med råttan, avslöjar ett överskott på ondska som kräver en 
särskild förklaring. Det finns teologer som vill knyta an till mytologiska 
föreställning om demoniska makter. Det är enligt min mening ohållbart. 
Däremot kan man ställa frågan om det finns ett nödvändigt samband mellan 
(1) evolutionens självorganiserande och målinriktade processer och (2) na-
turlig ondska i form av destruktivitet (som är sekundär till och angriper det 
goda). På denna punkt skulle man kunna jämföra med Augustinus lära om 
det goda som en förutsättning för det onda och Gustaf Wingrens tanke om 
spontana livsyttringar, som förutsättning för onda kretsande livsyttingar.19 

Bibeln och bibelsynen är en annan vit fläck i det skapelseteologiska pro-
grammet. Rudolf Bultmann avfärdas genomgående och hans strävan efter att 
avmytologisera Bibeln ägnas ingen uppmärksamhet. Det är möjligt att vara 
kritisk mot Bultmanns anknytning till existentialfilosofin, men den kritiska 
frågan hur vi ska förhålla oss till alla de tidsbundna föreställningar som ge-
nomsyrar t.ex. evangelierna blir därmed inte besvarad. Inte heller i vilken 
bemärkelse vi kan tala om Bibeln som en gudsuppenbarelse. En möjlighet är 
faktiskt att anknyta till judisk teologi. Den judiske teologen Alon Goshen-
Gottstein beskriver på ett klargörande sätt hur judendomen under olika ske-
den av sin historia uppfattat gudsrelationen. I den judiska historiens tidigaste 
skede dominerade de antropomorfa berättelserna. Gud vandrar i Edens lust-
gård och samtalar med Adam och Eva, Gud leder folket ut ur fångenskapen i 
Egypten och upprättar sitt kontrakt med Moses. I trofasthet följer Gud sitt 
folk och genom profeterna pekar han framåt mot ett universellt fredsrike. 
Under medeltiden brottas judiska teologer och filosofer med att införliva och 
omtolka dessa mytiska föreställningar i ett filosofiskt sammanhang. Och i ett 
tredje steg fördjupar den judiska mystiken den gamla föreställningsvärlden 
och söker också att komma till rätta med stötande drag i traditionen. Berät-

                               
19 Wingren 1974, s. 26. Se vidare Bråkenhielm 2018, kap. 14.  
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telserna uppfattas djupast sett som återspeglingar av Guds eget liv och Guds 
eget skapande.20 

På denna punkt kunde den kristna teologin om Bibeln ha något att lära av 
judisk teologi. Talet om en gudomlig uppenbarelse fokuseras i Nya testa-
mentet på uppenbarelsen i Jesus Kristus. I Kristi liv och undervisning ur-
skilde de nytestamentliga vittnena Guds pågående skapande. Hermeneutiken 
understryker det betydelsefulla i mötet mellan de gamla texterna och dagens 
bibelläsare och i detta möte sker ibland det som man kan kalla en uppenba-
relseerfarenhet. Den är inte kopplad till särskilda historiska skeenden, som ju 
dessutom är otillgängliga för oss. Den är inte heller förbunden med nedskri-
vandet av bibeltexterna eller deras redigering. Uppenbarelsen sker i mötet 
mellan texten och textens lyssnare. Bibelsynen bör ”präglas av Kristusup-
penbarelsen utan att låsas fast vid ofelbarhetsdogmer eller vid långtgående 
teorier om det enskilda bibelordet.”21  

Allt tal om den bibliska uppenbarelsen väcker oundvikligen en kritisk 
fråga. Förvandlar den inte evangeliernas universella tilltal till en esoterisk 
religion? Denna fråga uppmärksammades bl.a. av Knud Løgstrup och be-
handlas av den danske teologen Jakob Wolf i Gregersens m.fl. antologi.22 
Wolf framhåller att Løgstrup betonade att kristen tro inbegriper både en na-
turlig och en uppenbarad teologi. Kristendomen har både universella och 
specifika drag. Hur förhåller sig dessa till varandra? Løgstrups svar framgår 
inte tydligt av Wolfs framställning, men jag uppfattar det så att uppenbarel-
setron kompletterar och fördjupar skapelsetron ungefär som Nathan Söder-
blom tänkte sig saken i sin teologi. Viktigt för Söderblom var ju också tan-
ken på uppenbarelseerfarenheter i andra religiösa traditioner än judendomen 
och kristendomen, men det skulle föra för långt att gå in på denna fråga. Det 
viktiga här är att framhålla hur en sådan förståelse bryter med en exklusivi-
sering av kristen tro. 

Slutligen förutsätter en nutidstolkning av en kristen frälsningslära ett 
nytänkande om Kristi roll som frälsare, men också om Kristi person. Det är 
en viktig uppgift för systematiska teologer i dialog med andra religionsve-
tenskapliga ämnen och inte minst med religionsfilosofin. Precis som Jeffner 
tror jag att en sådan teologi måste börja ”nerifrån,” dvs. från de grundläg-
gande kunskaper som bibelforskningen förser oss med (samt sociologiska 
och psykologiska kunskaper om hur Kristustro faktiskt fungerat och funge-
rar). Rudolf Bultmanns insatser som bibelforskare kan inte förbigås. Nutida 
bibelforskning bekräftar ju också de bräckliga kunskaper som vi har om den 
historiske Jesus. Den amerikanske bibelforskaren John P. Meier framhåller 
t.ex. att av det 40-tal (bibelforskare är oeniga om det exakta antalet) av Jesu 
liknelser som återfinns i evangelierna är det endast fyra stycken som med 

                               
20 Goshen-Gottstein 2018. 
21 Jeffner 1994, s. 149.  
22 Se Gregersen 2017, s. 157-166, särskilt s. 164-165. 
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strikta kriterier kan anses gå tillbaka på den historiske Jesus, nämligen lik-
nelserna om senapskornet (Markus-evangeliet 4), arrendatorerna i vingården 
(Markus-evangeliet 12), talenterna (Matteus-evangeliet 25) och om bröllops-
festen (Matteus-evangeliet 22).23 En trovärdig kristologi måste utgå från 
dessa och liknande forskningsrön. Liknelsen om senapskornet skulle kunna 
vara en fruktbar utgångspunkt för utformningen av en uppenbarelsekristo-
logi, som tar hänsyn till det mer omfattande sammanhang som Nya testa-
mentet handlar om. En tolkningsnyckel skulle kunna vara just skapelsetron. 
Gud bevarar och upprätthåller sin skapelse och skapar hela tiden nya möjlig-
heter.24 Guds försoningshandling i Jesus Kristus blir med andra ord lika med 
Guds skapande för människans väl – i samklang med Guds nyskapande i 
naturen och i hela kosmos.25 

Till detta måste enligt min mening fogas en nyskapande reflektion om en 
kristen gudsbild som binder samman en vetenskapligt förankrad världsbild 
med en bibelsyn och Kristus-tolkning. Nordisk skapelseteologi är en viktig 
utgångspunkt. Men istället för att tala om Gud som skapare – som ensidigt 
låser fast tanken vid skapelsens tillkomst – kan man utgå från Gud som 
skapande. Det är Gud som skapande som vi möter i gudsrelationen och det 
är också en viktig utgångspunkt för tolkningen av denna relation som en 
personlig relation – i vardagslivet och i den kristna gemenskapens centrala 
gudstjänsthandlingar. 
 
Avslutning 
Framställningen av en kristen frälsningstro är en omfattande religionsveten-
skaplig och teologisk uppgift. I denna artikel har det grundläggande syftet 
varit att uppmärksamma samspelet mellan olika ämnen, metoder och disci-
pliner. Framför allt förutsätts ett samspel mellan empirisk, teologisk och 
filosofisk livsåskådningsforskning. På ett liknande sätt skulle också andra 
trosfrågor kunna bearbetas, men också allmänna livsfrågor, t.ex. frågor om 
människosyn och mänskliga rättigheter. Det kräver en mer tydlig anknytning 
till etik och praktisk filosofi. Det gör för övrigt också vidareutveckling av en 
kristen frälsningslära, även om den aspekten inte blivit uppmärksammad i 
detta sammanhang. 
 
  

                               
23 Meier 2016, kap. 37. 
24 Gustafson 1975, s.38.  
25 Bråkenhielm 2015, s. 177-182.  
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9 Hur arbetar en neurofilosof?                                        
Anne Runehov 

Inledningsvis kan det vara på sin plats att i korthet redogöra för filosofins 
olika grenar och visa var jag befinner mig någonstans på det filosofiska trä-
det. Filosofi kom att uppdelas i kontinental filosofi å ena sidan och analytisk 
filosofi å andra sidan. Det finns olika förslag om när uppdelningen hände, 
vilket jag inte ska gå in på här. Utan att gå in på detaljer, hittar man åt-
minstone följande filosofiska kvistar på den kontinentala grenen: fenomeno-
logi, existentialism, strukturalism och poststrukturalism. Den analytiska 
grenen delar sig först ytterligare en gång, i två mindre grenar, innan kvistar-
na kommer till. De mindre grenarna är praktisk och teoretisk filosofi.  Upp-
delningen kom med Aristoteles, men den har framför allt satts i praxis i Sve-
rige och Finland. De övergripande praktisk filosofiska kvistarna är moralfi-
losofi, etik och värdeteori, beslutsfilosofi, rättsfilosofi, politisk filosofi, relig-
ionsfilosofi, feministisk filosofi och estetik. De teoretiska kvistarna är 
epistemologi, vetenskapsfilosofi/teori, logik, språkfilosofi, matematisk filo-
sofi, kognitionsfilosofi, metafysik och medvetandefilosofi. Jag skall berätta 
lite mer om både vetenskapsfilosofi och medvetandefilosofi senare. Sedan 
några år tillbaka, kring 2000-talet, kom en ny filosofisk gren till, nämligen 
experimentell filosofi.    

Kontinentala filosofer försöker till exempel förena det moderna med det 
historiska samhället, individen med samhället, spekulation med tillämpning. 
De menar vanligen att filosofiska argument inte kan skiljas från de kontextu-
ella villkoren. Med undantag av fenomenologi, skulle man kunna säga att 
kontinentala filosofer är filosofins ”byggare”. Analytikerna ser i regel filoso-
fiska problem som distinkta, avskilda från sin kontext och historiska grund. I 
sin metod ligger de närmare naturvetenskapen som också ser bort från veten-
skapens historia för att göra vetenskap. Analytiker är filosofins ”grävare”. I 
A House Divided skriver Carlos G. Prado att:  

The heart of the analytic/continental opposition is most evident in methodol-
ogy, that is, in a focus on analysis or on synthesis. Analytic philosophers typ-
ically try to solve fairly delineated philosophical problems by reducing them 
to their parts and to the relations in which these parts stand. Continental phi-
losophers typically address large questions in a synthetic or integrative way, 
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and consider particular issues to be ‘parts of the larger unities’ and as proper-
ly understood and dealt with only when filled into those unities.1

Analytiker är, för att säga det med Julian Baggini och Peter Fosls ord: ”Nit-
pickers”.2 

Då jag för egen del återfinns på flera grenar och kvistar av det filosofiska 
trädet, är det på sin plats att redogöra lite mer för dessa, om än kortfattat. 
Två mindre grenar jag ockuperar är praktisk och teoretisk filosofi. På den 
praktiska sidan ligger religionsfilosofi. På den teoretiska grenen finns veten-
skapsfilosofi och medvetandefilosofi.3 Det är lite svårt att förstå varför relig-
ionsfilosofi hamnade på den praktiskfilosofiska sidan. Det är riktigt att prak-
tiska frågor dyker upp inom religionsfilosofi som t.ex. rationalitet, ansvar för 
ens handlingar, jämlikhet, normer och värderingar. Men, det finns också 
teoretiska frågor som religionsfilosofen är intresserad av, t.ex. språket, lo-
giska sammanhang i resonemang, upplevelser och verkligheten. Om jag hade 
fått bestämma religionsfilosofins placering på den filosofiska skalan, så hade 
jag gett den en gren som täcker både kontinental, analytisk (praktisk som 
teoretisk), och numera experimentell filosofi. Kontinentalfilosofiska frågor 
man ställer sig inom religionsfilosofi är ofta av existentiell art (vad betyder 
det att vara en religiös eller sekulär människa?), samt av fenomenologisk art, 
dvs. frågor som rör en persons första, andra, och tredje perspektiv i förhål-
landet till religion och religiositet. Religionsfilosofin tittar också på de histo-
riska, kontextuella frågorna som rör religion. I korthet, religionsfilosofi är 
inte en kvist på grenen praktisk filosofi utan bör vara en gren på stammen 
filosofi, som jag ser det. 

Sedan, som ni kommer att märka själva, är det inom forskningsvärlden så 
att man måste begränsa sitt studie-/forskningsrevir. Det är inte svårare att 
förstå än att en datavetare specialiserar sig på robotar, eller en medicinare på 
hjärtsjukdomar. På så vis blev jag neurofilosof. Vad är då en neurofilosof? 
Vad är det en neurofilosof är intresserad av och var någonstans befinner sig 
en neurofilosof på filosofiträdet? 

Neurofilosofi 
Om medvetandefilosofi är en kvist på en av de mindre grenarna av filosofi, 
dvs. teoretisk filosofi, så intar neurofilosofi två kvistar, medvetandefilosofi 
och vetenskapsfilosofi. Varför det? Låt mig presentera båda lite närmare (om 
än kort).  

Medvetandefilosofi studerar medvetandets natur. Man studerar med-
vetandets processer, dess funktioner, egenskaper4 och hur dessa kan tänkas 

1 Prado, C.G. 2003, 10. 
2 Baggini, J. och P.S. Fosl. 2010, 1.  
3 Jag har även arbetat med etik och epistemologi, men i mindre utsträckning. 
4 Ett bra exempel är den fortfarande aktuella tesen av Nagel, T. 1974. 
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vara relaterade till hjärnan. Problemet har i tiderna formulerats som kropp-
och-själ-problemet. Idag talar man inte längre om vare sig kropp eller själ, 
men snarare om hjärnan och medvetande, det neurala och det mentala.  

Vetenskapsfilosofi har som en central uppgift att analysera olika metoder 
som används inom naturvetenskapen. Vetenskapsfilosofer ifrågasätter anta-
ganden som vetenskapsmän och -kvinnor tar för givna. Det ligger i naturve-
tenskapens natur att inte behöva ifrågasätta antaganden. Antagandena blir 
hypoteser, och om allt går vetenskapligt rätt till, så får man antingen en be-
kräftelse av hypoteserna eller inte, eller delvis. Det vetenskapsfilosofen tittar 
närmare på är huruvida dessa hypoteser var riktiga, dvs, förutsättningslösa 
hypoteser, eller om de var skräddarsydda och ledande till att uppnå ett visst 
resultat. Hur genomfördes experimentet och vilka slutsatser drogs utifrån de 
premisser (hypoteserna, urval av deltagarna, osv) som fanns. (Jag kommer 
att ge ett konkret exempel på det senare). Vetenskapsfilosoferna har också 
föreslagit förbättringar av vetenskapliga analyser och sanningsvärden, t.ex. 
Karl Popper (1902–1994) och Thomas Kuhn (1922–1996).5  

Som neurofilosof studerar jag förhållandet mellan medvetandeprocesser 
och hjärnans funktioner utifrån neurologisk forskning, samt analyserar neu-
rologernas undersökningsmetoder som tillämpades i de studierna. Jag kom-
mer att visa hur det kan gå till nedan. 

Neurofilosofi har dock mötts av en del kritik. Det finns de som tycker att 
det inte finns någon relation mellan neurovetenskap och filosofi därför att 
neurovetenskapen tillhör den empiriska forskningsarenan medan filosofi hör 
hemma i den humanistiska. Anhängare av denna uppfattning tillämpar 
isoleringsprincipen och menar att neurovetenskap och filosofi har helt olika 
frågeställningar, nämligen empiriska å ena sidan och konceptuella å andra 
sidan.   

En sådan hållning är idag svårare att försvara. Neurovetenskap är en 
paraplybeteckning som täcker en mängd olika subdiscipliner, till exempel, 
beteendeneurovetenskap, kognitionsneurovetenskap (vilket inte är detsamma 
som kognitionsvetenskap), affektiv neurovetenskap, molekylär 
neurovetenskap, social neurovetenskap, neuropsykologi och 
utvecklingsneurovetenskap, som innefattar både kliniska och experimentella 
studier.6 Anledningen till att stammen neurovetenskapen har kunnat avgrena 
sig så pass mycket är att neurologerna idag har helt andra förutsättningar 
jämfört med tidigare. Uppkomsten av skannern gav neurologer betydligt 
flera och bättre möjligheter att studera hjärnan.  

Den första skannern, fMRI (functional Magnetic Resonance Imaging) 
introducerades 1991 vid en konferens i San Francisco.7 SPECT (Single-

                               
5 Rekommenderad läsning: Fuller, S. 2003. Popper, K. 1985. Kuhn, t. 2012. 
6 En lätt förståbar bok om klinisk neurologi: Eriksson, H. 2001. 
7 fMRI är en röntgenologisk metod. Den mäter den hemodynamiska responsen vid neurolo-
gisk aktivitet. fMRI mäter de naturliga förändringar av syrehalten i hjärnans olika delar. Den 
använder sig av starka magnetfält. Att genomgå fMRI upplevs vara ganska jobbigt. Personen 
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Photon Emission Computed Tomography) fanns redan på 1950-talet men 
blev inte accepterad som mätinstrument förrän på 1980-talet.8 Ungefär så 
gick det också för PET (Positron Emission Tomography) som såg ljuset 
1975 men fick också vänta några år innan den blev till fullo accepterad och 
använd.9 Numera har fMRI blivit den dominerande skannern, inte minst 
inom experimentell neurovetenskap. Anledningen till det är att man inte 
behöver injicera radioaktiva ämnen i deltagarens kropp. Varför är dessa 
skanners viktiga?  

De är viktiga därför att det är tack vara dessa skanners som neurologer har 
kunnat tränga allt djupare in i hjärnans mysterium, vilket resulterade i att 
många ämnen som enbart fanns på filosofins/psykologins bord nu har 
hamnat under skannern, till exempel empati, emotion, kognition, 
trosföreställningar, tillit, beslutfattande, religiösa upplevelser och fri vilja. 
Här har vi en av anledningarna till varför det inte längre går att separera 
neurovetenskap från filosofi. En annan anledning är att neurologer numera 
också använder sig av filosofiskt sett problematiska termer som medvetande, 
tänkande, intuition, känslor, insikt, tro, osv. Utöver terminologin, finns också 
icke-ifrågasatta antaganden; till exempel har neurologer en reduktionistisk 
uppfattning av verkligheten. Och häri ligger ett annat filosofiskt problem, 
vilken typ av reduktionism tar de för givet, ontologisk, metodologisk eller 
epistemologisk reduktionism?  

Neurofilosofer intresserar sig alltså för medvetandet, dess relation till 
hjärnan och hur detta förhållande har studerats av neurologer. Jag bör 
tilläggas att det officiellt finns två linjer av neurofilosofiska undersökningar. 
En linje kallas helt enkelt ”neurofilosofi” och en annan ”filosofi om 
neurovetenskap” (philosophy of neuroscience).10 Den första är en 
subdisciplin av medvetandefilosofi, den andra av vetenskapsfilosofi. Tanken 
är att neurofilosofer gör argumentations- och begreppsanalyser på 
neurologiska studier och deras tolkningar och att den andra gruppen filosofer 
koncentrerar sig på neurologiska teoribildningar och hypotesernas 
berättigande. Utifrån 17 års erfarenhet tycker jag att uppdelningen är svår att 
upprätthålla. Om man som filosof analyserar neurologisk forskning på 

                                                                                                                             
trängs in i en trång maskin vilket upplevs av somliga som klaustrofobisk. Den låter också en 
hel del. För mer information, se: www.imagilys.com/functional-MRI-fMRI/ (hämtad 2018-
02-01). 
8 SPECT ger 3D bilder av olika funktioner i kroppen. Den använder sig av en eller flera 
gammakamerahuvuden för att registrera gammastrålning från en radioaktiv injektion. Gam-
makamerahuvudena roterar runt personen och kan på så vis ta bilder från olika vinklar. För 
mer information, se: www.mayfieldclinic.com/PE-SPECT.htm (hämtad 2018-02-01). 
9 PET är en skanner som använder sig av isotopmärkta preparat (radioaktiva markörer), vilka 
möjliggör framtagning av 3D bilder av vävnaders ämnesomsättning.  Den radioaktiva spår-
substansen tas upp i varierande grad i vävnader. När det radioaktiva ämnet sönderfaller upp-
står en positronstrålning som kan registreras och avbildas. För mer information, se: 
https://www.hopkinsmedicine.org/healthlibrary/test_procedures/neurological/positron_emissi
on_tomography_pet_92,P07654 (hämtad 2018-02-01). 
10 Poczobut, R. 2013, 65-67. 
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medvetandeprocesser är man också tvungen att titta närmare på hur den 
neurologiska undersökningen genomfördes, dvs. titta närmare på 
undersökningens hypoteser, teorier och metoder. Som neurofilosof rör man 
sig på en interdisciplinär forskningsarena. Neurofilosofi visar att filosofi kan 
bedrivas tillsammans med en annan vetenskap.  

Neurovetenskap och filosofi har mycket att ge varandra. Filosofen lär sig 
förstå mer och mer om de faktiska neurologiska funktioner som ligger 
bakom eller bredvid medvetandefunktioner och beteenden, och neurologer 
lär sig mer om hur de kan formulera sig och argumentera på ett konsistent, 
begripligt och logiskt tillfredställande sätt. Bertrand Russell (1931–1970) sa 
en gång i tiden att filosofi behöver näring från de empiriska vetenskaperna 
om den vill undvika att stagnera.11 Men jag, i likhet med Michael 
Lockwood, tycker att naturvetenskapen likväl behöver filosofins kunskap av 
samma anledning. Lockwood skriver, ”[i]t is not less true that fundamental 
science, if it is to flourish, needs the nourishment of philosophy: of philoso-
phy that is comprehending of science, without being unduly awed by it”.12 
Personligen tror jag att vi i framtiden kommer att se fler neurologiska-
filosofiska samarbeten när det kommer till medvetanderelaterade frågor.  
 
Studiematerial 

Materialet jag analyserar består av tolkningar av neurologiska studier samt 
de faktiska neurologiska studierna. Tolkningarna kan vara filosofiska eller 
populärvetenskapliga tolkningar gjorda av t.ex. filosofer, neurologer eller 
andra naturvetare. Som neurofilosof tittat jag på både experimentell och 
klinisk neurovetenskap. Att bara känna till hjärnans anatomi räcker inte hela 
vägen. Genom att studera bristfälliga och skadade hjärnor lär man sig även 
vilka konsekvenser bristfälligheterna och skadorna har för människans 
beteende och medvetandetillstånd. Inom experimentell neurologi görs 
noggranna experiment för att testa hållbarheten av befintliga neurologiska 
teorier och hypoteser rörande hjärnskadornas och neurologiska sjukdomars 
konsekvenser. Men det görs också experiment med neurologiskt friska 
(neurotypiska) personer i syftet att få mer kunskap om hjärnans betydelse för 
olika beteenden och medvetandetillstånd. Ett förenklat schema av hjärnans 
viktigaste funktioner (dvs. i relation till studier om medvetandet) finns i 
slutet av kapitlet. 
  
Analytiskfilosofisk metod 
Den analytiskfilosofiska metoden består av tre huvudelement, 
argumentationsanalys, begreppsanalys och logik.  

 

                               
11 Russell, B. 1959, 230; Lockwood, M. 1995, 315.  
12 Lockwood, M. 1989, 315; Runehov, A.L.C. 2016. 
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Argumentationsanalys 

Generellt sett är ett argument ett skäl eller en bevekelsegrund som man anför 
för att visa eller bevisa någonting. Ett argument är en strukturerad mängd 
påståendesatser som är sammanlänkade. Sammanlänkande ord som ofta 
används är ”därför, ”alltså”, ”sålunda”, ”implicerar”, ”det följer att”, 
”därmed”, och ”så troligen”. Låt oss ta ett exempel: ”Han körde för fort 
sålunda kolliderade han med en annan bil”. När en annan person påstår att 
argumentet är felaktig får vi en diskussion. Någon skulle kunna hävda: ”Det 
var halt, därför kolliderade han med en annan bil. (dvs. att han körde fort var 
inte orsaken till olyckan)”. Filosofiskt uttryckt: å ena sidan påstår person A: 
N(x), medan å andra sidan påstår person B: N(y). Låt N stå för ”bilkrocken”, 
x för fortkörning och y för halt väglag. 

Generellt kan man ansluta sig till A’s eller B’s argument eller anföra ett 
tredje argument. Som filosofer nöjer vi oss dock inte med det. För en filosof 
är argumenten resonemangens byggstenar. Ett argument har sitt ursprung i 
en eller flera föreställningar eller påståenden, som må vara sanna eller inte 
(en premiss eller premisser) och som leder till en specifik slutsats 
(sanningsanspråk). Filosofen undersöker premisserna för att se om slutsatsen 
stämmer eller inte. Premisserna ska vara giltiga och relevanta för slutsatsen. 
Ett bra argument följer logikens deduktiva regler, dvs. slutsatsen är sann om 
och bara om (omm) premisserna är sanna.13 Det kan vara en nog så knepig 
sak att göra. En anledning är att inte alla premisser alltid är synliga. De kan 
finnas dolda premisser, outtalade premisser. Det gäller att plocka fram dessa, 
att göra dem explicita. 
  
Begreppsanalys 

Att ha klarhet i ett begrepps betydelse är väsentligt för att en kommunikation 
ska fungera. Ett och samma begrepp kan ha olika betydelser. Detta är 
någonting som blir tydligt när man arbetar över disciplingränser. En 
begreppsanalys har som syfte att klargöra begreppets innebörd. Filosofen är 
intresserad av det abstrakta innehållet i begreppen. Det vill säga, av vad 
termen betyder inom en viss kontext. Ta till exempel begreppet 
föreställning. Utifrån kontexten i vilken begreppet används kan man se om 
det användes i betydelsen av en uppvisning eller i betydelsen av en idé. 

Ta utsagan ”Jag gillar den här föreställningen av Verdi”. Satsen i sig ger 
ingen klarhet om termens betydelse. Däremot gör hela kontexten det 
(åtminstone bör den göra det). Den visar om jag t.ex. menar 

                               
13 Ett deduktivt argument hävdar att slutledningens sanning garanteras av premissernas san-
ning. Ett induktivt argument hävdar inte det men säger att premissernas sanning ökar sanno-
likheten för att slutsatsen är sann.  
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Stockholmsoperans uppsättning av La Traviata eller om det handlar om 
Verdis idé att göra en opera av Alexandre Dumas Kameliadam. 

Logik, med dess olika metoder behandlas i ett annat kapitel i boken, 
vilket är anledningen till varför jag inte tar upp det här. Jag vill dock 
rekommendera Dag Prawitz bok om logikens språk och grundbegrepp.14 
Vidare, av utrymmesskäl, kommer jag att hålla mig till att enbart redogöra 
för argumentationsanalysen och samtidigt visa på dess användbarhet inom 
neurofilosofin.  

 
Hur analyserar man neurologiska studier om medvetandetillstånd? 

Först och främst, som med alla typer av filosofiska studier, skulle jag 
rekommendera att man söker efter studier som har samma studieobjekt men 
som drar motsatta slutsatser. Det vill säga, att man kan framställa en 
filosofisk problemställning i form av ”å ena sidan A(x), och å andra sidan 
A(y)”. Ett klart och tydligt definierat problem gör filosoferandet lättare. Ett 
annat bra sätt att gå tillväga är att anta en tes som man inte gillar, som man 
vill argumentera emot. Svårast att göra bra filosofi av är en tes man själv 
försvarar. Som ovan nämnts undersöker jag tolkningar av 
neurovetenskapliga studier samt neurovetenskapliga studier per se. Jag ska 
illustrera hur man kan göra en argumentationsanalys med hjälp av två 
exempel ur min egen forskning. Det första exemplet handlar om 
neurologiska experiment av religiösa upplevelser och det andra om 
tolkningar av neurologiska experiment av människans fria vilja.  

I Sacred or Neural? analyserar jag två neurologiska studier av religiösa 
upplevelser som helt verkar motsäga varandra. Å ena sidan påstår 
neuropsykologen Michael Persinger att neurovetenskapliga experiment visar 
att religiösa upplevelser skulle förmedla någonting om Guds existens är en 
illusion. Gud är bara ett hjärnspöke.15 Å andra sidan argumenterar 
neurologen Andrew Newberg och psykologen Eugene d’ Aquilli (1940–
1998) motsatsen; neurovetenskapliga experiment stödjer tesen att religiösa 
upplevelser förklarar existensen av Gud, eller med deras terminologi, 
existensen av en Ultimat verklighet.16 Den filosofiska frågeställningen är hur 
det kan komma sig att neurologiska studier av samma studieobjekt kan ha 
motsatta slutsatser. En bifråga, men nog så viktig, är hur mycket kan 
neurologer egentligen säga om existensen av en Ultimat verklighet (Gud)? 

I en av studierna jag analyserar, jämför Persinger religiösa upplevelser 
med temporal-epileptiska anfall. Han menar att det är precis samma 
hjärnfunktioner som visar extra aktivitet när en person har ett epileptiskt 
anfall som när en person har en religiös upplevelse. Därför drar han 

                               
14 Rekommenderad läsning: Prawitz, D. 2010.  
15 Persinger, M. 1993, 80 – 81; Runehov, A.L.C. 2007, kap. 3 och 4. 
16 Newberg, A., och E. d’Aquilli 2001; Runehov, A.L.C. 2007, kap. 5 och 6. 
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slutsatsen att det är en illusion att religiösa upplevelser säger någonting om 
gudomlig existens.  

För att visa att slutsatsen är berättigad, gör han ett frågeformulär som han 
delar ut till studenter av vilka hälften mediterar regelbundet (Transcendental 
Meditation - TM) och den andra hälften mediterar inte alls. Persinger 
formulerar frågorna utifrån kliniska rapporter av vad epileptiska personer 
säger sig ha upplevt under och efter ett epileptiskt anfall. Upplevelser under 
och efter epileptiska anfall kallar Persinger ”ofullständiga komplexa 
epileptiskliknande tecknen” eller på engelska: complex partial epileptic-like 
signs (CPELS). Exempel på epileptiskliknande tecken i rapporten var (1) 
upplevelser av paranormala fenomen, (2) automatiskt beteende, (3) 
patienternas tankar, (4) upplevelser av att felfritt ha återgett poesi och prosa, 
(5) upplevelse av främmande närvaro, (6) syner, (7) höra röster och (8) 
upplevelser av ett kosmiskt medvetande. Utifrån rapporten upprättar han 
sedan frågeformuläret som inkluderade bl.a. följande frågor som studenterna 
skulle besvara med ja eller nej: har du någon gång upplevt främmande 
närvaro eller hört röster fast det inte fanns någon annan än du själv i 
rummet? Har du någon gång upplevt ett kosmiskt medvetande eller ett 
kosmiskt ljus? Hans hypoteser var: 

 
1. Vi förväntar oss ett större antal CPELS bland deltagarna som medi-

terar jämfört med dem som inte gör det. 
2. Vi förväntar oss att antalet CPELS ökar i relation till antal år av me-

ditationsträning.  
 

Det är dags för en liten argumentationsanalys. För att kunna göra det behö-
ver vi rekonstruera hans argument (studie) på ett filosofiskt sätt. Vilka är 
hans premisser och slutsatsen? 

 
1. Epileptiska personer rapporterar att de har hört röster, haft visioner, 

upplevt odefinierbar närvaro, upplevt ett kosmiskt ljus, mm.  
2. Sådana upplevelser kallas CEPLS. 
3. Epileptiska anfall orsakas av en överaktivitet i den högre temporala 

loben. 
4. De mediterande studenternas svar på frågeformulären visar att de 

hör röster, har visioner, upplever odefinierbar närvaro, ett kosmiskt 
ljus, mm. 

5. Slutsats 1. Både religiösa upplevelser och epileptiska upplevelser or-
sakas av en överaktivitet i den högre temporala loben. 

6. Slutsats 2. Då upplevelserna under epileptiska anfall inte är verkliga, 
kan inte heller religiösa upplevelser vara det. De måste vara illuso-
riska.  
 



 163

För det icke-filosofiska ögat verkar argumentationen stämma. Den första 
premissen är sann (utifrån de kliniska rapporterna). Den andra premissen är 
bara en beteckning på epileptiska patienternas upplevelser, den är vara sig 
sann eller falsk. Premiss tre är också sann (klinisk observation). Premiss fyra 
likaså (de mediterande studenterna svarade ja på frågor som är relevanta för 
vissa religiösa upplevelser de haft). Så, om premisserna är sanna så bör även 
slutsatsen vara sann, eller? Det är här filosofen kommer in. Nej, slutsatsen är 
inte sann. Varför inte? Vi tittar lite närmare på Persingers premisser. 

Den första premissen är ofullständig när det gäller religiösa upplevelser. 
Att höra en röst eller få en vision är exempel på religiösa upplevelser, men 
det finns väldig många andra typer av religiösa upplevelser. För att ge ett 
exempel så talar människor, inte minst de med mångårig erfarenhet av 
meditation, ofta om en upplevelse av helhet, eller enhet. Faktum är att 
sådana upplevelser har helt andra neurokorrelater än den högre temporala 
loben som Persinger relaterar till religiösa upplevelser, därmed är hans 
slutsats (5) inte korrekt. Premiss två har problemet att Persinger använder en 
kliniskt bestämd term (även om det är hans egen) för upplevelserna, nämli-
gen ofullständiga komplexa epileptiskliknande tecknen (CPELS). Men 
CPELS innehåller mer än de som kan relateras till religiösa upplevelser. 
Exempelvis innefattar deautomatiskt beteende, anteckningar om deras tankar 
som kan vara mycket enkla tankar om vad de t.ex. ätit till frukost 
(upprepningar är vanliga), och upplevelser av att felfritt ha återgett poesi och 
prosa, även om personen kanske bara har läst texten en eller få gånger. Det 
vill säga CPELS kan inte likställas med religiösa upplevelser. Därmed kan 
inte heller slutsats (6) vara korrekt. Den fjärde premissens problem är att den 
saknar reellt innehåll. Det är väl lite självklart att religiösa personer, och inte 
minst de som mediterar på avancerad nivå, svarar ja på en och annan av 
dessa frågor. Det tillhör det religiösa språket.  

Men det finns fler problem med Persingers studie. Han studerar 
överhuvudtaget inte religiösa upplevelser. Till exempel, skannar han aldrig 
studenternas hjärnor, och kan alltså inte veta vilken neurologisk aktivitet 
som korrelerar med deras (personliga) upplevelser under meditation. Om han 
hade gjort det så hade han kanske sett att den högre temporala loben 
aktiveras i relation till vissa upplevelser, men inte till alla.  Och som nämnts 
ovan, frågeformuläret var helt och hållet baserat på en klinisk rapport av 
epileptiska patienter och inte på dokumenterade religiösa upplevelser (t.ex. 
mystikers och andra religiösa personers berättelser). Det betyder att 
studenterna har svarat ”ja” på en del frågor, men kunde inte svara på andra 
frågor som också är relevanta för deras upplevelser, kanske till och med mer 
relevanta. Därför är deras svar detsamma som de rapporterade svaren från de 
epileptiska patienterna. 

Angående första slutsatsen (5), kan det visst vara så att mediterarnas 
upplevelser är lika patienternas, för vissa upplevelser. Men Persinger studie 
är partisk. Som redan nämnts, undersöker han inte religiösa upplevelser hos 
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personer som inte har någon specifik neurologisk kondition, utan undersökte 
istället upplevelser epileptiska personer har haft under ett anfall. (Därmed 
inte sagt att dessa upplevelser inte kan vara äkta religiösa upplevelser, och 
varför skulle de inte kunna vara det?) Problemet är att Persinger redan från 
början bestämde sig för vilket svar han ville ha och skräddarsydde 
experimentet därefter. Trots att man vid första åsynen kan tänka sig att 
argumentet håller så gör det inte det. Persingers studie av religiösa 
upplevelser är icke-trovärdig, den är inte ens vetenskapligt korrekt utförd.17 
Persinger har inte visat att religiösa upplevelser är en illusion och att 
neurologiska studier därmed har visat att Gud inte existerar. 

Newbergs och d’Aquillis undersökte också personer med 
meditationsvana. De skannade (SPECT) ett antal tibetanska munkar, 
franciskanska nunnor och ett antal andra religiösa personer som mediterar 
eller ägnar sig åt komplementativ bön. Samtliga deltagare mediterar/ber 
åtminstone en timme per dag och åtminstone 5 gånger i veckan och har 
minst 15 års erfarenhet av meditation och/eller bön. På grund av 
utrymmesbrist tar jag inte upp denna studie, men vill i korthet säga att det 
visade sig att det, trots att studien var helt korrekt genomförd, fanns ett och 
annat att påpeka. Forskarna kunde inte heller visa att neurovetenskapliga 
experiment av religiösa upplevelser stödjer existensen av en Ultimat 
verklighet. Analysen av studien blev dock ett exempel på hur filosofi kan 
bidra till förbättrad neurovetenskaplig forskning om religiösa upplevelser. 
Utifrån min neurofilosofiska kunskap föreslog jag en förbättring av deras 
vetenskapliga metod, som Newberg inte bara accepterade men även 
tillämpade i sitt påföljande experiment (om glossolali).  

Det andra exemplet handlar om ett mentalt fenomen som på sistone fått 
stora rubriker i olika media, nämligen människans fria vilja.18 Dess vara 
eller icke vara har diskuterats länge, och jag ämnar inte gå in i denna 
diskussion här och nu. Det som är nytt är att fenomenet fri vilja har på grund 
av neurologernas avancerade skanners kunnat studeras naturvetenskapligt. 
Det finns flera studier, men samtliga studier och tolkningar har sin grund i 
Benjamin Libet et als. experiment.19 En populär tolkning är att 
”neurovetenskapen har visat att det inte finns någon fri vilja, den är en 
illusion”.  

Libets berömda experimentet gick ut på att deltagarna skulle flytta sina 
fingrar och komma ihåg när de valde att flytta fingrarna, dvs. när de blev 
medvetna om att de flyttade fingrarna. Medan de utförde uppdraget mättes 
det som kallas hjärnans beredskapspotential (readiness potential, RP) och de 
motoriska funktionerna. Det vill säga, det som mättes var hjärnaktiviteten 

                               
17 Den fullständiga analysen finns att läse i Runehov, A.L.C. 2007. och 2004.  
18 Artikeln om fri vilja är under bearbetning och ämnas publiceras senare i år. Jag för dock en 
annan diskussion som rör fri viljan i Runehov, A.L.C. 2016, kap. 6. 
19 Libet, B. et al. 1983. 
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som förbereder deltagarens handling: att flytta fingrarna och handlingen 
själv att flytta fingrarna. För att se när deltagarna tog beslutet att flytta 
fingrarna tillfrågades de att observera en klockas sekundvisare och ange dess 
position när de hade medvetet valt att röra fingrarna. Resultatet blev att RP:s 
aktivitet framträder ca 500 millisekunder innan den faktiska motoriska 
handlingen sker (fingerflyttandet) och ca. 330 millisekunder innan det 
medvetna beslutet tas att flytta fingret.  

Även om Libet själv inte uttrycker sig så drastiskt, blev resultatet att en 
del filosofer och vetenskapsmän påstod och fortfarande gör det, att 
neurovetenskapen visat att den fria viljan är en illusion. Libet själv menade 
dock att, i och med att beslutet att agera kommer först till medvetandet innan 
själva handlingen utförs, finns det utrymme för medvetandet att välja eller 
avböja handlingen. Det vill säga att den fria viljan kan motsäga sig att 
verkställa det som hjärnans beredskapspotential dikterar. Andra har senare 
upprepat studien. Medan Libet mätte, förutom beredskapspotentialen, bara 
den motoriska aktiviteten, ville Chun Siong Soon och hans team se om de 
även kunde fånga den mentala handlingen bakom eller i samband med 
beslutsfattande. Medan Libet använde EEG (elektroencefalografi),20 
använde Soon et al. fMRI. Libets deltagare hade som uppdrag att vid ett 
bestämt ögonblick flytta fingrarna. Soons deltagare fick en matematisk 
uppgift. Skannerns skärm visade en matematisk gåta som skulle lösas genom 
att addera eller subtrahera en siffra. För att lösa uppgiften kunde de välja 
mellan fyra möjliga siffror (två korrekta och två inkorrekta) som visades vid 
sidan om gåtan. Soon et al. observerade förhöjd aktivitet i de relevanta 
hjärnfunktionerna, inte minst mPFC (medial PreFrontal Cortex), som 
relateras till kognitiv verksamhet. De observerade också förhöjd aktivitet i 
hjärnfunktionen som kallas hjärnans standardnätverk, fyra sekunder innan 
deltagarna tog sitt beslut. Trots det exkluderar Soon et al. inte heller den fria 
viljans möjliga existens. Istället säger de att det de har kunnat visa är att det 
möjligen finns hjärnaktivitet (standardnätverket) som verkar förbereda oss 
inför frivilligt agerande och beslutfattande.21  

 
Problemställningen  
                               
20 EEG (ElektroEncefaloGrafi). ”Hjärnans signalering sker bland annat med strömmar av 
positivt laddade natrium- och kaliumjoner. Det ger upphov till pyttesmå elektriska 
spänningsförändringar. Eftersom stora grupper av celler aktiveras synkront, och eftersom 
cellerna ligger riktade åt samma håll i hjärnbarkens yttersta lager blir de elektriska 
svängningarna så stora att de går att mäta. [Läkaren, forskaren] placera[r] elektroder i ett 
koordinatsystem på huvudet. [Dessa elektroder på ca. 25–150 mikrovolt] mäter 
spänningsförändringar på insidan av huvudet. Kliniskt används i regel ett 20-tal elektroder. 
Vid forskning används ofta ett större antal”. https://fof.se/tidning/2016/1/artikel/eeg-sa-laser-
man-hjarnans-vagor (hämtad 2018-01-15). Man använder EEG ofta för att undersöka t.ex. 
epilepsi, eller för att utreda hjärnskador. Meningen är att se om det finns onormal aktivitet 
någonstans i hjärnan eller om hjärnan som helhet uppvisar ett avvikande mönster.  
21 Soon et al., 2013: 6220. Standardnätverket: se Hjärnan på 30 sekunder, 2015, svensk över-
sättning av Seth. A. Se neurologisk studie: Raichle, M.E., 2010: 28 - 33. 
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Det gamla filosofiska problemet om den fria viljans vara eller icke vara har 
återigen fått stor uppmärksamhet. Det finns olika sätt att resonera kring 
problemet. Jag ska bara presentera en möjlighet, med syfte att försöka visa 
var man kan hitta missar i argumentationerna. 

Det finns de som påstår att idén att människor har en fri vilja är en 
illusion, därför att neurovetenskapliga experiment har visat neural aktivitet 
några mikrosekunder innan ett medvetet beslut fattas. Med andra ord, 
argumentet går ut på att det är hjärnan som fattar våra beslut, inte vi själva.  

Till exempel skriver Sam Harris i sin bok The Moral Landscape att vi har 
fel när vi tror att våra mentala avsikter leder till handling. Han är även kritisk 
till idén att den fria viljan är intuitiv. Han säger bl.a. att våra tankar 
uppkommer i hjärnan, ”what else could they do? [...] The illusion of free will 
is itself an illusion”.22  

Lägg märke till att, även om Harris är neurolog, så är detta påstående inte 
vetenskapligt, men filosofiskt. De som försvarar uppfattningen att fria viljan 
är en illusion kallas icke-kompatibilister (determinister) och menar att, i och 
med att allt som finns har en orsak så är också våra val knutna till en orsak. 
Determinister hävdar att det är det fysiska som orsakar det mentala. Därför 
kan det inte finnas någonting som fri vilja som är en mental handling: 

 
1. En handling är en händelse. 
2. Alla händelser har en orsak. 
3. Om en händelse orsakades, så är den kausalt determinerad. 
4. Om en händelse är kausalt determinerad, kan agenten inte ha valt 

annat än det agenten valt. 
5. Därför är fria viljan en illusion. 

 
Men långt från alla håller med icke-kompatibilister. 

Det finns de som menar att neurovetenskapen visat samband mellan det 
neurologiska och det mentala rörande människans fria vilja men utesluter 
inte att den fria viljan kan finnas. De kallas kompatibilister och menar att det 
finns en relation mellan det fysiska och det mentala men hävdar inte att det 
mentala helt och hållet kan reduceras till det fysiska. De antar idén om 
ömsesidig påverkan. Sedan finns en grupp som kallas för libertarianer. De 
menar att det inte är fria viljan som neurologer studerar. Riktig fri vilja 
innebär att man kunde ha gjort/valt annorlunda under samma omständigheter 
om man så ville.23  

Vi har alltså tre möjliga slutsatser i anslutning till neurologisk forskning 
om den fria viljan. 

 

                               
22 Harris, S., 2010: 112. 
23 van Inwagen, P. 2002, 203. 
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 Den fria viljan är en illusion därför att neurovetenskaplig 
forskning har visat hjärnaktivitet innan ett medvetet beslut fattas. 

 Frågan om den fria viljans existens kan inte uteslutas på grund av 
neurovetenskaplig forskning. Neurologisk forskning visar bara ett 
samband mellan det neurologiska och det medvetna.  

 Frågan om den fria viljans existens är inte utmanad därför att det 
inte är fri vilja som neurologer mäter.   
 

Frågan vi ställer oss är, vem har rätt? Jag ska, återigen pga. brist på 
utrymme, bara illustrera analysen av två tankesätt, icke-kompatibilismen och 
libertarianismen, inte minst därför att dessa tankesätt motsäger varandra.    

En väg att gå är att helt enkelt ta ställning för ett av ovanstående argument 
och försvara det. En del gör så, t.ex. Daniel Dennett, Patricia Churchland, 
Peter van Inwagen, John Searle och Robert Kane, men ska man göra en så 
fullständig analys som möjligt bör man betrakta samtliga alternativ. Jag har 
redan nämnt att filosofiskt sett, är argumentationerna resonemangens 
byggstenar, och har sitt ursprung i en eller flera föreställningar, som må vara 
sanna eller inte, (en premiss eller premisser) som leder till en specifik 
slutsats (sanningsanspråk). Det gäller att undersöka premisserna för att se om 
slutsatsen stämmer eller inte. Ett problem man kan möta är att inte alla 
premisser är synliga. Det kan finnas dolda premisser, outtalade premisser. 
Det gäller att plocka fram dessa, att göra dem explicita.  

Låt oss titta på den första slutsatsen ovan: ”Det finns hjärnaktivitet innan 
ett medvetande beslut fattas”.  

I Soon et al.s experiment får försökspersonerna uppdrag att addera eller 
abstrahera en siffra utifrån fyra möjliga förslag som visas på en bild i 
skannern (fMRI). Det vill säga, de kan inte välja att inte göra den 
matematiska uppgiften. Följaktligen finns det åtminstone en dold premiss, 
nämligen att inte kunna avstå från att välja. I och med att premissen gjordes 
synlig (explicit), inser man att den fria viljan som neurologerna säger sig 
studera i experimentet egentligen handlar om en fri vilja att välja bland på 
förhand bestämda alternativ. Jämför t.ex. experimentet med att välja ett av 
fyra bestämda alternativ med att plötsligt bestämma sig för att boka bord på 
någon restaurant.  

Men, kanske någon invänder, att välja bland ett antal restauranger är 
också ett begränsat val. Motargumentet är korrekt. Även om man bor i en 
stor stad som har en stor variation av restauranger, och även om man skulle 
kunna välja en restaurang på annan ort, så är valet i princip begränsat. 
Teoretiskt kan man tänka sig ett experiment där deltagare får välja 
restaurang från en stor mängd bilder. Det är inte orimligt att tänka sig att 
beredskapspotentialen eller standardnätverket registrerar aktivitet några 
mikrosekunder innan deltagaren gör sitt val, även i det här experimentet.  

Hjärnans funktioner arbetar inte isolerade från varandra och vissa 
funktioner är nästan alltid med, dvs. under normalt fungerande neurologiska 
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omständigheter. En sådan hjärnfunktion är mandelkärnan (amygdala). 
Mandelkärnans funktion är nämligen att samla samtliga våra upplevelser, 
goda som dåliga. Mandelkärnan är den funktion som gör att vi väljer att fly 
eller att slåss vid fara. Funktionen är hjärnans väckarklocka. Den reagerar på 
både positiva och negativa stimuli, men, enligt neurologiska studier reagerar 
den starkare på positiva känslomässiga stimuli än på negativa. Mandelkärnan 
ger våra minnen ett emotionellt innehåll. Under årens gång bygger vi upp 
massvis med minnen, goda som mindre goda och även dåliga. Dessa lagras, 
och även om vi inte minns alla, så finns de där och aktiveras av 
mandelkärnan. Det vill säga, att all stimulus påverkar oss emotionellt, 
återigen medvetet eller omedvetet och det är utifrån dessa minnen vi gör 
våra val. Om vi nu står inför ett beslut att välja x, y, ... z, så förbereder 
hjärnan oss inför valet utifrån det hjärnan har lagrat. Det är detta som kallas 
hjärnans beredskapspotential, BP (Readiness Potential, RP). 
Beredskapspotentialen kan inte innehålla någonting som inte ännu är lagrat. 
Man kan jämföra det med att man plötsligt känner sig sugen på något, man 
öppnar kylskåpet och hittar både kakor, ost och choklad (BP) och väljer 
choklad, därför att hjärnan minns att man tycker något mer om choklad än 
om kakor eller ost. Man kan inte välja räkor för de finns inte i kylen. Man 
väljer alltså det som hjärnan lagrat och förberett en till att välja.  

Vid t1 signalerar BP choklad, vid t2 tar person A chokladen. Enligt icke-
kompatibilister finns det inga övriga stimuli mellan t1 och t2. I det här fallet 
kan man kanske säga att hjärnan orsakade valet och icke-kompatibilismen 
måste alltså vara sann.24 Men det finns ett problem med kausalitetsprincipen 
i det här fallet. Man kan fråga sig vad som orsakade hjärnans preferens av 
choklad? Just det, ett minne. Men vad orsakade detta minne? Just det, 
personens erfarenhet av att äta och tycka om choklad. Och vad är en 
erfarenhet annat än en mental händelse? Icke-kompatibilister menar att det är 
det fysiska som orsakar det mentala. Fast när gäller att välja verkar det 
snarare vara så att det är det mentala (prefererandet) som orsakar det fysiska 
(hjärnans BP) som i sin tur orsakar (i det här fallet) det mentala (valet av 
preferensen). Kan det vara fråga om ett cirkelresonemang? Låt x stå för 
preferensen för choklad och y för den neurala lagringen av preferensen av 
choklad. Då får vi:  
 
x är sann p.g.a. y 
y är sann p.g.a. x 

 
Det finns ytterligare problem med argumentet att allt har en orsak, även 
mentala handlingar. Valet av chokladen orsakades av hjärnans BP:s 
preferens, som orsakades av erfarenheten av att smaka choklad och tycka om 
den, som orsakades av mormors hemlagade fantastiska julgodis, som 

                               
24 t står för tid. 
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orsakades av att mormor var en bra kock, som orsakades av att hon gick en 
kurs, som orsakades …. ja, ni förstår; om man inte vill anta Aristoteles första 
orsak (primum movens), så kommer den här kedjan aldrig att ta slut. Vi har 
en infinit regress.  

Ett annat problem handlar om kategorier. Gör inte icke-kompatibilister ett 
kategoriskt felslut? Gilbert Ryle skulle svara ja, det gör de. Han menar att det 
kategoriska felet består i det att medvetandet betraktas som ett objekt. Det är 
det inte alls säger han. Angående viljan säger han att det är fel att tänka att 
viljan är en distinkt del av oss själva, ett slags centrum för beslutstagande där 
det finns strömbrytare man sätter på eller slår av i enlighet med om man 
väljer någonting eller inte: 

[…] it was a mistake to think about the will as if it were a distinct part of our-
selves, a kind of centre for decision making where switches are flicked ac-
cording to whether we choose something or not.25  

 
Ryle har rätt i det. Begrepp som tro, vetande, fri vilja, osv. är dispositionella. 
Att vara dispositionerad (betingad) är inte detsamma som att vara 
determinerad. Att vara dispositionerad betyder att man agerar i enlighet med 
ens personlighet, temperament, omgivning, mm. men dessa drag är inte 
determinerande faktorer. Samtliga kan ju faktiskt ändras under livets gång. 
Ryle går inte in på det, men menar dock att det inte är realistiskt att betrakta 
det fysiska och det mentala som samma kategori. Existens, säger han, är 
alltid subjektiv, aldrig ett predikat. Termen existens används för både det ena 
och det andra, allt från husets existens till idéernas existens. Det är klart att 
dessa inte kan tillhöra samma kategori. Det fysiska och det mentala tillhör 
olika kategorier, det finns inga likheter mellan dessa två. Det fysiska kan 
samverka med det mentala men kan inte determinera det.  

Det finns ytterligare ett kategoriskt fel, nämligen att anta att alla former 
av naturvetenskap följer de deterministiska lagarna. Determinism fungerar 
utmärkt inom klassisk fysik och biologi till exempel men fungerar inte alltid 
inom kvantfysik och neurologi. Det verkar alltså som att icke-
kompatibilisternas tredje premiss är felaktig, dvs. alla händelser må ha en 
orsak men inte allt som har en orsak är determinerat. 

Låt oss nu analysera själva studien. Vare sig Libets eller Soons 
experiment lider av metodologiska problem (som Persingers gjorde t.ex.) 
mer än, som ofta är fallet med empiriska experiment, att antalet deltagare är 
begränsat och, någonting forskarna själva ofta avslutar sin rapport med, att 
det behövs flera studier. Deltagarna representerar ett urval ur en population. 
Ofta stämmer urvalet ganska bra överens med populationen. Det är också 
meningen, men det finns bristfälligheter, inte minst när urvalet är litet. Låt 
oss istället titta lite närmare på de neurologiska funktionerna som forskarna 

                               
25 Ryle, G. 1949 i Baggini, J. och P.S. Fosl. 2010, 80. 
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åberopar. Det finns en som är intressant, mPFC. Flera neurologiska studier 
har visat att hjärnfunktionen mPFC (medial PreFrontal Cortex, medial 
främre pannlob) är signifikant för balanserandet av emotioner, inte minst i 
samband med beslutsfattande handlingar. Den främre pannloben är oerhört 
signifikant för våra målsättningar och planeringen som leder till att uppnå 
våra mål och för utvärderingen av resultatet av våra intentioner.26 Funktion-
en är starkt kopplad till beslutsfattande på olika nivåer. Neurologer åberopar 
denna funktion förutom i studier om den fria viljan också i, t.ex., studier om 
trosuppfattningar.27 Vare sig mPFC, eller mandelkärnan, beredskapspoten-
tialen och standardnätverket är karakteristiska korrelata till den fria viljan. 
Att dessa är signifikanta för beslutsfattande processer, det stämmer, men mer 
än så kan inte sägas.  

Det är svårt att hålla fast vid den deterministiska tesen att allt i universum 
har en orsak, så också vår fria vilja p.g.a. följande filosofiska problem: 
cirkelresonemanget, oändlighetens regress och kategoriska fel. De 
neurologiska funktionerna är inte heller karakteristiska korrelata till fri vilja. 
Lägger man till att många neurologer som har gjort experiment som rör den 
fria viljan inte utesluter den, så är sannolikheten att icke-kompatibilismen, 
som försvaras bl.a. av Patricia Churchland och Sam Harris, är sann, minst 
sagt tveksam. Med andra ord, slutsatsen att den fria viljan är en illusion 
därför att neurovetenskaplig forskning har visat att underliggande 
hjärnfunktioner som har med vårt beslutfattande att göra aktiveras innan ett 
medvetet beslut fattas, är helt enkelt inkorrekt.  

Att icke-kompatibilister har fel, betyder det att libertarianister har rätt? 
Somliga filosofer menar att, att besitta fri vilja betyder att man, under 

normala neurologiska omständigheter, är fri att välja bland olika alternativ, 
och att man är källan till ens val, i det att det är upp till en själv att välja 
alternativ. Dessutom betyder att ha fri vilja att man alltid kunde ha valt 
annorlunda även under exakt samma omständigheter (inkl. att avstå från att 
välja).28 Accepterar man denna definition av fri vilja så finns det fyra 
kriterier som måste uppfyllas: (1) Normala neurologiska omständigheter. (2) 
Det finns alternativ att välja bland. (3) Väljaren är ensam ansvarig för sitt val 
av alternativ. (4) Väljaren kunde ha valt annorlunda.  

De som försvarar libertarianismen försvarar ofta sin tes genom att hänvisa 
till kvantmekanisk indeterminism. De accepterar den kvantmekaniska teorin 
att universum är indeterministiskt. De anser att hjärnan följer de 
kvantmekaniska snarare än de klassisk-fysiska lagarna. Paradoxalt nog, som 
jag ska visa nedan, leder deras resonemang fram till att den fria viljan inte 
finns, eller snarare, att den fria viljan inte ligger på medvetandets plan. 
Klassisk kvantmekanisk indeterminism handlar om slump. I korta drag, vid 

                               
26 Goldberg, E. 2001, 24. 
27 Asp, E. et al. 2012; Langon, R. och E. Connaughton. 2013. 
28 Exempel, van Inwagen, P. 2002.  
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observation eller mätning visar sig ljuset antingen som partiklar eller vågor, 
men det är inte observatören som avgör om det ska vara partiklar eller vågor. 
Det enda observatören gör är just det, observera.  

Ta exemplet med kylskåpets innehåll igen. Kvantmekaniskt sett är det 
som skulle hända när vi öppnar kylskåpet (vi observerar innehållet) att vi 
antingen får choklad, kakor eller ost, utan att vi själva väljer en av dem. Det 
skulle alltså vara systemet (superpositionen i kvantmekaniska termer som i 
vårt fall består av choklad, kakor eller ost) som bestämmer (väljer i princip) 
vad det är vi ska få. Det vill säga, det är inte vi som väljer, det är systemet 
som gör det och detta dessutom slumpmässigt. Med andra ord, om vi öppnar 
kylskåpet igen senare, kan vi få något annat från systemets innehåll.29 Liber-
tarianer, som försvarar den fria viljan med hjälp av kvantmekanikens lagar, 
säger inte att den fria viljan inte finns men de verkar säga att den inte är 
människans att äga. Om hjärnan följer de kvantmekaniska lagarna, verkar de 
säga att det är systemet (t.ex. hjärnans beredskapspotential) som avgör valet, 
och det på ett godtyckligt sätt.  

Robert Kane, libertarianismens och indeterminismens mest kända före-
språkare, tolkar emellertid indeterminismen på ett annat sätt. Han försvarar 
indeterminismen på ett panpsykistiskt sätt. Panspykister menar att hela uni-
versum är genomsyrat av medvetande. I och med att fri vilja tillhör med-
vetandet, tillhör det också universum. Om man sätter hans resonemang i 
kvantmekaniska termer kan man tänka att han inspirerats av Eugene Wigners 
tolkning. Wigner menar nämligen att det är observatörens medvetande som 
är den diskriminerande faktorn för hur systemet kommer att kollapsa.30 Han 
postulerar medvetandet som det enda sanna mätinstrumentet.31 Tillbaka till 
kylskåpet (systemet) som innehåller choklad, kakor och ost. Det som händer 
då är att vi har redan samtliga möjligheter i vårt medvetna minne och har 
redan medvetet valt choklad innan vi öppnar kylskåpet. Kane formulerar det 
på följande sätt: ”[t]he agents […] will have had reasons for choosing as 
they did; […] they will have chosen for those reasons; and […] they will 
have made those reasons the ones they wanted to act on more than any oth-
ers by choosing for them”.32 Anledningen till valet man gör är enligt Kane 
och andra libertarianer att ta moraliskt ansvar. Att ta ansvar betyder att man 
hade kunnat göra annorlunda, men gjorde inte det. Därför är handlingen 
(valet) gjort utifrån en fri vilja. Man gör ett val efter att man har tagit lite tid 
på sig att tänka efter. Våra val orsakas alltså inte av någon fysisk händelse, 
(hjärnaktivitet t.ex.) men av det mentala. Problemet är att våra val orsakas 

                               
29 Jag skall inte gå djupare i kvantmekaniska lagar, teorier och principer. Men det som kan 
vara intressant för alla som är intresserade av determinismens vs. indeterminismens debatt är 
att David Bohm (1917–1992) ansåg att slumpen snarare tyder på determinismen, dvs. allt 
finns redan i systemet och systemet avgör det som sker.  
30 Kollaps betyder här att gå från ett icke-determinerat tillstånd till ett enda bestämt tillstånd.  
31 Hans idé är känt under namnet ”consciousness causes collapse”. 
32 Kane, R. 1998, 135. 
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likväl, även om det är det mentala (våra medvetna minnen) som orsakar vårt 
val (mental handling). Det vill säga våra val är determinerade, om än mentalt 
determinerade, vilket säger emot libertarianerna som hävdar att den fria vil-
jan inte kan vara determinerad.  

Avslutningsvis kan man säga att det inte spelar någon stor roll om univer-
sum är genomsyrat av medvetande eller inte. Människan är del av univer-
sum. För att kunna postulera att fri vilja finns, dvs. en vilja oberoende av 
fysiska eller mentala lagar, borde man kunna ta sig ut ur systemet man är del 
av, vilket inte är möjligt. Det betyder att frågan om huruvida den mänskliga 
fria viljan är determinerad eller inte är en ointressant fråga. Frågan borde 
vara, i vilken utsträckning den är determinerad eller inte.33   

 
Avslutningsvis 
Att bedriva filosofi över disciplingränser är inte annorlunda än att bedriva 
filosofi inom sin egen disciplin. Det finns dock vissa saker man bör ha i 
åtanke. Man ska hålla sig till sin egen metod, men man ska vara förtrodd 
med den andra disciplinens metod och forskningsobjekt. Det kräver en hel 
del, men om man vill göra ett bra arbete är det helt enkelt nödvändigt. Sedan 
ska man alltid studera de vetenskapliga artiklarna själva, och inte bara hålla 
sig till de populärvetenskapliga skrifter som vetenskapsmän har författat om 
sin forskning. Man ska göra så därför att, (1) man ska vara säker på att man 
har satt sig ordentligt in i studierna och att man har förstått det hela; (2) man 
kan jämföra deras forskningsartiklar med hur de presenterar/beskriver den i 
populärvetenskaplig kontext; (3) ens forskning inte blir missuppfattad eller i 
värsta fall förkastad. Man ska vara medveten om att långt ifrån alla naturve-
tare tycker om att filosofer ”lägger sig i” deras ämnen.  

Att analysera vetenskapliga artiklar kräver att man genomför åtminstone 
tre filosofiska moment; argumentationsanalys, begreppstanalys och metod-
analys. Argumentationsanalysen är kanske det svåraste, inte minst för att inte 
alla premisser är synliga. Det gäller att gräva fram dem.  

Jag hoppas att jag har bidragit med åtminstone några tankar och knep om 
hur man kan arbetar interdisciplinärt, i mitt fall som neurofilosof, som hjäl-
per er i ert filosofiska arbete.  
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Samtliga lober finns på båda sidorna 
av hjärnan, men har lite olika funkt-
ioner. 

Främre 
pannlo-
ben: kom-
plexa 
kognitiva 
processer

Pannloben: kog-
nitiva processer 
t.ex. språk. 

Hjässloben: rums-
uppfattning oriente-
ring av självet i 
rummet (och tiden) 

Nackloben: 
visuella 
intryck och 
processer 

Tiningsloben: ana-
lys av omvärlden, 
social kognition 

Mandelkärnan: in-
tryck och reaktion: 
vakthunden 

Lillhjärnan: ba-
lans, initiering, 
planering och ti-
ming av röreserna 

Hjärnstammen: 
äldsta hjärnfunkt-
ion, överlevnads-
processer 

Pannloben: frontal lobes 
Främre pannloben: prefrontal lobes 
Hjässloben: Parietal lobes 
Mandelkärnan: amygdala 
Hjärnstammen: brain stem 
Lillhjärnan: cerebelum 
Nackloben: occipital 

mPFC: medial 
främre pannlob: be-
slutsfattande, tros-
uppfattningar, mm. 
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10 Poetisk filosofi
Maria Essunger 

I call poet any writing being who sets out on 
this path, in quest of what I call the second 
innocence, the one that comes after knowing, 
the one that no longer knows, the one that 
knows how not to know.1    

När Roman Jakobson, en ryskfödd lingvistiker och språkfilosof verksam i 
mellankrigstiden, vill svara på frågan om vad som gör ett verbalt med-
delande till ett konstverk beskriver han de grundläggande faktorerna i varje 
talhändelse (avsändare, meddelande, mottagare, kontext, kod och kommuni-
kation). Till varje sådan faktor knyter han vidare en särskild ”språkfunktion” 
(emotiv, konativ, fatisk, metaspråklig och poetisk). Det är den poetiska 
språkfunktionen som jag vill fokusera i denna text och då särskilt dess relat-
ion till filosofi.  

Filosofi kan i all enkelhet förstås i relation till dess etymologiska bety-
delse. Filosofi (philosophía) kommer från grekiskan och betyder just ”kärlek 
till visdom”, även om den i vardagligt tal oftare hänförs till den vetenskap-
liga disciplin som vi kan sägas vara del av och som studerar grundläggande 
frågor som ”Vad är kunskap?”, ”Vad gör en handling värdefull?” och ”Vad 
är verkligt utanför mina egna tankar?”. Begreppet filosofi kan också syfta på 
ett sammanhängande tankesystem, en ideologi eller en livsåskådning. En 
vidsynt förståelse av filosofi kan beskrivas som den teoretiska och erfaren-
hetsbaserade tankeverksamhet som ställer grundläggande kritiska frågor om 
vår tillvaro - eller samvaro med varandra - och erbjuder kvalificerade försök 
att besvara dessa frågor.  Vad jag valt att kalla poetisk filosofi gör just detta, 
men med en tydligare vikt lagd vid att göra det i samspel med en självstän-
dig och sensibel mottagare än vad mer traditionellt förstådd filosofi kanske 
gör.  

Hur kan man då förstå den poetiska språkfunktion som aktualiserats 
ovan? Enligt Jakobson återfinns den inte bara i det vi vanligen kallar poesi (i 
betydelsen lyrik eller dikt), och poesin kan inte heller inskränkas till att bara 

1 Cixous 1991, 114. 
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fylla denna enda funktion. Det poetiska ligger inte i något speciellt tema- 
eller motivval. Det som utgör poesi kan inte heller återfinnas i en uppsätt-
ning poetiska konstmedel eller konstgrepp, eftersom konsternas historia vitt-
nar om konstgreppens föränderlighet över tid och de banalaste skämt kan 
bygga på samma stilfigurer som spröd poesi. Det finns inte heller, enligt 
Jakobson, någon skiljelinje mellan poesi och icke-poesi att uppbringa i själva 
fiktionskaraktären och ingen gränsdragning är möjlig att göra mellan fiktion 
och verklighet, dikt och sanning. Det levda livet och den skrivna dikten inte-
ragerar med varandra samtidigt som konst givetvis inte kan vara en meka-
nisk avbildning av verkligheten. ”Poeticiteten”, eller ”den poetiska funktion-
en” är det i en text som ”bjuder motstånd mot etablerade formler och sche-
man och därigenom motverkar en konventionell, automatiserad verklighets-
uppfattning. Denna speciella funktion i texten ’försäkrar våra formler för 
kärlek och hat, revolt och försoning, tro och motstånd, mot automatisering 
och rostbildning’”.2 

En annan rysk tänkare, lingvist och författare, Viktor Sjklovskij (1893-
1984), myntade ett begrepp som kärnfullt beskriver den poetiska funktionen 
i ett enda ord: främmandegöring. Låt mig ge ett exempel: ”Jorden är blå som 
en apelsin”. Här ”tiltar” hjärnan en aning, jorden kanske kan se blå ut från ett 
visst perspektiv, men även om den är rund så är väl i alla fall inte runda apel-
siner blå? Skulle du möta denna mening i en text du försöker tolka skulle du 
behöva stanna till en extra stund och tänka till ordentligt; vad betyder detta? 
Hur spelar det med – eller mot – vad som övrigt skrivs fram i textpassagen? 
Vad kan formuttrycket få för innehållsliga konsekvenser? Poängen är att det 
som skrivs fram rubbar din konventionella världsuppfattning. Frågan är vad 
du gör av det. 

I denna lärobokstext vill jag försöka presentera en vidsynt förståelse av 
poesi och filosofi samt erbjuda konkreta redskap för hur man kan läsa och 
införliva poetisk filosofi – texter som stör, berör och pockar på läsarens 
självständiga tankeverksamhet och kritiska tillägnan – i livsåskådningsanalys 
och levt liv. Jag vill också exemplifiera mina resonemang i tre livsåskåd-
ningsanalyser. Poetisk filosofi stannar sällan inom bokens pärmar, eller da-
torns skärm, den tränger sig ut i materialitet och verklighet, om vi svarar på 
dess tilltal. I likhet med (skön-)litteratur kan den utgöra ”en reflektionsyta 
för egna livsproblem”.3 Den metodologi som jag arbetar efter för att åstad-
komma både en presentation och en (operationaliserad) verktygslåda utgörs 
dels av samtal med litteraturkännande tänkare som Roman Jakobson och 
Paul Ricoeur, dels av livsåskådningsinspirerade närläsningar av tre texter 

                               
2 Resonemanget och citatet är hämtat ur Bengt Landgrens text ”Vad är en litterär text?” 
(Landgren 1998, 27-28) som i sin tur bygger på Jakobsons texter ”Vad är poesi?” (1933) och 
”Lingvistik och poetik” (1960) som finns lättillgängliga via Aspelin och Lundbergs introdukt-
ion och översättningar i Roman Jakobson Poetik och lingvistik Litteraturvetenskapliga bidrag 
valda av Kurt Aspelin och Bengt A. Lundberg 1974, 82-98 samt 139-180. 
3 Pettersson 2002, 111 ff och Nilsson och Pettersson 2009, 24. 
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skrivna av Sun-mi Whang, Antoine de Saint Exupéry och Hélène Cixous. De 
tre texterna utgör distinkta exempel på vad som här avses med poetisk filo-
sofi. Jag har medvetet valt korta texter med tydlig poetisk karaktär; korta för 
att kunna hantera dem i detta textformat och tydligt poetiska för att på detta 
lilla utrymme få mycket utdelning. Om utrymmet hade varit större och tex-
tens syfte delvis ett annat – med mer fokus på analys än på metodologiska 
resonemang – hade jag lika gärna kunnat arbeta med exempelvis den poe-
tiska essän ”Om språk över huvud taget och om människans språk” av Wal-
ter Benjamin eller Friedrich Nietszches poetisk aforismer i Den glada veten-
skapen, eftersom också de kan sägas utgöra exempel på vad som ryms i min 
förståelse av poetisk filosofi. Dessa texter, i kombination med en relevant 
problemformulering, skulle däremot kunna utgöra givande primärmaterial 
för uppsatsstudenter på masternivå i tros- och livsåskådningsvetenskap. 

 
Poetisk filosofi, sårbar kommunikation och livsfrågor 
Konstnärliga uttryck av skilda slag (skönlitteratur, film, måleri et cetera) har 
förmågan att på en och samma gång aktualisera allmänmänskliga filosofiska 
problem och samtidigt gestalta särskilda mänskliga erfarenheter. De kan 
sägas vara existentiella skatter som med sin mångfald och rikedom både kan 
blända oss och bjuda möjlighet till (kritisk) självbespegling. De utgörs också 
till stor del av vad jag kallar ’kreativ tystnad’, eftersom de hellre formulerar 
angelägna frågor än levererar färdiga svar, lämnar utrymme för det oavslu-
tade och speglar livet på ett så paradoxalt sätt att det förblir den egna livs-
upplevelsen trogen. Man kan också säga att mycket konst karaktäriseras av 
rop på gensvar eller reaktion.4 Det jag valt att kalla poetisk filosofi kan 
komma till uttryck just i ett konstnärligt uttryck av något slag, exempelvis i 
en roman som aktualiserar vad Fjodor Dostojevskij kallade ”de förbannade 
frågorna” – annorlunda uttryckt, eviga frågor som rör människans möjlighet-
er och tillkortakommanden i denna värld, liksom i föreställningar bortom 
den – men också i mer teoretiska och argumenterande texter som uppehåller 
sig vid dessa frågor och där en ”poetisk funktion” är tydligt verksam. Poetisk 
filosofi, vill jag mena, bjuder verkligheten motstånd och strider mot en följ-
sam verklighetsförståelse, både genom sitt filosofiska innehåll och genom 
sin poetiska form, men också i de samspel – eller diskrepanser – mellan in-
nehåll och form som de rymmer. Med poetisk filosofi avses här i första hand 
alltså en viss typ av textmaterial – där frågan om vad som uttrycks hänger 
intimt samman med hur det uttrycks – som är särskilt relevant för studier i 
tros- och livsåskådningsvetenskap. Ett material som i sin egen rätt både öpp-
nar upp för nya förståelser och nya problem i relation till vår värld och 

                               
4 För vidare läsning och mer utvecklade resonemang se t ex min avhandling, Essunger 2005, 
ssk kap 1 och 8 eller Livet enligt människan. Om livsåskådningsforskning, red. Bråkenhielm, 
Essunger, Westerlund, 2013, ssk inledningskapitlet och min artikel ”Litteratur och livsåskåd-
ningsfrågor – om den meningsskapande döden”. 
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varandra. Ett material som det också är möjligt att fortsätta tänka utifrån; 
filosofiskt, teologiskt, etiskt etc. 

En viktig utgångspunkt för mina resonemang i denna text grundar sig i 
övertygelsen att poetiskt språk och berättelser har en särskild förmåga att 
blottlägga olika (också motstridiga) perspektiv och betydelser – eftersom de 
(ofta) karaktäriseras av förbryllande paradoxer, suggestiva symboler, provo-
kativa tomrum samt andra stilistiska figurer som gör texten särskilt öppen – 
om läsaren samarbetar i en interaktiv tolkningsakt med texten. Denna över-
tygelse kan också beskrivas som en strävan att sätta tilltro till den sårbara 
kommunikationen mellan den som adresserar (författaren) och den som 
adresseras (läsaren) – eftersom den alltid, på ett eller annat sätt, är bruten – 
liksom till insikten att all kommunikation sker utifrån ett visst perspektiv.5  
Vi står alltid någonstans, i en viss kontext, i en viss sinnesstämning, när vi 
kommunicerar eller läser. 

Vad är att kommunicera text eller förstå en text? Vem är det som får – 
och vem ger – ”talutrymme” för vem i texten? Att förstå en text är att följa 
dess rörelse från betydelse till referens, från vad den säger till vad den talar 
om, menar den franske filosofen och språkvetaren Paul Ricœur. Även om 
han tar sin utgångspunkt i texten utesluter han därmed varken en primär för-
fattarintention som finns ”före” texten eller en senare tolkning som pekar 
utöver texten och som finns till först ”efter” texten, i tillägnelsen av den-
samma. Text är därmed ett slags kommunikation. Liksom Ricœur menar jag 
att i likhet med talakten (samtalet) handlar läsakten (tolkningen) om ett för-
sök att förstå en intention att säga något till någon via den skrivna texten. En 
text som i sig är mycket mer och annat än bara detta budskap, men som än-
dock är en viljestyrd kommunikationsakt. Till skillnad från talakten är dock 
kommunikationen mellan sändare och mottagare bruten i läsakten; författa-
ren är inte närvarande när texten läses och läsaren är inte närvarande när 
texten skrivs. Texten döljer på så sätt både författare och läsare samtidigt 
som den i sig själv öppnar för nya tolkningar av en ursprunglig vilja att för-
medla något. Med andra ord är det tolkarens särskilda roll att konstruktivt 
och kreativt förbinda intention, text och betydelse utifrån sin specifika posit-
ion. Textens förmåga att referera till verkligheten sker således alltid på ett 
indirekt sätt. Det är en möjlig verklighet som texten talar om.6  

Det är också tolkarens roll att tydliggöra var hon eller han lägger sitt fo-
kus i tolkningen och varför – annorlunda uttryckt vilken textsyn som är den 

                               
5 Denna övertygelse delar jag med bl a Roman Jakobson, se t ex ”Poetik och lingvistik”, 
1960/1974, Paul Ricoeur, se t ex ”Du texte à l’action. Essais d’hermeneutiques II?”, 1986, 
Jacques Derrida, se t ex ”Limited Inc.”, 1990, Cixous, se t ex Rootprints, 1997, och Haraway, 
se   t ex The Companion Species Manifesto, 2003. 
6 Resonemangen är hämtade ur den (tidige) Paul Ricœurs tänkande, t ex. ”Expliquer et 
comprendre” (Ricœur 1986, s. 168 ff och ”Qu’est-ce qu’un texte?”, 1986, ssk. s. 139 ff).  
Jämför också Jacques Derridas liknande tankegångar kring text som avbruten men möjlig 
kommunikation i exempelvis Limited Inc, Derrida 1988. 
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styrande principen i läsningen. Handlar det främst om att söka förstå den 
explicite författaren och dennes syfte med texten (den som de facto skrivit 
texten), eller textens komposition (metaforer/ironi/intertextuella samband 
med andra texter…), eller den implicite författarens budskap (summan av 
textens ”delar” eller textens ”andemening”, som långtifrån ofta är entydig…) 
eller läsarens reception av texten (vad kan texten betyda idag, för mig?) – 
eller kanske en kombination av flera fokuspunkter?7 Annorlunda uttryck, det 
krävs en hermeneutisk medvetenhet i tolkningsakten. Tolkning är aldrig 
oskyldig. Att tydliggöra sina utgångspunkter och syften blir därmed mycket 
viktigt. 

I poetiska berättelser, eller narrativ, aktualiseras allmänmänskliga erfa-
renheter, känslor, drömmar, farhågor och frågor ofta genom särskilda 
(mänskliga eller icke-mänskliga) öden. I möte med och i tolkning av dessa 
öden tvingas den som möter, uttolkaren, att förhålla sig till möjliga livsför-
hållanden, skeenden och livsåskådningar. Ur detta förhållningssätt springer 
nya insikter och erfarenheter och nytt ljus faller över såväl berättelsen som 
uttolkaren, för det är ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter och insikter. Lik-
som berättelsen kommer till uttolkaren med ett budskap kommer uttolkaren 
till berättelsen med sitt livsbagage, och först i varje unikt möte vet vi hur 
utfallet blir av just denna interaktion. Livsbagaget – som varje uttolkare bär 
med sig – bör ses som något positivt, något som möjliggör kritisk och kon-
struktiv nytolkning, för så vitt uttolkaren uppvisar medvetenhet om det.8  

Av detta kan man sluta sig till att det finns en utmanande interaktion mel-
lan poetiska berättelser och mänskligt liv som med fördel låter sig beforskas 
ur ett livsåskådningsperspektiv. En livsåskådning kan minimalistiskt beskri-
vas som ”människans olika sätt att försöka svara på frågan om vad det inne-
bär att leva som människa i världen, tillsammans med andra, och hur man 
kan hantera de existentiella frågorna”.9 En livsåskådning kan vara mer eller 
mindre sammanhängande, mer eller mindre genomtänkt och mer eller 
mindre föränderlig. Den kan också beskrivas som mer eller mindre ”religiös” 
eller ”sekulär”. En strikt uppdelning av vad som kan anses vara ”religiöst” 
och vad som inte är det är dock svår och föga meningsfull att göra.10 Många 
livsåskådningar/livsåskådningsuttryck är samtidigt knutna till vissa mer reli-
giösa föreställningar/minnen/artefakter och till mer sekulära sådana, menar 

                               
7 För en mer djupgående diskussion kring olika litteraturvetenskapliga teoribildningar kring 
detta se t ex Pettersson 2013, 255-272.  
8 Notera att detta inte är något som endast gäller uttolkarens möte med texter av poetisk ka-
raktär, det sker i viss mån också i möte med mer renodlade teoretiska och argumenterande 
texter, men det blir särskilt tydligt där den poetiska funktionen med krav på läsarens tolkande 
delaktighet är närvarande.  
9 För ett mer utvecklat resonemang kring denna minimalistiska förståelse av livsåskådning – 
som både vill framhålla kognitiva och funktionella aspekter – se red Bråkenhielm, Essunger 
och Westerlund 2013, 10-11.  
10 För vidare läsning kring detta rekommenderas Tage Kurténs resonemang kring livstro, 
teologi och livsåskådningsvetenskap bortom religiöst och sekulärt, Kurten 2013, 127-152.  
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jag. Poetiska berättelser är en skatt av såväl ”religiöst” som ”sekulärt” 
material att ösa ur, om man vill analysera, diskutera och kritisera livsåskåd-
ningsproblematik som både relaterar till mer traditionella teologiska frågor 
(synd, förlåtelse, försoning) och mer allmänna filosofiska problem (kärlek, 
lidande, död). Poängen här är inte att avskilja det ena från det andra, utan att 
visa på den samhörighet som finns mellan dessa båda vetenskapsfält. Livså-
skådningsforskningen, med sina rötter både i teologi och filosofi, är ett gi-
vande perspektiv att anlägga på just poetiska berättelser och narrativ.  

I mina arbeten med konstnärligt material, framförallt litterära texter, har 
jag med ett befintligt livsåskådningsbegrepp som utgångspunkt laborerat 
med livsåskådningsfrågor som ledstjärna i analysarbetet.11 Jag menar att 
livsåskådningsfrågor är existentiella öppna frågor som inte har några slutgil-
tiga svar, men som karaktäriseras av en hög angelägenhetsgrad.12 Exempel-
vis kan det vara frågor som rör mitt förhållningssätt till den som jag uppfat-
tar som radikalt annorlunda än jag själv eller min föreställning om döden och 
hur den i sin tur påverkar det liv jag lever. Ett sådant metodologiskt grepp 
menar jag fungerar väl också i relation till det som här beskrivits som poetisk 
filosofi, vilket kommer att exemplifieras i de tre livsåskådningsanalyser som 
genomförs längre fram i denna text. Själva livsåskådningsbegreppet används 
då i första hand som en referensram för de livsåskådningsfrågor som 
springer ur det konstnärliga material som ska undersökas, annorlunda ut-
tryckt, det handlar om en dialektisk rörelse mellan textens drivande principer 
(t ex frågor som berör en viss tematik eller ett särskilt problemområde) och 
dess möjliga relation till en livsåskådningsdimension. Syftet med att använda 
ett livsåskådningsbegrepp i en analys av ett konstnärligt material – eller en 
filosofisk text där en poetisk funktion är tydligt verksam – bör inte vara att 
tvinga in ett sådant dynamiskt material i en viss livsåskådning, utan snarare 
att få fatt i den livsåskådningsproblematik som suggereras i dess form och 
innehåll, oftast en komplex problematik som inte låter sig reduceras till en 
enhetlighet.13 Materialet kanske rymmer underlag för att tala om verklighets-

                               
11 Det livsåskådningsbegrepp jag då utgick från kan i enkelhet beskrivas som kognitivt inriktat 
och bestående av tre komponenter: 1) teorier om människan och världen, 2) ett centralt värde-
ringssystem och 3) en grundhållning. Definitionen (i dess omarbetade version) finns i Jeffner 
1988, 7.  
12 Detta är en variant av min ursprungliga definition som finns att tillgå i min avhandling, 
Essunger 2005, 31. Jämför också mina reflektioner i relation till Paul Tillichs kulturteologiska 
resonemang i not 20 i denna text.  
13 Detta kan man göra genom att låta det livsåskådningsbegrepp som man utgår från framför-
allt fungera som en referens och startpunkt för studien och/eller ett verktyg för begreppslägg-
ning, strukturering och systematisering av resultaten. Livsåskådningsbegrepp kan också bidra 
till en konstruktiv kritisk reflektion kring människors föreställningar om och förhållningssätt 
till den verklighet de är del av – och de konsekvenser som springer ur dessa föreställningar 
och förhållningssätt. Exempelvis kan de hjälpa till att synliggöra inomtextuella spänningar 
och olösta problemkomplex i exempelvis en roman som fungerar dehumaniserande för hur vi 
ser på varandra och individers egenvärde. För vidare läsning hänvisas till min avhandling, 
Essunger 2005, 364-365. 
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uppfattning, bilder av människan och värderingar etc. (eller något av detta), 
men det handlar ofta om bakomliggande förhållanden som man allteftersom 
når genom dess utsagor, framförallt via de livsåskådningsfrågor som emane-
rar ur materialet självt och de möjliga svar som sedan också aktualiseras i 
detsamma. Det är dock värt att notera att avsaknaden av svar eller mångty-
diga svar inte är ett textligt misslyckande, frågor kan i sig själva vara lika 
intressanta och intrikata som möjliga svar…  

Livsåskådningsfrågor som ställs söker svar men manar också till hand-
lingsberedskap. Hur ska jag leva mitt liv? Hur blir mitt liv meningsfullt? 
Livsåskådningsfrågor, vill jag mena, fungerar meningsskapande i våra liv.14 I 
vilken mening livsåskådningsfrågor är meningsskapande är viktigt att preci-
sera, då det i mina ögon inte bara handlar om att dessa frågor har en sorts 
orienterande och/eller systematiserande funktion i människors varseblivning 
av och delaktighet i världen, utan att de framförallt också kan frammana en 
pregnant livskänsla och möjliggöra radikal förändring. Att medvetet förhålla 
sig till (vissa) livsåskådningsfrågor kan öppna för en radikal förändring av en 
människas sätt att vara i världen. När det gäller poetiska berättelser, eller 
narrativ med tydlig poetisk prägel, uppmanar också själva formen till hand-
lingsberedskap eller ansvarstagande, eftersom texten präglas av paradoxer, 
tomrum, metaforer, ironi eller andra retoriska figurer. Den kreativa tystnad 
som sådana texter rymmer uppmanar läsaren att självständigt och med sensi-
bilitet samspela med det eller de budskap som texterna ifråga härbärgerar. 
Det innebär samtidigt en enorm risk. Vad är det som säger att läsaren sam-
spelar med den kreativa tystnaden på ett konstruktivt sätt? Här finns inga 
garantier och det är därför som jag menar att det i dessa sammanhang passar 
särskilt väl att tala om sårbar kommunikation. Men i denna sårbarhet vilar 
också hoppet om en engagerad och ansvarsfull uttolkare som genom sitt 
textmöte förstår både texten och sig själv i ett nytt ljus. ”Tolkning är att för-
stå sig själv bättre” hävdade ju så vist Paul Ricœur.15 

En annan filosof och poet med fransk-algerisk bakgrund, Hélène Cixous, 
talar också om denna risk, eller sårbarhet, just utifrån författarens perspektiv. 
Hon framhåller att hon hellre hade varit målare än poet. Målaren har en 
mängd artefakter16 (färger, penslar, kanvas et.) som kan brukas för att för-
medla ögonblicksbilder, förunderlig verklighet och sanning. Författaren är 
förpassad till ord. Cixous vill i essän ”The Last Painting or the Portrait of 

                               
14 Detta förhållnings- och arbetssätt ligger i linje med den kombinationsdefinition av livså-
skådning som aktualiseras i inledningen till Livet enligt människan. Om livsåskådningsforsk-
ning som definierar livsåskådningar som något som handlar om livets gränssituationer eller 
existentiella frågor och dessutom om vissa föreställningar som bidrar till hantering och förstå-
else av dessa existentiella frågor, således uppmärksammas här såväl kognitiva som funktion-
ella aspekter, se red. Bråkenhielm, Essunger, Westerlund 2013, 9-33. 
15 Ricœur 1986. 
16 Artefakt kommer från latinets ars-konst och facere-göra, tillverka och betyder helt enkelt 
”konstgjort föremål”, något som människan har skapat. En vanlig synonym till ordet är konst-
produkt (i bred mening). 
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God” exempelvis gärna förmedla Mimosan, ni vet den gula bollblomman? 
Ovillkorligen är hon beroende av läsaren, det är denna som avgör om Mimo-
san ska lysa eller dö.  

I am only a poet, I am only a poor painter without canvas without brush 
without palette. But not without God; being only a poet, I am really obligated 
to count on God, or on you, or on someone. /…/ I am the awkward sorceress 
of the invisible: my sorcery is powerless to evoke, without the help of your 
sorcery. Everything I evoke depends on you, depends on your trust, on your 
faith. I gather words to make a great straw-yellow fire, but if you don’t put in 
your own flame, my fire won’t take, my words won’t burst into pale yellow 
sparks. My words will remain dead words. Without your breath on my words, 
there will be no mimosas.17  

 
Verktyg och villkor 
Vare sig vi ska arbeta med texter som har en tydlig hemortsrätt i mer tradit-
ionell filosofi (eller såsom vi ofta föreställer oss filosofi; tydligt argumenta-
tiv, logisk, systematisk, exempelvis viss analytisk filosofi med representanter 
som Bertrand Russel och John Rawls) eller vi närmar oss vad jag benämnt 
poetisk filosofi (såsom filosofi också kan ta form; mångfacetterad, motsägel-
sefull, fragmentarisk, exempelvis viss kontinental filosofi med representanter 
som Hélène Cixous och Gilles Deleuze), så krävs inledningsvis en genrebe-
stämning. Vi måste tänka till kring vad det är för text vi har framför oss. Vår 
text är vårt grundmaterial. Därav vikten att förstå det. Det viktigaste är dock 
inte att förse materialet med en tydlig etikett, utan att noggrant reflektera 
över och sedan förhålla sig till materialets art och villkor. Detta kan göras 
genom att applicera ett enkelt metodologiskt frågebatteri på materialet: 

 
 Vilken genre kan texten sortera under (här görs en grövre indelning, 

t ex faktatext, teoretisk text, teologisk reflektion, drama, poetisk filo-
sofi…)? 

 Vilken texttyp handlar det om (här sker en finare precisering, t ex 
deskriptiv, analytisk, normativ, poetisk…)? 

 Driver texten en tes (tydliggör vilken och hur den i så fall kommer 
till uttryck)? 

 Hur ser textens kontext ut (i vilket tidshistoriskt-, geografiskt-, poli-
tiskt sammanhang är texten skriven)? 

 Händer det något med mig i möte med texten (reflektera kring vad 
och varför)? Annorlunda formulerat, vad är särskilt provocerande, 
vackert eller givande och vad tar jag med mig från mötet med tex-
ten? 

                               
17 Cixous 1991, 106-107. 
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Oftast finns det inte blott och bart ett svarsalternativ att ge i relation till dessa 
frågor, eftersom texter som aktualiserar existentiella frågor och presenterar 
dem på ett medvetet sätt vanligen är komplexa och mångfacetterade. 

Jag vill också kort lyfta fram tre enligt mig givna metodologiska memen-
ton i tolkningsprocessen, det vill säga sådant man inte kan glömma eller 
försumma när man arbetar med textanalyser inom ämnesområdet Tros- och 
livsåskådningsvetenskap (ordet memento kommer från latin och dess etymo-
logiska betydelse är helt enkelt ’kom ihåg’). Dessa kan ses som konkreta 
redskap i analysarbete med poetisk filosofi och för mina egna korta analyser 
av de utvalda verken i denna text. Givetvis kan dessa utvecklas vidare eller 
kompletteras med andra verktyg beroende på vilka perspektiv eller frågor 
som fokuseras i det arbete som ska göras. En grundfråga presenteras under 
varje memento och därefter möjliga följdfrågor med några exempel och 
kommentarer.  

 
 Livsfrågor 

- Vilka livfrågor kommer till uttryck i – eller driver – texten?   
- Vilka filosofiska problemområden tematiseras och kan relateras 

till livsfrågorna (exempelvis människans frihet, kärleksformer, 
sanningsanspråk etc.)? 

- Vilka teologiska teman aktualiseras och kan knyta an till livsfrå-
gorna (exempelvis gudsbilder, försoning, eskatologi etc.)?  

 
För att genomföra givande analyser av exempelvis människosyn eller livså-
skådningsaspekter i ett visst material krävs tydliga begrepp och teorier. Här 
kan olika teorier kring vad det är att vara människa vara behjälpliga (en in-
strumentell eller en solidarisk människosyn får t ex olika konsekvenser för 
hur vi förstår världen och varandra) liksom olika teorier om vad som konsti-
tuerar en livsåskådning (en kognitivt eller funktionellt präglad livsåskåd-
ningsdefinition får olika konsekvenser för vilka livsåskådningskomponenter 
som blir viktigast att diskutera; gudsförståelse eller värderingssystem?).  
 

 Poetiska funktioner  
- Vilka formmässiga element bjuder motstånd mot etablerade 

normer och strukturer och motverkar därigenom en konvention-
ell, automatiserad eller vardaglig verklighetsuppfattning? 

- Vilka symboler eller metaforer blir betydelsefulla i texten? 
- Vilka paradoxer, exempel på mångtydighet och tomrum aktuali-

seras? 
- Vilka eventuella intertexter – eller interaktioner mellan texter – 

finns att relatera till och reflektera kring? 
- Vilka namn och ord är behjälpta av en etymologisk diskussion? 
- Vilka röster får talutrymme (var, när och varför)? 
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På samma sätt är det fruktbart att bekanta sig med till litteraturvetenskaplig 
teoribildning och knyta an till tidigare vetenskapliga arbeten som bearbetat 
konstnärliga uttryck och poetisk filosofi i en tvärvetenskaplig anda för att 
genomföra vederhäftiga analyser och tolkningar. 

 
 Samspel eller diskrepans mellan innehåll och form 

- På vilket eller vilka sätt samspelar – eller samspelar inte – tex-
tens innehåll (livsfrågor, filosofiska problemområden, teolo-
giska teman) med dess form (textens struktur, stilistiska element 
och tilltal)? 

- Förstärker textens form dess innehåll eller ifrågasätter den det-
samma? 

- Vilka konsekvenser och slutsatser kan man dra av detta? 
 

Detta memento kan också formuleras som den poetiska filosofins innebo-
ende förmåga till kritik eller självkritik. Genom att texten i sig själv uppvisar 
motstridigheter presenteras flera alternativ för läsaren. Läsaren tvingas ta 
ställning, både för att få texten att bli begriplig och fortsatt läsbar, men också 
för att själv kunna förhålla sig till det som presenteras. Ibland är det en sty-
rande berättelse i texten som ifrågasätts av ett svagt textfragment (t ex ljudet 
av en säregen röst i ett i övrigt unisont persongalleri) eller formaspekter (t ex 
ett plötsligt stilbyte i samband med diskussioner av en specifik tematik), 
ibland är det upp till läsaren att välja sida i relation till textens skilda värde-
ringsmönster och därmed aktualisera en egen inre moralisk diskussion för att 
begripa varför hon valde det ena eller det andra. 

Om man noga beaktar poetiska texters särart, då de ju hellre ställer frågor 
än levererar svar, är mångtydiga och saknar (direkta) krav på rationalitet, 
men också beaktar deras möjliga gemensamma nämnare med säg vetenskap-
lig facklitteratur, då de till exempel även kan fungera riktningsvisande, driva 
en tes, vara logiska, så blir förutsättningarna mycket goda för att nå långt i 
förståelse av såväl texternas form som innehåll. Både form och innehåll är 
viktigt att ta hänsyn till i möte med alla texter; vetenskapliga texter i allmän-
het, men poetiska texter i synnerhet (som ju i en mycket högre grad laborerar 
med framställningssätt och gestaltning). Hur något uttrycks är ofta lika vik-
tigt som vad som uttrycks. Inte sällan samspelar form och innehåll på så vis 
att de inbördes förstärker varandra, men ibland kan de också kontrasteras 
mot varandra och då blir detta något särskilt intressant att begrunda: Varför 
är det så? Vad betyder det för förståelse av texten ifråga? Genom att dra ut 
konsekvenserna av det som man iakttagit kan man ofta få både djupare och 
nya perspektiv på såväl text som uttolkare.  

Poetiska texter gör vissa anspråk som hör samman med materialets sär-
drag (ett poetiskt/mångfasetterat uttryck) och dess förmåga till frigörelse (en 
frihet från historisk/genetisk definitiv bundenhet till författare och läsekrets, 
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dvs. verket är mer än endast den explicite författarens intention eller en viss 
läsart…).18 De krav vi ställer på säg vetenskapliga teologiska resonemang – 
till exempel stringens, logik, underbyggd argumentation – kan inte direkt 
tillämpas på poetiska uttryck. Det poetiska uttrycket i fråga bör därför vara 
den givna utgångspunkten för livsåskådningsana-
lysen/livsåskådningsdiskussionen och artefakten bör få vara delaktig i ut-
vecklandet av analysfrågor och tolkningsprocess.  

Om man uppmärksammar de särskilda villkor som poetisk filosofi ställer, 
i en roman eller en argumenterande text som aktualiserar och använder den 
”poetisk funktionen”, kan den kreativa tystnad som där ryms ge konstruktiva 
bidrag till livsåskådningsmässig- och/eller filosofisk- och teologisk diskuss-
ion. På ett specifikt sätt suggererar de existentiell problematik att förhålla sig 
till, aktualiserar trosföreställningar och konkretiserar teori, tydliggör vad 
olika försanthållanden faktiskt innebär för den enskilde individen och ger 
kött på benen åt konsekvenser som enskilda värdeteorier och moraliska val 
kan få etc. De bjuder ofta också, genom både innehåll och form, ett tydligt 
motstånd mot etablerade normer och automatiserad verklighetsförståelse. 
Framförallt lämnar de utrymme för dialog, kritik och nytänkande.19 An-
norlunda uttryckt, de ropar på engagerat gensvar från uttolkaren. Avslut-
ningsvis bör understrykas att diskussioner av livfrågor som aktualiserats i 
poetisk filosofi inte bara handlar om att identifiera vissa livsåskådningar, 
filosofiska resonemang eller teologier i de konstnärliga uttrycken i fråga, 
utan kanske mer om att utifrån dessa fortsätta den livsåskådningsmässiga, 
filosofiska och teologiska reflektion som de kan iscensätta.20 Att fortsätta 
tänka, kritiskt och konstruktivt utifrån det som uppenbarats i möte med den 
poetiska filosofin skiljer sig inte från att fortsätta tänka utifrån annan mer 

                               
18 Jämför Torsten Petterssons resonemang om det textcentrerade synsättet i Pettersson 2013, 
255-272. 
19 Jfr. mina resonemang i Essunger 2005, 368-370 eller Essunger, 2008, 79-88. 
20 Dessa tankar rymmer dels viss frändskap med teologen Paul Tillich välkända tankar om 
(vissa) konstarters särskilda förmåga att väcka existentiella frågor, dels visst främlingskap 
med desamma. Frändskapet grundas kort och gott på den mångtydiga och suggestiva konstens 
förmåga att väcka existentiella frågor (realistisk konst göre sig icke besvär), medan främling-
skapet vilar i de olika slutsatser Tillich och jag drar av denna förmåga. Tillich ser den öppna 
konsten som förmögen att väcka de eviga existentiella frågorna om ”vadan och varthän” – 
vem är jag? vad är meningen med livet? hur leva detta liv? – och hävdar samtidigt, något 
förenklat, att den kristna symboliken sedan kan ge oss svar. Konsten är till för att begriplig-
göra det kristna budskapet i vår tid (se t ex. Tillich, Paul, ”Existentialist Aspects of Modern 
Art”. 1956, 128 – 147). Jag ser den öppna konsten som startpunkt för en engagerad dialog 
med existentiella frågor, de så kallade eviga och eventuellt efemära, där det inte behöver 
finnas några svar, och där inga givna svar finns, men där det kan finnas svar som kommer ur 
(olika) religiösa traditioner, icke-religiösa traditioner, andra kulturella uttryck, egna och and-
ras erfarenheter, språk etc. Viktigast i sammanhanget är att en kritisk och medveten reflektion 
kring de existentiella frågorna aktualiseras.  
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traditionell filosofi, teologi eller etik.21 Möjligen med ett viktigt undantag; 
den tolkande läsaren har förhoppningsvis påverkats och utmanats av den 
poetiska filosofins medvetna motståndstagande mot en automatiserad verk-
lighetsförståelse som kan fortsätta verka i hennes egen kommande kritiska 
tankeverksamhet.  

 
Analys av en heterogen trio 
I dessa korta textanalyser ligger mitt tolkningsfokus på det budskap som kan 
utläsas ur själva texterna, med andra ord är det den implicite författarens 
tankegångar – eller textens andemening – som jag uppmärksammar. Jag 
väljer alltså att inte fokusera på den explicite författaren som de facto skrivit 
texten (för att exempelvis dra biografiska/genetiska slutsatser) eller på tex-
tens receptionshistoria (hur texterna uppfattats av en viss läsekrets och var-
för). Likväl är jag medveten om vilka personer som är författare till respek-
tive text och jag fäster vikt vid textens verkningspotential, det vill säga vad 
den kan förmedla till mig och andra läsare.22  
Den sydkoreanska författaren Sun-mi Hwangs Hönan som drömde om att 
flyga (2000/2015) är en fabel-roman. Ordet fabel kommer från latinets fa-
bula som betyder ”berättelse”. Fabeln är en kort och kärnfull berättelse som 
inte utger sig för att vara sann, men som har en tydlig sensmoral, något den 
vill att läsaren ska lära sig. I fabelns värld brukar djur, växter och föremål 
kunna uppföra sig och tala som människor, annorlunda uttryckt, den karaktä-
riseras av antropomorfism. Ofta används djurs tillskrivna egenskaper, alltså 
att ugglan är klok och räven är listig. Hwangs text är en längre berättande 
text, en roman, som samtidigt är en fabel.  

Den starka huvudpersonen är en liten höna, en tamhöna med stenhård 
vilja och stort hjärta. Knopp, som hönan lämpligt heter, skulle kunna sägas 
vara en metafor för texten som helhet med avseende på dess grundhållning, 
för att tala med livsåskådningstermer: ”Knopp var världens bästa namn. En 
knopp växte och blev till ett blad som omfamnade vinden och solen innan 
det föll och ruttnade och blev till mull och fick väldoftande blommor att 
blomma.”23. En livsattityd som värnar de små tingens verkningskraft och 
värde och som samtidigt är fullt medveten om samma tings förgänglighet. 
Knopp vill göra något med sitt liv, precis som knopparna på akaciaträdet, det 
är därför hon har döpt sig själv till just Knopp. Ingen kallar henne det, men 
det får henne att må bra.24 Dessvärre är hon dock en instängd värphöna med 

                               
21 Om den poetisk-filosofiska texten rymmer en destruktiv antropocentriskt präglad etik eller 
en misogyn människosyn är detta givetvis viktigt att problematisera och kritisera med hjälp av 
adekvat teori/metodologi.  
22 De två första analyserna figurerar i liknande utformning i ett tidigare publicerat kapitel i 
antologin Religioner, livsåskådningar och etik, Essunger 2016, s 203-219, den tredje är helt 
nyskriven. 
23 Hwang 2015, 12. 
24 Hwang 2015, 12. 
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ett enda syfte: att en gång om dagen lägga ett ägg åt bonden. På flera nivåer 
är hon ett offer för de omgivande strukturerna: artmässigt är hon en domesti-
cerad variant av röd djungelhöna, som alla tamhöns, vilket i sin tur innebär 
att hon som individ är satt att leva inom andras gränser och bete sig enligt 
andras normer. Men både titeln och rubriken på textens första kapitel ropar 
ut ett motstånd och ett trots som vill ändra på såväl förutsättningar som följ-
der. Knopp är ”Hönan som drömde om att flyga” berättar titeln (hönor är 
inte särdeles bra på att flyga och särskilt inte om de lever instängda i höns-
gårdar) och den inledande rubriken beskriver värphönans karaktär: ”Jag väg-
rar lägga ett enda ägg till!”25. I detta beslut ligger en avsky mot att endast 
uppfattas som – och faktiskt också vara – ett medel för äggproduktion och en 
sorg över att aldrig själv få ta om hand det liv som kan springa ur ett ägg. 
Med drömmens hjälp kan hon dock föreställa sig alternativ. 

Hon hade aldrig varit utanför hönshuset. Men sedan hon en gång hade sett en 
höna springa omkring ute på gården med sina bedårande nykläckta kyckling-
ar, hade hon hyst en hemlig önskan: att ligga på ett ägg och se sin kyckling 
födas. Men det var en hopplös dröm. Golvet i burarna sluttade så att äggen 
rullade ner till andra sidan skranket och skiljdes från sina mammor.26 

 
Knopps kropp är i dåligt skick, hon äter dåligt och blir svagare och svagare 
och kan inte längre lägga några ägg. Samtidigt som hon förstår innebörden 
av ”utgallringen” – den som då och då sker i syfte att rensa bort olönsamma 
äggproducenter – inser hon vikten av att undkomma. Öga mot öga med dö-
den, slängd i en skottkärra utanför hönsgården, väller frågan om livets me-
ning över henne och även om hon inte vet svaret så vet hon bestämt att hon 
inte kan ”dö så här”27. Med bilden av henne själv liggandes på ett ägg och se 
en kyckling födas på näthinnan lyckas Knopp mirakulöst både överleva och 
ta sig bort från gården. Men hon gör det inte ensam, hon får hjälp av en fågel 
av en annan art än hon själv, en gräsand som blir hennes vän och livräddare.  

Denna relation är början på slutet som inte är odelat gott, men som otve-
tydigt är ett tecken på vikten av att ifrågasätta normer och hierarkier och 
våga vila i den ovisshet som alltid följer med äkta kärlek. Gräsanden hjälper 
hönan att klara sig undan vesslan och hönan hjälper gräsanden att få ett ägg 
att kläckas. Det liv som springer ur det stora ägg som den lilla hönan ruvat 
och vaktat med sitt liv blir det kärleksbarn som Knopp har drömt om. Den 
oäkta ungen, Gröntopp, är och förblir dock en annan art med andra förmågor 
och visioner än hönan, men kärleken är besvarad. Knopp kommer aldrig att 
flyga, men hennes dröm om att i frihet ruva ett ägg och se det kläckas infrias. 
Att det inte är ett ägg som hon själv har lagt spelar ingen roll, om man inte 
räknar med den bonus det innebär att det liv som kommer därur faktisk kan 

                               
25 Hwang 2015, 7. 
26 Hwang 2015, 10. 
27 Hwang 2015, 21. 
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och kommer att flyga, långt, fritt och länge. Knopp faller till slut offer för 
den vessla hon genom hela sitt liv kämpat mot och allt blir svart. Efter dö-
dens intrång öppnas hennes ögon igen. 

Himlen var bländande blå. Hon kände sig vederkvickt och kristallklar. Och så 
med ens, likt en fjäder, svävade hon i skyn. Knopp glidflög genom luften 
med sina stora, vackra vingar och tittade ner på allting under sig – dammen 
och fälten i snöstorm, och vesslan som linkade bort med en mager höna ding-
lande mellan käftarna.28 

 
Denna fabel-roman erbjuder genom sina djurporträtt en vacker människosyn, 
en bild av hur fint det kan vara att vara i världen, tillsammans. Relationer är 
inte avhängiga att man tillhör samma sort, olikheter innebär inte utanförskap 
och kärlek kan spira fritt. Samma text vittnar också om den bistra verklighet-
en, människor som behandlar djur som ting, orättvist och slumpmässigt, 
liksom om strukturer och normer som bakbinder oss hur vi än gör (samhälle, 
natur och kultur). Texten som helhet lyfter tydligt en sensmoral som förordar 
modet att våga bryta mot de hierarkier och normer som är skadliga för oss 
och värna kärlek till den andre – som inte behöver vara som vi – utan att veta 
hur utfallet blir. Dessa värderingar går inte att knyta till någon specifik livså-
skådning, religiös eller icke-religiös, men de är tydligt kopplade till männi-
skans förmåga att drömma och fantisera. Slutet av texten går givetvis att 
tolka som ett uttryck för ett eskatologiskt löfte. Har Knopp återuppstått? Är 
hon i paradiset? Det finns dock inte särskilt mycket stöd för en sådan tolk-
ning i texten som helhet och det är inte av någon avgörande betydelse för 
berättelsens budskap. Bilden av paradiset är däremot tydligt närvarande i 
texten när Knopp i sin kropp är i frihet och älskar sitt barn. 
 

*** 
 
Den franske författaren Antoine de Saint-Exupérys Lille Prinsen 
(1946/1993) kan man kalla en filosofisk barnbok. Filosofisk i ordets ur-
sprungliga mening, det vill säga en bok som kärleksfullt värnar om visdo-
mens betydelse för mänskligt liv.29 Lille Prinsen är en filosofisk bok (som 
ställer grundläggande kritiska frågor om vår tillvaro och verklighet) och den 
vittnar om en tydlig filosofi (som framhåller kärlek och vänskap som led-
stjärnor i möte med den verklighet som bjuder oss motstånd). Frågan är om 
Lille Prinsen verkligen är en barnbok. Det är en enkelt formulerad text med 
vackra illustrationer och tydliga exempel, men detta till synes banala form-
grepp rymmer skikt efter skikt av samhällskritik, skarp eftertänksamhet och 
kritisk värdeteori. Det som ändå får mig att kalla den just barnbok är den 
medvetna och mångbottnade dedikation som inleder texten, ”Till Léon 

                               
28 Hwang 2015, 163. 
29 Jfr min definition i inledningen av denna text. 
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Werth som liten pojke”.30 Redan här tydliggörs författaren barnfokus, det är 
och förblir barnet som kan förstå världen och kanske rädda den.  

Denna bok har två huvudpersoner, den lille Prinsen som har trillat ner på 
planeten Jorden och Flygaren – eller Författaren – som har kraschat i Saha-
ras öken. Båda kan, i olika utsträckning, sägas vara barn. Åtminstone tillhör 
de ett gåtfullt folk. Prinsen utgör i sig själv, genom kropp och själ, en gåta. 
Flygaren har varit mera gåtfull än vad han nu är, för han har danats av den 
vuxna omvärld som inte förstår bättre. Någonstans inom sig bär han dock på 
insikter som den lille Prinsen karaktäriseras av: en oförblommerad insiktsfull 
naivitet som kan se vad som är värdefullt. Detta blir tydligt genom den 
skarpa kritik som Flygaren ständigt riktar mot de vuxnas oförmåga att se till 
väsentligheter som konst, skönhet och fantasi och enkom fokusera på entite-
ter som siffror, golf och politik.31  

Alla stora älskar siffror. När du talar med dem om en ny vän, så frågar de ald-
rig om det som är viktigt. De säger aldrig: ”Hurdan klang har hans röst? Vad 
vill han helst leka? Samlar han fjärilar?” – De frågar. ”Hur gammal är han? 
Hur många bröder har han? Hur mycket väger han? Hur mycket förtjänar 
hans far?” Först efter att ha fått reda på allt det där tror de, att de känner ho-
nom.32 

 
I mötet med Prinsen kommer han – liksom läsaren som ju också antingen är 
eller har varit ett barn – till insikt om vikten av att allvarligt fundera på vad 
som är värdefullt här i livet och varför. Detta sker dels genom en exposé av 
olika livshållningar att förhålla sig till (knutna till de olika planeters regenter 
och deras värderingssystem som Prinsen möter under sin färd genom univer-
sum, t ex den högfärdige och egoismen, drinkaren och vårdslösheten, af-
färsmannen och kapitalismen) och dels genom ett slags sokratiskt samtal 
mellan olika – jämlika – samtalspartner. Det är viktigt att notera att dessa 
samtal inte karaktäriseras av den vuxne (läraren) som samtalar med barnet 
(eleven) för att denne ska erinra sig kunskap som han redan har (i enlighet 
med ursprungsförlagan där Platon låter Sokrates komma till insikt genom att 
ställa förlösande frågor), utan det är barnet (Prinsen) som leder det ma-
jeutiska samtalet så att den vuxne (Flygaren) själv ska komma till insikt om 
det han redan vet. Det är också räven, ett illa ansett djur, som ställer frågor 
till den ädle Prinsen, så att den senare själv förstår det han innerst inne vet. 
På ett metaplan kan man säga att texten som helhet ställer samma angelägna 
frågor till läsaren, och manar till gensvar, på samma jämlika sätt. Det handlar 
inte om att pressa på läsaren en viss livsåskådning, eller filosofi, utan om att 
få läsaren att själv reflektera över de frågeställningar som driver texten 
framåt.  

                               
30 de Saint-Exupéry 1993, 7. 
31 de Saint-Exupéry 1993, t ex, s. 10, 11, 19 och 20. 
32 de Saint-Exupéry 1993, 19-20. 
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Den grundläggande fråga som iscensätter de majeutiska samtalen handlar 
inte om världsbilder och verklighetsuppfattning, inte heller om någon speci-
fik grundhållning (eller annorlunda uttryckt, något särskilt förhållningssätt 
till livet). Den springer ur rävens genomtänkta resonemang kring och prag-
matiska önskan om att bli tämjd av Prinsen. Att vara tam, menar räven, är en 
konst. ”Det är en konst som nästan är bortglömd /…/. Det betyder att ’fästa 
sig vid någon’”33. Frågan handlar om vad som är värdefullt och varför. Prin-
sen börjar förstå, vilket tydliggörs genom följande utsaga: ”Det finns en 
blomma… jag tror att den har tämjt mig…”34. Prinsens blomma finns på 
hans egen planet, trots sin högfärdighet och sin vassa ton är hon hans allt, 
men det var inte tydligt för Prinsen så länge han såg henne i vardagen. Det är 
värt att notera att det är den sköra växten som tämjt Prinsen och inte tvärtom. 
På jorden har han nu mött fem tusen likadana rosor, men de betyder ingen-
ting för honom. Räven hjälper honom på traven med insikten som sakta, 
sakta tar plats i hela hans väsen.  

 
- Adjö, sade räven. Nu ska du få höra min hemlighet. Den är mycket 

enkel: det är bara med hjärtat som man kan se ordentligt. Det vikti-
gaste är osynligt för ögonen.  

- Det viktigaste är osynligt för ögonen, upprepade Lille Prinsen för 
att inpränta det. 

- Det är för att du skött om rosen så länge som den har så stort värde 
för dig. 

- Det är därför att jag skött om rosen så länge… sade Lille Prinsen. 
- Människorna har glömt bort den enkla sanningen, sade räven. Men 

du får inte glömma den. Om du har tämjt något, fäst dig vid något, 
är du ansvarig för det för all framtid. Du har ansvar för din ros… 

- Jag har ansvar för min ros… upprepade Lille Prinsen för att in-
pränta det.35 

 
Det etiska imperativ som djuret vill påminna människan om är att värna den 
andre och att ta ansvar för en älskad hur olik en själv den andre än är.  

Lille Prinsen har bett Flygaren att rita ett lamm åt honom (som är osynligt 
för ögat då det egentligen bara är en låda som syns på pappret, men som 
Prinsen med sitt hjärta tydligt kan se) och en munkavel till lammet så att det 
inte ska kunna äta upp hans ros. När Prinsen tar sitt ansvar – han offrar sin 
kropp, dör bort genom att låta den gula sandormen bita honom och återvän-
der därigenom, med sitt lamm, till sin planet och sin blomma – har han läm-
nat outplånliga spår, eller avgörande minnen, hos Flygaren. Flygaren inser 
att han glömde rita en läderrem till munkaveln, vilket ju gör den obrukbar, 
och ställer samma fråga om och om igen: Vad kan ha hänt på Prinsens pla-
                               
33 de Saint-Exupéry 1993, 67. 
34 de Saint-Exupéry 1993, 68. 
35 de Saint-Exupéry 1993, 73-74. 
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net? Sätter Prinsen var kväll den skyddande glaskupan över sin ros? Eller har 
han någon kväll glömt detta så att lammet ätit upp rosen? Förhåller det sig på 
det ena sättet så hör Flygaren bjällrande klockor i stjärnorna på himlavalvet, 
förhåller det sig på det andra så förvandlas stjärnbjällrorna till tårar.  

Det är ett stort mysterium. För mig liksom för dig som också älskar Lille 
prinsen, kan världsalltet te sig annorlunda. Det beror på om någonstans i vida 
världen ett okänt litet lamm har ätit upp en ros eller ej…  

- Betrakta himlen! Fråga dig själv: Har lammet ätit upp blomman eller ej? 
Och du skall få se hur allting förändras… Och ingen vuxen kommer någonsin 
att förstå hur mycket det betyder.36 

 
Denna filosofiska barnbok visar fram en åtråvärd vision om samexistens 

mellan jämlikar där ansvar, empati, vänskap och kärlek får råda. En samvaro 
där inga konstruerade gränser – eller hierarkiska system och kulturella nor-
mer – ges självklart utrymme. Den Lille Prinsens ord, känslor och erfaren-
heter, som vittnar om inklusiva och fredliga värderingar, får inte stå oemot-
sagda och utgör inte några självklarheter. I sin skörhet framstår de likväl som 
mycket mäktiga och genomslagskraftiga. I någon mening minner de om 
andra värderingsparadigm som vi känner från olika religiösa traditioner, inte 
minst islam och kristendom. I den kristna tron är det just det lilla barnets ord 
som visar sig vara Gud själv, ett Ord som vittnar om en omvänd ordning där 
det lilla är stort och det svaga starkt, där kärleken till nästan präglar livet och 
där värnandet om den andre till och med sträcker sig till fienden. I samma 
trosåskådning finns också tydliga formuleringar som sätter barnet i första 
rummet. I Markus-evangeliet står det exempelvis att ” Den som inte tar emot 
Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in”, vilket å ena sidan syftar på 
barnets särskilda förmåga till tillit som levande erfarenhet, inte som dygd, 
och ett spontant öppet hjärta, men å den andra syftar på att man ska ta emot 
detta rike som man tar emot ett barn.37  

Den andemening som genomsyrar Lille Prinsen i dess helhet skulle med 
fog kunna sägas vara en spegelbild av bibelexcerpten ovan. Samtidigt 
präglas Lille Prinsen av en helt unik ton, den är inte (bara) en pedagogisk 
samtidstolkning av en kristen troslära. Detta kan tydligast illustreras genom 
ormens roll i barnboken och bristen på frälsningsvisshet i densamma. I 
kristna trostraditioner symboliserar ormen vanligen det mörka och förbjudna, 
medan ormen i barnboken faktiskt hjälper Prinsen att återfinna sin blomma – 
om än med ett dödligt bett. I samma trostraditioner vittnar Jesusbarnet och 
bibeltexterna om ett frälsningslöfte, en räddning för mänskligheten utlovas 
om man sätter sin tillit till Gud. I Lille Prinsen finns inga sådana garantier 
utmålade, men om man fäster sig vid Lille Prinsen och tar frågan om lammet 

                               
36 de Saint-Exupéry 1993, 73-74. 
37 Bibeln, Mark. 10:13-16. 
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och blomman på allvar så kan denna livsåskådningsfråga förändra synen på 
världsalltet och dig själv.   

 
***38 

 
Den fransk-algeriska poeten och filosofen Hélène Cixous’ ”The Last Pain-
ting or the Portait of God” är en poetisk essä, eller en filosofisk dikt, som å 
ena sidan kan läsas som en (ord-)konstnärs samtal med sig själv och andra 
(bild-) konstnärer om kreativitet och skapande, men som å den andra samti-
digt aktualiserar grundläggande teologiska resonemang kring gudsbild och 
människosyn i en judisk-kristen skapelsekontext. Det är estetiskt drivna for-
muleringar kring filosofiska frågor som rör människans frihet, konstens möj-
ligheter och dödens inverkan på artefaktens fullkomlighet. Det är också en 
självbiografisk reflektion kring hur mänskliga begränsningar kan förstås som 
särskilda möjligheter, om man som textjaget framhärdar i hopp om och tillit 
till att kunna leva i ögonblicket och skriva fram det. Texten inleds med en 
önskan och en positionsbestämning: 

I would like to write like a painter. I would like to write like painting. The 
way I would like to live. Maybe the way I manage to live, sometimes. Or ra-
ther: the way it is sometimes given to me to live, in the present absolute. In 
the happening of the instant. Just at the moment of the instant, in what unfurls 
it, I touch down then let myself slip into the depth of the instant itself. This is 
how I live, this is how I try to write.39 

 
Det är viktigt att notera ordleken i den andra meningen, ”I would like to 
write like painting”, där painting inte bara syftar på artefakten, målningen 
(då borde en obestämd form aktualiserats ”a painting”, men det är alltför 
fastnaglat och bestämt) utan också kan förstås som Cixous absoluta favorit-
modus, den pågående formen, gerundivum, för att vara i det ögonblick hon 
talar om, painting som målande; nu, ständigt, igen och igen.40   

I sin text frågar sig författarjaget om hon är avundsjuk på målaren och 
dennes krafter, hon svarar både jakande och nekande. Hon inser att den fan-
tastiska förmågan att direkt kunna förmedla verklighet och sanning genom 
bilden innebär ett gigantiskt ansvar och skapar ångest, yrsel och hjärtklapp-
ning. Att vara målare är att vara mitt i passionen, mitt i smärtan; ”What in-

                               
38 Vill man läsa en fördjupad och utvecklad analys av Cixous’ tankevärld – och samtidigt/eller 
få ett konkret exempel på en livsåskådningsinriktad analys av poetisk filosofi – kan man t ex 
läsa min senaste artikel i den internationella tidskriften Literature & Theology: ”To hear the 
unheard – or re-imagining representation with Primo Levi and Hélène Cixous”, Essunger 
2017, 437-454. Den nyss nämnda tidskriften rekommenderas å det varmaste för den som vill 
arbeta med poetisk filosofi eller filosofi i samspel med konstnärligt material. 
39 Cixous 1991, 104. 
40 För ett mer utvecklat resonemang kring Cixous användning av gerundivum, se förslagsvis 
min artikel ”Reveries or Thruths: On the Betrayed Experience of the Child in Hélène Cixous’ 
(Auto-) Biographical Writings”, Essunger 2015, 115-127. 
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cessant jealousy of the sky, of the air, what tortourous adoration of the light! 
If I were a painter I would see, I would see, I would be panic-striken, I 
would run incessantly toward the potato fields, toward the pollard willows. If 
I were a painter I would know immediately that America is in the heat.”41 
Men, eftersom hon inte är en målare, tar hon omvägar och går via – eller 
genom – texter och så citerar hon Van Gogh som talar om att skapa i hettan, 
i potatisfälten och uppmanar beskådaren, mottagaren, att låta stormen som 
blåser genom hettan också blåsa genom denne.42 Här kan dock läggas märke 
till att det är konstnärens – målarens – ord som Cixous aktualiserar för att 
framföra sitt resonemang, inte hans bild, eller hans målning. Den vakne läsa-
ren kan här uppmärksamma en diskrepans mellan det explicita budskapet, 
målarens primat, och formen, orden som ändå till syvende och sist är det 
som används också när de reella målarnas ställningstaganden och visioner 
aktualiseras. Det är ett första tecken på kärleken till ordet. 

Ett andra tecken hör samman med en självupplevd erfarenhet av att se 
mänskliga begränsningar som möjligheter. Cixous är närsynt, vilket hon ofta 
både skäller på och tackar Gud för.43 Det är en lättnad. 

 
My nearsightedness spares me the agony of those who see the secrets of the 
sky. I write because I am nearsighted: it’s also, I think, through nearsighted-
ness, thanks to my nearsightedness, that I love:  

I am someone who looks at things from very, very close up. Seen through 
my eyes, little things are very big. Details are my kingdoms. Some people 
survey. Some people who are far-seeing don’t see what is very near. I am 
someone who sees the smallest letters of the earth. Flat on my stomach in the 
garden, I see the ants, I see each of the ants’ feet. Insects become my heroes. 
Am I not a little bit right? Human beings are divine insects.  

What is beautiful is that such little creatures can be so big. Such are the 
benefits of my nearsightedness. This is how I console myself for not being a 
painter. Would I love this way if I were I painter?44  

 
I denna textpassage framkommer inte bara att textjaget är någon som ser de 
minsta bokstäverna, tecknen eller begreppen på jorden, utan någon som 
också vill verka för dessa små bokstävers, teckens och begrepps påverkans-
möjligheter i världen. De små varelserna kan vara stora, allt handlar – återi-
gen – om att uppmärksamma utifrån vilket perspektiv något erfars eller 
kommuniceras. De fragmentariska delar av en livsåskådning som ger sig 
tillkänna genom textpassagen, framförallt ett värderingsparadigm, värnar om 
betydelsen av det lilla i och för det stora. Detaljerna nämns på bekostnad av 
överblicken. Insekterna blir hjältar. Människorna är gudomliga insekter. Vad 
betyder det? Här är ett tydligt exempel på främmandegöring, när texten bju-

                               
41 Cixous 1991, 104. 
42 Cixous 1991, 104. 
43 Jfr t ex Cixous’ resonemang i ”Writing blind. Conversations with the donkey”, Cixous 
1998, 140-141. 
44 Cixous 1991, 108. 
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der motstånd mot konventionell världsuppfattning och slentrianmässig an-
vändning av språket. Är textpassagen ironisk och driver med en gudomlig 
verklighet och dess betydelse i och för världen, en förminskning av gudens 
makt och människans möjligheter? Eller är textpassagen ett uttryck för ma-
gisk realism som försöker överföra uppvärderingen av det lillas storhet också 
till relationen Gud och människa? För Gud kan människan vara det minsta 
tecknet/ordet på jorden, men om Gud också lägger sig platt på mage i uni-
versum och kikar ner på jorden så syns vi och verkar. Vi är då kanske Gu-
dens hjältar? 

För att driva det senare alternativet kan man som uttolkare av Cixous’ text 
relatera denna passage till resten av texten, en klassisk hermeneutisk manö-
ver. På flera andra ställen uppmärksammas en ömsesidig och oumbärlig 
relation mellan skaparen, som också kan läsas som Skaparen, och den/det 
skapade. Vi fick ett tydligt exempel på det redan tidigt i denna text när 
Cioxus’ resonemang om Mimosan aktualiserades. För att kunna förmedla 
denna blommas vara och väsen, som icke-målande, behövdes inte bara ord 
utan också ett direkt samarbete med en läsare, eller mottagare: ”Without 
your breath on my words there will be no mimosas”.45 I den judiskt-kristna 
skapelseberättelserna är det Gud som skapar jorden, livet och människorna. 
Människan skapas enligt narrativen till Guds avbild, hon får därmed både del 
av skaparkraften och friheten, men också del av ansvaret som vilar i detta. 
Gud är således beroende av människans medskapande för att livet ska fortgå, 
förstås och värderas och det är ingen självklarhet att utfallet blir positivt.46 
Ett annat framträdande exempel är essäns titel, ”The last painting or the 
Portrait of God”. De alla första ord som texten presenterar suggererar en 
möjlig dubbel läsning av texten som helhet. Här ryms både konstteori och 
teologi. Vilken läsart läsaren än väljer att uppmärksamma är det tydligt att 
den Skapare som skrivs fram är en passionerad, ansvarsfull och sårbar sam-
spelspartner till den/det som skapas. 

Textjaget lyfter också en människosyn som låter närheten till döden vara 
avgörande för att förstå livets hemligheter. Rembrandt och Kafka blir portal-
figurer i resonemanget, målaren för att han inledde sin konstproduktion med 
att förgylla objekt och sedan vid slutskedet brände detta guld och lät guld-
aska prägla de sista målningarna, och författaren för att han in i det sista 
bokstavligen skrev till synes osammanhängande fraser som samtidigt säger 
                               
45 Jfr citat av Cixous tidigare i denna text, Cixous 1991, 106-107. 
46 Detta är givande att koppla till det faktum att Guds ord i judisk tradition, uttryckt i heliga 
texter, inte ska förstås som självklara. Deras mening, betydelse och värde framkommer sna-
rare genom en kontinuerlig och till naturen felbar argumentationsprocess som sker när man 
tolkar texten och dess syften. Här uppmärksammas också betydelsen av de motstridigheter 
som de heliga texterna uppvisar; paradoxerna, metaforerna, symbolerna, luckorna, etc. Hilary 
Putnam menar t ex att dessa är där för att skapa en nära relation mellan människor och Gud. 
Genom att umgås med texten, tolka bilderna, brottas med otydligheterna, skapas en närhet 
mellan människa och Gud, jfr Putnams resonemang i ”Jewish Ethics?”, Putnam 2008, 163-
164. 
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något annat än den sammantagna tidigare ytterst välformulerade konstpro-
duktionen. Detta kan med fördel relateras till författarjagets distinktion mel-
lan ”works of art” (konst som förför, som kan vara magnifik, och vars egen 
avsikt är att bli betraktad) och ”works of being” (konst som inte gör verklig-
heten vacker när den inte är det, som inte gör det som är rätt, men sant).47 
Kafkas sista fras lyder ”Lemonade everything was so infinite”, en fras som 
författarjaget menar betyder allt för henne. 

/…/ the beginning, the end, the whole of life, enjoyment, nostalgia, desire, 
hope – an unsigned phrase by Kafka , a phrase that fell from his hand, from 
this man’s hand at the moment he was not striving to be a writer, the moment 
he was Franz Kafka himself, beyond books.48 

 
Det är först in livets slutskede som vi kan nå en slags andra naivitet och se 
livets hemlighet. Den är poet som söker denna naivitet, den som kommer 
efter kunskap, den som inte längre vet, den som vet att inte längre veta.49 Ett 
längre citat får avsluta resonemanget, ett citat som kan sägas vara en pars 
pro toto som bjuder in läsaren att välja en av de dubbla läsarter som erbjuds; 
konstteori eller teologi? Vilken man än väljer så framstår dock det för båda 
läsarterna viktiga värdeparadigmet om ansvaret för hela skapelsen; det lilla, 
myran, marken lika klart. Ett värdeparadigm som snabbt riktar sig ut mot oss 
alla, genom ett inkluderande vi-tilltal som stilla uppmanar till självrannsa-
kan. 

When I have finished writing, when I am a hundred and ten, all I will have 
done will have been to attempt a portrait of God. Of the God. Of what es-
capes us and makes us wonder. Of what we do not know but feel. Of what 
makes us live. I mean our own divinity, akward, twisted, throbling, our own 
mystery – we who are lords of this earth and do not know it, we who are 
touches of verminion and yellow cadmium in the haystack and do not see it, 
we who are the eyes of this world and so often do not even look at it, we who 
could be the painters, the poets, the artists of life if only we wanted to; we 
who could be the lovers of the universe, if we really wanted to use our hands 
with mansuetude, we who so often use our booted feet to trample the 
worlds’s belly.50 

 
Håll språket i handen och kliv ut i verkligheten  
Jag har skrivit fram ett sätt att förstå filosofi och poesi samt ett sätt att bear-
beta poetisk filosofi utifrån ett tros- och livsåskådningsvetenskapligt per-
spektiv. Jag har också visat hur detta kan få konsekvenser för levt liv. Poe-
tisk filosofi har definierats som särskilt öppen, ofta motstridig och i ständig 
tillblivelse i möte med uttolkaren, som något sårbart där kommunikation 
                               
47 Cixous 1991, 117-118, min sammanfattning av Cixous’ distinktion. 
48 Cixous 1991, 118.  
49 Jfr denna texts epigraf. 
50 Cixous 1991, 129-130. 
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mellan avsändare och mottagare är tydligt bruten, men där ett hopp om en 
ansvarsfull läsning också är verksam. Annorlunda uttryckt, det är tankar i 
rörelse. Att förstå dem, att läsa, tolka och tänka vidare utifrån dem, innebär 
ofta att i ett nytt ljus få syn på sig själv. Att tolka en sådan text gör något 
både med text och människa. Förhoppningsvis har texten där en poetisk 
funktion är verksam fått oss att snubbla till över en för oss oväntad verklig-
hetsförståelse eller uppenbarat en svårsmält kritik av etablerade normer. 
Kanske lyckas vi omsätta detta i praktiken, i vår vetenskapliga verksamhet 
eller i vardagligt liv, genom att i Jakobsons anda fortsätta verka för att ”för-
säkra våra formler för kärlek och hat, revolt och försoning, tro och motstånd, 
mot automatisering och rostbildning”. 
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11 Analytisk religionsfilosofi och dess kritiker                
Dan-Johan Eklund 

Religionsfilosofi är ett filosofiskt delområde inom vilket man reflekterar 
över religioner och religiösa företeelser med filosofiska metoder. Den relig-
ionsfilosofiska forskningen behandlar vanligtvis den religiösa trons natur, 
mening, sanning och rationella accepterbarhet men den omfattar också andra 
ämnen. Modern religionsfilosofi är inte en homogen disciplin. Man kan dela 
upp den i olika traditioner. En konventionell klassificering är: analytisk, 
kontinental, pragmatisk och wittgensteinsk religionsfilosofi.1 Uppdelningen 
är inte problemfri. Det är, till exempel, lite konstigt att särskilja wittgenstei-
nianer från den analytiska religionsfilosofin eftersom Wittgenstein är en av 
de mest kända företrädarna för analytisk filosofi. Men trots detta kan man 
påstå att uppdelningen är relativt användbar. De religionsfilosofiska tradit-
ionerna i fråga har mer eller mindre olika interpretation av den religiösa 
trons natur och religionsfilosofins metod och mål. 

I den här artikeln fokuserar jag på den analytiska religionsfilosofin och på 
den metafilosofiska frågan om det berättigade i att använda den analytiska 
religionsfilosofins metod. De som förespråkar andra religionsfilosofiska 
traditioner menar nämligen att den analytiska religionsfilosofins metod är 
missvisande. Anklagelsen är att metodens användning leder till missförstånd 
gällande vad religion är. I det följande beskriver jag först den analytiska 
religionsfilosofins förutsättningar. Därefter uppmärksammar och värderar 
jag kritiken mot denna tradition och dess metod. Min uppfattning är att kriti-
ken inte är helt övertygande, även om den inkluderar viktiga påpekanden. 
Slutligen beskriver jag hur jag tycker att analytisk religionsfilosofi bör bed-
rivas.  Reflektioner kring den analytiska religionsfilosofins metod är viktiga 
för alla som är intresserade av att göra analytisk religionsfilosofi. 
 
Framväxten av den analytiska religionsfilosofin – en 
kort historia 
Den analytiska religionsfilosofin är, liksom dess namn antyder, en del av den 
analytiska filosofin som är en av huvudriktningarna inom 1900-talets filo-
sofi. Denna religionsfilosofiska strömning uppstod på 1950-talet som en 
reaktion mot en utmaning mot det religiösa språkets meningsfullhet som 

                               
1 Se Koistinen 2015. 
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presenterades av logiska empirister och filosofer inom Wienkretsen. Utma-
ningen baserades på verifikationsprincipen. Enligt denna princip är en sats 
meningsfull om och endast om den i princip är empiriskt verifierbar, det vill 
säga om den i princip kan visas vara sann genom empiriska observationer; 
annars är satsen varken sann eller falsk utan meningslös. Verifikationsprin-
cipen tillämpades på religiöst språk och slutsatsen blev att det religiösa språ-
ket ansågs vara utan kognitivt innehåll. A. J. Ayers bok Language, Truth and 
Logic (1936) är ett välkänt exempel på detta omdöme.2  

Under 1950- och 1960-talet fokuserade den analytiska religionsfilosofin 
huvudsakligen på språkfilosofiska problemen gällande meningsfullhet och 
det religiösa språkets funktion. Ett centralt och omdebatterat bidrag till 
denna diskussion var Antony Flews ”Theology and Falsification” (1951). 
Flew försvarade den så kallad falsifikationsprincipen som föreslår att en sats 
meningsfullhet kräver att den i princip är falsifierbar, det vill säga att den i 
princip kan visas vara falsk genom empiriska observationer. Flew påstod att 
religiösa satser inte är falsifierbara på detta sätt; religiösa satser är alltså me-
ningslösa, enligt honom. Flews argumentation och verifikationsprincipens 
utmaning genererade flera svar. Några filosofer föreslog en non-kognitiv 
tolkning av religiöst språk (t.ex. Hare, Braithwaite) medan andra försökte 
försvara en kognitiv interpretation (t.ex. Mitchell, Hick).3 

I slutet av 1960-talet förändrades den analytiska religionsfilosofin märk-
bart. Verifikationsprincipen, i olika varianter, visade sig vara problematisk. 
Frågan om religiösa satsers meningsfullhet ansågs inte längre vara ett sub-
stantiellt och seriöst problem. Tvärtom började de analytiska religionsfiloso-
ferna tänka att religiösa satser har kognitivt innehåll: de är faktuella satser 
och följaktligen antingen sanna eller falska. Denna förändring implicerade 
att traditionella metafysiska och epistemiska frågor på nytt blev centrala i 
religionsfilosofiska diskussioner. Den här ”metafysiska vändningen” marke-
rar början på den analytiska religionsfilosofin så som den bedrivs idag.4  
 
Teman i den analytiska religionsfilosofin 
Klassiska teman i västerländsk religionsfilosofi har varit gudsbevisen, Guds 
attribut, Guds relation till världen, lidandets problem och själens odödlighet. 
Analytiska religionsfilosofer har varit väldigt intresserad av dessa teman. 
Speciellt har de avhandlat relationen mellan tro och förnuft eller religion och 
vetenskap. Dessutom har de analytiska religionsfilosoferna bland annat dis-
kuterat religiösa erfarenheter, det religiösa språkets natur och etiska frågor 
av betydelse för religioner.5  

                               
2 En fortfarande nyttig inledning till den logiska empirismen är von Wright 1943. 
3 Braithwaite 1955; Flew & MacIntyre 1955; Hick 1957.  
4 Se Hasker 2005, 427. 
5 Peterson et al. (2012)  introducerar teman som behandlas uitifrån den analytiska utgångs-
punkten. 
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Inom den analytiska religionsfilosofin har det varit typiskt att föreställa 
sig Guds natur inom ramen för en filosofiskt interpreterad teism. Kärnan i 
denna uppfattning är påståendet att Gud är en person som är allsmäktig, all-
vetande och moraliskt perfekt. Utöver detta antas Gud ha andra attribut. Pe-
ter van Inwagen menar exempelvis att Gud också är evig, oföränderlig, alle-
städes närvarande, skapare av allt annat än sig själv, nödvändig och unik.6 
De analytiska religionsfilosoferna är dock inte eniga om vilka specifika at-
tribut Gud har. De har dessutom olika uppfattningar om hur man mer exakt 
bör förstå Guds attribut. Till exempel har Guds evighet förståtts på två olika 
sätt: antingen har man ansett att Gud alltid har existerat och kommer att exi-
stera i all tid eller så har man ansett att Gud är tidlös. 

Många analytiska religionsfilosofer som antar teismen är hängivna 
kristna. Man kan säga att sådana kristna analytiska teister anser att teismen 
beskriver det traditionella kristna gudsbegreppet – bortsett från sanningar om 
Gud som baseras på Guds speciella uppenbarelse. De kristna analytiska teis-
terna har naturligtvis varit intresserade av filosofiska problem beträffande 
kristendomen och dess centrala begrepp och doktriner, såsom treenigheten, 
inkarnationen och försoningen.7 Sådan forskning om kristna begrepp och 
doktriner har vanligtvis kallats filosofisk teologi; nuförtiden talas också om 
analytisk teologi.8 Kända kristna analytiska teister är bland annat Alvin Plan-
tinga, Richard Swinburne, William Alston, Peter van Inwagen, Brian 
Leftow, William Lane Craig och William Wainwright. Det finns också ana-
lytiska ateister som hävdar att teismen är falsk eller osannolik.9  

Även om teismen och kristendomen har varit centrala teman i den analy-
tiska religionsfilosofin är det ett misstag att uppfatta den analytiska relig-
ionsfilosofin som detsamma som kristen analytisk teism. Det senare är bara 
en del – om också en markant del – av det förra. Denna anmärkning är bety-
delsefull. Det verkar finnas en tendens att uppfatta den analytiska religionsfi-
losofin som samma sak som den (kristna) analytiska teismen.10 Den här iden-
tifikationen leder till en ensidig syn på den analytiska religionsfilosofin. Inte 
alla analytiska religionsfilosofer accepterar den ovannämnda tolkningen av 
teismen. Alla analytiska religionsfilosofer är inte hängivna kristna eller ens 
religiösa.  

Några analytiska religionsfilosofer som kritiserar den traditionella ”omni-
Gud-teismen” föreslår vad de menar är en mer plausibel syn på Gud eller 
den religiösa realiteten i allmänhet.11 Till exempel har de diskuterat olika 
former av panenteism som enligt den sedvanliga definitionen är uppfattning-
en att universumet är en del av Gud även om Gud inte är identisk med uni-

                               
6 Van Inwagen 2006, 27-36. 
7 Se t.ex. Swinburne 2008. 
8 Se t.ex. Crisp & Rea 2009. 
9 T.ex. Everitt 2004; Mackie 1982; Le Poidevin 1996. 
10 Se t.ex. Baker-Hytch 2016; Hasker 2005; Koistinen 2015. 
11 Se Buckareff & Nagasawa 2016. 
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versumet utan överskrider det.12Ett annat exempel på en uppfattning som 
avsevärt avviker från teismen är J. L. Schellenbergs ultimism. Enligt Schell-
enbergs definition är ultimism den allmänna tesen att det finns en metafy-
siskt, axiologiskt och soteriologiskt ultimat verklighet.13 

Trots skillnaderna visavi definitionen av den religiösa verkligheten kan 
man hävda att analytiska religionsfilosofer huvudsakligen – åtminstone de 
som accepterar teismen – anser att man kan tala om Gud eller den religiösa 
verkligheten på ett entydigt sätt.14 Denna syn kallas katafatisk teologi. Apofa-
tisk teologi bygger istället på uppfattningen att Gud är ofattlig och inte kan 
beskrivas i positiva termer. Den uppfattningen anses av många analytiska 
religionsfilosofer vara felaktig. Samma bedömning har gjorts av John Hicks 
tes om den outsägliga religiösa verkligheten, ”det Verkliga an sich”, som 
olika religioner enligt Hick uttrycker på ett lika adekvat sätt.15 Till exempel 
hävdar van Inwagen att den åsikten ligger nära den apofatiska teologin och 
att den, i den mån den påstår någonting alls, innebär att ”Gud inte existe-
rar.”16 

Jag noterade tidigare att när de logiska empiristernas ifrågasättande av de-
religiösa satsernas meningsfullhet inte längre ansågs vara ett problem bör-
jade de analytiska religionsfilosoferna tänka att religiöst språk innehåller 
faktuella satser. Man kan säga att detta är att anta teologisk realism. Denna 
kan definieras som en tolkning av det religiösa språkets funktion. Den teolo-
giska realismen är tesen att religiöst språk inkluderar faktuella satser som 
antingen är sanna eller falska beroende på om oberoende fakta eller verklig-
heten är som satserna i fråga säger att det är. Till exempel är satsen ”Gud 
finns” sann om och endast om Guds existens är ett faktum eller Gud är en 
del av verkligheten; annars är satsen falsk. Denna språkliga interpretation av 
teologisk realism innebär att karakteristiska (analytiska) ateister också är 
teologiska realister: de tänker att religiösa satser är faktuella satser, om än 
falska eller osannolika.17  

Fastän den teologiska realismen är allmänt accepterad inom den analy-
tiska religionsfilosofin har några analytiska religionsfilosofer utvecklat non-
realistiska tolkningar av religion.18 Här kan vi förstå teologisk non-realism 
som tesen att den primära funktionen av religiöst språk inte är att uttrycka 
faktuella satser. Ett bra exempel på denna syn är Robin Le Poidevins teolo-
giska instrumentalism eller fiktionalism. Le Poidevin har ifrågasatt om reli-
giösa satser kan vara sanna och han anser att religiöst språk kan ha en an-
vändbar funktion även om satserna inte är sanna. Le Poidevin påstår att man 

                               
12 Se t.ex. Bishop & Perszyk 2016; Nagasawa 2016. 
13 Se t.ex. Schellenberg 2016. 
14 Se t.ex. Alston 1989; Swinburne 1993. 
15 Se Hick 1989. 
16 van Inwagen 2006, 19. För diskussion, se Stenmark 2015. 
17 Se Eklund 2017, 12-13. 
18 Se t.ex. Eshleman 2005; Le Poidevin 1996, kap. 8. 
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borde låtsas (make-believe) att religiösa satser är sanna, och syftet med detta 
är att väcka värdefulla känslor i personen som engagerar sig i sådan låtsasak-
tivitet.19 

Mot bakgrund av denna korta introduktion till några teman i den analy-
tiska religionsfilosofin kan man redan säga att det inte finns några universellt 
accepterade eller antagna ”dogmer” om den religiösa trons natur i den analy-
tiska religionsfilosofin. Följaktligen är det inte acceptans av några sådana 
dogmer, liksom någon specifik definition av teismen, som bäst skulle identi-
fiera den analytiska religionsfilosofin. Istället är det enligt min åsikt snarare 
den analytiska religionsfilosofins metod som skiljer denna riktning från de 
andra religionsfilosofiska traditionerna. Låt oss härnäst diskutera detta.   
 
Den analytiska religionsfilosofins metod 
Man kan säga att den generella metoden för den analytiska religionsfilosofin, 
såväl som den analytiska filosofin i allmänhet, är argumentations- och be-
greppsanalys. Genom denna analys strävar man efter tydlighet och nog-
grannhet, det vill säga övertygande resonemang och precision. En bra filoso-
fisk analys anses exemplifiera de dygderna.20 Förutom den generella meto-
den använder den analytiska religionsfilosofin den analytiska filosofins ter-
minologi och föreställningar. Tanken är att detta språkbruk kan klargöra 
religiösa fenomen och följaktligen hjälpa till att odla de eftersträvansvärda 
dygderna. Ett exempel på hur den analytiska metoden används är analysen 
av religiöst språk i termer av teologisk realism och non-realism. 

Max Baker-Hytch hävdar att på metodnivå kan den analytiska religionsfi-
losofin uppfattas som tillämpad analytisk metafysik och epistemologi.21 
Detta är liktydigt med vad jag sade, men även om det är sant är det en ensi-
dig beskrivning. Man kan dessutom säga att den analytiska religionsfilosofin 
också är, till exempel, tillämpad analytisk språkfilosofi, etik, logik, med-
vetandefilosofi, vetenskapsteori och samhällsfilosofi. Den analytiska relig-
ionsfilosofin omfattar ett brett spektrum av olika ämnen. 

Det är naturligt att tänka sig att målet med den filosofiska analysen av re-
ligiösa fenomen är en berättigad uppfattning om respektive fenomens natur 
och rimlighet. Denna typ av religionsfilosofisk forskning försöker vara ob-
jektiv och opartisk i motsats till ideologiskt motiverad forskning – i den mån 
objektivitet överhuvudtaget är möjlig. Den här synen på den religionsfiloso-
fiska forskningens natur återspeglas i Richard Swinburnes evidentialism. 
Swinburnes ”kumulativa argument” för teismen går ut på att olika argument 
för Guds existens erbjuder allmängiltiga empiriska bevis som gör teismen 
mer sannolik än osannolik.22 Jag antar att de flesta analytiska ateister accep-

                               
19 Le Poidevin 1996, 118-119. 
20 Jfr Trakakis 2007. 
21 Baker-Hytch 2016, 348-349. 
22 Se t.ex. Swinburne 2010. 
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terar denna metodologiska inställning till det religionsfilosofiska studiet av 
religioner. Deras påstående är då att varken universella bevis eller några 
andra neutrala skäl bekräftar religiösa sanningar eller religiös livsstil. Ett 
centralt antagande i denna debatt är att religiös tro kräver förnuftiga skäl, och 
att om det kravet inte kan uppfyllas, är tron inte rationell. Även detta anta-
gande kan kritiskt analyseras. Man kan argumentera för detta antagande 
eller, som fideister gör, argumentera mot detta antagande. Detsamma gäller 
för den teistiska synen på Gud.  

Som ett annat exempel på religionsfilosofisk forskning som i princip är 
obektiv kan man ta Jeff Jordans pragmatiska argument för tron på Gud. Ar-
gumentet har influerats av Blaise Pascals vadslagsningsargument23 och de 
idéer som William James framför i den inflytelserika artikeln ”The Will to 
Believe” (1896).24 Jordan hävdar att även om det inte finns några överty-
gande bevis för Guds existens så kan tro på Gud vara pragmatiskt motiverad. 
Enligt Jordan är en persons tro att p pragmatiskt motiverad under följande 
omständigheter: (i) om p visar sig vara sant så är fördelarna med att tro att p 
imponerande eller (ii) oavsett om p är sant eller inte så finns det fördelar 
med att tro att p.25 Jordan menar att tro på Gud uppfyller båda de nämnda 
villkoren: (i) om Gud finns och tro på Gud leder till oändligt gott, det vill 
säga evigt liv i himlen, och (ii) oavsett om Gud finns och tro på Gud erbju-
der tröst och hjälp mitt i en människas liv.26 Det är värt att påpeka att Jordans 
utgångspunkt inte bör uppfattas som representativ för den pragmatiska tradit-
ionen inom religionsfilosofin; Jordan är en analytisk religionsfilosof. Jag 
förmodar att pragmatiska religionsfilosofer anser att Jordans enkla argumen-
tation inte på ett adekvat sätt beskriver de pragmatiska resonemangens ka-
raktär.27 

Medan Swinburne, Jordan och andra som delar vissa metodologiska för-
utsättningar strävar efter att erbjuda en universellt acceptabel analys av det 
som analyseras finns det andra religionsfilosofer som föreslår en annan typ 
av uppgifter för den analytiska filosofiska analysen. De hävdar att denna 
metod bör användas för att betjäna kristna samfund och målet är att förbättra 
kristet tänkande kring ämnen som är viktiga för kristendomen. Alvin Plan-
tinga, som är en förespråkare för så kallad reformert epistemologi, är den 
mest kända representanten för denna metodologiska utgångspunkt. I sin be-
römda artikel ”Advice to Christian Philosophers” (1984) uppmuntrar Plan-
tinga kristna filosofer att visa mer (i) autonomi, (ii) integritet och (iii) kristet 
självförtroende. Mer explicit menar Plantinga att (i) kristna filosofer borde 
arbeta med det kristna samfundets egna ämnen, (ii) de borde göra det på ett 
kristet sätt, det vill säga, de borde utnyttja kristna insikter i sitt filosofiska 

                               
23 Se t.ex. Hájek 2012. 
24 Se James 1897. 
25 Jordan 2006, 39-42. 
26 Se Jordan 2006, 5. 
27 Jfr t.ex. Pihlström 2002, 197-200. 
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arbete, och (iii) de borde utföra detta forskningsprogram med mod och själv-
förtroende.28 

Ett lämpligt exempel som illustrerar Plantingas metodologiska syn är hur 
kristna filosofer enligt Plantingas uppfattning borde ha reagerat på verifikat-
ionsprincipens utmaning enligt vilken religiöst språk är meningslöst. Plan-
tinga menar att kristna filosofer borde ha hävdat att verifikationsprincipen är 
falsk eftersom sådana faktuella satser som ”Gud älskar människor” och 
”Gud skapade himlen och jorden” enligt kristendomen är självklart menings-
fulla; om dessa satser enligt verifikationsprincipen är problematiska betyder 
det inte att de är meningslösa eller på något sätt problematiska utan att veri-
fikationsprincipen är falsk.29 Man kan säga att om en kristen filosof skulle ha 
svarat på  utmaningen på detta sätt skulle hen ha visat integritet och kristet 
självförtroende. Om hen dessutom skulle ha försökt att förklara hur tal om 
Gud är meningsfullt skulle hen ha visat autonomi. 

Enligt Plantinga är kristna filosofer berättigade att acceptera kristna åsik-
ter och utnyttja dem i sitt filosofiska arbete. Plantinga hävdar att det inte är 
något fel med denna prima facie obehagliga metodologiska idé. Filosofin är 
enligt Plantingas uppfattning mestadels en fråga om att fördjupa och klar-
göra en persons för-filosofiska åsikter, och olika personer kommer att göra 
filosofi med olika sådana åsikter. Plantingas centrala punkt är här att kristna 
människor har lika mycket rätt till sina för-filosofiska åsikter som andra har 
till sina. En kristen filosof kan alltså börja från det hen tror.30 

Plantingas utgångspunkt ligger nära vad Nicholas Wolterstorff har be-
skrivit som ”perspektiv-partikularism” (perspectival particularism). Enligt 
den uppfattningen finns det olika perspektiv på verkligheten, och personers 
för-filosofiska åsikter påverkar vilket perspektiv de accepterar eller antar. 
Dessutom finns det enligt Wolterstroff inget generellt neutralt sätt att visa att 
ett perspektiv är korrekt och övriga alternativ inkorrekta. Således har en per-
son rätt att göra filosofi ur sitt perspektiv.31 Det kan vara värt att påpeka att 
perspektiv-partikularism inte behöver medföra den typ av relativism som 
anser att företrädare för olika perspektiv inte kan diskutera med varandra och 
att ett perspektiv är immunt mot extern kritik. Till exempel tycker Plantinga 
att man kan ifrågasätta kristendomens rimlighet från en icke-kristen synvin-
kel och därför är en viktig uppgift för de kristna filosoferna att reagera på 
kritik – med hjälp av kristna insikter förstås.32 

Jag ska inte utvärdera perspektiv-partikularismens trovärdighet här. Istäl-
let är det viktigt att notera att det finns två olika sätt att använda den filoso-
fiska analysen inom den analytiska religionsfilosofin. Enligt den första upp-
fattningen (Swinburne, Jordan) försöker man via den filosofiska analysen 

                               
28 Plantinga 1984, kap. 1. 
29 Plantinga 1984, kap. 2. 
30 Plantinga 1984, kap. 4. 
31 Wolterstorff 2000, 154-155. Jfr Hasker 2005, 431. 
32 Plantinga 1984, kap. 4. 
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komma fram till en opartisk och universellt acceptabel slutsats om religiösa 
åsikter och påståenden. Enligt den andra uppfattningen (Plantinga) försöker 
man via den filosofiska analysen och kristna insikter försvara kristendomen 
och förbättra dess självförståelse. I motsats till den första synen är den andra 
synen uttryckligen ideologiskt motiverad av den kristna agendan. Låt oss 
skilja dessa två metodologiska åsikter åt och kalla den första inriktningen för 
”filosofi om religion” och den andra för ”religiös filosofi”. 
 
Kritik mot den analytiska religionsfilosofin och dess 
metod 
Den analytiska religionsfilosofin har anklagats för att göra flera misstag i sin 
inställning till religioner. Här är en förteckning över några typiska kritikska 
invändningar mot denna religionsfilosofiska strömning:  

 
(1) den har obefogat fokus på filosofiskt tolkad teism, dvs. omni-Gud-
teismen, 
(2) dess förståelse av religion är felaktig, 
(3) den brukar vara ohistorisk (ahistorical), 
(4) den är ideologiskt motiverad av religiösa mål,  
(5) dess filosofiska metod är inadekvat.33 
 
Vi har här speciellt intresserat oss för den femte anklagelsen. Men det är 
också värt att diskutera de andra påståendena, eftersom de ofta är relaterade 
till varandra.  

Vi kan börja med den första invändningen. Om anklagelsen är att den 
analytiska religionsfilosofin felaktigt har fokuserat endast på omni-Gud-
teismen är den kritiken falsk. Omni-Gud-teismens tolkning av teismen har 
varit populär i den analytiska religionsfilosofin, men som vi har sett är den 
inte är någon dogm. Analytiska religionsfilosofer har kritiserat omni-
Gudteismen och dessutom diskuterat alternativa förståelser av Gud eller den 
religiösa realiteten. Därför är den andra invändningen också oberättigad. Det 
är problematiskt att hävda att den analytiska religionsfilosofins tolkning av 
religion är felaktig, eftersom det inte finns en enda universellt accepterad syn 
på religion eller religiös tro inom den analytiska religionsfilosofin. 

Den tredje invändningen påstår att den analytiska religionsfilosofin är 
ohistorisk. Om detta innebär att analytiska religionsfilosofer inte uppmärk-
sammar eller utnyttjar teologiska och filosofiska traditioner, ligger det något 
i den invändningen. Men, som William Hasker säger, denna brist är inte lika 
påtaglig nu som den var tidigare. Idag intresserar sig analytiska religionsfilo-
sofer på allvar för ett brett spektrum av historiska exempel från både filosofi- 
och teologihistorien.34  
                               
33 Jfr Hasker 2005, 442-443. 
34 Hasker 2005, 442. 
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Den tredje invändningen kan också tolkas på ett annat sätt. Den kan inne-
bära att analytiska filosofer försöker uttrycka tidlösa sanningar som är obe-
roende av sammanhang och kultur. Vissa kritiker skulle säga att detta är 
omöjligt. Jag är inte helt säker på vad jag ska svara dem. Har religioner inte 
med tidlösa sanningar att göra? Varför skulle det vara fel att försöka uttrycka 
dessa sanningar?  Om vi antar att uppgiften i fråga verkligen är omöjlig 
måste varje kultur utveckla sitt eget sätt att tala om religiösa uppfattningar. I 
så fall kan analytiska religionsfilosofer hävda att ett bra språk i vår tid er-
bjuds av analytisk filosofi. På samma sätt trodde Thomas av Aquino på me-
deltiden att Aristoteles filosofi var det bästa sättet att beskriva kristna upp-
fattningar. 

Enligt den fjärde invändningen är den analytiska religionsfilosofin ideo-
logiskt motiverad av religiösa syften och det är delvis sant. Det gäller dock 
inte ”filosofi om religion”. Om man bedriver denna typ av filosofi och tycker 
att man, till exempel, kan ge en trovärdig version av det teleologiska argu-
mentet för Guds existens, är ens filosofi inte nödvändigtvis på något proble-
matiskt sätt motiverad av religiösa mål. Denna typ av apologetik är inte filo-
sofiskt dubiös. Det är inte heller kritik av religion som bygger på samma 
metodologiska antagande. Analogt, om man tror att man till exempel kan ge 
goda argument för metafysisk realism eller substansdualism är ens filosofi 
inte nödvändigtvis på något problematiskt sätt ideologiskt motiverad av real-
istiska eller dualistiska mål. 

Å andra sidan är det som vi har valt att kalla ”religiös filosofi” en verk-
samhet som är tydligt motiverad av religiösa syften. Man kan hävda att ett 
sådant filosofiskt arbete är problematiskt ur de filosofiska idealens synvin-
kel. Det verkar inte rätt att säga att filosofins uppgift är att försvara någon 
världsbild som antas i förväg. Men det är kanske lämpligt att notera att berät-
tigandet av den religiösa filosofin baserar sig på en filosofisk idé, nämligen 
perspektiv-partikularismen. Om perspektiv-partikularismen är plausibel är 
det inte fel att göra religiös filosofi ur den filosofiska synvinkeln. Om det 
inte finns ett neutralt sätt att visa att ett generellt perspektiv på verkligheten 
är korrekt, kan man inte undvika att bedriva någon form av ideologiskt moti-
verad filosofi, antingen religiös eller icke-religiös. 

Det kan påpekas att i finsk diskussion om religionsfilosofins metoder har 
det varit typiskt att säga att akademisk religionsfilosofi borde försöka und-
vika ”första ordningens forskning”, det vill säga konfessionell teologi och 
ideologiska påståenden om religion. Istället hävdas att religionsfilosofin 
borde hantera ”andra ordningens frågor” som handlar om betydelsen hos och 
funktionen av religiös tro och religiöst språk.35 Jag antar att orsaken till en 
sådan försiktighet är rädslan för att första ordningens påståenden ska vara 
problematiska ur de filosofiska idealens synvinkel. Men vi kan nu säga att 

                               
35 Se t.ex. Helenius et al. 2003, 9. 
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denna rädsla inte är helt berättigad. Åtminstone är filosofi om religion inte 
självklart dubiös på det sättet. 

Den femte invändningen framhåller att den analytiska religionsfilosofins 
metod är inadekvat och det kan innebära olika saker. För det första kan in-
vändningen riktas mot den analytiska religionsfilosofins generella metod. 
Men jag kan inte se hur man kan argumentera för att den metoden är inade-
kvat. Genom den filosofiska analysen strävar man efter övertygande reso-
nemang och precision och försöker undvika obefogade påståenden och kon-
ceptuell förvirring. Jag vet inte vad som kunde erbjudas som ett filosofiskt 
acceptabelt alternativ till denna metod. För det andra antar jag att den femte 
invändningen kan tolkas som att den analytiska religionsfilosofins metod är 
tvivelaktig eftersom den används för att tjäna tvivelaktiga ändamål. Men 
detta är i huvudsak samma anklagelse som den fjärde invändningen som vi 
redan har diskuterat. Den är kanske delvis berättigad. 

Den analytiska religionsfilosofins metod inkluderar att utnyttja den analy-
tiska filosofins terminologi och föreställningar. Jag antar att den femte in-
vändningen också kan riktas mot denna idé. I detta fall är påståendet att den 
analytiska filosofins jargong är inadekvat eftersom den inte kan användas för 
att beskriva religioner och deras språk. Till exempel hävdar den wittgenste-
inska religionsfilosofen D. Z. Phillips att både ”realism” och ”non-realism”, 
som analytiska (religions)filosofer brukar förstå dessa termer, är felaktiga 
försök att beskriva Guds verklighet. Phillips har uppenbarligen något annat 
alternativ att erbjuda.36 Om den här tolkningen av den femte invändningen är 
korrekt innebär det att den andra invändningen på nytt aktualiseras; om de 
analytiska religionsfilosofernas terminologi och föreställningar är olämpliga 
måste deras uppfattningar om religion från början vara felaktiga. 

Det är sant att religiös livsform och religiöst språk varken är något särskilt 
teoretiskt eller innehåller detaljerade teorier om världen. Men religiöst språk 
verkar förutsätta vissa antaganden om vissa objekts natur. Det är dessa anta-
ganden, snarare än det religiösa språket som sådant, som de analytiska relig-
ionsfilosoferna försöker att klargöra med hjälp av den analytiska filosofins 
terminologi. Jag ser inga problem här. De analytiska religionsfilosofernas 
tanke är inte att helt ersätta normalt religiöst språk med ett bättre och mer 
exakt språk. Simo Knuuttila hävdar till exempel att religiöst språk varken är 
filosofiskt språk eller innehåller vetenskapsliknande teori (här har Phillips 
rätt), men det innehåller emellertid ”en realistisk ontologisk förutsättning” 
att Gud existerar (som många analytiska religionsfilosofer tror och skulle 
uttrycka det). Jag finner det svårt att se hur Knuuttilas påstående skulle 
kunna vara inadekvat eller felaktigt.37 

Jag har försökt visa att viss kritik mot den analytiska religionsfilosofin 
och dess metod inte är berättigad. Det måste erkännas att relativt mycket 

                               
36 Se Phillips 1993. 
37 Knuuttila 1998, 179-198; 2003, 29. 
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beror på hur man definierar ”analytisk religionsfilosofi”. Enligt min åsikt 
måste vi undvika ensidiga definitioner. Jag tror att kritiken mot den analy-
tiska religionsfilosofin mestadels är grundad i den vilseledande samman-
blandningen av den här religionsfilosofiska traditionen och religiös filosofi 
eller kristen analytisk teism. Alltså, när man kritiserar ”den analytiska relig-
ionsfilosofin” är ens kritik kanske egentligen riktad mot religiös filosofi och 
några kristna analytiska teister. En sådan kritik kan ibland vara värdefull. 
Men det är viktigt att känna till att den analytiska religionsfilosofin inte bara 
handlar om omni-Gud-teismen och potentiellt problematisk religiös filosofi, 
utan den omfattar många olika teman och synpunkter. 
 
Slutsats: Hur gör man analytisk religionsfilosofi? 
I detta bidrag har jag beskrivit den analytiska religionsfilosofins förutsätt-
ningar, vanliga teman, metod och kritik. Till sist ska jag i ljuset av vad jag 
har sagt kortfattat beskriva, hur jag tycker att analytisk religionsfilosofi bör 
bedrivas. Jag ska sammanfatta mina iakttagelser i tre punkter. För det första 
försöker jag istället för religiös filosofi göra filosofi om religion och då är 
mina personliga övertygelser i princip irrelevanta och målet är att ge en be-
rättigad syn på eller rekommendationer kring religiösa fenomens natur och 
rimlighet. Jag erkänner att detta kan vara ett ouppnåeligt mål, men det är 
ändå ett bra ideal att sträva mot. Filosofisk teologi och analytisk teologi kan 
också vara exempel på sådan kritisk forskning, även om de specifikt har att 
göra med kristna doktriner, men jag är inte villig att acceptera den religiösa 
filosofins idé enligt vilken filosofin bör försvara någon världsbild som antas 
i förväg och inte ifrågasätts.  

För det andra vill jag framhålla, även om det nästan är trivialt att säga det, 
att enligt min åsikt måste man i sitt filosofiska arbete försöka utarbeta över-
tygande resonemang som kännetecknas av precision. Det är ett tecken på 
dålig filosofi när dessa dygder är frånvarande. (Ibland skulle jag vilja an-
klaga vissa postmoderna filosofer för att göra filosofi som är dålig i det av-
seendet.) För det tredje menar jag att man, om man vill göra analytisk relig-
ionsfilosofi, måste vara medveten om sina förutsättningar, även om de inte 
alltid är explicita. Det här är viktigt eftersom förutsättningarna inte är uni-
versellt accepterade, utan kan kritiseras, precis som vi har sett. Alltså: analy-
tiska religionsfilosofer måste kritiskt analysera sina egna antaganden. Detta 
är i överstämmelse med andan i den analytiska religionsfilosofi som jag före-
träder. 
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12 Sant och sannolikt i religionsfilosofin              
Francis Jonbäck 

På julaftons morgon gick brorsan och jag oförmärkt ner till källaren. Vi 
skulle leta efter julklappar. Jag kände att det var lite ”fifty-fifty” att vi skulle 
hitta några, då det vore märkligt om tomten skulle gömma julklappar på 
något annat ställe än nordpolen där han ju bodde om han existerade överhu-
vudtaget. Jag kommer så väl ihåg hur vi tassade in till vår gamla bastu och 
fick se dem där. Julklapparna! Allra bäst minns jag de stora rektangulära 
paketen. ”Legoborgar är alltid förpackade i stora rektangulära paket” tänkte 
jag. Det gick att se igenom det tunna presentpapperet. Visst var det legobor-
gar! Brorsan och jag tittade förväntansfullt på varandra. Hela dagen blev 
sedan en lång nästan outhärdlig väntan på att få öppna paketen, men det var 
också något annat som bekymrade mig. Varför skulle tomten gömma jul-
klapparna i vår bastu? Det verkade motsägelsefullt och jag darrade till vid 
tanken på att tomten kanske inte alls existerar. Men jag hade ju träffat tom-
ten förra julaftonen. Visst måste det finnas en förklaring. Kanske var det 
praktiskt för tomten att gömma julklappar på samma ställe han skulle dela ut 
dem? Vid lite närmare eftertanke verkade det dock också lite märkligt. Finns 
verkligen tomten? ”Sannolikt inte” sa jag dystert till mig själv. 

Syftet med detta kapitel är att beskriva hur man kan tänka när så kallade 
deduktiva argument utvärderas, samt hur man argumenterar med sannolik-
heter, så kallade induktiv argumentering, i religionsfilosofin. Först presente-
rar jag några logiska verktyg, regler och begrepp. Sedan använder jag mig av 
vad jag kallar för ”tomteproblemet”, beskrivet ovan, för att visa hur man kan 
argumentera för att tomten inte existerar eller sannolikt inte existerar och hur 
dessa argument kan utvärderas. Samtidigt som jag gör detta visar jag hur 
man kan tillämpa samma sätt att argumentera på inom religionsfilosofin och 
tar ondskans problem som exempel. Varje version av ”tomteproblemet”, som 
presenteras, följs av en liknande version av ondskans problem.  Tomtepro-
blemet är tänkt att utgöra ett mycket lättsamt och (åtminstone för vuxna) 
oviktigt exempel. Ondskans problem är tänkte att utgöra ett mycket seriöst 
och (åtminstone för mig) viktigt exempel. Slutligen sammanfattar jag. 

Några logiska verktyg, regler och begrepp 
Argument kan vara mer eller mindre övertygande. Deduktiva argument är, 
om de håller måttet, de mest övertygande då de, givet att det man utgår från 
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är sant, visar att något annat är sant genom en logisk slutledning.1 Induktiva 
argument visar, om de håller måttet, på att något är sannolikt genom att hän-
visning till tidigare erfarenheter.2 Deduktiva argument formuleras ofta med 
hjälp av ett antal premisser och en slutsats. Jag tänker här använda mig av 
siffrorna (1), (2), (3) osv. Står siffran före ordet ”alltså” så är det en premiss. 
Står siffran efter ordet ”alltså” så är det en slutsats. Här är ett klassiskt ex-
empel: 

(1) Sokrates är en människa.
(2) Människor är dödliga.

Alltså: 

(3) Sokrates är dödlig.

Detta argument är sunt (eller hållbart). Det betyder att det har sanna premis-
ser och att det är logiskt giltigt. Ett deduktivt argument är logiskt giltigt om 
och endast om: Om premisserna är (vore) sanna så måste slutsatsen vara 
sann. Här är ett exempel på ett argument med falska premisser, men som är 
logiskt giltigt: 

(1) Alla trianglar är fyrkanter.
(2) Alla fyrkanter är cirklar.

Alltså: 

(3) Alla trianglar är cirklar.

Argumentet är giltigt för om det vore så att premisserna (1) och (2) skulle 
varit sanna så skulle slutsatsen (3) med nödvändighet också vara sann. Ar-
gumentet är dock inte sunt då premisserna faktiskt är falska. 

Här är ett ogiltigt argument med sanna premisser och en sann slutsats: 

(1) Vegetarianer äter inte skinka
(2) Gandhi åt inte skinka.

Alltså: 

(3) Gandhi var vegetarian.

1 För en introduktion tull deduktiva argument och logik se t.ex Priest 2000. 
2 Induktiva argument är mycket vanliga inom relgionsfilosofin. Se t.ex. Swinburne 1979, 
Rowe 1996 eller Dougherty 2014. För en introduction till sannolikhet och sannolikhetsargu-
ment se Haigh 2012 och Bowell och Kemp 2015, 101-128. 
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Även om (1), (2), och (3) är sanna så är inte argumentet giltigt då vi kan 
föreställa oss att slutsatsen skulle kunna vara falsk. Slutsats (3) måste alltså 
inte vara sann. Även icke-vegetarianer kan ju avstå från skinka, men ändå 
äta annat kött. En metod för att se om ett argument är ogiltigt eller giltigt är 
därför, helt enkelt, att använda sin fantasi och försöka föreställa sig att slut-
satsen är falsk trots att premisserna är sanna. Går det så är argumentet trolig-
en ogiltigt. Går det inte så är argumentet troligen giltigt. 

Det finns olika lagar och regler som kan vara till hjälp när man analyserar 
eller konstruerar deduktiva argument. Här tar jag upp några vanliga sådana 
lagar. Den starkaste typen av argument är sådana som visar på en motsä-
gelse. Sådana argument visar att ett resonemang bryter mot den så kallade 
motsägelselagen. För att skriva ut den kan det vara bra at känna till ett par 
bokstäver och symboler. Jag använder bokstaven ”P” som kan stå för vilken 
utsaga som helst. För att göra det enkelt använder jag tecknet ”&” för ordet 
”och” och negationstecknet ”~” får stå för ordet ”inte” eller istället för orden 
”det är inte fallet att”.  Det kan vara bra att känna till att filosofer ibland an-
vänder andra tecken också. Motsägelselagen kan nu skrivas ut såhär: 
 

~ (P & ~P) 
 
Att ”negationstecknet” står framför parentesen betyder att det som återfinns 
inne i parentesen inte kan stämma. Det är svårt att se hur en reflekterande 
person skulle kunna tro P och inte P samtidigt. En del motsägelser kan vi se 
på en gång. Om någon, låt oss kalla henne Sara, hävdar att ”hon åt belgiska 
våfflor i morse” (P) och senare samma dag säger att ”hon inte åt belgiska 
våfflor i morse” (~P), så vet vi på en gång att Sara antingen ljuger, bara är 
väldigt glömsk eller något liknande. Såhär kan vi visa det lite mer formellt: 
 

(1) Sara åt belgiska våfflor i morse. 
(2) Sara åt inte belgiska våfflor i morse.  

 
Alltså: 
 

(3) Sara åt belgiska våfflor i morse och Sara åt inte belgiska våfflor i 
morse. 

 
Slutsats (3) utrycker en motsägelse. 

Motsägelser är dock inte alltid så lätta att hitta. Då kan man, åtminstone 
ibland, använda sig av andra logiska lagar för att hitta dem. Två av de van-
ligaste är modus ponens och modus tollens. För att presentera lagarna använ-
der jag förutom de redan introducerade tecknen också tecknet ”→” som får 
stå för ordet ”implicerar” eller för orden ”om… så…” där det första ”…” står 
för det till vänster om pilen och det andra ”…” för det till höger om pilen. 
Bokstaven ”Q” får stå för vilken utsaga som helst. 
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Modus ponens kan nu formuleras såhär: 
 

(P & (P → Q)) → Q 
 
Det går att se det som att den yttre parentesen innehåller två premisser och 
den inre innehåller en premiss. Jag kan ta ett exempel. Låt oss säga att ”Sara 
får belgiska våfflor” (P) låt oss vidare säga att vi vet att ”om Sara får bel-
giska våfflor så blir hon glad” (P→ Q). Då kan vi sluta oss till att ”Sara är 
glad” (Q). Så här kan argumentet formuleras:  
 

(1) Sara får belgiska våfflor 
(2) Om Sara får belgiska våfflor så blir hon glad. 

 
Alltså: 
 

(3) Sara är glad. 
 
Om någon nu tror att Sara inte är glad (t.ex. att hon är ledsen) så ser vi att vi 
har en motsägelse då slutsats (3) säger att Sara faktiskt är glad. 

Modus tollens kan formuleras såhär: 
 
(~Q & (P → Q)) → ~P 

’  
(1) Sara är inte glad 
(2) Om Sara får belgiska våfflor så är hon glad. 

 
Alltså: 
 

(3) Sara fick inte belgiska våfflor. 
 

Om någon nu tror att Sara har fått belgiska våfflor så har vi visat en motsä-
gelse då slutsatsen (3) säger att Sara inte fått belgiska våfflor. 

Om vi vill argumentera mot en premiss sanning finns det en intressant re-
lation mellan modus ponens och modus tollens som går att använda. Vi kan 
se denna relation om vi ställer upp reglerna bredvid varandra på detta sätt. 
Voilà: 
 

P 
P → Q 
--------- 
Q 

~Q 
P → Q 
--------- 
~P 

 
Här går det att se att om man vänder upp och ner på modus ponens och 
sedan negerar Q och negerar slutsatsen P så har vi fått en modus tollens. 
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Det är precis detta som gjorts med exemplen med Sara och de belgiska 
våfflorna. Jag ställer upp även dessa exempel bredvid varandra så det blir 
enklare att se och använder primsymbolen (’), för att inte blanda ihop 
siffrorna i argumenten. Voilà: 
 
(1) Sara får belgiska våfflor 
(2) Om Sara får belgiska våfflor 

så är hon glad. 
 
Alltså: 
 
(3) Sara är glad. 
 

(1’) Sara är inte glad 
(2) Om Sara får belgiska våfflor 

så är hon glad. 
 
Alltså: 
 
(3’) Sara får inte belgiska våff-

lor.
 

Premiss (2) är likadan och på samma ställe, men premiss (1) och slutsats 
(3) har bytt plats och är negerade och har fått siffrorna (1’) och (3’).1 Vill 
man visa att premiss (1) i modus ponens-argumentet ovan inte är sann, så 
kan man helt enkelt vända på argumentet, argumentera för att Sara fak-
tiskt inte är glad och då sluta sig till att Sara inte har fått belgiska våfflor 
vilket skulle vara negationen av (1). Denna relation mellan modus ponens 
och modus tollens-argument har gett upphov till en slogan som säger att 
”någons modus ponens är någon annans modus tollens”. 

Om man inte vill ta omvägen, genom att formulera ett modus tollens-
argument, går det istället att direkt ifrågasätta premisserna. Vi kan titta på 
det första exemplet med Sara och de belgiska våfflorna igen. Såhär såg 
det argumentet ut:   

 
(1) Sara får belgiska våfflor 
(2) Om Sara får belgiska våfflor så är hon glad. 

 
Alltså: 
 

(3) Sara är glad. 
 

Argumentet har två premisser. Premiss (2) är kanske den mest intres-
santa. Här går det att använda fantasin igen och fråga sig om det måste 
vara så att Sara blir glad om hon får belgiska våfflor. Kanske gäller bara 
(2) under förutsättningen att inte Saras brorsa Ivar slår Sara. För att slippa 

                         
1  G. E. Moore är kanske mest känd för detta sätt att vända upp och ner på argument. Se 
Moore 1939. 
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sådana här invändningar kan vi formulera om premisserna i argumentet 
såhär: 

 
(1) Sara får belgiska våfflor. 
(2’) Om Sara får belgiska våfflor och inget annat gjort henne ledsen så 

är hon glad. 
 
Alltså: 
 

(3) Sara är glad. 
 

Jag använder primtecknet igen för att visa att premiss (2’) skiljer sig från 
premiss (2) i tidigare argument. 

Förutom att formulera deduktiva argument så går det också att argu-
mentera induktivt. Sådan argumentering bygger på erfarenheter som 
gjorts. Från erfarenheterna görs då sannolikhetsbedömningar. 

Jag lämnar nu Sara och de belgiska våfflorna och tar ett annat exem-
pel. Jag har precis varit och köpt plusplus till mina barn. Innan jag åkte 
resonerade jag såhär: Plusplus är speciella byggklossar som inte alla buti-
ker har, så jag åker till den största leksaksbutiken i Uppsala som sannolikt 
borde ha dessa. Min erfarenhet är att stora leksaksbutiker ofta har plus-
plus då sortimentet där är större. 

De flesta utsagor kan tilldelas olika sannolikhetsvärden. De sannolik-
hetsvärde man tilldelar en utsaga kan vara allt ifrån 0 – 1. I religionsfilo-
sofin används ofta evidentiell eller epistemisk sannolikhet. Siffran som 
tilldelas en utsaga representerar då hur starkt man tror på den givet de 
skäl man har. Detta kallas också för betingad sannolikhet. Vill man kan 
det också skrivas ut i procent. Utsagan ”Fyra är ett jämnt tal” är åt-
minstone jag bergsäker på och skulle tilldela värdet 1, d.v.s. jag är 100 % 
säker på det. Utsagan ”Plusplus finns i den största leksaksbutiken i Upp-
sala” är jag ganska säker på och skulle tilldela värdet 0.75, d.v.s. jag är 75 
% säker på det. Jag ger utsagorna dessa höga sannolikhetsvärden då jag, 
givet de skäl jag har, förväntar mig att de är mycket sannolika. I en vads-
lagning skulle jag satsa på att de var sanna. Ges en utsaga ett högre värde 
än 0,5 har man anledning att omfatta den. Ges en utsaga ett lägre värde än 
0,5 har man anledning att förneka utsagan. Det finns en viktig regel här 
som säger att om man adderar en sannolikhet för en utsaga med sannolik-
heten för utsagans negation (motsats) så ska summan alltid bli 1. Om jag 
är 75 % säker på att plusplus finns i den största butiken i Uppsala så kan 
jag inte vara 50 %, ja inte ens 26 %, säker på att plusplus inte finns där.   
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Förutom att tilldela utsagor sannolikhetsvärden utifrån de skäl man har 
kan utsagor också ges ett försannolikhetsvärde. Ett försannolikhetsvärde 
är den sannolikhet en utsaga har innan man börjat värdera olika skäl för 
och emot den. Det finns olika kriterier för vilket försannolikhetsvärde en 
utsaga ska ges. Enligt ett vanligt sådant kriterium ska enkla utsagor, så 
vida de åtminstone inte talar emot sådant vi vet, ha ett högre värde än mer 
krångliga och komplexa. Gäller det politiska val eller andra undersök-
ningar, kan man istället ge försannolikhetsvärden till chansen att en kan-
didat kommer vinna, baserat på hur det gick för denna kandidat i tidigare 
val eller i tidigare undersökningar. Är man däremot bara intresserad av 
hur starkt ett specifikt argument eller skäl för en utsaga är kan utsagan 
ges försannolikhetsvärdet 0,5. Visar det sig sedan att skälet man utvärde-
rar höjer värdet på utsagan är det ett gott skäl och höjs värdet på utsagan 
mycket är skälet naturligtvis ännu bättre, ja kanske till och med ”hejdund-
rande” bra. 

Innan jag går vidare är det bra att introducera ett fåtal symboler. Jag 
använder ”S(P)” för att utrycka sannolikheten för P. ”P” kan (fortfarande) 
stå för vilken utsaga som helst. Här är ett exempel: 

 
S(Francis får tag i plusplus) = 0,5 
 
Vidare använder jag ”S(P/Q)” för att utrycka sannolikheten för P givet 

Q. ”Q” kan precis som ”P” (alltjämt) stå för vilken utsaga som helst. Jag 
använder också tecknen”<” och ”>” för att uttrycka att sannolikheten för 
att en utsaga är större eller mindre än sannolikheten för en annan utsaga. 
Här är ett exempel:  

 
S(Francis får tag i plusplus / Francis åker till den största leksaks-
butiken)  > S(Francis får tag i plusplus / Francis åker till den 
minsta leksaksbutiken i Uppsala). 

 
Här står det helt enkelt att sannolikheten för att jag får tag i plusplus givet 
att jag åker till den största leksaksbutiken är större än om jag åker till den 
minsta. Detta gäller dock bara under förutsättning att försannolikhetes-
värdet är 0,5 d.v.s. under förutsättning att Francis inte har några andra 
skäl för eller emot att det är sannolikt att plusplus finns i den största buti-
ken i Uppsala. 

Nu är alla logiska regler och begrepp presenterade så det är dags att ta 
tag i tomteproblemet.  
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Det deduktiva tomteproblemet 
Hur skulle då Lillfrancis (ja vi kallar honom så) tänka om sanningen hos 
tomtens existens? Kan han formulera några deduktiva argument för att 
veta vad han faktiskt ska tro? För att veta vad han egentligen ska tro och 
tänka behöver han först definiera tomten och förstå vilken tomteuppfatt-
ning han har.  Jag hade en klassisk uppfattning om tomten (även om jag 
är osäker på hur klassisk den faktiskt är). Jag var vad vi kan kalla för 
”klassisk tomteist” och trodde på en snäll, klok men rättvis tomte som 
kommer varje julafton och ger julklappar till alla barn som varit snälla 
under året. 

Lillfrancis första tanke var att det verkar finnas en motsägelse mellan 
utsagorna ”julklapparna ligger i bastun” och ”tomten finns”. Följande 
argument leder i alla fall inte till en motsägelse:   
 

(1) Julklapparna ligger i bastun. 
(2) Tomten finns. 

 
Alltså: 
 

(3) Julklapparna ligger i bastun och tomten finns. 
 

Argumentet verkar giltigt och slutsats (3) ser inte ut att bryta mot motsä-
gelselagen. Kanske var Lillfrancis rädd för att just en klok tomte inte 
skulle förvara klappar i bastun. I så fall skulle han kunna formulera ett 
modus ponens-argument: 
 

(1) Julklapparna ligger i bastun. 
(2) Om julklapparna ligger i bastun så finns inte tomten. 

 
Alltså: 
 

(3) Tomten finns inte. 
 
Premiss (2) skulle i så fall vara sann då en klok tomte rimligen inte skulle 
förvara julklappar i bastun långt ifrån där han bor.  

Nu har Lillfrancis fått sig en jobbig motsägelse då han tror att tomten 
finns. Jultomten kom ju förra julaftonen med julklappar. I sin desperation 
kan Lillfrancis försöka vända på argumentet i enlighet med modus tol-
lens. Han skulle kunna försöka argumentera såhär: 
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(1’) Tomten finns. 
(2) Om julklapparna ligger i bastun så finns inte tomten. 

 
Alltså: 
 

(3’) Julklapparna ligger inte i bastun. 
 

Han har nu vänt upp och ner på argumentet och negerat första premis-
sen och slutsatsen. Vi kan ställa upp argumenten bredvid varandra för att 
tydligt se vad som hänt. Voilá: 
 

(1) Julklapparna ligger i ba-
stun. 

(2) Om julklapparna ligger i 
bastun så finns inte tom-
ten. 

 
Alltså: 
 

(3) Tomten finns inte. 
 
 

(1’) Tomten finns. 
 
(2) Om julklapparna ligger i 

bastun så finns inte tom-
ten. 

 
Alltså: 
 

(3’) Julklapparna ligger inte i 
bastun. 

 
Båda argumenten är giltiga, men det är ju likt förbannat så att julklappar-
na faktiskt ligger i bastun. 

Historien i inledningen förtäljer dock att Lillfrancis till slut funderar 
över skäl tomten kan ha för att gömma julklappar i bastun. Han skulle då 
först kunna omformulera modus ponens-argumentet såhär: 
 

(1’’) Julklapparna ligger i bastun och det finns inga goda skäl att för-
vara dem där. 

(2’) Om julklapparna ligger i bastun och det inte finns goda skäl att 
förvara dem där så finns inte tomten. 

 
Alltså: 
 

(3) Tomten finns inte. 
 
Sedan skulle han kunna försöka använda sin fantasi och till slut formulera 
något gott skäl som visar att premiss (1’’) är falsk. På senare år har jag 
tänkt att Lillfrancis egentligen bara skulle nöjt sig med tanken att det 
kanske finns ett gott skäl som han helt enkelt inte ännu känner till, men 
det gjorde han inte utan skälet han kom på var att det kanske ”var prak-
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tiskt för tomten att förvara julklapparna nära utdelningsadressen”. Frågan 
är bara om detta skäl är särskilt sannolikt.  
 
Det deduktiva ondskans problem 
Innan jag tittar på det induktiva och sannolikhetsmässiga tomteproblemet, 
ska jag nu bli mer seriös och titta närmare på det som ibland kallas det 
deduktiva ondskans problem. Detta problem formuleras precis som tom-
teproblemet som ett argument, men inte mot tomtens existens, utan istäl-
let mot Guds existens. Först måste vi dock ha en uppfattning om Gud. Jag 
tänker använda mig av en klassisk gudsuppfattning (väl medveten om att 
religionsfilosofer faktiskt har olika uppfattningar om hur klassisk den 
faktiskt är) och definiera Gud som en immateriell, allgod, allsmäktig och 
allvetande person som skapat världen.  

John Mackie är den som antagligen är mest känd för att formulerat 
detta deduktiva argument.1 Enligt Mackie finns det en motsägelse mellan 
utsagorna ”det finns ondska i världen” och ”Gud existerar”. Mackie var 
dock medveten om att följande argument inte visade en motsägelse: 
 

(1) Det finns ondska i världen. 
(2) Gud existerar. 

 
Alltså: 
 

(3) Det finns ondska i världen och Gud existerar. 
 

Argumentet är giltigt och slutsats (3) ser i alla fall inte ut att bryta mot 
motsägelselagen. Mackie tänkte sig snarare att en allgod, allsmäktig och 
allvetande Gud inte tillåter ondska. Hans argument kan då formuleras 
som ett modus ponens-argument. Såhär: 
 

(1) Det finns ondska i världen. 
(2) Om det finns ondska i världen så existerar inte Gud. 

 
Alltså: 
 

(3) Gud existerar inte. 
 
För att vara extra tydlig här (och det ska man väl vara) så kan vi formu-
lera ett par premisser, utifrån gudsdefinitionen, som stöder premiss (2). 
De skulle t.ex. kunna vara dessa: 
                         
1 Mackie 1955. 
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(4) En allgod Gud vill inte ha ondska i världen 
(5) En allsmäktig Gud kan hindra all ondska i världen 

 
och 
 

(6) En allvetande Gud känner till all ondska i världen. 
 

Tror man på Gud så har man nu fått sig en jobbig motsägelse att för-
hålla sig till. Kanske går det dock att vända argumentet i enlighet med 
modus tollens. Det skulle kunna se ut såhär: 
 

(1’) Gud existerar. 
(2) Om det finns ondska i världen så existerar inte Gud. 

 
Alltså: 
 

(3’) Det finns inte ondska i världen 
 
Argumentet är nu upp-och-ned-vänt och första premissen samt slutsatsen 
är negerade. Vi kan ställa upp argumenten bredvid varandra för att tydligt 
se vad som hänt. Voilá: 
 

(1) Det finns ondska  
(2) Om det finns ondska i 

världen så existerar inte 
Gud. 

 
Alltså: 
 

(3) Gud existerar inte. 
 

 

(1’) Gud existerar. 
(2) Om det finns ondska i 

världen så existerar inte 
Gud. 

 
Alltså: 
 

(3’) Det finns inte ondska i 
världen 

Båda argumenten är giltiga, men det är väl helt självklart att det finns ondska 
i världen.1 Kanske finns det dock skäl för Gud att tillåta ondska i världen. 
Kanske är ondskan s.a.s. berättigad. En troende skulle i så fall kunna om-
formulera modus ponens-argumentet såhär: 
 
 

                               
1 William Rowe vänder upp och ner på ett liknande argument baserat på ondska. Se Rowe 
1979. 
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(1’’) Det finns oberättigad ondska i världen 
(2’) Om det finns oberättigad ondska i världen så existerar inte Gud 

 
Alltså: 
 

(3) Gud existerar inte. 
 
Sedan skulle hon eller han kunna använda sin fantasi och till slut formulera 
något skäl som visar att Gud är berättigad att tillåta ondska och att då pre-
miss (1’’) är falsk. Det kan naturligtvis också vara så att det finns skäl som 
hon eller han helt enkelt ännu inte känner till, men ett skäl som ofta formule-
rats är att ”Gud tillåter ondska för att vi människor skulle kunna ha fri vilja 
att göra ont eller gott”. Frågan är bara om det är sannolikt att detta skäl verk-
ligen skulle berättiga Gud att tillåta ondska? 
 
Det induktiva tomteproblemet 
Innan jag tittar närmare på det induktiva ondskans problem ska jag nu återgå 
till att hjälpa Lillfrancis med det induktiva tomteproblemet. Hur sannolikt 
ska han tro det är att tomten inte existerar givet de olika skäl han nu har? 

Lillfrancis har tre utsagor att jobba med. Den viktigaste utsagan är ”tom-
ten existerar inte” och det är också den utsagan han funderar över sannolik-
heten för. Sedan har han utsagan ”julklapparna ligger i bastun”, som han ser 
som ett skäl för att ”tomten inte existerar”, men han har också utsagan ”det 
är praktiskt för tomten att förvara julklapparna nära utdelningsadressen” som 
är ett underminerande skäl. Det vill säga, det är ett skäl mot att utsagan ”jul-
klapparna ligger i bastun” talar mot jultomtens existens, eftersom tomten 
enligt denna utsaga helt enkelt tycker det är praktiskt att förvara julklapparna 
nära utdelningsadressen.  

Lillfrancis vill nu veta sannolikheten för att tomten existerar givet både 
skälet mot Jultomtens existens, men med hänsyn taget till det undermine-
rande skälet att det skulle vara praktiskt för tomten att förvara julklapparna 
nära utdelningsadressen. Vi kan skriva ut det så här: 
 

S(tomten existerar inte / julklapparna ligger i bastun & det är prak-
tiskt för tomten att förvara julklapparna nära utdelningsadressen) = ? 

 
Eftersom argumentet är ett argument mot tomtens existens (det huvudsakliga 
skälet talar mot tomtens existens), är jag här ute efter hur starkt Lillfrancis 
borde förneka tomtens existens. För att räkna på detta behövs lite sannolik-
hetsvärden. Följande värden verkar vettiga: 
 

Försannolikhetesvärde: S(tomten existerar inte) = 0,5 
Skäl: S(tomten existerar inte / julklapparna ligger i bastun) = 0,9 
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Underminerande skäl: S(det är praktiskt att ha julklapparna nära utdel-
ningsadressen / julklapparna ligger i bastun) = 0,75 

 
Som många barn i en viss ålder är Lillfrancis i ett skede av sitt liv där han 
ifrågasätter tomtens existens. Han är som nämnts lite ”fifty-fifty” angående 
utsaga ”tomten existerar inte” och tilldelar den därför försannolikhetsvärdet 
0,5. När han nu hittat julklapparna i bastun tycker han att detta, vid ett första 
påseende, är ett skäl som talar starkt emot tomtens existens och ger därför 
”tomten existerar inte”, givet att han hittat julklapparna, värdet 0,9. Efter att 
ha tänkt en stund kommer han på att det kanske var praktiskt för tomten att 
förvara julklapparna i bastun och tänker då att detta är ett ganska starkt skäl 
som underminerar skälet han just fått mot tomtens existens. Han ger då utsa-
gan ”det är praktiskt att ha julklapparna nära utdelningsadressen”, givet att 
julklapparna ligger i bastun, värdet 0,75. 

Nu har vi allt som behövs för att kunna räkna ut hur starkt Lillfrancis ska 
tro på utsagan ”tomten existerar inte”. Om Lillfrancis hade varit bergsäker 
på att det var praktiskt att ha julklapparna nära utdelningsadressen och att 
tomten därför skulle lägga dem i bastun, skulle det faktum att de låg i bastun 
inte påverka hans tro på tomten alls. Försannolikheten skulle vara den-
samma. Nu är han dock inte helt säker på detta. Snarare är det 75 % chans att 
försannolikheten för ”tomten existerar inte” är 0,5. Detta ger oss: 

 
0,75 * 0,5 = 0,375 
 

Det är då också fortfarande 25 % chans att ”julklapparna ligger i bastun” 
talar emot tomtens existens. Detta ger oss: 

 
0,25 * 0,9 = 0,225 
 

Om vi nu adderar den nya försannolikheten med den nya styrkan på vilket 
Lillfrancis borde tro att julklapparna ligger i bastun talar emot tomtens ex-
istens, får vi styrkan på vilket Lillfrancis ska omfatta utsagan ”tomten existe-
rar inte”: 
 

0,375 + 0,225 = 0,6 
 

Nu har vi alltså svaret och kan också skriva ut det: 
 

S(tomten existerar inte / julklapparna ligger i bastun & det är prak-
tiskt för tomten att förvara julklapparna nära utdelningsadressen) = 
0,6 

 
Eftersom den nya sannolikheten för utsagan ”tomten existerar inte” är över 
0,5 ser vi att Lillfrancis inte ska vara agnostisk längre. Han behöver inte 
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tänka att det är lite ”fifty-fifty” att tomten existerar. Det är dock bra att också 
lägga märke till att han inte är en stark förnekare av tomtens existens då han 
bara ger värdet 0,6 till denna utsaga och att saker och ting mycket väl kan 
ändra sig om han får nya skäl och argument för eller emot.  

Det är dessutom viktigt att observera att det är just klassisk tomteism som 
Lillfrancis har skäl att förneka. Uppfattningar om vresiga gårdstomtar, över-
drivet glada stormarknadstomtar, leprechauns eller stressade pappor utklädda 
till tomtar berörs inte. För att göra detta klart kan vi välja att skriva ut det 
såhär: 
 

 S(Den klassiska tomten existerar inte / julklapparna ligger i bastun & 
det är praktiskt för tomten att förvara julklapparna nära utdelningsa-
dressen) > S(Den klassiska tomten existerar / julklapparna ligger i ba-
stun & det är praktiskt för tomten att förvara julklapparna nära utdel-
ningsadressen) 
 

Ovan jämförs bara sannolikheten för den klassiska tomtens existens med 
sannolikheten för att han inte existerar. Det ska läggas till att jag vet att Lill-
francis faktiskt utvärderat sin tro på tomten flera gånger efter detta då nya 
skäl tillkommit. 
 

Det induktiva ondskans problem  
Nu är det hög tid att återgå till det induktiva ondskans problem. Hur sanno-
likt ska en troende nu tro det är att Gud inte existerar givet de olika skäl hon 
eller han har? 

Jag har tre utsagor att jobba med. Den viktigaste utsagan är ”Gud existe-
rar inte”. Sedan har jag utsagan ”det finns (eller snarare verkar finnas) obe-
rättigad ondska i världen”, som är ett skäl för att ”Gud inte existerar”, men 
jag har också utsagan ”Gud tillåter ondska för att vi människor skulle kunna 
ha fri vilja”, som är ett underminerande skäl, d.v.s. det är ett skäl mot att 
utsagan ”det finns oberättigad ondska i världen” talar mot Guds existens, 
eftersom Gud enligt denna utsaga helt enkelt tillåter ondska för att vi ska 
kunna ha fri vilja och att ondskan därmed är berättigad. 

Den troende vi fokuserar på vill nu veta sannolikheten för att Gud existe-
rar givet både skälet mot Guds existens och det underminerande skälet att 
Gud tillåter ondska för att vi människor ska kunna ha en fri vilja. Vi kan 
skriva ut det så här: 

 
S(Gud existerar inte / Det verkar finnas oberättigad ondska i världen 
& Gud tillåter ondska för att vi ska kunna ha en fri vilja) = ? 

 
Eftersom argumentet är ett argument mot Guds existens (det huvudsakliga 
skälet talar mot Guds existens), är jag här ute efter hur starkt en troende 
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borde förneka Guds existens givet skälet och med hänsyn taget till det un-
derminerande skälet såklart. För att räkna på detta behövs lite sannolikhets-
värden. Följande värden får duga: 
 

Försannolikhetesvärde: S(Gud existerar inte) = 0,5 
Skäl: S(Gud existerar inte / Det verkar finnas oberättigad ondska i värl-
den) = 0,9 
Underminerande skäl: S(Gud tillåter ondska för att vi ska kunna ha fri 
vilja / Det verkar finnas oberättigad ondska i världen) = 0,75 

 
Här är jag bara intresserad av om det faktum att det verkar finnas oberättigad 
ondska i världen är ett gott skäl mot Guds existens och tilldelar därför utsa-
gan ”Gud existerar inte” försannolikhetsvärdet 0,5. Den troende skulle natur-
ligtvis kunna tilldela utsagan ett annat värde, men låt oss säga att han eller 
hon också, åtminstone till att börja med, bara är intresserad om själva utsa-
gan kan utgöra ett gott skäl. Vidare verkar en genomgång av tillsynes oberät-
tigad ondska i världen verkligen tala mot Guds existens. Låt mig därför bara 
anta att vår troende ger utsagan ”Gud existerar” givet en sådan genomgång, 
värdet 0,9. Vidare tänker jag anta att han eller hon ger utsagan ”Gud tillåter 
tillsynes oberättigad ondska för att vi ska kunna ha fri vilja” givet att det 
verkar finnas oberättigad ondska i världen, värdet 0,75. 

Nu har vi allt som behövs för att börja räkna. Först kan vi säga att om den 
troende hade varit bergsäker på att Gud tillåter ondska för att vi ska kunna ha 
fri vilja, skulle det faktum att det verkar finnas oberättigad ondska i världen 
inte ändra någonting. Försannolikheten skulle vara densamma. Nu är det 
dock inte så utan snarare är det 75 % chans att försannolikheten för ”Gud 
existerar inte” är 0,5. Detta ger oss: 

 
0,75 * 0,5 = 0,375 
 

Det är då också fortfarande 25 % chans att ”det verkar finnas oberättigad 
ondska i världen” talar emot Guds existens. Detta ger oss: 

 
0,25 * 0,9 = 0,225 
 

Om vi nu adderar den nya försannolikheten med den nya styrkan på vilket 
den troende borde tro att det verkar finnas oberättigad ondska i världen talar 
emot Guds existens, får vi styrkan på vilket den troende ska omfatta utsagan 
”Gud existerar inte”: 

 
0,375 + 0,225 = 0,6 
 

Nu har vi alltså svaret och kan också skriva ut det: 
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S(Gud existerar inte / Det verkar finnas oberättigad ondska i världen 
& Gud tillåter ondska för att vi ska kunna ha en fri vilja) = 0,6 

 
Eftersom den nya sannolikheten för utsagan ”Gud existerar inte” är över 0,5 
ser vi att den troende givet skälet och det underminerande skälet ska förneka 
Guds existens. Det är dock viktigt att också lägga märke till att hon eller han 
nu kan lägga till de erfarenheter eller andra skäl för Guds existens som hon 
eller han har. Den troende är ju ändå troende. Med hänsyn taget till endast 
försannolikheten och de utsagor vi utvärderat är det också viktigt att lägga 
till att det är just klassisk teism som den troende har skäl att förneka. För att 
göra detta klart kan vi välja att skriva ut det såhär: 

 
 S(Den klassiska teismens Gud existerar inte / Det verkar finnas obe-
rättigad ondska i världen & Gud tillåter ondska för att vi ska kunna ha 
fri vilja > S(Den klassiska teismens Gud existerar / Det verkar finnas 
oberättigad ondska i världen & Gud tillåter ondska för att vi ska 
kunna ha fri vilja) 
 

Ovan jämförs bara sannolikheten för att den klassiska teismens Gud existerar 
med sannolikheten för att just denna Gud inte existerar. Det ska läggas till att 
saker kan ändra och att man naturligtvis kan göra andra sannolikhetsbedöm-
ningar än de som är gjorda i detta exempel. 
 
Sammanfattning och invändningar 
Det finns alltså deduktiva argument som kan vara både giltiga och sunda, 
samt induktiva, sannolikhetsmässiga sätt att argumentera. I denna text har 
jag tittat på tre logiska regler för deduktiva argument, samt visat ett sätt att 
argumentera induktivt och sannolikhetsmässigt. Jag har också använt både 
tomteproblemet och ondskans problem som exempel. 

Det finns dock viktiga invändningar mot att ställa upp argument på det 
sätt som gjorts här. En invändning är att det finns situationer, texter och pro-
blem där något går förlorat när man plockar isär texternas resonemang i 
premisser och slutsatser. Vissa historier och texter får en alldeles unik bety-
delse i sin helhet.  En annan säger att man måste vara känslig för situationen. 
Det går t.ex. inte att gå fram till någon som lider av att förlorat en kär anhö-
rig eller vän och ställa upp ondskans problem som ett argument och en lös-
ning till varför Gud inte ingriper. Att göra så vore ju helt sjukt. Jag tror det är 
viktigt att vara praktiskt vis här. Det gäller att veta vilka frågor och problem 
och i vilka situationer som formuleringen av ett deduktivt argument kan 
hjälpa. 

En annan vanlig invändning ifrågasätter att man verkligen kan tilldela ut-
sagor och trosföreställningar sannolikhetsvärden på det sätt som görs när 
man argumenterar induktivt och sannolikhetsmässigt på det sätt som gjorts 
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ovan. Här kan man svara att de värden man tilldelar en utsaga, och som då 
ska representera styrkan på vilket man tror på en utsaga i fråga, är subjektivt, 
men att man då fortfarande kan argumentera. Själv tror jag att det är svårt att 
förneka att vi, åtminstone när vi tilldelar utsagor sannolikhetsvärden givet 
olika skäl, faktiskt förutsätter att värdena är någorlunda objektiva. I semi-
narier, på jobbet, i vardagslivet argumenterar vi hela tiden för att övertyga 
personer och det vore konstigt om vi inte trodde att det går att vara mer eller 
mindre objektiv när vi gör det. Kanske går det inte att tilldela en utsaga en 
precis siffra, men vi kan åtminstone tala om att sannolikheten för en utsaga 
faller inom ett visst intervall, eller är mer sannolik än sin negation. En iro-
nisk konsekvens om man förnekar att detta går verkar bli att sannolikheten 
för själva frågasättandet också i så fall är subjektivt och då inte övertygande 
på något sätt.  
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13 Nuets ontologi: kritisk teori, immanent 
kritik och ideologikritik                         
Mattias Martinson 

Let me announce once and for all that I am 
not a structuralist, and I confess with the ap-
propriate chargrin that I am not an analytical 
philosopher – nobody is perfect.1 

Michel Foucault 
 

 
Som epigraf till detta kapitel valde jag ett något humoristiskt citat av Michel 
Foucault, från en av hans legendariska föreläsningar vid Dartmouth College, 
New Hampshire, hösten 1980. Jag ska även börja själva framställningen med 
ett citat från Foucault, dock från en helt annan text. Sammanhanget är en 
kommentar till Immanuel Kants berömda text från 1783, ”Svar på frågan: 
Vad är Upplysning?” Foucault uppfattar den som en text där Kant för ovan-
lighetens skull adresserar ”nuet”, alltså, vad som händer just ”idag” och hur 
det samhälleligt aktuella påverkar skrivandet av filosofi. Han kopplar även 
samman denna text med en senare politiskt orienterad text av Kant, som 
behandlar Franska revolutionen.  

Mot slutet av sina kommentarer gör Foucault en distinktion mellan två 
olika kritiska principer hos Kant, som han menar har haft stor betydelse för 
den efterföljande kritiska filosofin i Europa. Genom sina stora kritiska verk 
instiftade Kant å ena sidan en kritisk tradition som Foucault samlar under 
beteckningen ”analytik av sanningen”. Den karaktäriseras av analytiska di-
stinktioner gjorda i syfte att filosofiskt omfatta de grundläggande (transcen-
dentala) villkoren för varje mänskligt sanningsanspråk och moraliskt om-
döme. Men enligt Foucault vittnar upplysnings- och revolutionstexterna å 
andra sidan om Kants oerhörda betydelse även för en helt annan kritisk filo-
sofisk tradition: 

                               
1 Foucault, 2016, 22. Föreläsningarna hölls på engelska. Den citerade utgåvan är visserligen 
en översättning av en fransk utgåva av de engelska texterna, men båda utgåvorna baseras på 
de ursprungliga transkriptionerna av de engelskspråkiga föreläsningarna. 
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Denna andra tradition ställer frågan: Vad är vår aktualitet? Vilket är det aktu-
ella fältet för möjliga erfarenheter? Här är det inte fråga om analytik av san-
ningen, utan om vad man kunde kalla nuets ontologi, vår egen ontologi; mig 
förefaller det som om det filosofiska val vi ställs inför är detta: Vi kan ta 
ställning endera för en kritisk filosofi som framträder som en analys av san-
ningen i allmänhet, eller också för en kritisk tanketradition som tar formen av 
vår egen ontologi. Det är denna senare filosofi som från Hegel och fram till 
Frankfurtskolan, via Nietzsche och Max Weber, har lagt grunden till en form 
av reflektion inom vilken jag har sökt arbeta vidare.2 

 
Foucaults sätt att betrakta Kants inflytande är enligt min uppfattning träf-
fande. Det belyser i sin enkelhet några aspekter av själva den spjälkning av 
den akademiska filosofin som ibland schablonmässigt brukar beskrivas som 
en skillnad mellan ”analytisk” och ”kontinental” filosofi. Det må vara en 
väldigt problematisk distinktion i och för sig, men var och en som någon 
gång ger sig in i mer avancerade filosofiska studier kommer förr eller senare 
att erfara något av den antagonism inom den västerländska filosofin som 
symboliseras av dessa två etiketter. Foucault pekar i citatet ovan ut ett prin-
cipiellt sätt att se på skillnaden, även om man genast måste fråga huruvida 
ställningstagandet för den ena eller andra filosofiska inriktningen nödvän-
digtvis måste vara så absolut eller så definitiv som citatet verkar göra gäl-
lande. 

Notera dock att jag skrev att Foucaults distinktion belyser ”några 
aspekter” av spjälkningen mellan analytisk och kontinental filosofi. Man kan 
givetvis diskutera huruvida den kontinentala fenomenologin verkligen kan 
placeras in under beteckningen nuets ontologi, åtminstone i den mening som 
Foucault ger uttryck åt när han refererar bakåt till traditionen från Hegel, 
Nietzsche, Weber och Frankfurtskolan. Snarare kan det tyckas som att fe-
nomenologins upphovsman, Edmund Husserl, själv var ute efter att etablera 
nya förutsättningar för en modern ”analytik av sanningen”. Den utveckling 
av fenomenologin som Martin Heidegger iscensatte genom sina inflytelse-
rika kritik av Husserl och den fenomenologiska ”blicken från ingenstans” 
kan enklare fogas in i den tradition som Foucault relaterar till nuets ontologi, 
dvs. till frågan om hur tänkandet i vår tid konstitueras av historiskt etable-
rade former som tänkandet självt måste försöka ta sig förbi. Den kontinen-
tala filosofins träd har många grenar, precis som den analytiska. Min poäng 
här är således inte att försöka karaktärisera kontinental filosofi i allmänhet, 
snarare vill jag vända blicken mot den betydande gren som Foucault själv 
placerar sig inom, den så kallade kritiska teorin och dess beroende av vad 
man kan beskriva som immanenta och ideologikritiska strategier. 

Varför då denna övergripande filosofihistoriska inledning till en metodin-
riktad text, som i första hand ska handla om det jag betecknar som kritisk 
teori, med särskilt fokus på immanent kritik och ideologikritik? Ja, ett vä-

                               
2 Foucault 1992, 54–55. 
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sentligt skäl är att redan från början illustrera den kritiska teorins metodiska 
grund i det informella och historiskt situerade skrivandet. Något som drama-
tiskt skiljer en tänkare som Foucault från många av 1900-talets analytiskt 
orienterade tänkare är just sättet att formulera en filosofi i nära kontakt med 
historiskt material som ger en specifik relief åt nuet och ett behov av att för-
hålla sig politiskt till den samtida kontexten.  

Kritisk teori inom filosofin är alltid en politiskt medveten och politiskt 
stämd kritik. Men uttrycket ”politiskt” betyder då inte så mycket mer än att 
tänkandet ses som intimt förbundet med sin samtids samhälleliga tillstånd, 
såsom en del av en medveten kritisk hållning till samhället sådant det gestal-
tar sig i nuet, dvs. som del av en större social praktik som ytterst sett har 
syftet att skapa ett mer upplyst samhälle. Foucault uttrycker i ett annat sam-
manhang en liknande tankegång som i det föregående citatet, men nu med 
explicit hänvisning till det han kallar ”den politiska dimensionen”:  

Med detta begrepp, ”den politiska dimensionen”, menar jag en analys som re-
laterar till vad vi är beredda att acceptera i vår värld, att acceptera, att vägra 
att ändra, både inom oss själva och i vår omgivning. I korthet är det en fråga 
om att söka efter en annan typ av kritisk filosofi. Inte en kritisk filosofi som 
söker bestämma villkoren och gränserna för vår möjliga kunskap om objek-
tet, utan en kritisk filosofi som söker efter villkoren och de obestämda möj-
ligheterna för en transformation av subjektet, en transformation av oss 
själva.3 

 
I den andan inleder även självaste Kant – annars mästaren på att bestämma 
villkor för vår möjliga kunskap – den text som Foucault kommenterar. Kant 
skriver: ”Upplysning är människans utträde ur hennes självförvållade omyn-
dighet.”4 För Kant stammar mänsklig omyndighet ur den lättja och feghet 
som han menar är orsaken till att man istället för att bruka sitt eget förstånd 
väljer att underkasta sig traditionella auktoriteter och följa konventioner som 
inte är självklart rimliga. Samhället i Kants nutid hade enligt filosofen ett 
dramatiskt underskott på förverkligad frihet jämfört med vad som borde 
kunna varit fallet. Vetenskapens, tänkandets och filosofins ändamål var för 
honom ytterst sett att befria från den dogmatism och konventionalism som 
höll massorna kvar i ofrihet. 

Denna kantianska upplysningsförståelse belyser i praktiken något av hur 
ordet ”politisk” ska förstås inom ramen för det Foucault kallar nuets onto-
logi, som jag i det följande med en samlingsterm alltså ska kalla ”kritisk 
teori”. Det anger en omedelbar relation mellan filosofin och avslöjandet av 
strukturer som hindrar oss att leva i förverkligad frihet och i icke-
förtryckande relationer. Här kommer exempelvis en analytiskt tänkt distinkt-

                               
3 Foucault 2016, 24 (i fotnoten, som återger en variant av föreläsningen som Foucault höll i 
Berkeley strax innan föreläsningarna vid Dartmouth College). Min översättning. 
4 Kant 1992, 27. 
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ion mellan vara och böra på skam. Den kritiska teorin uppfattar nämligen 
inte beskrivningen av varat som en beskrivning av något naturligt eller okon-
troversiellt givet, utan som en avslöjande beskrivning av ett missförstånd av 
tingens ordning. I och med detta implicerar varafrågan redan i utgångsläget 
en motståndspraktik, ett handlande, ett böra.  

Noterbart är nu att denna upplösning av distinktionen mellan vara och 
böra inte beror på att man på ett teoretiskt plan vill förneka ”Humes lag”, i 
dess egenskap av en ”analytik av sanningen”. Det finns inget fog för att 
hävda att exempelvis Foucault skulle bli irrationalist genom sin filosofiska 
ambition. Distinktionen upplöses snarare för att man inte ser premisserna för 
Humes lag som relevanta eller tillämpliga i sammanhanget. Man ägnar sig 
inte åt en teoretisk analytik av sanningen, utan åt det samhälleliga nuets re-
dan i förväg politiskt och moraliskt präglade vara. Det sker genom en poli-
tisk hållning där även den etablerade vetenskapen eller den etablerade analy-
tiken av sanningen betraktas som delaktig i detta vara. Filosofin själv befin-
ner sig inom politiken, inte bortom den, inte på en neutral plats.  

Den religionskritik som Kant bedriver i den citerade skriften kan på detta 
sätt uppfattas politiskt, genom att han ur frihetens praktiska perspektiv ana-
lyserat villkoren för den dominerande religionsutövningen i sin tid, vilka han 
sedan kopplar till praktisk omyndighet och underkastelse. Den filosofiska 
traktaten blir politiskt antiklerikal genom att Kant förstår nuet som bundet 
vid fördomar och blinda fläckar som hindrar mänskligheten från att leva i en 
förverkligad individuell frihet. Religionskritiken arbetar här inte via ett teo-
retiskt vederläggande av teologiska påståenden, utan genom en politisk och 
moralisk förståelse av den aktuella religionens sociala funktion.5  

En stark filosofisk optimism tycks ledsaga Kants tänkande, som sätter en 
närmast absolut tilltro till det tänkande förnuftets möjligheter till upplyst 
praxis. Den kritiska ansatsen politiseras utifrån förutsättningen att den är 
förnuftig och därmed närmast självevident, subjektiviteten transformeras 
genom att subjekten blir autonoma och självständiga i sitt tänkande enligt 
Kants dictum: Sapere aude!6 Men en sådan optimistisk frihetspolitik har 
även ett grundläggande och allvarligt predikament, som har aktualiserats i 
senare kritisk teori och upplysningskritik, sådan som den utvecklat sig enligt 
den idéhistoriska linje som Foucault pekade ut i citatet. I motsats till vad 
Kant tycks anse är frihet och autonomi ingenting man kan nagla fast en gång 
för alla, eller abstrahera från konkreta omständigheter.  

Inom den kritiska tradition som Foucault knyter till Kants upplysningstext 
förvandlas frihetsbegreppet successivt till ett negativt begrepp. Frihet verkar 
aldrig kunna realiseras fullt ut med mindre än att ny ofrihet uppträder i en 
annan ända. Detta är en insikt som följer av föreställningen att tänkandet 
måste börja där det befinner sig, att det är historiskt situerat och kontextbun-

                               
5 Kant 1992, 31–32. 
6 Kant 1992, 27. 
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det – en insikt som är intimt förbunden med idén att tänkandet tar formen av 
”vår ontologi”, i nuet, där filosofiskt tänkande ytterst handlar om att ta poli-
tiskt ansvar mot den negativa bakgrunden att sann frihet inte är förverkligad, 
oavsett vad sådan frihet ytterst sett skulle kunna tänkas vara.  

Men denna insikt problematiserar paradoxalt nog också själva den grund-
läggande politiska dimensionen hos den kritiska teorin: det finns ingen till-
gång till ett objektivt korrektiv, ingen tillgång till en allmän mall för frihet 
som kan tillämpas överallt i syfte att ”transformera oss själva” – för att tala 
med Foucault. Genom att tänkandet betonar sin kontextbundenhet kan det 
självt inte säkerställa att filosofins analyser och kritiska apparatur inte redan 
opererar under ofrihetens tecken så att den därmed, i sin egen politik, ökar 
ofriheten och lidandet under illegitima tvingande makter. Man tycks i det 
avseendet vara tillbaka på ruta ett. 
 
Immanent kritik: informellt skrivande och diskursivitet 
En av de tongivande tänkarna inom den så kallade Frankfurtskolan, Theodor 
W. Adorno, hävdar i en berömd passage att den enda filosofi som är värd 
namnet är en filosofi som söker gestalta samtiden så att dess brister och fel, 
förtyck och orättvisor framträder i hela sin oförsonade totalitet, så att det blir 
klart för oss alla hur det liv och den värld vi accepterar och tar för givna inte 
alls är som de borde kunna vara.7 Om vi verkligen kunde se världen sådan 
som den är, menar Adorno, skulle vi bli tvungna till en radikal omgestalt-
ning av samhället. Han säger även att det borde vara den enklaste sak i värl-
den att framställa en sådan filosofi, eftersom världen vi lever i verkligen inte 
ger sig tillkänna som något annat än brusten och full av lidande. Den fram-
står på det hela taget som oförsonad, och inte som en plats för förverkligad 
frihet och lycka. Men i nästa andetag menar han likväl att det är en helt 
omöjlig uppgift att framställa en sådan filosofi, eftersom varje sådan filosofi 
i sista hand kräver en position av överblick från en punkt utanför världen, en 
sorts en messiansk eller gudomlig objektivitet som vi aldrig kan erövra.  

Adorno anvisar efter denna reflektion en självkritisk väg för filosofin, 
som också kan betecknas som en ”immanent kritik”, nämligen att man uti-
från ett ständigt upprepat erkännande av att man inte kan träda ut ur det 
samhälleliga nuets immanens etablerar temporära kritiska perspektiv på sam-
tiden. Man så att säga lyfter sig i håret för ett ögonblick och åstadkommer 
något som åtminstone ändrar på perspektiven. Denna filosofiska praxis – att 
under det etablerade samhällets villkor försöka frammana radikala bilder av 
samhällets ofrihet och förtryck, utan att kunna hävda att dessa bilder är något 
annat än felbara tydningsförsök – det blir filosofins uppgift.8  

Enligt Adorno kräver detta att man i sin filosofiska praktik ser igenom 
också hur det vetenskapliga språket och tänkandets stilarter är genomsyrade 
                               
7 Adorno 1986, 309. 
8 Adorno 1986, 310. 
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av konventioner som håller oss i en ofrihet genererad av det aktuella sam-
hällets maktrelationer. Som immanent kritik måste filosofin bryta ner de 
regelverk som framstår som givna och förankrade i någonting transcendent, 
för att visa att de i själva verket är historiskt och socialt etablerade. Kriterier 
för objektivitet i vetenskapen är socialt tvetydiga och alltid redan färgade av 
den problemkontext som vetenskapen vill bringa klarhet i. Därmed blir så-
dan kritisk filosofi djupt misstänksam mot konventionella och etablerade 
metoder och perspektiv, vilka erhåller sin status inte för att de nödvändigtvis 
leder till objektiva resultat utan för att de just är etablerade. Adorno har i en 
essä med titeln ”Essän som form” framställt ett filosofiskt resonemang om 
hur filosofin genom ett informellt skrivande kan komma sakerna nära, bli 
saklig, medan den konventionella akademiska formen för skrivande kritise-
ras för sin inneboende tendens till att behärska sakerna objektivt, som om 
den befann sig utanför världen och blickade på den uppifrån.9 Uppgiften för 
en immanent kritik blir då att fästa uppmärksamhet vid detaljer och bort-
glömda aspekter som kan avslöja strukturella problem i helheten. Essän ska 
genom trohet mot detaljerna bryta mot konventionen som söker ett generali-
serbart resultat. Utan någon trygg metodologisk krycka skriver den imma-
nenta kritikern essäistiskt fram undertryckta samband inom ett bestämt 
sammanhang, för att på så vis inifrån sammanhangen belysa de övergripande 
strukturer som råder mer generellt i samhället. 

För att återvända till Foucault kan man likna Adornos plädering för en 
immanent kritik med det diskurstänkande som Foucault är så berömd för. 
Diskursbegreppet, när det används som Foucault tänkte det, fångar den radi-
kala immanens vi befinner oss i som språkliga varelser. Diskursen, enligt 
Foucault, är i sin enklaste mening ”själva det förhållandet att man talar, an-
vänder ord, använder andras ord (om så bara för att returnera dem), ord som 
de andra förstår och godtar (och kanske i sin tur returnerar)”.10 Diskursen är 
alltså en basal men likväl konstitutiv interaktion som etablerar en starkt nor-
merande social ordning.  

Diskursivt betraktat är språket enligt Foucault ”inte avspegling” utan ”ba-
talj”.11 Med detta menar han givetvis inte att språket inte refererar till något 
utanför sig självt (något man ofta gjort gällande för att kunna vifta bort ho-
nom och andra liknande tänkare som billiga relativister). Han menar snarare 
att språkets förbundenhet med historiska och sociala realiteter formar oss i 
språkanvändningen så att vårt kommunicerande aldrig uppträder utan att 
samhällets maktrelationer också samtidigt med-aktualiseras i kommunikat-
ionen. Foucault talar exempelvis om utestängningssystem som kan kopplas 
till att våra diskurser över tid kommer att gestalta en strukturell ”vilja” till 
sanning, vilken i själva verket utgörs av en cirkulation mellan vårt begär 

                               
9 Adorno 2000. 
10 Foucault 2008, 182. 
11 Foucault 2008, 182. 
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efter sanning och diskursens normer för hur sanning etableras. Foucault 
kommenterar effekterna av denna cirkulation: ”Så framträder för vår blick 
inget annat än sanning som tycks vara rikedom, fruktbarhet och kraft – mjuk 
och försåtligt universell. Däremot förblir vi okunniga om det oerhörda ma-
skineri[et], avsett att utestänga som det är.”12 Det Foucault kallar ”maskine-
riet” är här att likna vid den inflytelserika men mestadels osynliga sorterande 
ordning som diskursen etablerar och som vi inte kan ta oss ur med mindre än 
att vi kommer på tvärs med mycket av det som i bredare mening gäller som 
sant och riktigt.  

Med utgångspunkt i Adornos idéer om filosofin kan man betrakta 
Foucaults diskursbegrepp just som ett kritiskt tydande av samtiden, där soci-
alitetens och samhällets våldsamma aspekter framträder genom en gransk-
ning av de detaljer som just vittnar om det sociala tryck som många gånger 
är omärkligt. Foucault skriver: ”Vi måste ifrågasätta vår vilja till sanning, 
återge diskursen dess händelsekaraktär och äntligen upphäva det beteckna-
des makt.”13 Ifrågasättandet av viljan till sanning är då inte alls att förstå som 
ett enkelt ifrågasättande av subjektiva uppfattningar, utan ett ifrågasättande 
av att det som vi i social mening har begär till – nämligen till sanningen – 
nödvändigtvis följer ur en anpasslig hållning till det som är etablerat. Att 
återge diskursen, det som är etablerat, dess händelsekaraktär är då att visa på 
det historiskt kontingenta, det konstruerade och icke nödvändiga i de struk-
turer vi tar för naturliga och givna. Upphävandet av det betecknades makt är 
alltså ett upphävande av en långlivad föreställning om att diskursen är en 
avspegling av verkligheten, snarare än en batalj eller ett maskineri som sor-
terar och exkluderar.  

Att som Foucault tala om diskursens ordning i dessa kritiska termer är lik-
tydigt med att yttra en sorts politisk förhoppning om att det verkligen finns 
flyktvägar från en illegitimt tvingande språklighet. Men det är inte nödvän-
digtvis en förhoppning om att man på något definitivt sätt ska kunna ta sig ur 
själva diskursiviteten, som om det fanns något tydligt ”utanför” att hänvisa 
till. I den meningen har Kants optimism fått ge vika. Det är inte heller ett 
anspråk på att ha skapat en metodologisk platå i tillvaron som är så högt 
belägen att man kan säga att den skänker analysen en aura av gudomlig ob-
jektivitet. Snarare handlar det om att sätta det som verkar fast och tvingande 
i rörelse, så att viss omförhandling och omstrukturering av de tvingande 
ordningarna kan ske med följden att nya möjligheter till frihet inom det dis-
kursiva sammanhanget kan öppna sig. 

Oavsett om det i en i vertikal mening existerar något absolut yttre, ett ting 
i sig, en Gud, en absolut sanning, sann skönhet, sann godhet, sann kärlek, 
verklig ondska, synd, skuld osv., kommer den immanenta kritiken att strikt 
koncentrera sig på det rent horisontella, på strukturerna. Det sammanhang vi 

                               
12 Foucault 1993, 15. 
13 Foucault 1993, 36. 
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här och nu befinner oss inom strukturerar och präglar oss på ett fundamentalt 
sätt. Frågan om vad som kan finnas eller inte finnas ”bortom språket” blir då 
alltid uppskjuten och sekundär, eftersom själva frågan redan är strukturerad 
immanent och omöjlig att besvara utan att den präglas av det perspektiv som 
ges av vår position här och nu.  

Ett sådant resonemang kring immanent prägling är för övrigt nära besläk-
tat med den problematik som Kant i sina berömda kritiska arbeten diskute-
rade under rubriken den transcendentala apperceptionen, dvs. jagets ”med-
skapande” av verklighetsförståelsen. Apperceptionen betecknar subjektivite-
tens, den immanenta tillvarons, ofrånkomliga påverkan på varje föreställning 
om det transcendenta. Inget av detta är att betrakta som relativism. Snarare 
är det en insikt om att ett kritiskt tänkande alltid borde vara misstänksamt 
mot högt uppskruvade föreställningar om metodologiskt säkerställd objekti-
vitet eller neutralitet, och, mot den hänsynslösa relativism och godtycklighet 
som alltför starka anspråk på objektivitet i sin tur leder till, genom att de 
frestar till det omöjliga: att lägga världen under sig, under tänkandets makt.     
 
Ideologikritik och hegemoni: naturlighet och andra na-
tur 
Adorno och Foucault är tänkare som åtminstone med en svepande karaktä-
ristik skulle kunna betraktas som politiskt vänsterorienterade. Det betyder nu 
överhuvudtaget inte att det politiska i deras tänkande kan reduceras till något 
partipolitiskt program, eller att de i alla sakfrågor skulle vara stämda mot 
andra politiska perspektiv än sådana som brukar förknippas exempelvis med 
socialism, kommunism eller marxism. Snarare blir det politiska draget i de-
ras tänkande en sorts effekt av deras intellektuella investeringar i en bredare 
filosofitradition som också frambringat bland annat marxismen. Denna trad-
ition griper tillbaka på Hegel, som i sin tur tog spjärn mot just Kant och den-
nes kritiska filosofiska projekt 

Det jag ovan talade om som ”kontinental” filosofi kan på intet sätt reduce-
ras till ett snävt tänkande längs linjen Kant-Hegel-Marx, men denna filoso-
fiska linje är inte sällan närvarande i den kontinentalfilosofiska diskussionen, 
inte minst inom den kritiska teorin, sådan som jag hittills presenterat den. 
Kanske är det även korrekt att hävda att arvet från Kant och Hegel, vilka i 
sig inte alls kan betraktas som vänsterorienterade, drevs åt vänster av tänkare 
som Feuerbach och Marx, och vidare genom en lång rad av omtolkningar 
och omstöpningar, så att en viktig sektor av 1900-talets filosofiska diskuss-
ion fick ett naturligt förhållande till det marxistiska tankegodset såsom ett 
specifikt sätt att förhålla sig till arvet från Kant och Hegel. Inflytelserika 
tänkare under den tidigare halvan av 1900-talet, som George Lukacs, Walter 
Benjamin och Antonio Gramsci, kan betraktas i ett sådant ljus. En liknande 
förmedling av Kant och den tyska idealismen in i den kritiska teorin kan 
skönjas i inflytandet från Freud och psykoanalysen, liksom från Nietzsche 
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och kritiken av det som Nietzsche uppfattar som den moderna kulturens 
”asketiska” ideal.14 Arvet från Kant och Hegel inom den kritiska teorin är i så 
måtto betingat av en rad inflytelserika kritiska omstöpningar av detta arv.  

De tre nämnda tänkarna, Marx, Freud och Nietzsche har av Paul Ricoeur i 
en berömd text betraktats som ”misstänksamhetens mästare”, eftersom de 
utvecklade det moderna filosofiska arvet från Kant, Hegel m.fl. i en riktning 
som på olika plan förstärkte ett misstänksamt kritiskt drag i den moderna 
samtidsförståelsen.15 Om Kant öppnade för ett nytt sätt att grunda den veten-
skapliga kunskapen, vilket innebar att frågan om verkligheten i sig proble-
matiserades, kan Nietzsche sägas dra ut linjen betydligt längre och peka på 
det futila i själva företaget att tänka kring kunskap som något vetenskapligt 
säkerställt. Om det verkligen finns en transcendental apperception genom 
vilken vår verklighetsförståelse träder fram i sin radikala subjektivitet och 
immanens följer enligt Nietzsche att kunskap i sista hand blir en fråga om 
ren makt. Vetenskapen har inte sanningen om verkligheten, men den har i 
det moderna, genom sin maktvilja, etablerat sig som sanningssägare och på 
så vis bemäktigat sig världen. Detta är för övrigt en tankefigur som i hög 
grad påverkat Foucault i dennes förståelse av diskursen som en vilja till san-
ning. 

Freuds metapsykologiska tänkande kom på ett annorlunda men besläktat 
sätt att bidra till ett misstänkliggörande av de från 1800-talet stammande 
föreställningarna om en upplyst rationell subjektivitet, som låg till grund inte 
minst för den liberala politiska diskussionen och demokratiutvecklingen i 
Europa. Något liknande gäller i sin tur Marx, vars politiska ekonomi var 
avsedd att blottlägga den etablerade kulturens orättfärdiga grundvalar i ett 
kapitalistiskt samhällssystem som innebar att det moderna samhällets be-
folkning, de arbetande massorna, inte hade någon verklig frihet. Det moder-
na ”borgerliga” samhället kunde därmed inte sägas vara upplyst i den me-
ning som Kant och andra upplysningstänkare hade föreställt sig att det skulle 
bli.  

För Marx utgjorde den kapitalistiska samhällsordningen ett predikament 
som man inte kan filosofera bort genom någon enkel ideologikritisk manö-
ver. Det berömda första kapitlet i Marx sena verk Kapitalet teoretiserar kring 
varan och bytesvärdet som en social modell för hela det moderna kapitalist-
iska samhället.16 Det finns enligt Marx ingen filosofisk modell som tar sam-
hället ut ur denna varulogikens ”immanens”, snarare producerar varulogiken 
individernas subjektivitet och etablerar därmed en kultur, inklusive dess 
vetenskap och filosofi, som i sista hand får till funktion att legitimera den 
rådande ordningen. Marx illustrerar på så vis i en dramatisk mening ”nuets 
ontologi” såsom en ordning som måste omgestaltas radikalt och inte bara 

                               
14 Nietzsche 2002. 
15 Kristensson Uggla 1994, 264–266.  
16 Marx 1997, 31–73. 
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genom ett förment distanserat tänkande. Det måste ske genom en omfattande 
politisk aktivism som omgestaltar den sociala samhällsgrunden och skapar 
möjligheter för ett annat tänkande och en annan kultur. 

Ideologikritik är i sig ett ambivalent begrepp. Det kan kritiskt och nega-
tivt syfta på den marxistiska ambitionen att avslöja att klassamhällets förut-
sättningar är djupt inpräntade i en förment neutral vetenskap eller filosofisk 
teori. Som sådant kräver det alltid en upplösning i en alternativ politisk prak-
tik. Men det kan också uppfattas mer optimistiskt och konstruktivt som att 
man i sista hand anser sig förmögen att ersätta en ideologiskt präglad filosofi 
med en sannare mer allmängiltig filosofi, som hos Kant. Den senare formen 
av optimistisk ideologikritik går i själva verket tillbaka på en lång filosofisk 
tradition från Platon, där det filosofiska skådandet av sanningen ställs i kon-
trast till sofisternas opportunistiska åsiktsproduktion.  

Inom den breda marxistiska filosofitraditionen har begreppet ”ideologikri-
tik” främst kommit att användas på det förstnämnda sättet, som det systema-
tiskt anlagda försöket att avslöja hur ekonomiska maktförutsättningar och 
villkor styr vårt tänkande och handlande på olika sociala och kulturella plan. 
Inom ideologikritiken förstås då ”ideologi” som de sociala problemens 
kärna: falska idékomplex som på ett strukturellt plan normerar en praktik 
och skapar sociala antagonismer. Ideologi i den meningen liknar det 
Foucault uppfattade som diskursens ordning och

 
man kan säga att ideologi-

kritiken riktar sig mot idéer som stelnat till konventioner och som därmed 
inte längre debatteras öppet utan som förväxlas med naturligt givna förut-
sättningar för samtalet och handlandet inom praktiken i fråga.  

Ett exempel på en sådan ideologikritisk hållning är Antonio Gramscis så 
kallade hegemonibegrepp. Gramsci menade att kapitalismens klassförtryck 
kan behålla sitt grepp över samhället genom att den härskande klassens per-
spektiv på världen uppfattas som neutralt och självskrivet även av de för-
tryckta, det utgör en hegemoni. Det politiska motmedlet mot detta kan då 
inte bli filosofisk argumentation utan ett utvecklande av en arbetarklassens 
motkultur som utmanar den härskande klassens kulturella hegemoni. Detta 
sätt att tänka, i antagonistiska termer, hör nära samman med en annan tanke-
figur som stammar från den tyska idealismen och framförallt Hegel, nämli-
gen idén att samhällets moraliska och kulturella normer etableras historiskt – 
genom en sorts evolutionär kamp om tolkningsföreträdet – men sedan antar 
en stabil naturaliserad form så att det kan uppfattas som en ”andra natur”, en 
historiskt etablerad hegemonisk ordning för det sedliga samhällslivet. Att 
avslöja denna andra natur som historiskt tillkommen, kontingent och möjlig 
att förändra genom alternativa praktiker utgör en av ideologikritikens grund-
läggande gester. 

Formellt uttryckt: att analysera en praktik ideologikritiskt blir ungefär 
samma sak som att försöka medvetandegöra denna praktik om att den styrs 
av historiskt tillkomna strukturer där partikulära intressen snarare än neutrala 
och allmängiltiga ordningar har utgjort drivkraften. Man kan koppla denna 
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förståelse av ideologikritiken till det jag ovan diskuterade som immanent 
kritik. Båda formerna av kritik utgår mer eller mindre strikt från själva prak-
tiken i fråga, med sina dolda system av villkor, för att inom ramen för detta 
system visa att det uppstår motsägelser och inkonsistens på grund av villko-
rens brist på allmängiltighet och trovärdighet. Villkorens ”händelsekaraktär” 
och kontingens lyfts fram i ljuset med följden att helhetens rimlighet blir satt 
i fråga. I den meningen kan man säga att ideologikritiken, såsom immanent 
kritik, utgår från att den praktik man analyserar är en antagonistisk helhet. 
Uppgiften består i att framställa helheten just i sin antagonistiska skepnad, 
vilket sedan kan resultera i idéer om helhetens politiska omgestaltning till en 
icke-antagonistisk helhet. Här landar resonemanget ungefär i den tankegång 
som jag ovan illustrerade med Adornos uppfattning om att filosofin ska ge-
stalta världen sådan som den ter sig i sin reala brustenhet. Även om Adorno 
samtidigt erkänner det hart när omöjliga i den uppgiften och även i uppgiften 
att finna ett oproblematiskt politiskt alternativ. 
 
Immanens och feminism 
All politisk teori och filosofi som söker politisk aktualitet är inte att betrakta 
som kritisk teori i den ovan utmejslade meningen. Exempelvis John Rawls 
berömda arbete om rättvisa faller nog, trots sin akuta relevans för politisk 
debatt, inom ramen för det Foucault skulle kalla ”analytik av sanningen”. 
Inte heller kan man säga att all politiserad filosofi är att betrakta som kritisk 
teori. För att den kritiska teorin ska kunna betecknas som filosofi i den me-
ning som jag reflekterat över här kan den inte vara politisk i en omedelbar 
mening. Många exempel på identitetspolitiskt tänkande är omedelbart politi-
serade genom att kritiskt efterlysa en ny subjektsposition inom ramen för en 
rådande politisk ordning. Samhällsförändringen tänks då som en successiv 
förskjutning av maktförhållandena genom att man stärker en grupps rättig-
heter och rättar till orättvisor. Så kan exempelvis många exempel inom den 
första och andra generationens feminism och genusteoretiskt tänkande upp-
fattas. Det handlade kanske inte i första hand om att i upplysningens anda 
tänka en transformation av oss själva som mänsklighet, utan om att ge röst åt 
förtryckta subjekt inom en given politisk ram. Min avsikt är inte att säga att 
ett tänkande som på detta sätt adresserar den aktuella politiska realiteten är 
omotiverat eller illegitimt. Tvärt om, i den politiska debatten och praktiken 
är sådana diskussioner nödvändiga. Det jag avser att säga är att sådant politi-
serat tänkande inte fullföljer den form av mer omfattande filosofisk ambition 
som den kritiska teorin enligt Adorno och Foucault representerar. Detta kan 
man givetvis både betrakta som en förtjänst och som något problematiskt. 

Den genusteoretiska diskussionen kom mer att likna det jag har kallat kri-
tisk teori när den tredje generationens förgrundsgestalter, som Judith Butler, 
problematiserade inte bara ojämlikhetens realiteter utan själva den subjekts-
förståelse som ligger till grund för könsmaktsordningen, med följden att det 
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politiska jämställdhetsprojektet kom att kunna kritiseras som del av den 
konventionella maktens strategier snarare än genuint befriande för mänsk-
ligheten. I likhet med Foucault menar Butler att diskursen i bred mening 
etablerar subjektspositioner som låser in oss alla i en förtryckande ordning. 
Kritisk teori handlar då om att öppna flyktvägar från den dominerande dis-
kursen på ett sådant sätt att helt nya och mer rimliga positionssystem kan 
etableras. Det handlar inte om att omstrukturera den dominerande diskursen, 
vilket blir fallet i en mer direkt politiserad genuspolitik. Därigenom öppnas 
fältet för en intersektionell analys, där man ser att förtrycket stammar från 
den rådande positioneringen som sorterar människor efter många olika fak-
torer, som kön, sexuell läggning, etnicitet, ålder, funktionsvariation osv. Det 
krävs kort sagt en kritik som uppmärksammar en mångdimensionell struktur 
av samverkande förtrycksanordningar. Transformationen av oss själva, för 
att återknyta till Foucault, blir då möjlig endast som en vision om en diskur-
sivitet där de rådande normerna inte längre maskinellt tillåts sortera männi-
skor och grupper. Det handlar emellertid inte om en politiskt-utopiskt tänkt 
tillvaro helt utan någon diskursitivitet eller positionering, ingen dröm om 
absolut frihet. I perspektivet av nuets ontologi blir visionen om framtiden i 
sista hand politiskt vag och högst beroende av filosofens förmåga att gestalta 
problematiken på ett träffande sätt. 
 
Kritiskt filosofiskt skrivande och radikal ateism 
Jag började denna framställning med en hänvisning till Foucaults läsning av 
Kant och hur den ger honom nycklar till att karaktärisera sin egen filosofiska 
tradition, vilken jag har rubricerat som kritisk teori. Betoningen har till vissa 
delar legat på tanken om ett ”informellt” filosoferande och skrivande inom 
ramen för en immanentistisk idé om ”vår egen ontologi”, om ”nuets” onto-
logi. Framställningen kan därför troligen läsas så att den kritiska teorin ska 
uppfattas som något ytterst anspråksfullt och seriöst, samtidigt spekulativt 
estetiserande och överdrivet avancerat. Frågan är om en sådan strategi, upp-
fattad på det sättet, alls är övertygande? 

Kanske är det också en svaghet i denna filosofitradition att den inte riktigt 
vet vad den gör, och därtill verkar sätta en sorts dygd i detta? Jag vill emel-
lertid utmana tanken att det handlar om något väldigt anspråksfullt och pre-
tentiöst – närmast humorlöst – genom att åter hänvisa till Adornos text ”Es-
sän som form”, där han framförallt betonar att ett informellt och essäistiskt 
filosoferande och skrivande framförallt handlar om att experimentera och 
pröva sig fram. ”Glädje och lek är väsentligt för essän”, säger Adorno, och 
fortsätter: ”Dess begrepp är inte konstruerade utifrån någonting primärt och 
formar sig inte heller till något slutgiltigt”.17 Essä betyder rätt och slätt ”för-
sök”, och det följer ur den immanenta kritikens premisser att filosoferande 

                               
17 Adorno 2000, 33. 
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inte kan vara något annat än försök och experiment, därav affiniteten med 
essän som uttrycksmedel. 

Adorno talar också om att essän har kätteri och heresi som sin djupaste 
formlag: ”Genom brott mot tankens ortodoxi blir det i saken synligt som 
ortodoxin i hemlighet har som ändamål att hålla osynligt.”18 Med detta avses 
ungefär att sakligheten inte består i den traditionella vetenskapliga exercisen 
med definitioner och metodologiska överväganden, utan i en framställning 
där det av den vetenskapliga analysen undanträngda och osynliggjorda ges 
en röst. Essän preciserar sina begrepp bara genom det förhållande begreppen 
har till varandra, och söker därigenom avslöja blinda fläckar i den konvent-
ionella begreppsbestämning, som enligt Adorno ytterst sätt ”syftar till att 
undanröja det irriterande och farliga hos tingen genom att manipulativt fast-
slå begreppsbetydelserna”.19 

Jag lämnar Adorno där, med dessa exempel på en vision om ett tänkande 
som sätter ett informellt och experimentellt skrivande i centrum i syfte att nå 
bortom det konventionella. Leken och glädjen handlar om att fånga något 
nytt och oväntat, men berättelsen om den kritiska teorin har också en mörk 
sida. Oavsett om man tycker att det jag skrivit om framstår som ett konstigt 
eller rent av befängt perspektiv på filosofi och vetenskap ger det en intim 
bild av hur en viktig gren av filosofin har utvecklats i ljuset av 1900-talets 
våldsamma europeiska verklighet, där många tänkare drog slutsatsen att det 
konventionella bara leder djupare in i en katastrofal situation för människan 
och kulturen. Om Foucault utgick från Kants upplysningsvision och optim-
ism kom den tradition han ställer sig i att utforska upplysningens brutala 
dialektik, såsom ett sätt att beskriva en erfarenhet som å ena sidan inte gett 
upp hoppet om att upplysning och frihet är möjliga, men som å andra sidan 
betonar att upplysningen sådan vi känner den aldrig infriar sina utställda 
löften om frihet.  

Att denna filosofitradition betonar det obskyra, motsägelsefulla, margi-
nella, strukturella och sammanblandade, snarare än det begreppsligt klara 
och analytiskt genomlysta har alltså sina skäl, och det vittnar om en sorts 
radikal ateistisk grundinsikt om att såväl religion som vetenskap inte är lik-
tydiga med eller ens i kontakt med en högre sanning, att de troligen inte kan 
representera något sådant, att sådan representation är en illusion. Insikten är 
bland annat genererad av erfarenheten av att den förment upplysta kulturen 
så lätt bryter samman i förintelse, krig, miljöförstörelse, kolonialt våld där 
den anspråksfulla idén om frihet falsifieras brutalt. Här handlar det emeller-
tid om en förtäckt ateism som primärt riktar sin kritik mot humanismen, dvs. 
den moderna föreställningen om den människa som placerat sig i Guds 
ställe.  

                               
18 Adorno 2000, 44. 
19 Adorno 2000, 38. 
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Det var Friedrich Nietzsche som i slutet av 1800-talet först gav uttryck åt 
denna form av ateism, som blir en äkta ateism genom att humanismen som 
hoppingivande trosåskådning förnekas i direkt kontinuitet med den moderna 
kulturens tidigare förnekande av det hoppingivande i en tro på den monote-
istiske guden. Hans sätt att förstå relationen mellan en traditionell tro på Gud 
och en modern upplysningstro på människan fick otäck relevans under 1900-
talet. Det handlar då inte om en Guds återkomst efter humanismens och se-
kularismens härjningar, utan om en fördjupad ateistisk erfarenhet. Det är i 
linje med en sådan radikaliserad ateism man måste förstå den kritiska teorins 
betoningar på immanensens företräde i en filosofi som gör uppror mot allt 
som vill ge skenet av att det står utanför den här världen och ger tillgång till 
något absolut, till något som verkligen förmår frälsa oss.    
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14 Att analysera och utvärdera relationen 
mellan vetenskap och religion            
Christoffer Skogholt 

Utgångspunkten för det här kapitlet är att vetenskap och religion, bland 
mycket annat, innehåller sanningsanspråk och att vissa av dessa kan komma 
i kontakt med varandra.1 Detta är i linje med den dominerande uppfattningen 
inom den akademiska vetenskap och religion-dialogen: att vetenskap och 
religion varken är helt oberoende eller helt sammanfallande och kan inte 
utan vidare sägas vare sig bekräfta eller motbevisa varandra. Men det finns 
en kontaktyta mellan vissa vetenskapliga och religiösa påståenden och en del 
innebär spänningar och andra förefaller harmoniera. I det här kapitlet är syf-
tet att presentera några grundläggande principer som är användbara när man 
vill närmare analysera och utvärdera relationen mellan vetenskapliga och 
religiösa påståenden.  

Mening uppstår i sammanhang. Att förstå något innebär att tolka det, och 
tolkning tycks alltid innebära att sätta in det som tolkas i ett större samman-
hang. Vetenskap och religion är två aktiviteter som (bland annat) går ut på 
att försöka begripliggöra vår tillvaro: att relatera det vi erfar till ett större 
sammanhang, även om det större sammanhanget inom naturvetenskap och 
religion typiskt sett är av olika slag.2 Inom naturvetenskapen är ”naturen” 
den yttersta tolkningsramen för det vi erfar, i religiösa sammanhang är det en 
transcendent, gudomlig verklighet av något slag som utgör den ultimata kon-
texten för vår erfarenhet.  

Vetenskap och religion drivs dessutom av olika grundfrågor. Inom natur- 
och samhällsvetenskapen är frågan främst hur vi kan beskriva och förklara 
naturliga och samhälleliga fenomen; i religionens värld är frågan snarare om 
världen är existentiellt begriplig: om den är meningsfull och god och hur vi 
bör leva för att leva ett sådant liv. Bägge dessa aspekter – både frågan om 
det goda livet och relationen till en transcendent verklighet - fångas in i föl-
jande religionsdefinition: 

1 Det vill säga: jag menar att åtminstone vissa religiösa respektive vetenskapliga påståenden 
har ett kognitivt innehåll med teoretisk relevans för varandra. 
2 Mikael Stenmark benämner, med hänvisning till Alasdair MacIntyre, vetenskap och religion 
mångdimensionella sociala praktiker som har flera olika mål, bland annat epistemologiska. 
Stenmark 2004, 16. 
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Det närmaste en gemensam nämnare för olika religiösa traditioner vi har 
kunnat finna är att de hävdar en uppfattning om ”hur man bör leva för att leva 
det sanna, rätta mänskliga livet” och att detta liv är ett liv ”i enlighet med en 
transcendent, yttersta, objektiv (personlig eller opersonlig) verklighet”, en 
verklighet man på olika sätt håller för sann.3 

 
Både religiös och vetenskaplig mening har alltså att göra med sammanhang: 
inom vetenskapen försöker vi begripliggöra en observation genom att rela-
tera den till ett större förklarande sammanhang och inom religionen söker vi 
förstå människans (och naturens) existens genom att relatera den till en yt-
tersta transcendent verklighet. Frågan inom den del av religionsfilosofin som 
brukar benämnas vetenskap och religion-dialogen är hur man ska förstå re-
lationen mellan det meningsinnehåll som förmedlas och traderas i dessa re-
spektive tolkande verksamheter.4 I det här kapitlet är jag främst intresserad 
av det arbete som bör föregå en förenlighetsprövning. Inte sällan uppkom-
mer konflikter mellan vetenskap och religion för att vi inte har analyserat de 
vetenskapliga och religiösa påståendena tillräckligt noga.  

Att, som jag gör i det här kapitlet, tala om att pröva religiösa och veten-
skapliga ”påståenden” kan kanske ge intrycket av ett prövande av lösryckta 
propositioner, abstraherade från deras respektive meningssammanhang. Men 
det är inte vad som avses, utan dessa påståenden måste först förstås i sina 
respektive kontexter. Men det vi väljer att analysera måste vi specificera och 
avgränsa på något vis. När jag talar om vetenskapliga respektive religiösa 
påståenden syftar jag på det innehåll som i den aktuella studien kommer att 
analyseras och vars relation till vetenskap (respektive religion) kommer att 
utvärderas. Men detta kan i princip vara en komplex teologisk antropologi 
vars relation till exempelvis psykologisk anknytningsteori analyseras. ”På-
stående” ska här alltså inte tolkas som enskilda satser utan som det menings-
innehåll som skall analyseras och relateras. 

Ett annat förtydligande krävs gällande hur jag använder begreppen ”reli-
giösa” respektive ”teologiska” påståenden. Religion ska förstås som det var-
dagliga, förfilosofiska sättet att närma sig religiösa frågor på, och med teo-
logi avses här en mer systematisk och teoretisk reflektion över religiös tema-
tik och religiösa påståenden. Den här distinktionen påminner om skillnaden 
mellan ”moral” som då syftar på någons faktiska handlande, medan ”etik” 
syftar på den systematiska och teoretiska reflektionen kring hur man bör 
handla, och varför. 

 
 
 

                               
3 Andersson & Sander 2005, 57. 
4 Jag påstår inte att all religiös mening har ett enbart mänskligt ursprung. Däremot menar jag 
att även den religiösa mening som eventuellt har ett transcendent ursprung, definitionsmässigt 
kommer människan till del i ett religiöst, tolkande, sammanhang. 
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Relationen mellan vetenskap och religion: inledande 
anmärkningar 
Man kan, något förenklat, tänka sig fem olika sätt att förstå relationen mellan 
ett vetenskapligt och ett religiöst påstående:  

 
a)  Ömsesidigt uteslutande: om det vetenskapliga påståendet är sant, är 

det religiösa falskt och tvärtom. 
b)  Dissonans: de har ett spänningsfyllt, men inte ömsesidigt uteslutande, 

förhållande. 
c) Förenliga, men oberoende: de har ingen direkt teoretisk relevans för 

varandra. 
d)  Resonans: det finns en bekräftande eller ömsesidigt belysande relat-

ion. 
e)  Bevisar varandra: om det vetenskapliga påståendet är sant måste även 

det religiösa vara det, och/eller vice versa.5 
 

Filosofen Mary Midgley har liknat filosofisk verksamhet vid ”rörmokeri” i 
det att det är något man så att säga provoceras till när man märker att det 
börjar ”lukta illa” – när man stöter på ett problem av något slag.6 En hel del 
av vetenskap och religion-dialogen tar sin utgångspunkt i en påstådd spän-
ning mellan vetenskapliga och religiösa perspektiv. Alltså kan man säga att 
det inte sällan är en upplevd konflikt som motiverar en djupare bearbetning 
av relationen mellan vetenskap och religion. Det är dock inte alls det enda 
möjliga sättet att närma sig vetenskap och religion-dialogen på – det kan ju 
hända att man snarare anar att dessa sinsemellan distinkta sätt att begriplig-
göra tillvaron på skulle kunna ha en intressant och fruktbar relation. Då blir 
filosofens roll annorlunda än rörmokarens, en mer kreativ än en problemlö-
sande roll.7 I slutändan skiljer sig detta inte nödvändigtvis åt: det som börjar 
som problemlösning kan sluta som kreativ syntes.  

                               
5 Det här kräver inte att den logiska relationen mellan påståendena är av slaget ”om och end-
ast om” det vill säga att de ömsesidigt kräver varandra. Till exempel: om man menar att det 
som brukar kallas för ”fin-justeringen” av universums naturkonstanter bevisar att det finns en 
Gud, så krävs det inte att det också är sant att om det finns en Gud så är universums naturkon-
stanter fin-justerade. Det vill säga, om ”G” står för att det finns en Gud och FJ står för fin-
justering så är den logiska relationen: FJ  G (om universums naturkonstanter är finjuste-
rade, så finns Gud), men inte G  FJ (Om Gud finns så är naturkonstanterna finjusterade) 
och inte heller G  FJ (Om, och endast om, Gud finns, så är världen finjusterad). An-
norlunda uttryckt: förekomsten av fin-justering bevisar Guds existens, men frånvaron av fin-
justering bevisar inte att det inte finns en Gud. Ytterligare ett sätt att uttrycka samma sak är att 
säga att finjustering är ett tillräckligt, men inte nödvändigt, villkor för bejakandet av Guds 
existens. 
6 Midgley, 1992, 139. 
7 Alister McGraths förståelse av naturlig teologi, som en slags syntes av teologiska och veten-
skapliga perspektiv, ligger nära ett sådan kreativt, snarare än problemlösande, angreppssätt. 
Se  McGrath 2008. 
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Men om vi håller oss kvar vid rörmokeribilden så går det att förstå ”pro-
vokationen” till filosofi på två sätt här: å ena sidan kan det vara så att man 
uppfattar en genuin konflikt mellan (en förståelse av) ett vetenskapligt re-
spektive ett religiöst påstående. Denna konflikt är det som motiverar en till 
fördjupad reflektion. Men det kan också vara den kulturella föreställningen 
om en konflikt som man anser ”luktar illa” och därför motiverar en till för-
djupad reflektion: vilka antaganden bygger denna konfliktföreställning på?  

Det är lätt att tänka sig att problemet som ska lösas är just den specifika 
konflikten. Så kan det förstås vara. Men ibland är det snarare så att konflik-
ten synliggör ett mer underliggande och generellt problem. Detta är också en 
anledning till att Midgley använder sig av rörmokeri som metafor för filo-
sofi: bägge är fokuserade på det som vi i vardagen tar för givet och inte rik-
tar medveten uppmärksamhet mot. För rörmokaren är detta den osynliga 
strukturen av vattenledningar, för filosofen är det våra förgivettagna tolk-
ningar och begrepp. När det uppstår problem kan detta göra latenta brister i 
våra tolkningar tydliga för oss, problem som alltså är mer generella än den 
konkreta konflikt som synliggör detta problem. 
 
Kortfattad presentation av verktygen 

I detta kapitel vill jag alltså presentera några användbara verktyg när man 
vill närmare analysera och utvärdera relationen mellan vetenskapliga och 
religiösa påståenden. Dessa principer är, när det gäller det religiösa påståen-
det att:  
 

1. Att presentera en teoretisk, teologisk precisering av det religiösa på-
stående man vill analysera. 

2.  Genomföra en filosofisk transponering av det teoretiskt preciserade 
påstående som man är intresserad av. 

 
Detta resulterar i att det religiösa påståendet ges en filosofiskt genomarbetad 
tolkning. Många religiösa påståenden är formulerade i en förfilosofisk kon-
text och lika lite som vi använder oss av förvetenskapliga resonemang om 
naturen i vetenskap och religion-dialogen, lika lite bör vi använda oss av 
filosofiskt obearbetade religiösa påståenden. Detta är inte en implicit kritik 
av dessa förfilosofiska religiösa påståendens sanning, utan enbart ett konsta-
terande av att i många kontexter krävs inte filosofiskt stringenta resonemang. 
I vardagen talar vi i vardagliga termer och förstår varandra väl, när vi be-
skriver någon som ”snäll”, en överenskommelse som ”rättvis” eller säger att 
ett konstverk har ett högt konstnärligt värde. Men om vi ska mer precist för-
klara varför vi menar att någon är snäll, en uppgörelse orättvis eller ett mu-
sikstycke god konst behöver vi reflektera över vår vardagliga förståelse och 
formulera en mer filosofiskt genomarbetad tolkning.  
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Ofta innebär detta att försöka artikulera mer precist den mening vi impli-
cit lägger i begreppen. Det kan då också visa sig att något i vår vardagliga 
förståelse måste överges eftersom det inte håller för en filosofisk prövning. 
Eller så innebär det att man undviker vanliga missförstånd av vad det exem-
pelvis innebär att någon är vänlig (till exempel i motsats till mesig). Ord kan 
ju ofta ha flera konnotationer och det gäller att klargöra i vilken betydelse vi 
använder våra begrepp.  
 
Att gå från ”common sense” till ”theory”  

Den kanadensiske religionsfilosofen Bernard Lonergan (1904-1984) kallar 
den förvetenskapliga och den förfilosofiska meningssfären för ”common 
sense” och den sfär som uppstår efter vetenskaplig eller filosofisk analys för 
”theory”.8 Denna påminner i sin tur om Edmund Husserls (1859 – 1938) 
distinktion mellan den ”förvetenskapliga” och den ”teoretiska” inställning-
en.9 Husserl menar att den ”förvetenskapliga inställningen” är en pragmatisk 
inställning som är intresserad av livsmiljön och hur den fungerar och man 
söker inte en mer precis förståelse än vad som krävs för att leva väl i denna 
omgivning.  

Den ”teoretiska inställningen” skiljer sig på två sätt från den förveten-
skapliga: den har en ”kosmologisk” eller ontologisk snarare än lokal oriente-
ring, samt söker kunskapen för dess egen skull. När jag har den teoretiska 
inställningen reflekterar jag alltså inte bara över min miljö utan över tillva-
ron som sådan, och söker kunskap, inte för att kunna hantera min miljö, utan 
för att jag är intresserad av verklighetens natur. Inom naturvetenskapen leder 
den teoretiska inställningen lätt över till den ”naturalistiska inställningen” 
vilken betraktar allt i världen – också människans mentala liv – som fullt ut 
ett resultat av empiriska objekts kausala interaktion, en interaktion som styrs 
av naturlagarna. Den naturalistiska inställningen kritiseras av Husserl, som 
menar att den inte ger utrymme för naturvetenskapen, eftersom denna är en 
intellektuell, snarare än rent fysikalisk, process, som för sin giltighet bygger 
på att människan har ett intellekt som följer rationella normer snarare än 
enbart fysikaliska lagar. Den naturalistiska inställningen motsvaras idag av 
scientismen och den reduktiva naturalismen.  

Att säga att ”solen går ner” är ett uttryck som hör hemma i common sense 
och att säga att det blir kväll för att ”jorden roterar runt sin egen axel och jag 
hamnar på jordens skuggsida” är en beskrivning som hör hemma i theory. 
Lonergan menar att i den sfär han benämner common sense beskriver vi 
tingen fenomenologiskt, i relation till oss, medan theory försöker förklara 
tingens beteende som ett resultat av deras relationer till varandra.10 Men det 
behöver inte betyda att theory motsäger common sense – tolkat bokstavligt 
                               
8 Lonergan, Bernard 1972, 81ff. 
9 Husserl, Edmund 2002, exempelvis 96-100. 
10 Lonergan, Bernard 1972 s. 81f. 
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motsäger de förstås varandra. Men om man istället försöker fråga sig vilken 
erfarenhet som de beskriver - att det blir mörkt för att solen inte längre lyser 
på den del av jorden där man själv är - så motsäger de inte varandra.  

Inom vetenskap och religion-dialogen är det ett stort problem om man 
inte låter det religiösa påståendet genomgå en teoretisk precisering och sedan 
en filosofisk transponering så att det rör sig på en intellektuell nivå, som 
motsvarar den vetenskapliga nivån i abstraktionsnivå och intellektuell bear-
betning. Både det vetenskapliga och det religiösa påståendet man analyserar 
bör alltså befinna sig i theory-sfären. Många förfilosofiska religiösa påståen-
den befinner sig i common sense-sfären och dessa behöver bearbetas så att 
de når den precision och högre abstraktionsnivå som kännetecknar theory-
sfären. Detta görs genom en teologisk och teoretisk precisering och filoso-
fisk transponering av det religiösa påståendet. 
 
Olika logiska nivåer i ett vetenskapligt påstående 

Denna transponering från en förvetenskaplig till en teoretisk meningssfär är 
knappast relevant i en vetenskaplig kontext – där har ju påståendena redan 
(förhoppningsvis) en vetenskaplig karaktär.11 Däremot kan man i en filoso-
fisk analys av vetenskapliga påståenden försöka klargöra olika nivåer i ett 
vetenskapligt påstående, där vissa är empiriska och andra mer teoretiska och 
filosofiska. I kapitlets andra del presenterar jag några principer för hur vi i 
vår analys av vetenskapliga påståenden kan klargöra olika teoretiska nivåer i 
ett vetenskapligt anspråk. Detta är användbart för att tydliggöra skillnaden 
mellan ett empiriskt resultat och det vidare meningssammanhang inom vil-
ken detta tolkas. En religionsfilosof har inte (såsom religionsfilosof) kompe-
tens att ifrågasätta empiriska resultat, men kan klargöra, analysera och pro-
blematisera den vidare teoretiska och meta-teoretiska ram inom och genom 
vilka sådana resultat begripliggörs. En sådan analys kan ibland klargöra att 
den filosofiska signifikansen av samma vetenskapliga resultat beror på vil-
ken vidare teoretisk (och meta-teoretisk) ram det tolkas inom, där vissa tolk-
ningar är förenliga med religiösa påståenden och andra inte. 
  

Teoretisk-teologisk precisering av religiösa påståenden 
Det jag avser med en teoretisk precisering påminner om det som inom sam-
hällsvetenskapen brukar benämnas att ge en teoretisk respektive en operat-
ionell definition av ett begrepp.12 Låt oss säga att vi vill undersöka hur ”de-
mokratisk” en viss organisation är. De flesta av oss har en mer eller mindre 

                               
11 Se dock diskussionen nedan om begreppen egoism och altruism inom biologin; vissa biolo-
ger glider mellan den tekniska evolutionsteoretiska förståelsen av dessa begrepp till den var-
dagliga moraliska förståelsen. Detta visar att det ibland är nödvändigt att göra en teoretisk 
precisering av begrepp också i vetenskaplig prosa. 
12 Teorell & Svensson 2007, 38f. 
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intuitiv förståelse av vad demokrati innebär och skulle kunna rangordna ett 
antal länder utifrån grad av demokratisk styrning. Men om någon annan ska 
kunna komma i dialog med vår bedömning behöver vi precisera vad vi me-
nar med demokrati samt hur vi avser att mäta detta. Detta brukar kallas att ge 
en teoretisk respektive en mätbar eller operationell definition av begreppet.  

Den teoretiska definitionen av en demokratisk organisation skulle kunna 
vara att medlemmarna styr sin egen organisation. Operationaliseringen av 
detta begrepp är angivelsen av vilka mätbara fenomen som ska fungera som 
indikationer för huruvida medlemmarna styr sin egen organisation. Hur de-
mokratisk en organisation är kanske mäts i termer av hur stor andel av orga-
nisationens medlemmar som är aktivt involverade i att utse organisationens 
styrelse. 

Den här metoden av att ge en teoretisk analys av ett begrepp som vi har 
en intuitiv förståelse för är användbar också inom religionsfilosofin. Många 
religiösa urkunder innehåller utsagor som är formulerade i en förfilosofisk, 
vardaglig kontext. De fyller sina syften i denna kontext men behöver, om 
dessa utsagors relation till vetenskapliga påståenden ska analyseras, ges en 
mer filosofiskt stringent formulering. Att genomföra en teoretisk-teologisk 
precisering av ett religiöst påstående påminner om vad Carl-Henric Gren-
holm benämner att presentera en ”preciserad tolkning” av ett påstående.13 I 
praktiken innebär detta att man låter meningen i en sats uttryckas med hjälp 
av en annan sats.  

Hur ska man då gå tillväga för att genomföra en sådan teoretisk-teologisk 
tolkning av ett förfilosofiskt religiöst påstående? Låt oss exemplifiera med 
det religiösa påståendet att ”Gud har skapat världen”. För att genomföra den 
teoretiska preciseringen kan en god hjälp vara att fråga sig vad som måste 
vara sant för att påståendet att Gud har skapat världen ska vara sant: att hitta 
ett påstående som uttrycker de nödvändiga och tillräckliga villkoren för att 
det religiösa påståendet ska vara sant, men inte mer än så. Anledningen till 
att vi varken vill ha mer eller mindre än det som krävs för att det religiösa 
påståendet ska vara sant är för att vi ju (i denna kontext) undersöker fören-
ligheten mellan det vetenskapliga och det religiösa påståendet. När vi är 
intresserade av den principiella förenligheten mellan ett religiöst påstående 
och ett vetenskapligt påstående är det nödvändigt att i den teoretiska precise-
ringen försöka hålla sig till en utsaga som inte uttrycker mer än det som 
krävs för att det religiösa påståendet ska vara sant. Detta beror på att om vi 
visar en oförenlighet mellan ett påstående som förutom det som är nödvän-
digt också innehåller sådant som inte är nödvändigt så är det kanske detta 
andra innehåll som orsakar konflikten, snarare än det som krävs för att det 

                               
13 Grenholm 2006, 239. 
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religiösa påståendet ska vara sant.14 Här är tre möjliga teologiska precise-
ringar av detta påstående: 

 
A) Gud agerade på ett sådant sätt att universum uppstod ur intet för fem 

minuter sedan, med alla människors minnen inplanterade. 
B)   Gud agerade på ett sådant sätt att världen och alla arter uppstod för 

10 000 år sedan  
C)   Gud agerade på ett sådant sätt att världen uppstod med en innebo-

ende potential för att liv skulle uppkomma. 
 
De är alla förenliga med det religiösa påståendet; alla är tillräckliga tolk-
ningar för att det religiösa påståendet ska vara sant. Men inget av dem är 
egentligen nödvändigt för att det religiösa påståendet ska vara sant. Ett teo-
logiskt påstående vars sanning är nödvändigt för att ett religiöst påstående 
ska vara sant är ett sådant påstående som ingen kan förneka som bejakar det 
religiösa påståendet. A, B och C ovan bejakar alla det religiösa påståendet att 
Gud har skapat världen, men utesluter i sin tur varandra. Det beror förstås på 
att dessa påståenden hävdar mer än att Gud skapat världen, de talar också om 
hur Gud skapade världen. Om det går att förneka en teoretisk precisering 
men bejaka det religiösa påståendet så uttrycker den teoretiska preciseringen 
mer än vad som är nödvändigt för att det religiösa påståendet ska vara sant. 

En bättre teoretisk precisering av det religiösa påståendet att Gud har 
skapat världen är att världen för sin existens är beroende av Guds aktivitet, 
samt att Gud vill världens existens. Ingen som bejakar påståendet att Gud har 
skapat världen, såsom detta brukar förstås i åtminstone judisk, kristen och 
islamsk teologi, kan förneka att världen är beroende av Guds aktivitet för sin 
existens samt att Gud vill att världen ska finnas. Vidare så ingår detta i alla 
andra tänkbara preciseringar av det religiösa påståendet (såsom i A, B och C 
ovan).  

Sammanfattningsvis: den teoretiska preciseringen ska försöka artikulera 
meningsinnehållet i det religiösa påståendet, men inte mer än så. Den ut-
trycker detta innehåll mer abstrakt och precist än det religiösa påståendet 
som ofta har mer än en enbart informativ funktion och framförallt är formu-
lerad i en mer vardaglig sfär. 
 
Filosofisk transponering 

När vi har en teoretisk precisering är det dags för den filosofiska transpone-
ringen. Om den teoretiska preciseringen framförallt är intresserad av 
meningsinnehållet i de religiösa påståendena och de (vad man anser är legi-
                               
14 Om vi däremot är intresserade av förenligheten mellan en specifik teologisk uttolkning av 
ett religiöst påstående, snarare än av den principiella förenligheten, så ska vi självklart utgå 
ifrån denna specifika teologiska uttolkning. Men då behöver vi också klargöra att det är detta, 
mer begränsade syfte, som vår undersökning har. Men även här gäller det att precisera påstå-
endet så att det inte rymmer mer än denna specifika teologiska uttolkning säger. 
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tima) teologiska tolkningarna av dessa och försöker hitta en formulering som 
är gemensam för de teologiska tolkningarna av det religiösa påståendet, men 
inte mer än så, så är den filosofiska transponeringen i närmare dialog med 
andra kunskapskällor. Kanske använder den sig av analogier hämtade från 
andra kunskapsområden, som får sägas vara fallet med den traditionella för-
ståelsen av transsubstantiationsläran. I det religiösa påståendet sades det att 
brödet och vinet är ”Kristi kropp” vilket teologiskt preciserades som att Kris-
tus är reellt närvarande i mässan.15 Detta påstående är en teologisk precise-
ring av det religiösa påsteåndet att brödet och vinet är Kristi kropp, men det 
ger ingen närmare filosofisk förklaring av detta påstående. 

Den filosofiska transponeringen av denna teologiska precisering gjordes 
under medeltiden med hjälp av distinktionen mellan substans och accidens: 
nattvardsbrödet behåller brödets ”accidens” men förvandlas i sin ”substans”. 
En mer modern variant av en sådan filosofisk transponering finns i den av 
vissa katolska teologer föreslagna förståelsen av att brödet och vinet genom-
går en ”transsignifikation”: brödets och vinets natur förändras genom att de 
får en förändrad innebörd i mässan. De representerar och närvarandegör 
därför Kristus. Poängen är nu inte huruvida dessa filosofiska transponeringar 
är korrekta eller hållbara; poängen är att illustrera principen. I denna analys 
bör man hålla sig till generositetsprincipen, det vill säga, man bör välja en 
sådan filosofisk förståelse som gör utsagan maximalt trovärdig.16 Det finns 
två mål: bibehålla meningen i det religiösa påståendet samt att göra utsagan 
begriplig och trovärdig i ljuset av annan kunskap.  

Vi kan återigen exemplifiera med det, för de abrahamitiska religionerna 
gemensamma, påståendet att Gud har skapat världen. Sedan den moderna 
naturvetenskapens framväxt har det blivit vanligt att se den naturvetenskap-
liga beskrivningen av exempelvis det biologiska livets uppkomst och tanken 
att Gud har skapat detta biologiska liv som konkurrerande eller ömsesidigt 
uteslutande. En möjlig teoretisk precisering av detta påstående är som sagt 
att Gud är ansvarig för och vill det biologiska livets existens. Men evolut-
ionsteorin visar att det biologiska livet har uppkommit som ett resultat av 
slumpmässig variation och naturligt urval av de variationer som är mest ad-
aptiva. Vi har här härlett en prima facie-konflikt, också med den teoretiska 
preciseringen. 

Men tanken att Gud skapar har inom exempelvis den thomistiska tradit-
ionen givits en filosofisk tolkning som är fullt förenlig med den naturveten-
skapliga beskrivningen. Gud beskrivs inom denna tradition som primär or-
sak till hela universum, som aktivt upprätthållandes universum i dess ex-
istens hela tiden. Detta universum innehåller sedan naturliga, eller sekundära 
orsaker som har sin egen integritet och kausalitet, och formar de olika tingen 

                               
15 Jämför Brodd 2015. 
16 Jämför Grenholm 2006, 242. 
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i universum.17 Thomas av Aquino liknar i en kommentar till Aristoteles bok 
Metafysiken Gud vid en båtbyggare som gett timret en förmåga att sätta ihop 
sig själv.18 I Summa Theologiae menar Thomas att Gud inte bara själv orsa-
kar det som sker direkt, utan låter ting i skapelsen vara orsaker till andra 
ting, ungefär som en lärare som ger sina studenter inte bara kunskap, utan 
också en förmåga att lära andra.19 Denna liknelse är tänkt att visa att ett uni-
versum som i sig självt har en kausal kraft är ett bättre universum än ett som 
bara blir passivt utsatt för Guds kausalitet. Det här är en filosofisk transpone-
ring av ett förfilosofiskt påstående – påståendet att Gud har skapat världen – 
som också bibehåller meningen i detta påstående, nämligen att världen för 
sin existens är beroende av Guds skapande aktivitet och som dessutom är 
förenligt med den naturvetenskapliga förståelsen av naturen. 

Thomas av Aquino bidrar här till realiserandet av de två mål, som den fi-
losofiska transponeringen av ett förfilosofiskt religiöst påstående syftar till: 
dels att göra innehållet trovärdigt och begripligt i ljuset av den naturveten-
skapliga kunskapen, dels att bevara så mycket av meningsinnehållet i det 
förfilosofiska påståendet som möjligt.  

Att vi har detta mål beror på att om vi vill pröva den principiella fören-
ligheten mellan evolutionsteorin och tanken att Gud har skapat världen då 
måste vi pröva den bästa eller filosofiskt mest hållbara varianten av detta 
påstående. Då det ofta finns en teologisk tradition inom vilken filosofisk 
reflektion har ägt rum, så menar den irländske teologen och filosofen Connor 
Cunningham att det första som krävs när man vill analysera relationen mel-
lan vetenskap och religion är en gedigen kunskap om den teologiska tradit-
ionen varifrån det religiösa påståendet är hämtat.20 Ofta har nämligen teore-
tisk precisering och filosofisk transponering skett i den teologiska reflektion-
en i respektive tradition. Därför måste en analys av relationen mellan veten-
skapliga och religiösa påståenden inbegripa en undersökning av vilka 
teoretiska och filosofiska förståelser ett religiöst påstående har givits i den 
teologiska tradition i vilket det hör hemma. Kanske går det också att kriti-
sera, komplettera och förstärka dessa teoretiska preciseringar samt filoso-
fiska transponeringar. 
 
Sammanfattning  

Sammanfattningsvis kan de olika stegen alltså uttryckas på följande vis: 
 
1. Gör en teoretisk precisering av det religiösa påståendet. Går det att ut-
                               
17 Artigas 2003, 90f. 
18 Artigas, 2003, 90f. 
19Aquino, Thomas av Summa Theologiae Prima pars, Fråga 103, Artikel 6 
http://newadvent.org/summa/1103.htm#article6 (åtkomst: 2018-02-24). 
20 Connor Cunningham har själv intresserat sig för frågan om relationen mellan skapelseteo-
logi och evolutionsteorin i sin bok Darwin’s Pious Idea (2011) samt i BBC-dokumentären 
Did Darwin Kill God? (2009). 
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trycka tanken i det förfilosofiska religiösa påståendet i mer generella eller 
abstrakta termer? Vilka är de nödvändiga och tillräckliga villkoren för att det 
religiösa påståendet ska vara sant? Går det att tydligare precisera i vilken 
mening begreppen används? Galileo preciserar i sitt brev till Storhertiginnan 
Christina vad det (enligt honom) innebär att Bibeln är Guds ord: den uppen-
barar sanningen om hur människan lär känna Gud, däremot inte om hur natu-
ren fungerar. För att förstå naturen är vårt intellekt tillräckligt, menar Gali-
leo, och Gud som skapat vårt intellekt skulle knappast vilja att vi bortser från 
detta och istället förlitar oss på uppenbarelsen. Uppenbarelsen är istället till 
för det som går utöver vår kognitiva kapacitet, som att berätta hur vi lär 
känna Gud: den vill berätta om vägen till himlen och inte om himlarnas 
gång.21 Ibland löses konflikter mellan religion och vetenskap redan genom 
en klarare teologisk precisering av det förfilosofiska religiösa påståendet. 
 
2. Ibland vill eller behöver vi gå längre än så: går det att göra en filosofisk 
transponering av det religiösa påståendet? Det vill säga, går det att med filo-
sofiska verktyg begripliggöra eller förklara det teologiskt specificerade på-
ståendet? Hur har man i den teologiska traditionen filosofiskt och teologiskt 
reflekterat över det aktuella påståendet? Det är sannolikt att det finns resur-
ser i den filosofiska och teologiska traditionen för att bearbeta frågan. Finns 
det analogier i andra områden som kan klargöra innebörden i det teologiska 
påståendet? 
 
3. Bevaras meningen på ett adekvat sätt? Det är också möjligt att något i den 
förfilosofiska förståelsen bör överges för att det inte håller vid närmare efter-
tanke. Här kan det vara intressant att notera att Galileo hänvisar till Augusti-
nus (354-430) bok Genesi Ad Litteram som är en kommentar till Första Mo-
sebok. Augustinus bearbetar där frågan om hur Bibeln och ”naturfilosofin” 
skulle relateras till varandra och Augustinus menar att kunskap om naturen 
ibland kunde korrigera tolkningar av Bibeln, vilket Galileo ansluter sig till.22 
 
Analys av det vetenskapliga påståendet  
I sin artikel “God, Neuroscience and the Person” påpekar Philip Clayton att 
även om det finns en kontaktyta mellan vetenskap och religion så är kontak-
ten sällan helt direkt: det är sällan så att en observation inom en vetenskaplig 
disciplin på ett direkt sätt bekräftar eller falsifierar en teologisk utsaga.23 
Relationen är mer indirekt, medierad via en teoretisk och filosofisk reflekt-
ion genom vilket det vetenskapliga resultatet har tolkats och givits en viss 
signifikans. Det är först när det vetenskapliga resultatet har satts in i detta 
sammanhang som kontakten uppstår: ”the results of science must first be 

                               
21 Galileo 1997, 79. 
22 Galileo 1997, 93-103. 
23 Clayton 2000, 619. 
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metaphysically interpreted and their underlying assumptions brought to the 
surface before they can tell for or against theological assertions”.24 Detta 
tolkningsarbete handlar detta avsnitt om. 

Enligt den ”naiva realismen” är vår relation till omvärlden direkt och 
oproblematisk: naturvetenskapen är ett resultat av att man helt enkelt bara 
noggrant och systematiskt har ”kollat upp” hur det förhåller sig. Grundpro-
blemet i denna bild av hur vi får kunskap är att den tenderar att reducera 
kunskapsprocessen till sinneserfarenhet och sedan systematisk reflektion 
över olika perceptuella erfarenheter. Det som döljs av denna bild är att en 
”ren perception” inte är kunskap: det finns ingen kunskap utan förståelse och 
ingen förståelse utan tolkning. I kontrast till en sådan föreställning så är den 
dominerande uppfattningen bland vetenskapsteoretiker att all vetenskaplig 
verksamhet är en tolkande aktivitet, också naturvetenskap. Men denna tolk-
ningsprocess kan sägas äga rum på olika nivåer.  

I Metodpraktikan beskriver författarna tre abstraktionsnivåer i det veten-
skapliga arbetet.25 Dessa kan vi kalla för den empiriska, den teoretiska och 
den metateoretiska nivån. För att ta det riktigt från början kan vi konstatera 
att bara en så enkel observation som att se en streckgubbe är en process som 
involverar sammansättning och tolkning av sinnesintryck. Sinnesintryck som 
förblir helt otolkade är oanvändbara för oss. Tolkningen av våra sinnesin-
tryck handlar ofta om att sätta ihop element till helheter och denna process 
pågår vare sig vi vill det eller inte. Vi kan förstås också ägna oss åt viljestyrd 
bearbetning, när vi sätter oss ner och aktivt funderar på ett problem, men 
även om vi inte gör ett sådant val, tolkar vi hela tiden vår erfarenhet.  

Den automatiska bearbetningen brukar delas upp i bottom up-bearbetning 
och top-down bearbetning.26 Den förstnämnda står för den tolkningsprocess 
som sker då vi sätter ihop enskilda intryck till en helhet: vi konstaterar ex-
empelvis att de olika strecken på papperet bildar en helhet, en figur. Top-
down-bearbetningen äger sedan rum när vi börjar tolka denna figur (då an-
vänder vi oss av förvärvad kunskap för att förstå dessa sinnesintryck). Redan 
den simplaste observation involverar alltså tolkning.  

Men detta kan vi ta ett steg vidare och få, vad vi kan kalla för, ett veten-
skapligt resultat, som exempelvis då vi upptäcker att den upplevda lyckan är 
lägre i vissa delar av världen än i andra. Detta är förstås inget vi kan ta reda 
på genom en enkel sinneserfarenhet, men vi kan undersöka det genom att ge 
en teoretisk definition av vad upplevd lycka ska betyda och sedan föreslå 
empiriska indikatorer på detta fenomen, som vi sedan mäter i olika delar av 
världen. Då har vi ett empiriskt resultat (som förstås inbegriper tolkningar i 
flera led: från den automatiska till den viljestyrda tolkningsprocessen).  

                               
24 Clayton 2000,  619. 
25 Esaiasson et al. 2004, 36-39. 
26 Holt et al. 2012 s. 163. 
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Men sedan kan vi gå vidare och försöka söka en förklaring till varför 
människor upplever större lycka i vissa delar av världen än andra. Då utgör 
det vetenskapliga resultatet från dessa empiriska undersökningar vårt empi-
riska resultat, vårt ”data” eller vår ”observationsmängd” och denna söker vi 
nu en förklaring för. Det är vanligt att kalla den observationsmängd vi söker 
en förklaring på för explanandum (det som skall förklaras) och vår före-
slagna teoretiska förklaring för denna observationsmängd för explanans (det 
som förklarar).27 I allmänhet kan man beskriva skillnaden mellan den empi-
riska och den teoretiskt förklarande nivån som en skillnad i abstraktionsnivå. 
En teori sätter i allmänhet in en observationsmängd i ett större sammanhang, 
ett sammanhang som förklarar observationsmängden. Kanske landar vi i 
teorin att lyckan bland annat beror på tillgång till mat och kläder, men också 
beror på relationer och erfarenheten av att kunna styra sitt eget liv, med 
mera.  

Det finns en nivå över den teoretiska och den utgörs av filosofiska anta-
ganden som inte prövas genom och inte heller är resultatet av det vetenskap-
liga arbetet utan istället fungerar som filosofiska förutsättningar för detta 
arbete. En sådan kan vara att människor i allmänhet inte är mytomaner om 
hur de mår (så att enkäter är ett lämpligt sätt att få kunskap om deras psyko-
logiska tillstånd). Ett par andra, som nämns i Metodpraktikan, är den inom 
neo-klassisk nationalekonomi vanliga föreställningen om att människan är 
helt egennyttig – föreställningen om homo economicus – eller den inom 
marxistiskt influerad historievetenskap vanliga tanken på klasskampen som 
historiens motor.28 Detta kallar jag alltså för den metateoretiska nivån (i Me-
todpraktikan benämns dessa ”teoretiskt perspektiv”). 

I slutändan är det mest övergripande meningssammanhang som vår kog-
nitiva värld utgörs av, av filosofiskt, snarare än vetenskapligt, slag. Veten-
skap bedrivs inom en filosofisk ram, inom en viss världsbild. Detta tydlig-
görs av de tre nivåerna ovan: empirisk, teoretisk och metateoretisk där den 
metateoretiska är explicit filosofisk.29 Det går att problematisera den 
(meta)teoretiska tolkningen av empiriska resultat, även om filosofer inte har 
kompetens att (såsom filosofer) kritisera empiriska resultat som sådana.  

För att sammanfatta: all kunskap kräver tolkning och tolkning tycks alltid 
innebära att sätta in något i ett större sammanhang. Detta större, teoretiska 
och meta-teoretiska sammanhang, är ofta avgörande för förståelsen av det 
vetenskapliga resultatets filosofiska signifikans. Och det är på dessa nivåer 
som det finns ett utrymme för filosofisk analys och problematisering. 

Denna uppdelning av empiri, teori och meta-teori kompliceras dock av att 
vad som är en observation och vad som är en teoretisk ram är korrelativa 
begrepp. Som tidigare har konstaterats så finns det ingen meningsfull empiri 

                               
27 Okasha 2002, 55. 
28 Esaiasson et al. 2004, 38. 
29 Thomas Kuhns begrepp ”paradigm” ligger nära vad som avses med ”metateori”. 
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som inte också innehåller teori. Men även om det är sant att det inte finns 
någon a-teoretisk, meningsfull, empiri så kan vi ändå göra en analytisk di-
stinktion mellan vad som på en given nivå är att betrakta som ett empiriskt 
resultat och det vidare teoretiska och meta-teoretiska meningssammanhang 
inom vilket någon tolkar detta empiriska resultat. Och här finns det ett legi-
timt utrymme för kritisk reflektion över den teoretiska tolkningen av empi-
riska resultat. Om det istället är vad som på en given nivå är att betrakta som 
empiri som är det vi vill problematisera, får vi alltså förflytta oss till den 
tidigare nivån för att analysera hur detta resultat gavs denna tolkning.30 

En grundprincip inom den akademiska vetenskap och religion-dialogen är 
att vetenskapens resultat bör tas på allvar och inte kan avvisas för att de ex-
empelvis strider mot en religiös traditions uppenbarelse. Men det betyder 
inte att man måste förhålla sig okritisk till alla tolkningar av vetenskapliga 
resultat – det vore inte heller i linje med naturvetenskapens egen logik. Så 
länge vår kritik är intersubjektivt prövbar och bygger på filosofiska argu-
ment finns det inget som hindrar filosofer att kritiskt analysera tolkningar av 
vetenskapliga resultat: det är ju så vetenskapen själv fungerar, och givet att 
filosofiska antaganden har betydelse för vetenskapliga teorier så inte bara 
kan, utan till och med bör, filosofer delta i denna diskussion.  
 
Illustration av principen om filosofisk problematisering 

Jag ska ge några exempel för att illustrera hur denna filosofiska problemati-
sering av vetenskapliga tolkningar kan gå till, en är hämtad från biologin och 
två från religionsvetenskap. Dessa tolkningar är valda för att de har en relat-
ion till religiösa påståenden.  

Inom vetenskap och religion-dialogen är det ganska vanligt att säga att de 
abrahamitiska religionerna försöker besvara frågan varför Gud skapade 
människan och världen, medan naturvetenskapen beskriver hur Gud skapade 
människan och världen. Men som teologen och fysikern John Polkinghorne 
har påpekat så är hur- och varför-frågor förvisso logiskt distinkta, men ändå 
inte helt oberoende: det måste finnas någon form av konsonans mellan sva-
ren på hur- respektive varförfrågan.31 Om vi tänker oss att en del av svaret på 
frågan varför Gud skapade människan är att hon ska leva i kärleksfulla relat-
ioner, vilket de abrahamitiska religionerna tycks mena, och evolutionsteorin 

                               
30 Relationen mellan empiriska data och tolkningssammanhang påminner om relationen mel-
lan ”form” och ”materia” i Aristoteles filosofi. För Aristoteles är allt som finns en förening av 
form och materia. Dessa är korrelativa begrepp. I en tegelsten är leran materia och tegelste-
nens struktur är formen, men sedan blir tegelstenen materia och väggens struktur blir form. 
Sedan blir väggen materien och husets struktur blir formen. Det större meningssammanhanget 
inom vilket en empirisk observation tolkas är här analogt med formen, och det empiriska 
resultatet analogt med materien. Precis som det i aristoteliskt tänkande inte finns något 
”oformad materia” så finns det heller ingen otolkad empiri: en helt otolkad empiri skulle vara 
en observation som vi inte alls förstod. (Jämför: Jacobs 2004, 50). 
31 Polkinghorne 2010. 
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är svaret på frågan hur Gud skapade människan så krävs det en viss förenlig-
het mellan svaret på hur och varför. 

I sin bok The Selfish Gene hävdar Richard Dawkins att, givet hur det na-
turliga urvalet fungerar, så är vi, och alla andra organismer som har utveck-
lats genom det naturliga urvalet, själviska till vår natur.32 Dawkins bygger 
detta resonemang på sin föreställning om att de gener som selekteras har 
selekterats på bekostnad av de gener som inte selekterades.33 Att bli selekte-
rad innebär att någon annan gen inte selekterades. Gener har förstås inga 
intentioner så deras själviskhet ska förstås metaforiskt. De beter sig, menar 
Dawkins, som om, de vore själviska. Själviskhet på gennivå ger dessutom i 
allmänhet upphov till själviskhet på individnivå skriver Dawkins. Därför 
menar Dawkins att mänsklig moral är ett slags ”uppror mot de själviska ge-
nernas tyranni”.34  De gener som selekterats är de som genererar egenskaper 
och beteende som relativt sett (bland de gener det fanns att välja mellan) är 
mest adaptiva i den aktuella miljön.  

En sådan läsning av evolutionsteorin skapar spänningar med en abrahami-
tisk teologisk antropologi eftersom Gud enligt denna skapade människan till 
sin avbild, med en förmåga till medmänsklighet, kärlek och moraliskt an-
svarstagande. Om detta var Guds syfte när han skapade människan, varför 
skapade Gud då människan genom en process som bara kan främja självisk-
het? Förvisso ger Dawkins ett utrymme för människan att göra ”uppror” mot 
sin natur, men det finns onekligen en spänning här. Om man menar att kärle-
ken är Guds ”varför” när han skapade människan och evolutionen svaret på 
frågan ”hur” så finns det en spänning mellan svaret på hur- respektive var-
för-frågan. För att närmare analysera denna konflikt behöver man fråga sig 
vad det egentligen betyder att en gen beter sig som om den vore självisk, 
samt om det är sant att själviskhet på gennivå måste ge upphov till självisk-
het på organismnivå.  

Vad betyder det, egentligen, att en gen beter sig som om den vore själ-
visk? Den evolutionsteoretiska förståelsen av själviskhet och altruism är inte 
identisk med vår moralfilosofiska förståelse av dessa begrepp, något som 
Elliot Sober klargjort i sin artikel ”What is evolutionary altruism?”.35 Evolut-
ionär altruism innebär att bete sig på ett sådant sätt att, genom denna inter-
aktion, ökas någon annan biologisk entitets fitness (sannolikheten för att den 
överlever och reproducerar sig) och min egen därigenom minskar. Evolut-
ionär själviskhet är motsatsen: genom den aktuella interaktionen ökar min 
fitness och någon annans minskar. Det man kan säga att Sober gör i denna 
artikel är att han ger en teoretisk precisering av vad man inom evolutions-
biologi menar med själviskhet och altruism och visar att detta inte går att 

                               
32 Dawkins [1976] 2016, 3f. 
33 Björklund 2005, 23. 
34 Dawkins [1976] 2016, 260. 
35 Sober 1988. 
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jämställa med de vardagliga eller moralfilosofiska förståelserna av dessa 
begrepp.  

Skillnaden kan klargöras av exempel: om jag skulle stjäla någon annans 
p-piller, byta ut det mot sockerpiller och använda p-pillren i min relation, så 
skulle det sänka min fitness och öka den för den vars p-piller jag stal. Detta 
är ett moraliskt egoistiskt, men evolutionärt altruistiskt, beteende. Eller, för 
att ta ett exempel som Sober använder sig av: om man ger bort sitt piano och 
möjliggör för den som man gett det till att ägna sig åt sin passion, men detta 
har till konsekvens att mottagaren blir mindre intresserad av att skaffa barn, 
så är detta evolutionärt själviskt, men moraliskt altruistiskt. Eller, om det 
normalt sett är så att beteendet att bara tänka på sig själv inte är en egenskap 
som värderas av potentiella partners, så kan man säga att en individ som 
börjar att enbart tänka på sig själv och handla för sin egen räkning, sänker 
sin egen fitness och ökar de andras i det sammanhang där hen befinner sig.  

Det som Dawkins menar med en självisk gen är en gen som kodar för mer 
adaptiva egenskaper. Adaptiva egenskaper är sådana som bidrar till ökad 
fitness: sannolikhet för överlevnad och reproduktion. Problemet är att 
Dawkins likställer en framgångsrik gen, det vill säga en adaptiv gen, med en 
självisk gen.  

Här trasslar begreppsanvändningen till det för oss (eller i alla fall för 
Dawkins). Låt oss säga att det är riksdagsval i ett land och två partier ställer 
upp. Det ena partiet anser att vi bör sänka socialbidraget. Det andra partiet 
anser att vi bör öka socialbidraget. Vi skulle kanske spontant vilja säga att 
allt annat lika så är det första partiets politik mer egoistiskt. Men då tänker 
vi på egoism som en innehållslig egenskap och inte som en formell egen-
skap. Men den själviska genen är självisk på grund av en formell egenskap: 
den selekteras oftare och är alltså mer adaptiv; den bidrar till ökad fitness. 
Huruvida en gen är självisk eller inte beror på dess fitness vilket beror på 
miljön. Om det är så att det parti som vill öka socialbidraget är mer populärt 
så är detta, med Dawkins terminologi, det själviska partiet. Det får mer rös-
ter, blir selekterat i högre grad.  

Och det är här problemet med analogin visar sig: vad händer om det visar 
sig att de gener som disponerar bäraren till samarbete och empati är de mest 
framgångsrika, det vill säga, som är mest adaptiva? Det är precis dessa egen-
skaper som enligt många biologer ligger bakom människans evolutionära 
framgång och möjliggjort för henne att exempelvis överleva på alla konti-
nenter.36 När människor påpekar att vi ju har en naturlig tendens till samar-
bete, så påpekar Dawkins att det inte motsäger hans tes: hans tes är ju enbart 
att de gener som är mest adaptiva är de som selekteras. Men problemet är att 
han glider mellan den tekniska definitionen av ”självisk gen” till en föreställ-
ning om att människan därför är självisk i den moraliska meningen. Men 
som analysen visar så predicerar evolutionsteorin att de gener som selekteras 

                               
36 Nowak 2011, 14. 
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kommer att vara adaptiva, men inte att de kommer att vara själviska. En 
självisk person vill förstås vara framgångsrik, men det betyder inte att alla 
som är (eller vill vara) framgångsrika är själviska. 

Det finns ett problem med att välja en term som har en laddning utöver 
den tekniska betydelse i vilket man vill använda begreppet. Dawkins själv 
tycks ha blivit förvirrad av det; i förordet till de nyare upplagorna av The 
Selfish Gene så medger nämligen Dawkins att påståendet att människan är 
egoistisk för att generna är själviska (i den tekniska meningen som detta har 
för Dawkins) var ett misstag. Dawkins fortsätter dock att använda metaforen 
”självisk” om generna, och dessa är ”själviska” av enbart det skälet att de är 
mer adaptiva än andra gener. Poängen är alltså att en framgångsrik gen är 
definitionsmässigt en självisk gen, men en framgångsrik gen kan vara en gen 
som disponerar till samarbete och empati: vilket alltså innebär att ”självisk-
het” (i den evolutionsteoretiska meningen) inte alls nödvändigtvis leder till 
själviskhet i den moraliska meningen. 

Den ovanstående analysen ifrågasätter inte att allt liv har kommit till ge-
nom den evolutionära processen, eller att denna kännetecknas av slump-
mässig variation och naturligt urval, utan de slutsatser som Dawkins drar av 
detta faktum. Detta är en fullt legitim form av kritisk analys som man kan 
bedriva som filosof.  

Två andra exempel ska jag hämta ifrån religionsvetenskapen. Det är dock 
samma princip jag är ute efter här: när vi som religionsfilosofer analyserar 
vetenskapliga påståenden bör vi skilja på empiriska resultat och de vidare 
tolkningsramar som dessa resultat sätts in i. Det är väl värt att hålla den 
ovanstående distinktionen mellan explanans och explanandum i huvudet här.  

Inom exegetiken talar man om autenticitetskriterier för att bedöma avsnitt 
i evangelierna: kriterier som pekar på att material i Nya testamentet går till-
baka till Jesus och hans första lärjungar snarare än uppkommit senare i trade-
ringen. Ett sådant kriterium kallas för ”pinsamhetskriteriet” och syftar på att 
episoder som var problematiska för författarna till evangelierna och de första 
kristna knappast skulle ha uppkommit efter Jesu död – varför skulle gemen-
skapen börja tradera episoder som de helst inte skulle vilja var sanna? Detta 
kriterium är en anledning till varför i princip alla forskare är överens om att 
Jesus dog på ett kors: det var (i förstone) ett stort misslyckande för Jesusrö-
relsen. 

En annan sådan episod handlar om Jesu dop av Johannes döparen. Att Je-
sus döptes av Johannes kunde tolkas som att Johannes var mer framstående 
än Jesus (en ledargestalt i relation till Jesus) och – eftersom Johannes dop 
var ett omvändelsedop – som att Jesus behövde omvända sig, vilket inte 
stämmer överens med Nya testamentets bild av Jesus. Att den här typen av 
besvärliga episoder finns med i Nya testamentet är det ingen som ifrågasät-
ter. Däremot kan detta faktum förklaras på olika sätt, och dess signifikans 
blir då annorlunda, beroende på hur man tolkar detta faktum. Den ameri-
kanske exegeten John P Meier reflekterar över detta faktum på följande sätt:  
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An intriguing corollary arises from these cases of ”embarrassment”. All too 
often the oral tradition of the early Church is depicted as a game of “anything 
goes” with charismatic prophets uttering anything or everything as the words 
of the Lord Jesus and storytellers creating accounts of miracles and exorcisms 
according to Jewish and pagan models. (…) The fact that embarrassing mate-
rial is found as late as the redaction of the Gospels reminds us that beside a 
creative thrust there was also a conservative force in the Gospel tradition. In-
deed, so conservative was this force that a string of embarrassing events (…) 
called forth agonized and varied theological reflection, but not, in most cases, 
convenient amnesia. In this sense, the criterion of embarrassment has an im-
portance for the historian far beyond the individual data it may help verify.37 

 
I Tobias Hägerland och Cecilia Wasséns bok Den okände Jesus: berättelsen 
om en profet som misslyckades tolkar författarna detta på ett helt annat sätt. 
Här är det inte Jesusrörelsens konserverande tendens som är orsaken utan att 
omgivningens minne satte gränser för vad Jesusrörelsen kunde påstå: ”min-
net av hur Jesus en gång hade döpts med Johannes omvändelsedop var så 
välkänt att det inte gick att ignorera, trots att det inte riktigt passade in i bil-
den av honom som den självklare och ofelbare ledaren”.38 Om förekomsten 
av pinsamt material i evangelierna är det som skall förklaras – explanandum 
– så är det omgivningens minne som är explanans, inte någon ”bevarande 
tendens” i traderingen hos de första kristna.  

Meier samt Hägerland och Wassén är överens om explanandum: Jesus 
döptes av Johannes, och detta var pinsamt, men det står ändå med i evangeli-
erna. Men de är oeniga om förklaringen, explanans: hur man ska förklara att 
detta ändå finns med. Meier menar att förekomsten av pinsamt material talar 
för en generell trovärdighet utöver de specifika händelser som pinsamhets-
kriteriet kan sägas belägga. Hägerland och Wasséns tolkning innebär inte 
något sådant: det är omgivningens minne som är orsaken till förekomsten av 
pinsamt material, inte att det skulle finnas en konserverande tendens i Jesus-
rörelsens tradering. Frågan är i vilken mån skillnaderna mellan vilken expla-
nans författarna föredrar beror på meta-teoretiska ställningstaganden: alltså 
förvetenskapliga, filosofiska förutsättningar 

Om det är oklart huruvida skillnaden i förståelsen av signifikansen av pin-
samt material har att göra med meta-teoretiska ställningstaganden, så är det 
desto mer uppenbart när man närmar sig frågan om hur man ska bedöma 
trovärdigheten i de första kristnas anspråk att Jesus uppstått från de döda. I 
sin avhandling Jesu uppståndelse som historiskt problem jämför Magnus 
Abrahamsson Wolfhart Pannenbergs respektive Rudolf Bultmanns syn på 
Jesu uppståndelse.39 Centralt i Abrahamssons analys är begreppet ”bak-
grundsteori” vilket kan liknas vid den ”meta-teoretiska” nivån här ovan.40 

                               
37 Meier 1991, 170f. 
38 Hägerland & Wassén 2017, 83. 
39 Abrahamsson 2001. 
40 Abrahamsson 2001, 16. 
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Bultmann och Pannenberg har olika bakgrundsteorier när det gäller Guds 
relation till historien. För Bultmann kan inga döda uppstå, eftersom Gud inte 
verkar på det sättet i historien, medan Pannenberg menar att döda förvisso 
normalt sett förblir döda, men att det är möjligt för Gud att verka på ett så-
dant sätt att en död kropp får liv igen.41 

Pannenberg menar att om man har denna öppenhet i sin världsbild så visar 
den historiska undersökningen att det är mer rationellt att tro att Jesus upp-
stod än att han inte uppstod. I likhet med många andra menar Pannenberg att 
de första lärjungarna hade erfarenheter som de uppfattade som möten med 
den uppståndne Jesus och att detta hade en starkt transformativ inverkan på 
dem. Dessutom menar Pannenberg att lärjungarna fann Jesu grav tom. Detta 
tillhör ”explanandum” och om man inte är principiellt stängd för möjligheten 
att Gud uppväckt Jesus från de döda, så är detta den bästa förklaringen, me-
nar Pannenberg. 

Intressant nog har Hägerland och Wassén samma syn på vad historikern 
kan säga om explanandum: de första lärjungarna hade transformativa upple-
velser som de uppfattade som möten med den uppståndne, och de hade fun-
nit graven tom.42 Men eftersom en explicit utgångspunkt för deras arbete är 
att sådana övernaturliga fenomen inte kan ske så blir det heller inte möjligt 
att begripliggöra datat i ett sådant teoretiskt sammanhang. 43  

En tredje möjlighet, förutom att bejaka eller förkasta möjligheten av en 
uppståndelse är att som historiker nöja sig med att konstatera vad som är det 
historiska datat. I en efterföljande diskussion kan man sedan presentera olika 
möjliga teoretiska förklaringar av detta data, särskilt när det är tydligt att 
vilken förklaring man är beredd att överväga är världsbildsberoende. Som 
historiker skulle man då kunna presentera vilka historiska ”observationer” 
man anser sig kunna belägga, i det här fallet att graven var tom och att de 
första lärjungarna hade erfarenheter som de tolkade som möten med den 
uppståndne, och skilja detta från förklaringen av dessa data, från explanans.  

Om inte detta görs av historikern, så är det en analytisk uppgift för relig-
ionsfilosofen: vad är det empiriska resultatet, och vilka teoretiska och meta-
teoretiska antaganden finns som styr tolkningen och signifikansen av detta 
empiriska resultat? 

Ett sätt att som filosof gå vidare från att klargöra relationen mellan de 
olika nivåerna i ett ställningstagande till att utvärdera detta ställningsta-
gande, är att fråga sig vilka (om några) empiriska konsekvenser vi skulle 
förvänta oss om ett visst påstående var sant – som exempelvis att Jesus upp-
stod från de döda. I mina ögon framstår det som att just en tom grav och 

                               
41 Dessutom menar Pannenberg att vi inte kan utesluta att det kommer att visa sig finnas 
naturliga orsaker till uppståndelsen och att Gud då verkade genom dessa. Se Pannenberg 
2002. 
42 Hägerland & Wassén 2017, 204-207. 
43 Hägerland & Wassén 2017, 12-15; 204-207. 
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möten med den uppståndne skulle vara dessa empiriska konsekvenser.44 Po-
ängen med hypotetisk-deduktiv metod är att ange vilka empiriska fenomen 
som borde föreligga om ett visst påstående är sant. Om dessa empiriska kon-
sekvenser föreligger (vilket Hägerland och Wassén menar) så kan man kon-
statera att det kanske inte är på grund av empiriska resultat som uppståndel-
sens möjlighet avvisas, utan snarare på grund av meta-teoretiska antaganden. 
Detta kan vara legitimt, men bör vara explicit och inte heller den enda till-
låtna meta-teoretiska utgångspunkten, eftersom det leder till vad Karin Jo-
hannesson kallar för en inte-så konfessionalitet: en konfessionell hållning 
som principiellt inte kan utmanas och problematiseras.45 

Ett område där man kan säga att den metafysiska ramen som utgörs av te-
ism respektive ateism påverkar signifikansen av ett vetenskapligt resultat, 
utan att egentligen ändra något i den vetenskapliga tolkningen av detta resul-
tat är kognitionsvetenskaplig religionsforskning. Grundtanken i detta fält är 
att eftersom religion är ett transkulturellt fenomen så borde det finnas en 
grund för religiositet i vår biologiska natur, ungefär som för språk eller mo-
ral. Det innebär inte att de specifika religiösa föreställningarna (eller språ-
ken) är biologiskt betingade, däremot att det finns en biologisk förberedelse 
hos människan för religiösa föreställningar. För vissa ateister innebär detta 
ett stöd för tanken att religion är något rent inomvärldsligt. För vissa teister 
visar det istället att Gud har skapat människan med en inneboende tendens 
att söka sig mot det gudomliga. De är alltså i princip helt överens på det ve-
tenskapliga planet, men har helt olika filosofiska ramverk inom vilka detta 
resultat begripliggörs. Här är det alltså inte så att den meta-teoretiska ramen 
påverkar teoretiska ställningstaganden inom det vetenskapliga arbetet, däre-
mot att den meta-teoretiska ramen innebär att den filosofiska tolkningen av 
den vetenskapliga teorin skiljer sig åt. 

  
Sammanfattning 
Sammanfattningsvis så är budskapet i detta kapitel att för att analysera en 
påstådd konflikt mellan vetenskap och religion bör man: 
 
I sin analys av ett religiöst påstående: 

1. Teoretiskt och teologiskt precisera innehållet i den religiösa utsagan. 
2. Om möjligt filosofiskt transponera den teologiskt preciserade utsagan, 

dvs., med filosofiska begrepp uttrycka innehållet i den teologiska 
preciseringen.  

 
Här är målet att ge den religiösa utsagan en teoretisk uttolkning (om möjligt 
också med hjälp av filosofisk transponering) som gör den maximalt begriplig 

                               
44 Se kapitlet om konsekvensprövning av Karin Johannesson i denna bok, särskilt avsnittet om 
hypotetisk-deduktiv metod. 
45 Johannesson 2009, 64. 
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och trovärdig i ljuset av annan kunskap samtidigt som den bibehåller me-
ningen i det religiösa påståendet. 

För att kritiskt analysera ett vetenskapligt påstående bör man: 
1. Analysera vilka teoretiska nivåer som ett vetenskapligt påstående rör

sig på och vilka ställningstaganden på respektive nivå som anspråket
är beroende av.

Diskutera om det finns filosofiska antaganden i dessa ställningstaganden 
som kan problematiseras och kritiseras. Utgångspunkten är att empiriska 
resultat inte kan problematiseras av en filosof, men att däremot det vidare 
teoretiska och meta-teoretiska ramverket kan tydliggöras, analyseras och 
problematiseras. 
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15 Tankeexperiment som religionsfilosofisk 
metod
Ingrid Lindberg 

I Platons Staten berättas det om Gyges ring, som ger sin ägare makt att bli 
osynlig. I skildringen som följer ställs läsaren inför frågan om den människa 
som finner en sådan ring per automatik kommer att göra orätta eller egoist-
iska handlingar.1 Denna berättelse omnämns ibland som ett av filosofihisto-
riens tidiga tankeexperiment. Ett annat känt exempel är Plutharchos saga om 
Theseusskeppet (även kallad Theseusparadoxen), i vilken författaren pro-
blematiserar relationen mellan skeppet och dess fysiska delar: det vill säga, 
är skeppets identitet intakt, även om dess gamla ruttnande brädor ersätts med 
nya?2 Förutom dessa exempel från antiken, så är filosofihistorien full av 
liknande typer av tankeutmanande berättelser. Samma sak gäller naturveten-
skapen, där några av de mest omvälvande teorierna har en nära koppling till 
olika former tankeexperimenterande. Tankeexperiment är, enligt vårt mo-
derna förståelse, en särskild sorts berättelse där man testar olika intuitioner 
som antas förstärka eller försvaga en teori. På fysikens område har vi exem-
pelvis Newtons skildring av vattnets rörelse i en snurrande hink: en bildlig 
framställning som syftade till att belägga uppfattningen att rummet är abso-
lut.  Andra välkända tankeexperiment är t ex Maxwells demon (kopplad till 
termodynamik), respektive Schrödingers katt och Einsteins EPR-experiment 
(vilka formulerades i respons till kvantmekaniken).  Även om det är de rent 
filosofiska tankeexperimenten som står i fokus för denna text, så kommer det 
att ibland bli nödvändigt att dra paralleller till deras naturvetenskapliga 
”släktingar.” Grundantagandet är således att det finns vissa likheter mellan 
de kognitiva funktioner som tankeexperiment fyller inom en filosofisk re-
spektive en naturvetenskaplig kontext (vilket inte motsäger att det samtidigt 
kan finnas signifikanta skillnader).   

Till skillnad från vanliga standardiserade experiment som utförs ute i den 
fysiska verkligheten (exempelvis i ett laboratorium), så äger tankeexperi-
ment rum i ”the laboratory of the mind.”3 Det vill säga, tankemässigt utfors-
kar vi de möjliga konsekvenser som en hypotetisk situation, vanligtvis åter-

1Platon 1984, 2.359a–2.360d. 
2 Plutarchos  1914, 23.1. 
3 Brown  1991a, 1. 
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given i narrativ form, har. Själva utgångspunkten är således att man, genom 
att mentalt gå igenom alternativa händelseutvecklingar, kan dra slutsatser 
och erövra kunskaper som även har bäring på den verkliga världen utanför 
det fiktiva scenariot. Detta är samtidigt det som ofta ifrågasätts i diskussion-
en om tankeexperiment: det vill säga, hur är det är möjligt att vi kan lära oss 
något om verkligheten enbart genom att tänka?  

 Även om liknande ”hypotetiska berättelser” har existerat under lång tid 
av mänsklighetens historia, så dök namnet ”tankeexperiment” upp först år 
1811 i och med den danske fysikern och kemisten Hans Christian Ørsted. 
För honom handlade det emellertid inte om en specifik och väldefinierad 
epistemisk process, utan snarare om en mer generell förståelse av tankeverk-
samhet som sådan.4 År 1897 skulle fysikern och filosofen Ernst Mach 
komma att använda den tyska versionen av samma begrepp, Gedankenexpe-
riment, för att beteckna naturvetenskapliga experiment som äger rum i utför-
arens fantasi snarare än i den fysiska verkligheten.5 I den samtida diskuss-
ionen utgår man från en snävare tolkning av begreppet, men avstår likafullt i 
de flesta fall från att ge en exakt definition. Enligt James Robert Brown så 
känner man dock igen ett tankeexperiment när man ser det:”We know when 
we see them, and that´s enough to make talking about them possible.”6 I 
Browns taxonomi identifieras emellertid två olika kategorier: konstruktiva 
respektive destruktiva.  De destruktiva tankeexperimenten syftar till att ifrå-
gasätta en viss teori, exempelvis genom att påvisa motsägelser, demonstrera 
att teorin är i konflikt med andra föreställningar som vi håller för sanna, eller 
genom att måla upp kontrafaktiska scenarion (”counterfactual thought expe-
riments”). De konstruktiva exemplaren erbjuder, tvärtom, positivt stöd för en 
teori, t.ex. genom att skapa en illustration som gör teorins påståenden tydliga 
och uppenbara.7 Förutom dessa, finns det även experiment som snarast kan 
beskrivas som heuristiska. Istället för att vara för eller emot specifika teorier, 
erbjuder dessa ett mer öppet prövande av det föreskrivna scenariot.  

 

Filosofiska och religionsfilosofiska tankeexperiment 

Inom filosofin finns ett antal paradigmatiska tankeexperiment. Här följer ett 
urval av de mest kända exemplen: 

Hilary Putnams språkfilosofiska tankeexperiment ”Tvillingvärlden” an-
vändes för att understödja teorin om semantisk externalism. Enligt denna 
teori sitter ords mening inte enbart ”i våra huvuden” utan kan även påverkas 
av miljömässiga faktorer. I tankeexperimentet beskrivs tvillingvärlden som 
identisk med jorden, sånär som på att dess sjöar, floder och hav är fyllda 

                               
4  Ørsted 1920 (1811). 
5 Mach 1976, 134-47. 
6 Brown 2004, 25. 
7 Brown 1986, 4-11. 
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med XYZ istället för jordens H2O. När en jordbo således använder ordet 
”vatten” så har det därför en annan mening än när en invånare i tvillingvärl-
den använder det.8 

John Searles ”Det kinesiska rummet” argumenterar mot uppfattningen att 
en dator (eller någon annan teknisk apparat) kan göras medveten eller intel-
ligent. Scenariot som tecknas är följande: instängd i ett rum finns en person 
som inte förstår kinesiska. Genom en lucka i väggen mottar han/hon med-
delanden med frågor på kinesiska, och förväntas därefter skicka svarsmed-
delanden på samma språk. Till sin hjälp har personen en detaljerad instrukt-
ion och en uppsättning regler som baserats på de mottagna meddelandena. 
Enligt Searles skildring så kan man dock inte förstå kinesiska enbart genom 
att slaviskt följa instruktioner och regler (även om det kan se ut så). Likaså 
kan inte, enligt honom, medvetande och intelligens uppstå enbart via pro-
grammering av en dator.9 

Frank Jacksons formulerade ett tankeexperiment om neurobiologen Mary 
som vet allt om hur det mänskliga färgseendet fungerar. Däremot har hon 
aldrig själv sett färger, eftersom hon tillbringat hela sitt liv i ett svartvitt rum 
med en svartvit TV som enda kontakt med yttervärlden. En dag får hon dock 
komma ut ur rummet och upplever yttervärlden med dess rikedom av färger. 
Bland annat får hon syn på ett fång med röda rosor.  I tankeexperimentet 
ställs frågan om Mary genom denna upplevelse kan lära sig något nytt (det 
vill säga, hur det ”känns” att se färgen röd), som hon inte kunde känna till 
utifrån sina neurobiologiska kunskaper? Syftet är att argumentera emot fy-
sikalism, det vill säga tanken att all kunskap är fysisk kunskap.10 

Edmund Gettiers epistemiska tankeexperiment visar att man, även om 
man har rättfärdigad tro om något, inte nödvändigtvis har kunskap om det.11 
Ett av de scenarier som skildras är hur person X söker ett jobb, men samti-
digt har en rättfärdigad tro att det snarare är person Y som kommer att få det. 
Person X har dessutom en rättfärdigad tro om att person Y har tio kronor i 
fickan, och drar därför slutsten att ”personen som ska få jobbet har tio kronor 
i fickan.” Som händelserna utvecklar sig, så blir det dock oväntat nog person 
X som faktiskt får jobbet. Det visar sig också att även denne (utan att själv 
veta om det och av ren slump) har tio kronor i fickan. Det tankeexperimentet 
således visar är att tron att ”personen som ska få jobbet har tio kronor i fick-
an” visserligen är sann, men ändå inte kan betraktas som kunskap (i synner-
het inte eftersom person X inte visste att han hade tio kronor i fickan).12 

                               
8 Putnam 1973, 700ff. 
9 Searle 1980, 417 ff. 
10 Jackson 1982, 130. 
11 Gettier 1963. 
12 Gettier 1963,122. 
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Det finns även ett antal tankeexperiment som lämnat spår i den religions-
filosofiska historien.13  Ett av de allra mest etablerade är Blaise Pascals 
skildring av tron på Gud som en insats i ett spel där man kan vinna i proport-
ion till vad man satsar. Pascal föreslår att vi ska ta ställning till Guds existens 
utifrån en riskkalkyl. Han tecknar en fyrfältsuppställning där det i den hori-
sontella riktningen står ”Gud finns” och ”Gud finns inte.” I den vertikala 
riktningen står det ”jag tror” respektive ”jag tror inte.”  Den vinnande strate-
gin är, enligt Pascal, att välja att tro på Gud.  Om Gud finns så har den tro-
ende en stor vinst att vänta (det eviga livet i Guds himmel). Om det visar sig 
att Gud inte finns, så är förlusten däremot överkomlig. Men för den som 
väljer att inte tro på Gud, och om det visar sig att Gud existerar, så är förlus-
ten tvärtom enorm (evigheten i helvetet).14 

William Paley formulerade en annan typ av tankeexperiment genom att 
utgå från analogin mellan en gudomlig skapare och en urmakare. Genom att 
studera en klocka kan man se att den är konstruerad, och på samma sätt är 
det med naturen, menade han. Utifrån de olika delarnas samspel så kan man 
dra slutsatsen, enlig detta resonemang, att det måste finnas en konstruktör 
eller skapare som ligger bakom allt detta.15 

På 1940-talet skapade John Wisdom ett tankeexperiment som handlar om 
en osynlig trädgårdsmästare. Här beskrivs hur två män återvänder till en 
övergiven trädgård och finner, bland allt ogräs, att några av de gamla plan-
torna är överraskande livaktiga. De får veta att ingen sett till någon person 
som arbetat i trädgården. Den ene mannen vidhåller dock att en trädgårds-
mästare måste ha varit där medan alla andra människor sov. Den andra me-
nar att detta är omöjligt, eftersom grannarna isåfall borde ha hört när arbetet 
pågick. Dessutom borde väl någon som bryr sig om plantorna även ha be-
mödat sig med att hålla ogräset borta? Den förste mannen inflikar att blom-
mornas arrangemang – och den skönhet och den meningsfullhet detta åter-
speglar – talar för att en (för deras ögon osynlig) trädgårdsmästare varit ak-
tiv. Samtalet fortlöper, alltmedan männen kommer på nya saker som anting-
en stärker eller försvagar denna tro. Vad tankeexperimentet således 
problematiserar är att samma fakta kan användas för att antingen stödja eller 
underminera en trosföreställning.16 I Anthony Flews senare omskrivning och 
vidareutveckling av Wisdoms berättelse, skildras hur den troende personen 
utför en serie av test för att fastställa trädgårdsmästarens existens. 17För varje 
test som misslyckas så modifierar han sina påståenden, och skeptikern ut-
brister frustrerat: ”Just how does what you call an invisibe, intangible, eter-

                               
13 För en samtida diskussion kring religionsfilosofiska tankeexperiment se Taliaferro 2001 
och Taliaferro & Knuth 2017. 
14 Pascal 1971,  2.359a-2.360d. 
15 Paley 1972 (1802). 
16 Wisdom 1944-45, 191-192. 
17 Flew 1955. 
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nally elusive gardener differ from an imaginary gardener or even from no 
gardener at all?”18 

Man kan även finna ett antal tankeexperiment i den religionsfilosofiska 
litteraturen som behandlar möjligheten att föreställa sig ett liv efter döden – 
det vill säga, den personliga identitetens kontinuitet efter den fysiska krop-
pens upplösning. Man har exempelvis diskuterat om det är personen själv 
som återuppstår, eller om det snarare är en kopia av denne. Peter Van 
Inwagen har t ex formulerat ett scenario där Gud, vid dödsögonblicket, ersät-
ter den avlidna kroppen med ett simulacrum som därefter begravs eller kre-
meras.19 I respons till van Inwagens förslag så formulerade Dean Zimmer-
man i sin tur ett tankeexperiment med en fallande hiss som stannar ögon-
blicket just innan den ska slå i marken.20 

The escape is by a hair’s breadth, effected by a miraculous last minute 
“jump” that takes me out of harm’s way. So I am tempted to call this story 
“the falling elevator model of survival” — for you will recall that, according 
to the “physics” of cartoons, it is possible to avoid death in a plummeting el-
evator simply by jumping out in the split second before the elevator hits the 
basement floor. I argue that it is consistent with the rest of van Inwagen’s 
materialistic metaphysics that our bodies do something like that when we 
die.21  

 

Tankeexperimentens roll i kunskapsprocessen 
Vad är det som egentligen händer när vi tankeexperimenterar, och kan en 
sådan process verkligen ge upphov till ny kunskap?  Den filosofiska diskuss-
ionen kring dessa frågor har utgått från naturvetenskapliga såväl som filoso-
fiska tankeexperiment. Ibland behandlas dessa som separata och mer eller 
mindre väsensskilda fenomen, andra gånger ligger fokus snarare på deras 
gemensamma drag.  

Enligt Thomas Kuhn hjälper tankeexperimentens narrativa struktur och 
visuella karaktär vetenskapsutövare att upptäcka anomalier som de tidigare 
sett men ignorerat. Detta kan bidra till en kris i det rådande teoretiska para-
digmet, och leda till att vetenskapsvärlden konceptualiserar verkligheten på 
ett nytt sätt (trots att inga nya data har framkommit).22 John Norton är av en 
helt annan åsikt, och menar snarare att tankeexperiment inte är något annat 
än ”förklädda” argument i bildmässig form. De startar, enligt honom, i pre-
misser som grundar sig på empirisk erfarenhet och använder sig sedan av 
deduktiva eller induktiva metoder för att nå fram till sina slutsatser. 23James 
R. Brown anlägger tvärtom ett platonskt perspektiv på de naturvetenskapliga 
                               
18 Flew 1955, 96. 
19 Van Inwagen 1978, 121. 
20 Zimmerman, 1999. 
21 Zimmerman 1999, 196. 
22 Kuhn 1977, 240 ff.. 
23 Norton 1991, 2004. 
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tankeexperimenten, och menar att vissa av dem ger oss a priori tillgång till 
den metafysiska värld av universaler som ligger bakom våra naturlagar. En 
förutsättning för detta resonemang är matematisk platonism, och utgångs-
punkten att matematiska objekt och fakta existerar oberoende av oss. Brown 
är således realist i förhållande till naturlagarna, men anser samtidigt att dessa 
är baserade på en abstrakt dimension utanför tid och rum. Tankeexperiment 
fungerar således, enligt hans synsätt, som teleskop riktade mot en bortomlig-
gande platonsk verklighet, och framkallar, i sin tur, intuitioner om denna.24 

Ytterligare ett perspektiv företräds av exempelvis Tamar Szabó Gendler, 
Nancy Nersessian och Nenad Miščević. De utgår från att tankeexperiment 
fungerar som mentala modeller som vi manipulerar med hjälp av vår fantasi. 
Liksom Brown hävdar de att tankeexperiment möjliggör intuitioner om verk-
ligheten. En sak som emellertid skiljer dem från honom, är att de inte baserar 
sig på platonism, utan snarare utgår från naturalism.25  

Enligt Gendler så aktualiserar tankeexperiment, genom sin visuella fram-
ställning, andra typer av representationsscheman än vad abstrakta presentat-
ioner gör. Kontemplationen av ett imaginärt scenario kan således väcka 
kvasi-sensoriska och kvasi-observationella intuitioner. Dessutom kan närva-
ron av mentala bilder, enligt henne, spela en avgörande kognitiv roll i for-
mandet av trosföreställningar och vårt rättfärdigande av dessa.26 Hon exemp-
lifierar genom att be läsaren föreställa sig sin grannes vardagsrum, och sam-
tidigt ställa sig frågorna: Om jag målar väggarna klargröna, skulle det skära 
sig mot färgen på den nuvarande mattan? Om jag flyttar undan alla möbler, 
skulle då fyra elefanter få plats i rummet? Och om jag flyttar undan alla 
utom en elefant, skulle där vara tillräckligt med utrymme för att cykla om-
kring utan att riskera att välta när man ändrar riktning? Gendler ber sedan 
läsaren att anta att denne, efter att ha kontemplerat dessa frågor, verkligen 
tror att grön färg skulle skära sig med mattan, att fyra elefanter är för många 
för att få plats i rummet, och att en cykeltur runt nämnda rum skulle vara en 
klar utmaning. Frågan är emellertid, skriver hon, om det är fråga om nya 
trosföreställningar, och om dessa, i sin tur, är rättfärdigade. Om så är fallet, 
vad är då källan för deras nymodighet och rättfärdigande? Ett sätt att besvara 
den sistnämnda frågan är att utgå från att det är fråga om en rent deduktiv 
process angående saker som läsaren redan på förhand haft sann rättfärdigad 
tro om (om elefanters och vardagsrums storlek, den möjliga gestaltningen av 
objekt i rum som styrs av euklidisk geometri, och så vidare). 27 Gendler ifrå-
gasätter emellertid om det verkligen är så vi ska förstå det kognitiva händel-
seförloppet:   

                               
24 Brown 1991, 2004. 
25 Gendler  1998, 2000, 2004; Nersessian 1992, 2007; Miščević 1992, 2007. 
26 Gendler  2004. 
27 Gendler  2004, 1156-1159. 



 279

But is that really what happened? My inclination is to think not. Rather, what 
happened is that [you] formed a judgment on the basis of your manipulation 
of your mental image, and—using that new information—went on to draw 
your conclusion about the more general statement for which you took it to be 
evidence … Didn’t you, instead, discover something about bikes and living 
rooms by imagining having a certain experience? Likewise with the color 
case. While   you may have known beforehand that your neighbor’s rug looks 
like this, and that green looks like that, was it really a matter of deductive or 
inductive inference that led you to the conclusion that—were they adjacent—
you would judge them to clash? Wasn’t it instead as if you performed an ex-
periment-in-thought, on the basis of which you got some new information 
about your own judgments, which (perhaps because of tacit beliefs that you 
hold) you took to be relevant data in answering the question at hand?28  

 
Ytterligare ett sätt att förhålla sig till tankeexperiment är att se dem som 
estetiska objekt och litterära fiktioner. David Davies och Kendall Walton är 
exempel på filosofer som snarare valt att anlägga ett sådant perspektiv. I 
Kendall Waltons fall handlar det exempelvis om att se på dem som en slags 
rekvisita (”props”) som möjliggör vårt fantiserande kring fiktiva världar.29 

 

Den kunskapsgrundande berättelsen 
På 2000-talet började ett antal författare (t ex John Polkinghorne, Yiftach 
Fehige, Niels Henrik Gregersen m fl.) använda begreppet ”teologiska tanke-
experiment”. Även om en del av de tankeexperiment de refererar till lika 
gärna skulle kunna benämnas ”religionsfilosofiska” så signalerade namnby-
tet att skildringarna framförallt hämtas ur den judisk-kristna teologiska trad-
itionen. Ett tankeexperiment är således teologiskt, enligt Fehiges sätt att se 
det, ”if and only if the intuitions it employs depend on revelation.”30 Enligt 
honom hjälper de tankeexperiment som vi finner i Nya testamentet oss att 
komma åt de ursprungliga intuitioner som de första Jesusanhängarna hade 
(”the data of original revelation”)31. En del av dessa antar en apologetisk 
natur, medan andra kan vara mer heuristiska eller kritiska (t ex genom att 
ifrågasätta vissa typer av gudsbilder, förutfattade meningar om det andliga 
livet, och så vidare). Enligt Fehiges perspektiv så kan således en del av de 
textavsnitt som vi traditionellt har refererat till som ”allegorier”, ”metaforer” 
eller ”liknelser” också förstås i tankeexperimenterande termer. Fehige menar 
även att själva inkarnationsläran faktiskt kan ses som ett slags tankeexperi-
ment, eftersom den tankemässigt tänjde på dåtidens konceptuella distinktion 
mellan gudomligt och mänskligt.32 

                               
28 Gendler 2004, 1158-159. 
29 Davies 2007, Walton 1990. 
30 Fehige 2014, 388. 
31 Feige 2012, 283. 
32 Fehige 2012, 274-277. 
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I detta sammanhang kommer jag inte att gå närmare in på diskussionen 
kring teologiska tankeexperiment. Vad jag däremot tänker att ta fasta på, är 
det Fehiges betoning av tankeexperiment som exempel på litterär fiktion, 
och att dessa kan bidra positivt till den teologiska diskursen.33 Han tar här 
sin utgångspunkt i Eleonore Stumps påstående att analytisk filosofi generellt 
sett har förbisett den specifika typ av kunskap som vi kan få tillgång till via 
berättelser (”storytelling”) och litterär fiktion. Det kognitiva innehållet i be-
rättelser kan inte alltid reduceras till dess propositionella innehåll, utan man 
bör även ta hänsyn till dess icke-propositionella egenskaper, menar hon. 
Icke-propositionell kognition kan man emellertid inte få tillgång till via ett 
tredje persons perspektiv, utan den har en mer subjektiv eller interaktiv ka-
raktär.34 Fehige summerar hennes observationer och ger sitt eget perspektiv 
på deras betydelse för filosofisk teologi liksom diskussionen om teologiska 
tankeexperiment:  

From Stump’s perspective, then, it follows that taking thought experiments 
seriously will lead to a transformation of the way philosophical theology is 
conducted. For example, required is the use of methods of literary criticism in 
philosophical inquiry. It means also a transgression of the well-defined realm 
of precise, compelling arguments in philosophical conduct, for which de-
fenders of the enterprise of Analytic Theology have a soft spot. Precise, com-
pelling arguments are to be valued but they “are not everything. If we insist 
on rigour above everything else, we are in danger of getting it above every-
thing else: a fossilized view of the world, unable to account for the richness 
of reality in which we live our lives” (Stump 2009, 261). Indeed, an overem-
phasis on conceptual clarity and rigor in propositional reasoning may be the 
root cause for so many of the distortions of Christianity that we find in the 
writings of some prominent Christian Analytic Theologians, such as Richard 
Swinburne. 35  

 
Utifrån ett sådant resonemang blir det intressant att undersöka på vilka sätt 
en berättelse isåfall är kunskapsgivande. En annan väsentlig fråga är 
huruvida tankeexperiment framförallt bör ses som just fiktiva berättelser, 
och om detta påverkar hur vi bedömer deras epistemiska roll. David Davies 
lyfter särskilt fram fyra sätt som fiktiva berättelser kan ge kunskap. För det 
första, kan de vara en källa till faktisk information om verkligheten. (Det vill 
säga, ”sanningen-i-berättelsen” överlappar ” sanna påståenden om verklig-
heten utanför berättelsen.)  För det andra, menar Davies, är det möjligt att se 
fiktionerna som implicita exempel på generella principer (moraliska, metafy-
siska, psykologiska, osv.) som styr händelser i den verkliga världen. För det 
tredje kan berättelserna vara en källa till kategorisk förståelse. Detta sker 
exempelvis när den fiktiva värld som presenteras använder sig av nya kate-
gorier som fungerar som konceptuella ramverk med vars hjälp vi kan analy-
                               
33 Fehige 2017. 
34 Stump  2009. 
35 Fehige 2017, 190. 
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sera verkligheten. Ord som exempelvis ”1984” (hämtade från George Or-
wells roman 1984) möjliggör för läsaren att kritiskt undersöka, och därmed 
inhämta kunskap om, hur en socio-politisk struktur utövar kontroll över in-
divider. Litterära fiktioner kan även, för det fjärde, bidra med affektiv kun-
skap om ”hur det skulle vara” att befinna sig i vissa typer av omständigheter. 
Det är möjligt att dessa insikter, i sin tur, påverkar hur vi senare faktiskt age-
rar i världen utanför berättelsen.36   

De religionsfilosofiska tankeexperimenten kan använda sig av en eller 
flera av dessa kunskapsvägar, beroende av deras innehåll och vilken argu-
mentativ poäng som ska göras. I ett medvetet skapat tankeexperiment (som 
exempelvis Johns Wisdoms skildring av den osynliga trädgårdsmästaren) så 
har narrativet manipulerats till att lyfta fram vissa aspekter för läsaren. Detta 
skiljer sig från de berättelser som först i efterhand börjat betraktas som tan-
keexperiment, och som därför är mindre riktade och specifika. De scenarier 
som t ex målas upp i ”teologiska tankeexperiment” innefattar därför ofta fler 
dimensioner än de som särskilt stödjer den slutsats som skildringen förväntas 
leda fram till. Evangelieberättelser har exempelvis ofta ett relativt sparsma-
kat framställningssätt, men kan ändå innehålla detaljer som egentligen inte är 
nödvändiga för att få fram ”huvudpoängen”.  Anledningen att författaren 
tagit med dem är snarare att de göra scenariot mer levande, fångar läsarens 
uppmärksamhet, eller (om man hävdar att berättelserna faktiskt återger en 
historiskt reell händelse) kanske till och med är ett ”minne” från den verkliga 
situationen. 

 

Filosofisk intuition och”armchair philosophy” 
Intuitionens roll i tankeexperimenterande har föranlett en ingående filosofisk 
diskussion. En återkommande kritik är exempelvis att de fungerar som ”in-
tuition pumps.” De tvingar, enligt denna uppfattning, fram slutsatser på ett 
sätt som vilar på fördomar och felaktigt ”common sense.”37 Reflekterandet 
kring filosofisk intuition hänger ihop med en större diskussion om filosofisk 
metodologi, och huruvida kunskap kan skapas utan att några nya empiriska 
fakta eller information inhämtas. En klassisk filosofisk utgångspunkt är att 
det finns kunskap som är a priori, det vill säga oberoende av sinnesintryck 
men vars giltighet det ändå går att bevisa. Ett exempel på detta kan t ex vara 
satsen "alla ogifta män är ungkarlar”, där sanningsvärdet enbart är beroende 
av de ingående begreppens betydelse. Ett lite nedsättande, (om än ganska 
ofta förekommande) namn på ett sådant kunskapsinhämtande är ”armchair 
philosophy.”  

Somliga menar att man, för att kunna avskriva tankeexperimenterande 
som ett användbart filosofiskt verktyg, behöver kunna visa att intuition inte 

                               
36 Davies  2007, 35-36; 2010, 56-52. 
37 Dennett 1991, 1995. 
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är en fruktbar källa för kunskap. Timothy Williamson anser emellertid att det 
vi kallar intuition snarare är fråga om en slags kontrafaktisk bedömning som 
involverar samma slags kognitiva kapaciteter som vi använder varje dag.38 
Ett ännu starkare ifrågasättande kommer från experimentella filosofer (Step-
hen Stich, Jonathan Weinberg, Shaun Nichols med flera) som problematise-
rar hur fenomenet ”intuition” traditionellt förståtts inom filosofin. Istället för 
att uppfatta det som en universell och oföränderlig epistemisk norm bör man 
snarare se det som ett empiriskt omdöme som varierar emellan kulturer och 
socioekonomiska grupper, menar de. Utifrån en tvärkulturell studie av hur 
människor från olika bakgrunder och kontexter förstår Gettiers tankeexperi-
ment rapporterar exempelvis Weinberg och hans medförfattare att det finns 
demografiska skillnader. Det vill säga, det finns en variation i hur subjekt 
från olika länder uppfattar relationen mellan ”kunskap” respektive ”sann 
rättfärdigad tro.”39 Denna slutsats har emellertid tillbakavisats av senare och 
mer omfattande studier som konstaterar att det snarare verkar finnas stor 
samstämmighet mellan de Gettier-intutioner som människor från olika delar 
av världen uppvisar40: 

We have provided evidence that the Gettier intuition is universal, removing 
one of the crucial bits of evidence for the cross-cultural challenge to the role 
of intuitions in philosophy…Second, we have provided evidence that people 
across cultures share a core folk epistemology, just as they share a folk phys-
ics or a folk biology…Furthermore, we have identified a possible component 
of this core folk epistemology: It is plausible that across languages the word 
that is used to translate “to know” refers to a property speakers distinguish 
from the possession of a mere justified belief.41  

 
Andra studier har även undersökt huruvida det finns könsskillnader i relation 
till tankeexperiment och intuitioner.42 Om det visar sig att det verkligen före-
ligger skillnader mellan mäns och kvinnors intuitiva förståelse, skulle detta 
delvis kunna förklara kvinnors underrepresentation inom filosofi, förslår 
Stich och Buckwalter.43 Om kvinnliga filosofistudenter t ex på ett tidigt sta-
dium upptäcker att deras intuitioner går emot majoritetens dylika, finns det 
en risk att de känner sig ”puzzled or confused or uncomfortable or angry or 
just plain bored. . . [or] convinced that they aren’t any good at philosophy.” 
44 Adelberg et al.  tillbakavisar dock denna hypotes, och poängterar att i 
flertalet av de (få) studier som undersökt frågan, så har inga tydliga skillna-
der påvisats.45 En feministisk kritik som även riktats mot Buckwalters och 

                               
38 Williamson 2004, 2007, 179–207. 
39 Weinberg et al. 2001. 
40 T ex Machery et al. 2017 a, b. 
41 Machery  2017a, 655. 
42 Buckwalter  & Stich 2014; Adelberg et al. 2015; Seyedsatamdost 2015; Holtzman 2016. 
43 Buckwalter & Stich 2014. 
44 Buckwalter & Stich 2014, 333. 
45 Alderberg et al. 2015. 
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Stich’s hypotes, är att det finns en oklarhet kring huruvida dessa eventuella 
skillnader skulle vara naturliga och medfödda, eller om det snarare är ett 
resultat av social och samhällelig påverkan. Istället för att fokusera på indi-
viduell intuition, borde de experimentella filosoferna närma sig frågan från 
ett större, socialt och samhälleligt perspektiv, anser exempelvis Lisa H. 
Schwartzman.46  

 

Tankeexperimenterande som filosofisk metod – några 
iakttagelser 
Ett tankeexperiment kan, som jag nämnde inledningsvis, fylla olika funkt-
ioner. De kan retoriskt argumentera för eller mot en viss teori, men också 
vara mer öppet heuristiska och prövande. Vad som är ett lyckat respektive ett 
misslyckat tankeexperiment beror, således, på vad själva syftet med tanke-
experimenterandet är. När man bedömer det enskilda experimentet, finns det 
emellertid några generella aspekter som man kan lyfta fram.  

I den mån ett tankeexperiment ska användas för att bevisa eller under-
stödja en specifik vetenskaplig teori, kan kraven på intersubjektivitet och 
repeterbarhet vara viktiga att ha i åtanke. Som tidigare har nämnts, så kan 
olika individer reagera väldigt olika på ett och samma tankeexperiment. När 
två personer beger sig in i ett samma scenario, är det därmed mindre troligt 
att de gör exakt identiska erfarenheter därinne. Det faktum att skildringen 
har en fastställd form, innebär således inte att den leder fram till att en och 
samma intuition repeteras hos alla som tar del av den. Bland filosofer råder 
det t ex inte sällan oenighet kring vilken slutsats som vissa tankeexperiment 
faktiskt leder fram till. Som exempel kan vi ta Frank Jacksons skildring av 
den blinda neurobiologen Mary som en dag får möjlighet att uppleva ytter-
världens färgrikedom. På frågan om hon därigenom har lärt sig något nytt 
svarar Jackson själv ett tveklöst ”ja”,47 medan Paul Churchland lika själv-
klart hävdar motsatsen.48 Att avgöra vem av dem som har rätt är däremot 
omöjligt att göra, allra helst som bägge utgår från väldigt olika filosofiska 
utgångspunkter och kunskapsdefinitioner. 

Ytterligare en sak att ta hänsyn till är huruvida det föreskrivna scenariot 
utgår från realistiska grundantaganden eller ej. Precis som vetenskapliga 
modeller så presenterar tankeexperimenten ett idealiserat scenario där endast 
de väsentliga händelserna presenteras. De aspekter som anses mindre viktigt 
reduceras däremot bort. Detta skapar en isolerad och artificiell situation som 
inte nödvändigtvis motsvarar vad som skulle hända om samma scenario ut-
spelade sig i verkligheten. Det som finns i experimentet är, så att säga, bara 
det som dess författare har valt att placera in där. I verkliga livet är det tvär-

                               
46 Schwartzman 2012. 
47 Jackson 1986, 291 ff. 
48 Churchland 1985, 22-28. 
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tom en mängd olika oförutsedda faktorer som kan påverka händelsernas 
utveckling. En viktig fråga att ställa sig är därför om man, utifrån den skild-
rade episoden, verkligen får tillgång till all relevant bakgrundsinformation. 
Det handlar inte om att bli serverad en minutiös detaljredogörelse utan, sna-
rare, om att fundera över om det finns väsentliga komponenter som saknas i 
beskrivningen.  

 Filosofiska tankeexperiment  utspelar sig ofta i ganska spektakulära och 
ovanliga miljöer (tvillingvärldar, en hjärna nedsänkt i en livsuppehållande 
vätska, zombies som saknar förmågan att uppleva den subjektiva fenomen-
världen/qualia, och så vidare). Detta kan leda till  ett ifrågasättande av expe-
rimentens generaliserbarhet. Paul Thagard menar, exempelvis, att filosofer 
tenderar att hamna i spekulationer kring vad som är sant i den modala logi-
kens ”möjliga världar”, snarare än utifrån den värld där vi själva lever: 

The assumption is that philosophy should be aimed at discovering essences, 
properties that     hold in all possible worlds, so there is no point in collecting 
evidence that only applies to the world we happen to inhabit. In contrast, the 
approach to philosophy that I sketch below claims  that it is much more pro-
ductive for philosophical reflection to build on what is known about this 
world, because there is scant hope of gaining knowledge about what is true of 
all possible worlds.49  

 
Till de tillspetsade filosofiska tankeexperimentens försvar, vill jag dock 
hävda att det ibland kan vara just deras ögonbrynshöjande form som möjlig-
gör att mer abstrakta (och ibland generellt giltiga) principer lyfts fram. Det 
som är konkret i tankeexperimentets skildring är, i dessa fall, inte avsett att 
rakt upp och ner ställas mot vad som är konkret i den verkliga världen. Det 
fungerar här snarare som en slags färgstark rekvisita som får oss att lägga 
märke till det som gömmer sig ”under ytan.” Själva anledningen till att expe-
rimentet görs i ”tankens laboratorium” kan dessutom vara att de finns förde-
lar med att mer distanserat föreställa sig ett visst scenario, utan att fastna i 
konkretiseringens begränsningar. Med fantasins hjälp kan vi föreställa oss 
”det i verkligheten orealiserbara”, men som samtidigt vidgar våra perspektiv 
för hur just verkligheten som sådan (i dess konkreta eller abstrakta form) ska 
betraktas.   

När det gäller de religionsfilosofiska tankeexperimenten, så visar de dock 
ofta på nödvändigheten av att låta det exceptionella och det generella exi-
stera sida vid sida. Å ena sidan skildrar de ofta andliga eller etiska fenomen 
som transcenderar vår vardagsverklighet. Å andra sidan, så kan vi inte före-
ställa oss det bortomvärldsliga utan att koppla ihop det med de inomvärlds-
liga, mänskliga erfarenheter vi redan gjort. Detta blir t ex tydligt när vi an-
vänder metaforer eller analogier för att kunna beskriva det gudomliga. 
Samma grundförutsättning präglar de religiösa tankeexperimenten (relig-

                               
49 Thagard, 2014: 297-298. 
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ionsfilosofiska respektive teologiska), vilka dessutom ofta är kopplade till 
mänskliga, meningssökande livssituationer. Som exempel kan vi ta Søren 
Kierkegaards reflektion kring den bibliska berättelsen om hur patriarken 
Abraham, på Guds uppmaning, är villig att offra sin egen son Isak på berget 
Moria.50 I Fruktan och bävan utgör den episoden startpunkt för Kierke-
gaards reflektioner kring trons paradoxalitet. Som läsare placeras vi här in i 
ett dilemma: Å ena sidan är Abraham på väg (utifrån en allmän förståelse) 
att utföra ett mord. Å andra sidan agerar han i ett absolut förhållande till 
Gud, vilket leder till att hans agerande ställs över det allmänt normativa.51 
För att kunna delta i Kierkegaards existentiella tankeexperiment krävs det 
således två saker av oss. Vi måste kunna föreställa oss dels det som är nor-
mativt generaliserbart till vårt eget samhälle, dels det högre värde som (en-
ligt Kierkegaard) transcenderar de generaliserbara och inomvärldsliga nor-
merna. Förutom detta, och kanske allra viktigast, är att vi på ett personligt 
plan lever oss in och brottas med det dilemma som tankeexperimentet ställer 
oss inför. Endast utifrån ett sådant förhållningssätt kan vi till fullo tillgodo-
göra oss den utmaning som Kierkegaard presenterar för oss.  

Religionsfilosofiska tankeexperiment rymmer, precis som Kierkegaards 
reflektion kring Abraham och Isak, således en komplexitet av många olika 
nivåer och subjektiva respektive objektiva komponenter. Till skillnad från de 
renodlat naturvetenskapliga eller logiska tankeexperimenten, kan det dessu-
tom finnas en existentiell dimension som inte helt självklart låter sig beskri-
vas som enbart ett ställningstagande för eller emot en viss teori.  
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16 Intuition och emotion i filosofiskt 
forskningsarbete
Johan Eddebo, Mikael Sörhuus 

Har intuitionen en plats i det kritiska tänkandet, och kan den spela en frukt-
bar roll i filosofiskt forskningsarbete utan att medföra godtycke? 

Intuitionen är ett omtvistat begrepp. I vardagligt tal likställs den ofta med 
den ”magkänsla” som i vissa situationer antas hjälpa oss att agera på rätt sätt 
eller ställa rätt frågor. Ibland beskrivs den med psykoanalysens terminologi 
som ”det undermedvetnas” processer som behandlar information som inte är 
direkt tillgänglig för det medvetna tänkandet, och som ofta antas förmedla 
sina resultat på den känslomässiga nivån.  

I den klassiska filosofin användes intuitionsbegreppet däremot för att be-
teckna förnuftets direkta, omedelbara skådande av verklighetens natur, av 
grundläggande och nödvändiga sanningar som t ex. motsägelselagen eller 
fundamentala matematiska regler. 

De båda perspektiven är inte oförenliga. En förståelse av intuitionen som 
betonar det emotionella eller det subliminala utesluter inte uppfattningen att 
intuitionen också är någonting som direkt ställer det mänskliga förnuftet i 
relation till den abstrakta eller konkreta verkligheten omkring oss och inom 
oss. Givet de intima kopplingarna mellan den känslomässiga nivån och de 
kognitiva processerna som samtida emotionsforskning klarlagt, är det också 
tydligt att intuitionen som begrepp inte kan diskuteras separat från en mer 
ingående diskussion av emotioner. 

Vi avser i det här kapitlet därför att sammanföra det emotionella och det 
rationella perspektivet på intuitionen. Syftet med det här kapitlet är alltså att 
belysa intuitionens praktiska användningsområde för filosofiskt arbete under 
förutsättning att vi utgår från en definition av intuitionen som gör den både 
känslomässigt förankrad och epistemiskt relevant. Vi kommer först att fast-
ställa en sådan definition, sedan kort diskutera hur och under vilka omstän-
digheter vi kan närma oss den intuitiva erfarenheten, och i detalj analysera 
hur intuitionen kan användas och vilken funktion den kan ha i forskningsar-
betet. 

Vi kommer i och med detta att förankra diskussionen i den klassiska filo-
sofins såväl som den fenomenologiska traditionens ståndpunkt att intuitionen 
närmast kan förstås som en form av erfarenhet. Det innebär en viss avgräns-
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ning i förhållande till våra dagars analytiska filosofi som ofta likställer intuit-
ionen med specifikt en trosföreställning eller en tendens att tro någonting.1 
Den ståndpunkt vi utgår ifrån innebär istället att intuitionen är en upplevelse 
eller erfarenhet (ofta emotionellt förankrad) som förvisso kan ge oss en ten-
dens att tro någonting eller som kan skapa trosföreställningar, men som inte i 
sig går att likställa med trosföreställningar eller sådana tendenser. 

Intuitionen har alltså följande aspekter i vår förståelse: 
 

 Den är en form av upplevelse 
 Intuitionen är ofta emotionellt förankrad. Samtidigt är emotioner, tagna 

för sig själva, en form av intuition.  
 Den har en omedelbar och direkt karaktär (liksom sinneserfarenheter) 
 Den kan öppna vägar för den förnuftsmässiga analysen 
 
Intentionalitet och intuition 
För Henri Bergson, den franske filosof som var särskilt uppmärksammad 
före Första världskriget, var intuitionen kärnan i den filosofiska metoden, 
men också på sätt och vis målet för filosofiskt arbete. Intuitionen är för 
Bergson en typ av direkt, omedelbar erfarenhet av verkligheten i sig. När 
vårt subjektiva själv vänder sig till någonting annat, och verkligen möter 
detta andra som det är i sig själv, så är det enligt Bergson möjligt för oss att 
faktiskt förenas med det som vi vänder oss till, och direkt erfara vad som 
inte är tillgängligt för analys eller helt kan beskrivas med språket.2 Bergson 
menar att vad han kallar en förståelsens sympati därigenom är möjlig, genom 
vilken vi faktiskt kan ställa oss inom det vi vänder oss till, vare sig det är ett 
abstrakt eller konkret objekt, och direkt erfara det på ett sätt som inte behö-
ver (eller ens kan) förmedlas symboliskt eller språkligt. 

För Bergson är den här intuitionen alltså målet med filosofiskt arbete, 
men också en del av metoden. I hans perspektiv uppnås intuitionen nämligen 
delvis med hjälp av symbolerna och språket, som bygger upp en analys av 
objektet. Den här analysen leder oss mot objektet, men intuitionen låter oss 
sedan gå bortom analysen så att vi kan gå in i ett slags sympatisk relation 
med objektet i sig. Den här sympatiska relationen och den förståelse som den 
ger upphov till, är för Bergson själva syftet med filosofin. 

Vi ska inte ytterligare utforska Bergsons system, eller ta de här beskriv-
ningarna för givna, men vi ska använda oss av hans grundläggande modell 
av intuitionen som utgångspunkt. Det innebär alltså att vi godtar möjligheten 
av en direkt, och oförmedlad upplevelse av det objekt vi studerar, som sam-
tidigt är epistemiskt relevant. Alltså att en intuitiv upplevelse som inte går att 

                               
1 Pust 2017.  
2 Bergson 1912, 7-10.  
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likställa med en beskrivning av objektiva fakta (men som i sig själv förstås 
kan utgöra ett objektivt faktum), kan ha en kunskapsalstrande funktion. 

Men frågan är då hur vi kan närma oss den här intuitiva upplevelsen. Hur 
uppnår vi intuitionen så att vi kan använda oss av den? Ett användbart per-
spektiv på den frågan kan hämtas från konsten. I konstnärligt arbete före-
kommer ofta en föreställning om inspirationen som väsentlig för konstnärligt 
skapande och kreativitet, där inspirationen kan liknas vid en insikt som 
kommer till oss under förutsättning att vi är öppna för inspirationen och ak-
tivt närmar oss det material vi arbetar med, vare sig det är orden i en dikt, 
färgerna och duken vi målar med eller det instrument vi komponerar för. 
Inspirationen uppfattad på så sätt kan betraktas som synonym med intuition-
en. Med filmmakaren David Lynchs ord, 

 
You don’t just start painting. You have to sit for a while and get some kind of 
mental idea in order to go and make the right moves. And you need a whole 
bunch of materials at the ready. … Nature plays a huge part in it. Putting dif-
ficult materials together … causes its own organic reaction. Then it’s a matter 
of sitting back and studying it and studying it and studying it; and suddenly, 
you find you’re leaping up out of your chair and going in and doing the next 
thing. […]  

Desire for an idea is like bait. When you’re fishing, you have to have pa-
tience. You bait your hook, and then you wait. The desire is the bait that pulls 
the fish in – those ideas. The beautiful thing is that when you catch one fish 
that you love, even if it’s a little fish – a fragment of an idea – that fish will 
draw in other fish, and they’ll hook onto it. Then you’re on your way. Soon 
there are more and more fragments, and the whole thing emerges.3 

 
Inspirationen uppnås i det här fallet alltså genom att konstnären aktivt riktar 
sig mot det material som används för skapandet, och förhåller sig mottaglig 
för de idéer som uppenbarar sig så att de kan infångas. Tanken är att vi av-
siktligt måste rikta in vårt medvetande mot det vi studerar, och förhålla oss 
öppna för att det vi studerar svarar oss tillbaka. Det här är mycket likt Berg-
sons förståelse av intuitionen, där relationen mellan det vi betraktar och oss 
själva får en ömsesidig karaktär. Detta kan som en parentes kontrasteras mot 
det traditionellt positivistiska perspektivet på förståelse där det aktiva förnuf-
tet snarare sönderdelar och analyserar ett passivt objekt. 

Kontentan är att vi som utforskande eller skapande subjekt ur det här per-
spektivet inte tillskrivs en överordnad position i förhållande till det studieob-
jekt, den idé eller det konstverk vi arbetar med. Så här resonerade också den 
ryske religionsfilosofen Vladimir Solovyov. Intuitionen betecknade för ho-
nom mötet mellan ett jag och ett du som båda är självständiga aktörer – ett 
möte som föregår våra försök att beskriva det och med språket ta kontrollen 
över den verklighet vi står inför. För Solovyov kan dock också det omedel-
bara mötet och den intuitiva förståelsen vara resultatet av det rationella och 

                               
3 Lynch 2007,  25.  
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diskursiva analysarbetet. Det kan alltså uppkomma som frukten av det idoga 
analysarbetet ifall vi också är öppna inför studieobjektets gensvar, ungefär 
som hur David Lynch beskriver inspirationens välförberedda men också 
plötsliga och oförutsägbara uppkomst ovan. 

Men är då konstnärligt skapande samma sak som filosofiskt forskningsar-
bete? Nej, eftersom sammanhangen inte är identiska och arbetsprocesserna 
olika så bör man inte likställa dem. Det finns dock tydliga paralleller mellan 
konstnärliga skapandeprocesser och det upptäckande av idéer som äger rum i 
det filosofiska forskningsarbetet av ett sådant slag att den intuitiva erfaren-
heten oproblematiskt kan sägas utgöra en gemensam nämnare. Arthur Köst-
ler, den ungersk-brittiske författaren, journalisten och filosofen som var 
uppmärksammad under mitten av 1900-talet, analyserade i sitt verk The Act 
of Creation vad han kallade för ”skapelseakten” som en gemensam faktor för 
alltifrån vetenskaplig och filosofisk forskning, genom konstnärligt skapande 
till humor och komik. Hans analys bygger på att all kreativ aktivitet i alla 
sammanhang har en liknande form som bygger på en spontan, intuitiv för-
ståelse och insikt – ett perspektiv helt i linje med Solovyovs, Bergsons och 
Lynchs redogörelser.4 Tanken hos Köstler är att varje filosofisk insikt, varje 
konstnärlig upplevelse, och rentav varje komisk eller humoristisk upplevelse 
bygger på att invanda mönster sprängs, och att någonting nytt uppstår i mötet 
mellan betraktaren och materialet, där såväl förnuft som förkroppsligade 
emotioner spelar sina respektive roller. 
 
Om emotionernas intuitiva karaktär 
Givet intuitionens emotionella förankring och det emotionellas intuitiva ka-
raktär, bör emotioner diskuteras mer ingående. Taget för sig har emotioner 
som beskrivet ovan traditionellt betraktats med kunskapsteoretisk skepsis 
alltsedan moderniteten.5 I den utsträckning som förnuft betraktats som den 
kognitiva och objektiva grunden för epistemiska praktiker har emotioner 
förknippats som subjektivitetens och kroppslighetens fördunklande av dessa. 
Utifrån det här synsättet bör mänsklig strävan efter kunskap och sanning 
sträva efter minimal emotionell påverkan. Likväl är det en grundläggande 
mänsklig erfarenhet att emotioner kan vägleda oss i livsbeslut och moraliska 
frågor. Liknande exempel kan som sagt ges från konstens område. Det in-
stinktiva imperativet att hjälpa i en nödsituation, valet av livspartner eller en 
fördjupad förståelse av ett konstverk – är dessa inte i en viss utsträckning 
fundamentalt förankrade i känslolivet? Och vad hindrar denna form av in-
stinkt eller sensibilitet från att verka konstruktivt inom en epistemisk prak-

                               
4 Köstler 1989, 29-50.  
5 Det kunde diskuteras huruvida detta var en del av moderniteten, eller en del av receptionen 
av den. Likväl blev effekten att emotioner frikopplades från idén om korrekt epistemisk prak-
tik. 
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tik? Vi har ovan diskuterat detta utifrån ett intuitionens perspektiv, vill nu 
diskutera detta från ett emotionernas perspektiv.  
 
Vad är en emotion? 
En diskussion av emotioners intuitiva möjligheter förutsätter en viss förstå-
else av vad en emotion är, varför en kort översikt är på sin plats. Det samtida 
forskningsläget kring vad som utgör en emotion, samt vilka kognitiva möj-
ligheter dessa erbjuder, kan på goda grunder sägas ha sina huvudsakliga 
rötter i det sena artonhundratalet. Ordet “emotion” har en viss artificiell 
klang på svenska där vi vanligen använder ordet “känsla”. Engelskan skiljer 
ofta på “emotion” och “feeling”, och en stor diskussion under förra seklet 
har varit huruvida dessa är ekvivalenta, delmängder av varandra, eller helt 
åtskiljbara. Om man kan tala om konsensus i debatten är det att bägge måste 
integreras i en korrekt förståelse av vad en emotion är. För våra syften kan 
orden användas fullständigt synonymt.6 Minimalt består en emotion i a) en 
upplevd kroppslig komponent (eng. ”feeling), b) är som regel handlingsför-
beredande, c) har ett intentionalt objekt7, d) karaktäriseras av en fenomeno-
logisk karaktär som svarar mot nämnda objekt/sakförhållande, samt e) ut-
trycker en värdering kring nämnda objekt/sakförhållande. Med andra ord, i 
standardfallet är rädslan för en framrusande tjur såväl en kroppslig upple-
velse vars intensitet direkt svarar mot situationens karaktär, liksom den 
utrycker eller implicerar ett visst värderat sakförhållande och involverar en 
viss neurologisk aktivering och hormonutsöndring som premierar flykt eller 
kamp.  William James och Carl Lange initierade under 1880-talet parallellt 
en diskussion om vad en emotion är utifrån argumentet att en emotion föru-
tan någon som helst kroppslig känsla upphör att vara en emotion.8 Under den 
senare hälften av 1900-talet fick emotioner filosofisk uppmärksamhet som 
kretsade kring emotioners innehåll, dess intentionalitet. Kritiken som följde 
på denna diskurs var att emotioner fråntogs sin kroppsliga komponent och 
reducerades till en form av passiva tankar, vad Descartes en gång beskrivit 
som tankar förutan själens aktiva handling. Likväl kvarlevde en konsensus 
kring att ett intentionalt innehåll nödvändigt måste erkännas, vilket föran-
ledde nuvarande brett accepterade förståelse av emotioner som en form av 
perception. Den passiva intentionaliteten – tanken som inte tänkts – begrip-

                               
6 Somliga distinktioner är givetvis centrala om en önskar sig en fördjupning i icke-
svenskspråklig litteratur. 
7 Med intentionalitet menas här egenskapen att handla om, eller representera, något. Ordet 
”rött” är intentionalt i egenskap om att syfta till rödhet. Emotionen ilska är intentional givet 
att den inbegriper ilska över något – detta något (t ex en kränkning) är ilskans intentionala 
objekt. Det kan nämnas att nödvändigheten av att förstå emotioner utifrån intentionala objekt 
är vad som föranlett den filosofiska och psykologiska diskurs som håller emotioner för att 
vara en form av kognitiva omdömen. Enligt sådana s k kognitiva teorier är det mer centralt för 
en emotion vad den handlar om än hur den exempelvis känns.  
8 James 1884. Lange 1885.  
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liggjordes på detta vis. Om emotioner är en form av perception erbjuds vissa 
epistemiska möjligheter. I den utsträckning dessa möjligheter gäller forsk-
ningsprocessen är det dessa vi vill betona. 
 
Emotioner som en perceptuell sensibilitet 
Hos Nelson Goodmans arbete inom estetik kan vi läsa följande exempel på 
emotionell perceputalitet: 

The work of art is apprehended through the feelings as well as through the 
senses. Emotional numbness disables here as definitely if not as completely 
as blindness of deafness. (…) To some extent, we may feel how a painting 
looks as we may see how it feels.9  

 
Hos Martha Nussbaums arbete inom etik finner vi exempel på detta i episte-
misk bemärkelse: 

The emotions are themselves modes of vision, or recognition. Their respons-
es are part of what knowing, that is truly recognizing or acknowledging, con-
sists in.10 

 
Från experimentell kognitionsvetenskap kan detta ges ytterligare precisering. 
På 90-talet gjordes ett experiment där den konstruktiva beslutsförmågan 
undersöktes hos personer med och utan skador på hjärnregioner ansvariga 
för somatiska reaktioner associerade med emotionella episoder.11 Experimen-
tet är sedermera känt som ”The Iowa Gambling Task” (IGT) och har gett 
upphov till ett överväldigande paradigm av vidareutvecklingar och upprep-
ningar.12 De resultat som IGT bland annat gav var att en nedsatt förmåga att 
generera och kognitivt hantera de somatiska reaktioner som är typiska för 
emotionella episoder resulterade i en nedsatt förmåga att fatta beslut i enlig-
het med ens intresse. Nedsatt emotionell förmåga kunde därmed visas resul-
tera i nedsatt rationell förmåga: utan känslans kroppsliga seende blev förnuf-
tet mer blint. Den o-emotionelle kunde inte känna av vad som i slutändan 
gav det bästa resultatet. Hen saknade en form av intuitiv förståelse, bäst be-
skrivbar som en sensibilitet inför situationen som förelåg - den sensibilitet 
som var en förutsättning för rationella val.13 En central slutsats att dra av IGT 
- utöver dess uppenbara signifikans för förståelser av rationalitet - är att den 
emotionella intuitionen kan verka även på subtila plan, något att ha i åtanke 
när en vill driva ett arbete i en viss riktning utan att kunna formulera goda 
förnuftiga skäl för detta.  
 
                               
9 Goodman 1976, 248.  
10 Nussbaum 1990, 79. Se även en omfattande diskussion i Brun et al 2008.  
11 Bechara et al 1994.  
12 Dunn et al 2006, Brevers et al 2013.  
13 Damasio 1994.  
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Emotioner och intentionalitet 
En skarp distinktion mellan ett subjekts emotioner och de objekt dessa riktar 
sig mot är ofta svår att göra då objekten i en central mening blir föremål för 
känsla i egenskap av att vara relaterade till subjektet. Att förstå den roll 
emotioner har att spela i kunskapsprocesser förutsätter därför en förståelse 
av subjekt och objekt som signifikant relaterade till varandra. Av den anled-
ningen beskrivs emotioner inte sällan inom den filosofiska och psykologiska 
emotionsforskning som betonar emotioners kognitivitet, som delvis konsti-
tuerande världen. Världen befolkas av genom känslorna framlyfta objekt. I 
The Passions beskriver Robert Solomon världen utifrån denna sammanflät-
ning mellan subjekt och verklighet som en ”Surreality”: 

“[T]he object of my anger is not the same as the object of my relief. The dis-
tinction between the emotion and its object begins to collapse. The emotion is 
determined by its object just as it is the emotion that constitutes its object”14  

 
Det behöver betonas att betoningen på subjektet här är en fråga om relation 
och inte relativism – ”None of us is that original”, som Solomon skriver.15 
Istället kan världen såsom den framträder genom emotioner förstås som ett 
förkonceptuellt och direkt greppande av denna.16 Att känna blir därmed inte 
att projicera, utan att ta in det i omgivningen centrala. Detta är en viktig 
anledning till ovan beskrivna filosofiska förståelse av emotioner som en 
form av perception - vilket stämmer väl överens med forskningsparadigmet 
kopplat till IGT.17 Vad är det då som förnimms? Återkommande beskrivs 
detta som en förnimmelse av framträdande drag i omgivningen.18 För våra 
syften kan vi tala om detta som att emotioner – ofta förkonceptuellt – låter 
oss strukturera information utifrån vad som är relevant givet vår tidigare 
erfarenhet. Världen såsom den emotionellt framträder innebär att se den – att 
känna den, om än subtilt (eller rentav omedvetet) – strukturerad utifrån rele-
vans. Det är här som den epistemiska signifikansen träder in: emotioner 
hjälper oss att fästa uppmärksamheten på viktiga aspekter i det som presente-
ras för oss – aspekter vi svårligen lika effektivt skulle ha kommit åt på andra 
kognitiva vägar. Emotioner visar i den meningen vilka vägar som är rele-
vanta, givet vår erfarenhet av tidigare liknande situationer. Känslolivet effek-
tiviserar vårt tankeliv.  
 
 
 
                               
14 Solomon 1993, 117. Se även Nussbaum 2001.   
15 Solomon 1993, 135.  
16 Zajonc 1980, Charland 1994, Tappolet 2016. Ett sådant greppande kan i vissa fall beskrivas 
som konceptuellt irreducibelt. Se Charland 1994 för vidare diskussion.  
17 Charland 1994, Döring 2003, de Monticelli 2016, Prinz 2004, Tappolet 2016.  
18 Se de Sousa 1987 för en klassisk diskussion av detta.  
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Kroppslighet, fenomenologi och öppning för handling 
Emotioner är i en central mening ett kroppsligt fenomen. Att vara arg eller 
rädd är att vara i ett visst kroppsligt tillstånd. Detta är en anledning till att 
tidiga emotionsteorier talade om emotioner som perceptioner av kroppen – 
det vill säga en form av jag-perception eller s k interoception. Men att betona 
emotioner som fysiska känslor utesluter inte den sensibilitet av det yttre (sk. 
exteroception) som diskuterats ovan – istället kan emotioner förstås som en 
förkroppsligad intentionalitet19 eller ett kännande genom kroppen.20

 Att 
emotionellt känna in något kan därför aldrig innebära en strävan efter att 
stänga ute kroppens signaler. Kroppen är själva grunden för den sensibilitet 
som emotioner innebär.  

Den kroppsliga grunden för emotioner utgör inte bara en del av själva fe-
nomenologin i emotioner, den är även konkret handlingsförberedande. Om 
världen såsom relevant framträdande är den ena sidan av emotioner, är den 
andra sidan subjektet såsom handlande i relation till världen. Som tydligast 
är detta i fallet med primära känslor kopplade till flykt och kamp. När en blir 
rädd för ett skrämmande objekt struktureras uppmärksamheten på ett visst 
sätt genom ett kroppstillstånd (t ex utsöndrande av stresshormoner) som 
fysiologiskt disponerar för lämplig handling. Kroppen är, som ovan beskri-
vet, medlet varigenom världen framträder som relevant.  
 
Intuitiva emotioners relevans för studie- och forsk-
ningsprocessen 
Från ovanstående följer att emotioner – betraktat för sig – har en stark intui-
tiv karaktär. De är ett intagande av signifikans, de strukturerar vår värld och 
presenterar den utifrån vad som är för oss centralt. Det är heller därför inte 
förvånande att intuition ofta beskrivs som emotionell – eller som en mag-
känsla. Detta har direkta effekter för forskningsprocessen. Forskningsproces-
sen rymmer ofta komponenter som tvivel, överraskning, och en magkänsla 
vad gäller de objekt som figurerar i processen. Samtliga av dessa är direkta 
exempel på emotioner eller fenomen som implicerar emotioner.21 Från detta 
följer att emotioner rimligen måste erkännas som en naturlig del av forsk-
ningsprocessen – även om ett aktivt förhållningssätt, en konkret emotionell 
metod – kan tyckas vara svårare att precisera. Men svårigheter att precisera 
hör till emotioners natur. De kan konstruktivt bidra till forskningsarbetet 
förutan att vara uttömmande propositionellt formulerbara – liksom percept-
ioner. Det är därför knappast förvånande att Einstein beskrev somligt arbete 
som ofrånkomligt intuitivt, och att en sådan intuition måste tillskrivas en – 
om än subtil - dimension: 

                               
19 Prinz 2004, Slaby 2007.  
20 Se även Nussbaum 1990. 
21 Se t ex Lazarus 1991.  
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There is no logical way to the discovery of these elemental laws. There is on-
ly the way of intuition, which is helped by a feeling for the order lying behind 
the appearance.22 

 
Här följer ett kort urval av de epistemiska möjligheter som det emotionellt 
intuitiva erbjuder: 

En första användbarhet av ovanstående analys gäller studenter (eller fors-
kare) i tidiga faser av sina studier. Kalla det emotioners pedagogiska möjlig-
het. Givet emotioners inneboende relationalitet – att de uttrycker en signifi-
kant relation mellan subjekt och objekt, följer att emotioner kan synliggöra 
objektet såväl som subjektet. Ett konkret användningsområde för detta är att 
notera emotionella reaktioner vid genomgång av det aktuella materialet. Hur 
texten känns – vilket är synonymt med hur en reagerar på materialet – bidrar 
direkt till ett medvetandegörande av den egna positionen och ingången. 
Forskarens eller studentens självmedvetenhet är en viktig förutsättning för 
vetenskapligt arbete, något som ofta betonas inom humaniora. Den fråga 
som studenten (eller forskaren) ställs inför är inte bara Vad är materialet jag 
studerar? utan även Vem är jag som studerar materialet? Den emotionsspe-
cifika frågan som bör ställas är: Hur reagerar jag när jag läser detta? Och 
notera att svaret på den frågan inte nödvändigtvis behöver formuleras utifrån 
strikt icke-emotionella grunder då reaktionen kan röja djupare skäl som på 
grund av avsaknaden av analytiska verktyg ännu inte kan utförligare förkla-
ras. Detta är säkerligen ett tillvägagångssätt som bred pedagogisk erfarenhet 
kan bekräfta. 

Vidare utgör emotioner en kognitivt unik sensibilitet inför sina intention-
ala objekt: objekten såsom relevanta (t ex såsom farliga eller lovande) fram-
träder och synliggörs genom emotioner.  Denna relevans är även direkt 
kopplad till handling: objekten presenteras i relation till subjektets agerande 
(t ex beslutsfattande i enlighet med ens intresse). En sådan sensibilitet inför 
objekt samt hur en bör agera i relation till dessa tar sig i den här meningen 
formen av att informationen en möter struktureras utifrån vissa för-kognitiva 
kriterier för relevans. Kalla detta emotioners presenterande möjlighet. Att 
något är emotionellt framträdande signalerar att det spelar roll. Under veten-
skapligt arbete kan detta ta formen av ett plötsligt emotionellt tvivel vad gäl-
ler en given teori eller modell, eller en föraning om fruktbara teoretiska möj-
ligheter. En teori kan kännas lovande även om det på en högre kognitiv nivå 
ännu inte kan formuleras – liksom något kan kännas fel även om inte goda 
skäl för tvivel ännu kan ges på en högre kognitiv nivå. Detta kan formuleras 
som ett konstruktivt förhållningssätt i minimala termer: utgå aldrig från att 
en viss riktning inom det egna arbetet förutsätter förnuftiga skäl, såvida inte 
slutgiltiga förnuftiga skäl kan anföras mot denna riktning. Ett sätt att arbeta 
med detta är att låta den emotionella responsen vid konstruerandet och prö-

                               
22 Morton 2007, 14.  
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vandet av en teori eller modell i viss utsträckning vara vägledande. Här kan 
inga strikta linjer dras på förhand mellan vad som är en rimlig utsträckning 
och inte – utöver att ett fullkomligt exkluderande av emotionell respons bör 
ses som epistemiskt ofruktsamt. En bör, utifrån forskningsläget om emotion-
er, utgå från att en sådan vetenskaplig emotionell sensibilitet är något som 
kalibreras i enlighet med forskningserfarenhet varför vetenskapande som 
praktik måste ses som en delvis emotionell färdighet som tränas upp.23 Att 
vara född med en emotionell intuition är en sak, att bruka den utifrån erfa-
renhet av vetenskaplig praktik är en annan. Av den anledningen kan inte 
emotionell intuition ses som en färdig förmåga. Det är en kompetens som 
växer med den vetenskapliga praktiken.  

Ovanstående förslag på praktik kan sammanfattas som att emotioner som 
relationella och som strukturerande av information för den  (1) yngre studen-
ten möjliggör ett synliggörande av den egna positionen (subjektets synliggö-
rande), samt för den (2) erfarne ett möjliggörande av potentiellt fruktbara 
vägar för arbetet (objektets/sakförhållandenas synliggörande). I bägge fallen 
handlar det om att emotioner som intuitiva har en konstruktiv roll att spela 
inom filosofisk praktik. 
  
Att använda sig av intuitionen i praktiken 
Det finns en risk med att tillmäta våra emotionellt anknutna intuitioner en 
alltför stor epistemisk självständighet, vilket är särskilt tydligt i vår samtid 
med dess utpräglat irrationella medie- och samtalsklimat där känslorna 
många gånger tycks övertrumfa fakta och logiska resonemang. Ambitionen 
att begränsa känslornas epistemiska svängrum är dock inte synonymt med att 
helt utesluta dem sett från ett historiskt perspektiv. Frågan är dessutom om 
det är en epistemiskt fruktbar väg att gå. Initiativet att låta förnuftet styra 
framför känslan är inte bara ett imperativ som hör till samhällsklimatet idag - 
samma initiativ står att finna hos Locke i slutet av Essay där relationen för-
nuft och känsla diskuteras mot en religiös politisk fond. Vad som skulle kon-
trolleras hos Locke var mindre känslan och mer somliga häftigt känslostyrda 
religiösa grupperingars sociala inflytande. Det var då mindre en fråga om 
fullkomligt uteslutande än det var en fråga om kontroll av vissa former av 
känslor.24 En sak är i alla fall säker: receptionen av denna kontroll har lett till 
det förra snarare än det senare. 

Vi vill betona intuitionens potentiella epistemiska relevans, dock enbart i 
samband med en kritisk filosofisk analys som kan pröva, tillämpa och för-
ankra den input som intuitionen tillhandahåller. Intuitionen utan den ration-
ella analysen kan alltså inte ensam göra anspråk på filosofisk eller veten-
skaplig relevans – den är en impuls som måste infångas, tolkas och hanteras 
på rätt sätt för att vara användbar. 
                               
23 Jesse Prinz har formulerat detta som en fråga om kognitiv kalibrering. Se Prinz 2004, 240.  
24 Wolterstorff 2010.  
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Givet detta ser vi två huvudsakliga, allmänna tillämpningsområden för in-
tuitionen i filosofiskt forskningsarbete. Eftersom den inte ensam kan besvara 
en hypotes eller slutgiltigt underbygga slutsatser, blir intuitionens roll an-
tingen en kritiskt problematiserande, eller en inspirerande och generativ. 
Intuitionen kan alltså fungera som ett kritiskt korrektiv. Den kan till exempel 
varna oss när det finns problem i en teori, eller när en analys har brister eller 
problematiska implikationer. Den kan också utgöra en inspirationskälla när 
vi ska konstruera hypoteser, formulera forskningsfrågor eller utveckla teore-
tiska modeller. Här finns som redan nämnts även en pedagogisk potential då 
intuitionen dels ofta är förkognitiv/förkonceptuell och därmed kan föregå 
införskaffade analysverktyg och dels kan bidra till en instinktiv självreflexi-
vitet.  
 
Intuitionen som ett korrektiv 
Anta att du har utarbetat ett argument för rimligheten av en viss ståndpunkt, 
till exempel för den metafysiska möjligheten av det som kallas stark artifici-
ell intelligens. Argumentet verkar hålla, premisserna är sannolikt sanna och 
slutsatsen följer på premisserna. Men du känner trots detta på dig att det är 
någonting som inte stämmer, och detta utan att du kan sätta fingret på vad 
det handlar om – alltså utan att du rationellt kan konstatera att det är någon 
eventualitet som undergräver premisserna eller öppnar för alternativa slutsat-
ser. 

Den upplevelsen kan i det här fallet betraktas som en intuition och fun-
gera som ett korrektiv i den mån upplevelsen föranleder dig att åter granska 
och pröva ditt resonemang. Intuitionen kan alltså här föranleda dig att fel-
söka med hjälp av den kritiska analysen, att kontrollera ifall eventuella pro-
blem föreligger, särskilt i det avseende som känslan indikerat. Kanhända 
visar det sig efter en sådan granskning också att det fanns vissa problem med 
din slutsats – kanske fanns det en tänkbar invändning som undergrävde slut-
satsen att stark AI är möjlig och som måste utforskas vidare. Eller kanske 
hittar du inga problem efter denna ytterligare granskning, vilket i så fall låter 
dig vila något lite tryggare i den slutsats du kommit fram till. 

Under förutsättning att intuitionen betraktas som en epistemiskt fruktbar 
upplevelse, oavsett om det är genom att vi förstår den som förankrad i det 
medvetna subjektets pre-reflektiva direktkontakt med verkligheten eller i det 
undermedvetnas informationshanterande processer, så verkar det helt opro-
blematiskt att tillmäta intuitionen en sådan korrigerande eller problematise-
rande funktion. Det finns ingen överhängande fara att man på ett otillbörligt 
sätt låter den emotionellt anknutna upplevelsen forma slutsatser eller sätta 
sig över den rationella analysen, eftersom intuitionen så att säga bara föreslår 
att den rationella analysen ska tillämpas. 
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Intuitionen som en inspirationskälla 
Att intuitionen som vi har förstått den kan spela en roll när vi ska formulera 
forskningsfrågor eller konstruera hypoteser är uppenbart. Den kreativa 
aspekten av forskningsarbete som kommer i fråga när vi exempelvis inspire-
ras att utforska ett visst område eller söka lösningen på ett särskilt problem 
är tydligt präglad av den omedelbara intuitionens karaktär. När vi upplever 
möjligheten av att ett visst problem kan lösas, eller inser konturerna av ett 
viktigt motargument gentemot en position vi vill angripa, så händer ungefär 
samma sak med oss som vad David Lynch, om vi återgår till honom, försö-
ker beskriva sker hos konstnären när han berättar om inspirationen. Någon-
ting som inte tidigare fanns där går nu alltså plötsligt att urskilja för vårt 
medvetande, ibland tydligt och ibland inte, och ibland kanske bara till sina 
vaga konturer eller till sin allmänna karaktär, men det är alltjämt någonting 
nytt. 
 
Att bereda marken för intuitionen 
Men vad Lynch också betonar är vikten av förberedelsearbetet. För att den 
intuitiva erfarenheten ska kunna äga rum, förutsätts idoga och ofta tidskrä-
vande förberedelser: 

Bushnell Keeler, the father of my friend Toby, always had this expression: 
“If you want to get one good hour of painting in, you have to have four hours 
of uninterrupted time.”25 

 
Konstnären måste studera och åter studera sitt material. Konstnären måste 
lära känna dess kvaliteter och egenheter och förhålla sig mottaglig för dess 
egen påverkan så att någonting som verkligen står i samklang med materialet 
ska kunna födas fram. För filosofen är det enkelt att tillämpa ett motsvarande 
förhållningssätt. Oavsett ifall det handlar om ett felsökningsarbete eller det 
mer kreativa formulerandet av forskningsfrågor, är nyckeln att verkligen 
studera det relevanta materialet. Vid felsökningsarbete säger det sig självt att 
forskaren måste eftersträva att utan och innan lära känna det redan produce-
rade teoretiska materialet såväl som empirin det bygger på – men vad som 
också är mycket viktigt är att lyfta in material från den meningsmässiga och 
konceptuella kontexten som kan tillhandahålla nya associationer och öppna 
för ytterligare insikter. Detta är särskilt användbart vid de mer kreativa de-
larna i arbetet, som t. ex. när nya forskningsfrågor ska utarbetas, men klart 
relevant också i felsökningsarbetet. 

En filosof som arbetar med en särskild fråga bör alltså ta in en god port-
ion allmänkulturellt gods som på något sätt associerar till den här frågan, och 
ägna mycket tid åt att bearbeta detta. Någon som behandlar en fråga som 

                               
25 Lynch 2007, 11.  
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knyter an till döden eller subjektets metafysik gör gott i att förkovra sig nå-
got i den mer framstående skönlitteratur som berör närliggande teman; fors-
karen som utarbetar en språkfilosofisk modell kan vara hjälpt av att sätta sig 
in i Whorfs antropolingvistik eller bara av att försöka förstå dikter på ett 
främmande språk. Inspirationen kan förstås komma från många olika håll, 
men att försöka bekanta sig med sin frågas bredare konceptuella och diskur-
siva sammanhang är ett utmärkt sätt att göra sig mottaglig för oväntade in-
sikter, för den intuitiva förståelse som inte tycks gå att helt förutsäga eller 
kontrollera. 
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17 Rätten att ha rättigheter: Arendts och 
Kafkas politiska tänkande                                            
Helen Andersson 

I Franz Kafkas sista romanfragment Slottet anländer huvudpersonen K. sent 
på natten till en snötäckt by.1 Han börjar omedelbart leta efter ett arbete som 
lantmätare. På sista sidan kämpar han fortfarande med att hitta ett arbete och 
någonstans att bo. Som en av byborna säger till honom: ”Ni är inte från slot-
tet, ni är inte från byn, ni är ingenting. Men tyvärr är ni ändå någonting, en 
främling, en som är överflödig och överallt i vägen, en som man alltid har 
besvär med […].”2  

I två tidiga essäer från 1944 behandlar Hannah Arendt frågan om rättig-
heter i Slottet. I den ena essän, ”The Jew as Pariah”, tolkar Arendt K. som en 
bild för ”the despised pariah Jew, dismissed by contemporary society as a 
nobody”.3 Det som intresserar henne är huvudpersonens status som en 
“nonentity” utan “legal title of residence” i byn.4 I den andra essän, ”Franz 
Kafka: A Revaluation”, beskrivs K. som en människa som insisterar på att 
kräva ”the unalienable rights of man”.5 Hon sammanfattar sin läsning av 
Slottet i den första essän med att formulera sin egen uppfattning om vad ett 
sant mänskligt liv är: ”A true human life cannot be led by people who feel 
themselves detached from the basic and simple laws of humanity nor by 
those who elect to live in a vacuum, even if they be led to do so by persecu-
tion.”6 

Detta påstående handlar inte bara om K. eller om judar i allmänhet, utan 
även om Arendt själv. Efter flykten från Tyskland 1937 fram till dess att hon 
blev amerikansk medborgare 1951, levde Arendt i ett rättsligt och politiskt 
vakuum. Ett centralt problem i hennes tidiga arbeten blev därför att under-
söka villkoren för livet som statslös flykting. Året innan de två Kafkaessäer-
na skrev hon den mer personligt hållna essän ”We Refugees” om flyktingens 

                               
1 Det tyska ordet Schloß betyder både slott och lås, en dubbeltydighet som tyvärr inte går att 
få fram i svensk översättning 
2 Kafka 2006, 65. 
3 Arendt 1978a, 83. 
4 Arendt 1978a, 82, 88. 
5 Arendt 1994, 73. 
6 Arendt 1978a, 89. 
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upplevelse av identitetsförlust.7 I The Origins of Totalitarianism, som gavs 
ut första gången 1951, analyserar hon flyktingens svåra belägenhet i det be-
römda avsnittet om ”The Perplexities of the Rights of Man”.8 Arendts ut-
gångspunkt är här åren efter första världskriget då nationalistiska och anti-
semitiska strömningar fick Europas nationalstater att göra sig av med sina 
oönskade etniska minoritetsgrupper. Miljoner människor tvingades på flykt. 
Statslöshet blev ett massfenomen. Därmed blev miljoner föregivet ”överflö-
diga” personer tvingade att leva utanför lagens gränser i en form av organi-
serad laglöshet som administrerades av okontrollerade polismyndigheter.9 
Enligt Arendt visade mellankrigstidens flyktingströmmar (expatrierade, de-
porterade aliens, statslösa och tvångsförflyttade personer) på behovet av en 
grundläggande rättighet, nämligen rätten att leva som rättighetsbärande med-
lem i ett samhälle och inte som en ”ingen” (nobody) i ett normativt vakuum: 

 
Att det finns en rätt till rättigheter [a right to have rights] (det vill säga att leva i 
ett sammanhang där man bedöms utifrån sina handlingar och åsikter) och en rätt 
att tillhöra något slags organiserat samhälle, var något som vi blev medvetna om 
först när det uppträdde miljoner människor som hade förlorat dessa rättigheter 
och inte kunde återfå dem på grund av den nya globala politiska situationen.10 

 
Det Arendt kallar ”de rättighetslösas katastrof” (the calamity of the rightless) 
är, menar jag, ett centralt tema i Kafkas författarskap.11 Kafka levde en gene-
ration tidigare och dog yngre än Arendt. Även om han på nära håll kunde 
följa antisemitismens frammarsch i Böhmen och några av dess tidiga poli-
tiska konsekvenser, levde han inte länge nog för att bevittna hur familj och 
vänner antingen flydde till Palestina eller försvann in i lägren. Medan Kafka 
upplevde hur ett juridiskt och politiskt vakuum öppnade sig mitt i det civili-
serade Europa, bevittnade Arendt hur detta vakuum utmynnade i utrotnings-
lägren. I denna dystra historiska situation, intresserade sig ingen av dem så 
mycket för enskilda, specifika rättigheter. De var i stället intresserade av den 
fundamentala frågan om ”rätten att ha rättigheter”.12 

                               
7 Arendt 2007. 
8 Arendt 1979, 290-302. Svensk övers. Arendt 2016, 387-401. Avsnittet återanvänder delar av 
en artikel som Arendt publicerade 1949 med titeln ”’The Rights of Man’: What Are They?”. 
Det är endast i dessa två texter som Arendt använder frasen en ”rätt att ha rättigheter” för att 
beskriva den typ av rättighet som de utan medborgerliga rättigheter saknade men var i despe-
rat behov av. 
9 Arendt 1979, 288. 
10 Arendt 2016, 393f. 
11 Arendt 1979, 295. 
12 Nästan all forskning om denna fras (som tog sin början först på 1990-talet) utgår från att 
den betydelse vi ska tillskriva Arendts tystnad om vilket det subjekt är som har ”en rätt att ha 
rättigheter” är att det handlar om ett mänskligt subjekt. Denna övertygelse manifesterar sig i 
den vitt spridda tolkningen av denna rätt som en uppdaterad version av mänskliga rättigheter. 
Denna tolkning tar sig olika uttryck. Några menar att egenskapen att vara människa är den 
substantiella grunden för rätten till rättigheter (Benhabib 1996; 2004), andra att ”människan” 
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I detta kapitel ska jag att försöka visa att Arendts analys av det vakuum 
som öppnar sig när man förlorar sin ”rätt att ha rättigheter” är en fruktbar 
utgångspunkt för en tolkning av Kafkas författarskap. I kapitlets första del 
kommer jag dels att gå igenom fyra viktiga drag i Arendts analys av de rät-
tighetslösas katastrof, dels iscensätta dessa fyra drag i en (med nödvändighet 
starkt komprimerad) läsning av Kafkas berömda berättelse ”Förvandlingen” 
[Die Verwandlung] från 1912. I artikelns andra del fokuserar jag på skillna-
den mellan Arendts och Kafkas sätt att närma sig de rättighetslösas katastrof 
rent metodiskt. Där kommer jag att argumentera för att Arendt betraktar de 
rättighetslösas katastrof som en rättighetsfråga, medan Kafka snarare betrak-
tar den som en fråga om rättvisa. Skillnaden mellan rättighet och rättvisa är 
hårfin, men den har inte desto mindre en avgörande betydelse för förståelsen 
av hur ”rätten att ha rättigheter” kan synliggöras i litteraturen. 
 
De rättighetslösas katastrof 
Hannah Arendts beskrivning av de rättighetslösas katastrof bygger på en 
klassisk distinktion mellan privat och offentligt, mellan oikos och polis på 
grekiska, dominum och res publica på latin. Enligt Aristoteles styrs relation-
erna mellan medborgarna i det politiska rummet (polis) av lagen, medan 
hushållet, det privata rummet (oikos), är en lucka i väven av rättsligt regle-
rade rättigheter. Eftersom lagen inte når in bakom hushållets väggar, finns 
ingen rättvisa där, skriver Aristoteles i Den nikomachiska etiken.13 Med 
Arendts sammanfattning i The Human Condition (1958), är syftet med hus-
hållet att bemästra den rena existensens nödvändigheter, och de som sliter 
med dessa nödvändigheter befinner sig ”by definition outside the realm of 
the law”.14  

Enligt Arendts analys av statslöshetens villkor i The Origins of Totalitari-
anism är den moderna flyktingen, precis som den grekiske slaven, fångad i 
oikos’ klaustrofobiska rum: 

 
För en människa som har förlorat sin plats i en samhällsgemenskap, sin politiska 
status i sin tids kamper och den rättsliga personlighet som gör hennes handlingar 
och en del av hennes öde till en konsekvent helhet, återstår bara de egenskaper 
som vanligen bara kan uttryckas i privatlivets sfär, medan hon måste förbli en 
ren, egenskapslös existens i alla offentliga angelägenheter.15 

 
Arendts ”rena existens” är en människa vars liv är bestämt av det politiska, 
men som själv inte har status som politiskt subjekt. Hon lyfter fram fyra drag 

                                                                                                                             
är den performativa effekten av rätten till rättigheter (Butler 2007; 2015; Balibar 2004; 2014). 
Både Kafka och Arendt problematiserar detta antagande på olika sätt som vi ska se. 
13 Aristoteles 1967, 1134b10. 
14 Arendt 1998, 35. 
15 Arendt 2016, 398f. 
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i de rättighetslösas katastrof, och de har alla en idéhistorisk bakgrund i 
Aristoteles anmärkningar om det laglösa livet i oikos. 
 
Tillfällighet 

Enligt Arendt utsätts den rättighetslöse flyktingen för det första för den pri-
vata sfärens ”oförutsägbara tillfälligheter”. Ovanstående citat om flyktingen 
brist på politisk status fortsätter så här: 
 

Denna blotta existens, det vill säga allt som är oss mystiskt givet genom födseln 
och som inkluderar vår kroppsform och våra mentala förmågor, kan hanteras 
adekvat bara genom vänskapens och sympatins oförutsägbara tillfälligheter eller 
genom kärlekens stora och oberäkneliga nåd, som med Augustinus säger: Volo ut 
sis (”Jag vill att du skall vara”), utan att kunna ange något särskilt skäl för ett så-
dant högsta och oöverträffligt bejakande.16 

 
När man är utesluten från det reglerade politiska rummet, blir man utlämnad 
åt tillfälligheter. Det gäller dels de genetiska tillfälligheter som bestämmer 
hur ens kropp ser ut, och vilka talanger man har; dels gäller det de sociala 
tillfälligheterna, nämligen sociala relationer som inte bygger på allmänna 
regler utan på människors skiftande känslor inför varandras fysiska och psy-
kiska säregenheter. Arendt beskriver denna ogrundade socialitet genom att 
hänvisa till det augustinska begreppet om nåd: det rättighetslösa subjektet 
ingår i sociala relationer som har karaktären av nådeshandlingar, eftersom 
det handlar om en form av erkännande som ingen kan ”ange något särskilt 
skäl för”.17 Kärlek kan inte grundas på allmänna grunder. Därför bör den 
orsakslösa kärlekens ”Jag vill att du ska vara” i citatet ovan förstås som mot-
satsen till rättvisans ”Du har rätt att vara”. Enligt Arendt är det detta byborna 
försöker förklara för huvudpersonen i Slottet: ”they try to persuade K. that he 
lacks the experience and does not know that the whole life is constituted and 
dominated by favor and disfavor, by grace and disgrace, both as inexplica-
ble, as hazardous as good and bad luck.”18 

När Gregor Samsa i Kafkas berättelse ”Förvandlingen” en morgon vaknar 
upp förvandlad till en ”jättelik insekt” (ungeheures Ungeziefer) är familjen 
Samsas lägenhet tydligt genomskuren av en gräns mellan det offentliga och 
det privata. Prokuristen (chefen för juridiska frågor) från Gregors arbete hör 
hemma i den offentliga sfären medan modern och systern rör sig i en privat 

                               
16 Arendt 2016, 399. 
17 I sitt sista verk, Willing, den andra volymen av den ofullbordade triologin The Life of the 
Mind, klargör Arendt detta begrepp om caritas lite tydligare: ”The willing ego, when it says 
in its highest manifestation, ’Amo: Volo ut sis’, ‘I love you; I want you to be’ – and not ‘I 
want to have you’ or “I want to rule you’ – shows itself capable of the same love with which 
supposedly God loves men, whom He created only because He willed them to exist and 
whom He loves without desiring them.” Arendt 1978b, 136. 
18 Arendt 1994, 73 
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sfär, och mitt emellan de två sfärerna befinner sig Gregors far. I de monolo-
ger prokuristen håller för Gregor hänvisar han till en rad allmänna regler om 
hur saker och ting bör vara. Gregor är handelsresande, och det har visat sig 
att hans prestationer under den sista tiden har varit mycket otillfredsstäl-
lande; det beror på årstiden, medger prokuristen, men ”någon säsong då man 
inte kan göra affärer alls finns inte, herr Samsa, får helt enkelt inte finnas”.19 
Prokuristen vill inte räkna med säsongsmässiga fluktuationer utan hänvisar 
endast till den allmänna regel som bestämmer vad som får och inte får fin-
nas. Det är på det hela taget tydligt att prokuristen rör sig inom ett juridiskt 
eller kvasi-juridiskt universum, exempelvis när han talar om sin bristande 
lust att ta Gregor ”i försvar”, som om de allihop redan befann sig inför en 
domstolstribunal.20 

I den privata sfären handlar den sociala interaktionen inte om regler utan 
om omsorg och hänsyn. Det är den uppmärksamma systern som tillsammans 
med modern tar på sig den dagliga vården av Gregor, och hennes kärleks-
fulla uppmärksamhet är inte styrd av allmänna regler utan av Gregors speci-
ella behov. Moderns och systerns omsorger bygger alltså på kärlek, inte på 
rättvisa. Formulerat med Arendt och Aristoteles befinner sig Gregors ”utan-
för lagens sfär” när han har med modern och systern att göra; de säger ”Jag 
vill att du ska vara” till honom, inte ”Du har rätt att vara”. Eftersom kvin-
nornas goda gärningar har karaktär av nådeshandlingar som inte är baserade 
på allmänna rättigheter blir det omöjligt för Gregor att ställa några krav. När 
det gäller den något oregelbundna tillgången på mat tänker han: ”Om hon 
inte gjorde det självmant skulle han hellre svälta ihjäl än att antyda något i 
den vägen för henne, trots att han egentligen kände sig starkt frestad att rusa 
fram från sitt gömställe under soffan, kasta sig inför systerns fötter och be 
henne om något gott att äta.”21 Därför är det konsekvent att det är systern 
som till sist – efter det att hon under en lång tid varit trött på att behandla den 
besvärlige Gregor med kärleksfull ”Zartgefühl” – dömer honom till döden: 
”Kära föräldrar, sa systern och inledde med att slå näven i bordet, så här kan 
det inte fortgå.”22 Precis som flyktingarna efter första världskriget är Gregor 
utlämnad åt privatsfärens oförutsägbarheter och tillfälligheter, här med sys-
tern i rollen som en arbiträrt handlande polismyndighet. 
 
Omänsklighet 

Enligt Arendts analys av de rättighetslösas katastrof är flyktingen inte bara 
utesluten från det politiska rummet utan även från människosläktet. När flyk-
tingen befinner sig i ett juridiskt och rättsligt vakuum, skriver Arendt, har 
hon eller han bara sin abstrakta, nakna mänsklighet kvar och ingenting annat 

                               
19 Kafka 2000, 92. 
20 Kafka 2000, 92. 
21 Kafka 2000, 101. 
22 Arendt 2000, 123. 
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än den.23 Denna nakna mänsklighet visar sig i själva verket vara en icke-
mänsklighet. De fullvärdiga medlemmarna i samhället uppfattar den rättig-
hetslöse som en ”vilde”, ett ”djur” eller – om hon är lycklig nog att vara en 
genial konstnär eller vetenskapsman – som ”ett slags monster” eller ”en 
hund med ett namn”.24 Logiken i denna biopolitik fanns redan i Politiken när 
Aristoteles skrev om skillnaden mellan att vara herre och slav: de är två 
skilda väsen som är lika ontologiskt väsensskilda som människor och vilda 
djur.25 Arendt insisterar dock på att avhumaniseringen av den moderna flyk-
tingen är ännu värre än avhumaniseringen av den grekiske slaven, som trots 
allt tillhörde den mänskliga gemenskapen: ”Man, it turns out, can lose all so-
called Rights of Man without losing his essential quality as a man, his hu-
man dignity. Only the loss of a polity itself expels him from humanity.”26 

Kafkas ”Förvandlingen” erbjuder en mycket konkret iscensättning av 
denna gräns mellan människa och djur. Gregor har väl att märka inte bara 
förvandlats till en ”jättelik insekt” (en alternativ översättning är ett ”monst-
ruöst kryp”), utan snarare till ett hybridartat monster, som under större delen 
av berättelsen balanserar på gränsen mellan människa och djur. Efter det att 
han vaknat upp som ett kryp, är hans första handling att kravla sig ur sängen 
och försöka öppna dörren till rummet med munnen, eftersom han inte längre 
har några händer utan bara spretande insektsben. Den omständliga beskriv-
ningen av hur Gregor med stort besvär reser sig upp, är en slags darwinistisk 
fars om det lågt stående djuret som försöker kravla sig upp på evolutionsste-
gen, så att det kan står upprätt även om det inte har någon ryggrad. Denna 
balansgång mellan människa och djur sätter berättelsen till sist stopp för då 
systern fäller den redan nämnda domen över Gregor: 

 
Kära föräldrar, sa systern och inledde med att slå näven i bordet, så här kan det 
inte fortgå. Om ni inte inser det, så gör åtminstone jag det. Jag vill inte ens uttala 
min brors namn i detta odjurs närvaro och därför säger jag bara: vi måste försöka 
bli av med det. Vi har gjort allt som står i mänsklig makt för att ta hand om och 
stå ut med det, jag tror inte att någon kan hitta det allra minsta att klandra oss 
för.27 

 
Systern säger inte ”vi måste försöka bli av med honom” utan ”vi måste för-
söka bli av med det”, och med denna diskreta förändring av ett litet ord knuf-
far hon honom över gränsen för den mänskliga gemenskapen. Avhumanise-
ring är att bli fråntagen sitt mänskliga namn och sitt mänskliga pronomen; 
efter denna symboliska död är den fysiska döden en ren formalitet. När Gre-
gor äntligen har dött, sticker städerskan in huvudet i det vardagsrum där 

                               
23 Arendt 1979, 297. 
24 Arendt 1979, 300, 287. 
25 Aristoteles 1993, 1254b16. 
26 Arendt 1979, 297. 
27 Kafka 2000, 123. 
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familjen Samsa sitter och säger: ”Jo, alltså […] hur ni ska bli av med det där 
skräpet [das Zeug] i rummet här bredvid behöver ni inte bekymra er om. Det 
är redan ordnat.”28 Vid denna tidpunkt har Gregor inte status som subjekt 
utan som ”Zeug”, det vill säga ett slags tingartat skräp, något man inte be-
graver utan skaffar ur vägen. Liksom de rättighetslösa under senare delen av 
1900-talet är Gregor ett icke-mänskligt ”Zeug” som inte har rätt att ställa 
krav på en ordentlig begravning. 
 
Ojämlikhet 

Enligt Arendt befinner sig flyktingen i en värld präglad av ojämlika makt-
strukturer. Detta är det tredje draget i de rättighetslösas katastrof som hon 
lyfter fram: 
 

Hela denna sfär av det blott givna, som i det civiliserade samhället är relegerat 
till privatlivet, utgör ett permanent hot mot den offentliga sfären, eftersom den 
offentliga sfären är lika konsekvent baserad på lagen om jämlikhet som den pri-
vata sfären är baserad på lagen om universell skillnad och differentiering. I kon-
trast till allt som hör till den blotta existensen är jämlikheten inte något som är 
oss givet, utan resultatet av mänsklig organisation såtillvida som den vägleds av 
principen om rättvisa.29  

 
Enligt Aristoteles är oikos’ patriarkala maktstruktur – den så kallade oiko-
nomia – per definition ojämlik.30 Med Arendts parafrasering av Aristoteles i 
The Human Condition härskar familjeöverhuvudet ”med oinskränkt, despo-
tisk makt” när han utfärdar order åt sin fru och sina barn, slavar och hus-
djur.31 Det är först när husets herre lämnar huset och rör sig ute i staden som 
han blir i stånd att leva ett liv med sina likar, det vill säga sida vid sida med 
stadsstatens andra familjeöverhuvuden med gott om tid att delta i politiska 
debatter.32  

I ”Förvandlingen” är Kafka mycket noga med att dra upp gränsen mellan 
de förnuftiga grunder som gäller i det politiska rummet och den råa, våld-
samma makt som ligger till grund för livet i oikos. ”Modern ville för övrigt 
tämligen omgående besöka Gregor, men fadern och systern lyckades först 
hålla henne tillbaka med förnuftsskäl, vilka Gregor uppmärksamt lyssnade 
till och helt instämde i. Så småningom blev man emellertid tvungen att 
hindra henne med våld […].”33 Våldet (som ”emellertid” befinner sig bakom 

                               
28 Kafka 2000, 128. Jfr städerskans utrop när hon upptäcker att Gregor är död: ”Kom och titta, 
den är stendöd, den ligger därinne alldeles stendöd!” (126) För en analys av en närbesläktad 
problematik i J. M. Coetzees roman Onåd, se Andersson 2010a. 
29 Arendt 2016, 399. 
30 Aristoteles 1993, 1278b37.  
31 Arendt 1998, 27. 
32 Arendt 1998, 32. 
33 Kafka 2000, 107. 
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de civiliserade förnuftsskälen) blir tydligt i en scen där Gregor vågar sig ut 
ur sitt trånga och smutsiga rum och därmed överskrider gränsen mellan djur-
håla och människolägenhet. När den rasande fadern sätter honom på plats i 
familjens sociala ordning, visar det sig att oikos vilar på en form av makt 
som mest av allt påminner om det våld människor utövar mot skalbaggar. 
Gregor känner nämligen skalbaggens instinktiva rädsla för maktfullkomliga 
människors skosulor: eftersom faderns lyfter sina fötter ovanligt högt blir 
Gregor häpen ”över hur enormt stora sulorna på hans kängor var”.34 Liksom 
den statslösa flyktingen rör sig Gregor i en social verklighet utan jämlikhet 
mellan människor. 
 
Språklöshet 

Enligt Arendts analys av de rättighetslösas katastrof berövas flyktingen inte 
bara sin mänskliga status, utan även sin mänskliga röst när hon stängs in i 
oikos. I The Origins of Totalitarianism lägger Arendt särskild vikt vid detta 
fjärde drag: ”The fundamental deprivation of human rights is manifested 
first and above all in the deprivation of a place in the world which makes 
opinions significant and actions effective.”35 Flyktingen är politiskt betydel-
selös i den utsträckning som hennes ord och handlingar inte får någon bety-
delse på den offentliga scenen. Hon har kastats tillbaka till hushållets ”mörka 
bakgrund”, till en orörlig och ödesmättad sfär där människor inte kan ändra 
på världen och inte kan handa i egentlig – och det betyder hos Arendt poli-
tisk – mening.36 Även detta drag är framträdande i Aristoteles beskrivning 
av hushållet. Slaven har enligt Aristoteles inte någon deliberativ förmåga och 
är därför oförmögen att delta i stadsstatens rådslag (kritiké).37 Bortsett från 
husets herre, är medlemmarna i oikos bara utrustade med en ”röst” (fone) 
som kan användas till att uttrycka smärta och lust, och som man också kan 
hitta hos andra levande varelser. De är inte i besittning av det ”tal” (logos) 
som människor använder för att förklara vad som är rätt och orätt.38 I ”The 
Jew as Pariah” upprepar Arendt denna aristoteliska formulering i en kom-
mentar till huvudpersonen i Kafkas Slottet, som blir djupt förargad över äm-
betsmännen på slottet och deras absurda åtgärder, men som likväl inte har 
tillåtelse att genomföra ”den enklaste undersökning av vad som är rätt eller 
orätt”.39 

Då systern fäller den avgörande domen över Gregor, inleder hon med att 
”slå näven i bordet”.40 Denna gest hör hemma i en möteslokal, där man kan 

                               
34 Kafka 2000, 113. 
35 Arendt 1979, 296. 
36 Arendt 1979, 302. 
37 Aristoteles 1993, 1259b32, 1275a22. 
38 Aristoteles 1993, 1253a7. Om fone och logos i Kafkas ”Eldaren”, se Andersson 2010b. 
39 Arendt 1978a, 87. 
40 Kafka 2000, 123. 
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understryka ett inlägg genom att slå handen i förhandlingsbordet. Efter den 
första morgonens chock blir lägenhetens matbord förvandlat till ett förhand-
lingsbord, där familjegemenskapen kan dryfta hur de alla tillsammans ska 
hantera den obehagliga situationen: ”I två hela dagar hördes det vid alla mål-
tider diskussioner om vad man skulle ta sig till […].”41 Den första morgonen 
föreställer sig Gregor att han också ska delta i denna deliberativa process, 
men det visar sig att han inte har förmågan till det: 

 
För att klara strupen så gott det gick inför de avgörande samtal som förestod 
harklade han sig några gånger, men han försökte göra det mycket tyst för den 
händelse att även detta lät annorlunda än när en vanlig människa harklar sig, vil-
ket han inte längre trodde sig själv om att kunna avgöra. I rummet intill hade det 
under tiden blivit alldeles tyst. Kanske satt föräldrarna vid bordet och tisslade 
och tasslade med prokuristen, kanske stod alla med örat mot dörren och lyss-
nade.42 

 
Självklart finns det ingen utanför dörren som förstår vad Gregor säger: ”För-
stod ni ett enda ord av detta?” frågar prokuristen när Gregor försöker tala: 
”Det lät som ett djur [Es war eine Tierstimme].”43 Formulerat med Aristote-
les kan de oartikulerade ljuden inifrån Gregors rum betecknas som en djurisk 
röst och inte som mänskligt tal. Likt flyktingen under åren efter första 
världskriget har Gregor mist sin offentliga röst, sitt tal. 

Arendt och Kafka är således eniga i det att båda två analyserar de rättig-
hetslösas katastrof snarare än olika enskilda rättigheter. Hos dem båda öpp-
nar detta undantagstillstånd upp sig i den klaustrofobiska privatsfären, och 
hos båda tar det sig uttryck i de fyra under-katastroferna tillfällighet, 
omänsklighet, ojämlikhet och språklöshet. Vakuum uppstår förstås i många 
olika storlekar. Under mellankrigstiden var det miljoner flyktingar som 
plötsligt befann sig i ett rättsligt tomrum av globala dimensioner; i familjen 
Samsas lägenhet är det bara en enda enskild person, och detta vakuum har 
ungefär samma storlek som Gregors lite för trånga rum. Den avgörande 
skillnaden mellan Arendt och Kafka handlar emellertid inte så mycket om 
vad de analyserar utan om hur de analyserar de rättighetslösas katastrof. För 
att formulera det lite schematiskt: medan Arendt analyserar de rättighetslösas 
katastrof som en rättighetsfråga, så analyserar Kafka katastrofen som en 
rättvisefråga. Denna distinktion kan som sagt låta som en strid om ord, och 
det är den också en liten bit på vägen. I den återstående delen av artikeln ska 
jag försöka visa, att distinktionen faktiskt innebär två metodiskt olika för-
hållningssätt till det rättsliga vakuumet och därmed också två olika föreställ-
ningar om hur litteraturen kan behandla denna katastrof.  

 

                               
41 Kafka 2000, 103. 
42 Kafka 2000, 94. 
43 Kafka 2000, 93. 
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Mellan rätt och rättvisa 
Arendt analyserar som sagt de rättighetslösas katastrof som en rättighets-
fråga. Helt konkret är kapitlet om människans rättigheter i The Origins of 
Totalitarianism en reaktion på FN:s förklaring av de mänskliga rättigheterna 
som blev antagen 1948. Den hävdar varje människas medfödda och funda-
mentala rätt till skydd även utanför nationalstatens rättsliga ramar. Enligt 
Arendt hade dock nationalstaternas sammanbrott under mellankrigstiden 
visat att det inte finns några universella rättigheter som garanteras av Natu-
ren eller av Gud; det finns endast medborgerliga rättigheter som bara har 
giltighet innanför gränserna av ett bestämt politiskt rum. Som Arendt skriver 
i ”’The Rights of Man’: What Are They?” (1949), gjorde de stora flykting-
strömmarna det sorgligt tydligt att ”världen inte fann något som helst heligt i 
den abstrakta nakenheten i att vara människa”.44 Mot bakgrund av detta är 
Arendt i grunden enig med Edmund Burkes berömda kritik av människorät-
tigheterna: de är ”monstruösa” metafysiska abstraktioner, som inte har rot i 
någon juridisk eller politisk verklighet.45 Men till skillnad från Burke är 
Arendt inte bara ute efter att genomföra en dekonstruktion av människorät-
tigheterna. Hon söker efter en alternativ konstruktion av den grundläggande 
människorätten, en som är tillräckligt robust för att beskydda alla människor 
mot rättighetslöshetens katastrof. I förordet till den första upplagan av The 
Origins of Totalitarianism skriver Arendt att den ”mänskliga värdigheten” 
efter antisemitismen, imperialismen och totalitarismen ”behöver en garanti 
som bara kan återfinnas i en ny politisk princip, en ny jordisk lag, som denna 
gång måste vara giltig för hela mänskligheten”.46 

Detta är inte platsen att gå in i Arendtforskningens diskussioner om hur 
man ska förstå en rättighet som varken garanteras av nationalstaten eller 
Naturen utan av mänskligheten som helhet.47 Jag nöjer mig med att under-
stryka den uppenbara poängen att Arendt beskriver de rättighetslösas kata-
strof som en fråga om rätt. Rätten att ha rättigheter är visserligen en mer 
fundamental form av rätt, som utgör grunden för alla andra rättigheter; den 
är med Arendts formulering, ”den enda rättighet utan vilken ingen annan 
rättighet kan materialisera sig”.48 Men det är inte desto mindre tal om en 
rättighet, ett slags kvasi-juridiskt krav som garanteras av en ”ny jordisk lag”. 
Denna grundläggande rätt (att ha rättigheter) har inget att göra med våra 
gängse föreställningar som rättvisa understryker Arendt: 
 

De rättslösas katastrof [the calamity of the rightless] är inte att de berövas liv, 
frihet och strävan efter lycka eller likhet inför lagen och åsiktsfrihet – formler 

                               
44 Arendt 1949, 31. Cf Arendt 1979, 299. 
45 Burke 1987, 9. 
46 Arendt 2016, 27. 
47 Se t.ex. Birmingham 2006. 
48 Arendt 1949, 37. Jfr titeln på den tyska versionen av samma artikel: “Es gibt nur ein einzi-
ges Menschenrecht”. 
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som var avsedda att lösa problem inom givna samhällen – utan att de inte längre 
tillhör något samhälle alls. Deras predikament är inte att de inte är lika inför la-
gen, utan att det inte finns någon lag alls för dem; inte att de inte är förtryckta, 
utan att ingen ens vill förtrycka dem. […] Något mer fundamentalt än frihet och 
rättvisa, vilka är medborgerliga rättigheter, står på spel när en människas tillhö-
righet till det samhälle hon fötts in i inte längre är självklar och icke-tillhörighet 
inte längre är en fråga om valfrihet […].49 

 
Med Arendts vokabulär sysselsätter sig rättvisan uteslutande med de pro-
blem som dyker upp inom givna samhällen. Och eftersom ”rätten att ha rät-
tigheter” inte är rättigheter för medlemmar utan rätten till medlemskap, har 
vi enligt Arendt att göra med något ”mer fundamentalt än rättvisa”. Jag vill 
emellertid argumentera för att det som Arendt uppfattar som något mycket 
mer fundamentalt än rättvisa snarare bör förstås som en fundamental form av 
rättvisa. När Arendt i sina tidiga verk beskriver det problem som är ”mer 
fundamentalt än rättvisa” blir det tydligt att hon faktiskt beskriver ett rättvi-
seproblem. Kafkas huvudpersoner är offer för ”the greatest injury” när sam-
hället reducerar dem till rättslösa ”nobodies”.50 De lever i ”nödvändighetens, 
orättfärdighetens och lögnens värld”.51 Och de statslösa flyktingarna är un-
derkastade ett arbiträrt polisstyre mot vilket man varken kan försvara sig 
med hjälp av advokater eller med rättsliga appeller: ”De blir föremål för 
privilegier i vissa fall, orättvisor i de flesta, och välsignelser och undergång 
vederfars dem som det råkar falla sig, utan någon koppling alls till vad de 
gör, har gjort eller kan tänkas göra.”52 
 
Orättvisa 

De flesta moderna rättviseteoretiker diskuterar rätten att ha rättigheter som 
en form av rättvisa och inte som något som på ett eller annat vis går utöver 
rättvisan. Den politiske filosofen Nancy Fraser har gjort en av de klaraste 
och mest systematiska översikterna över den aktuella diskussionen i Scales 
of Justice (2008) där hon skiljer mellan två olika nivåer av rättvisa. På den 
första nivån handlar rättvisan om distributionen av sociala nyttigheter (och 
om de principer som gäller för denna distribution); på den andra och mer 
grundläggande nivån handlar rättvisan om våra gemensamma och ofta ore-
flekterade föreställningar om rättvisa, det vill säga den bakgrund som be-
stämmer vad som kan göras för rättvisans skull, hur rättvisan ska uppfyllas, 
och vem som kan ställa krav på rättvisa osv. När det gäller den sista av dessa 
frågor – frågan om rättvisans vem – hänvisar Fraser till Arendt som den 
första som uppmärksammar den ”politiska döda” icke-personen och därmed 

                               
49 Arendt 2016, 392-93. 
50 Arendt 1978a, 82. 
51 Arendt 1994, 71. 
52 Arendt 2016, 393. 
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rätten att ha rättigheter.53 ”At issue here is the scope of justice, the frame 
within which it applies: who counts as a subject of justice in a given matter? 
Whose interests and needs deserve consideration? Who belongs to the circle 
of those entitled to equal concern?”54 På denna grundläggande nivå är pro-
blemet inte hur saker och ting ska fördelas rättvist utan vem som överhuvud-
taget är relevant för denna fördelning. Här är det alltså fråga om en ”dju-
pare” form av orättvisa eller en form av ”meta-orättvisa”.55 Formulerat med 
Michael Walzer, som påbörjade diskussion av rättvisans räckvidd i Spheres 
of Justice (1983), handlar rättvisa på denna nivå inte om fördelningen av 
sociala nyttigheter mellan samhällsmedlemmar utan om fördelningen av 
medlemskap.56 

I några situationer känner sig Gregor Samsa orättvist behandlad på rättvi-
sans första nivå (som alltså handlar om fördelningen av materiella nyttighet-
er). Ett exempel är när han inne på sitt rum gör upp ”planer på hur han skulle 
kunna ta sig till skafferiet och – och även om han inte var det minsta hungrig 
– hugga för sig av det som rätteligen var hans”.57 Det är emellertid avgö-
rande att Gregor vid denna tidpunkt i historien inte är hungrig längre. Det 
handlar inte längre om rättvisans innehåll utan om dess räckvidd: om hans 
behov av att bli erkänd av de andra familjemedlemmarna som ett rättvisesub-
jekt. Något liknande gör sig gällande i större delen av Kafkas andra historier 
om rättvisa. De substantiella fördelningskamperna blir gärna framställda i ett 
komiskt ljus, men det beror inte på att rättvisan som sådan är en fars; det 
beror på att Kafka har förskjutit sin uppmärksamhet från rättvisans vad till 
rättvisans vem. Kafkas litterära verk sysslar inte med rättvisa på rättvisans 
första utan på den andra nivån. Frågan är inte ”Vad är rättvist?” utan ”Vem är 
rättvisans subjekt?”  
 
Felinramning 

”Misframing” är Nancy Frasers namn på den särskilda form av den andra 
ordningens orättvisa där en människa inte räknas om en juridisk person. Med 
”ram” menar Fraser de grundläggande och självklara antaganden som be-
stämmer om en människa kommer på tal eller inte kommer på tal som rättvi-
sesubjekt. När jag insisterar på att skilja mellan att analysera de rättighetslö-
sas katastrof som respektive en rättighetsfråga och en rättvisefråga, är det för 
att denna åtskillnad tydliggör avståndet mellan två skilda uppfattningar om 
denna grundläggande felinramning. Om man närmar sig problemet med en 
rättighetsfråga, kommer man att uppfatta det bakomliggande ramverket som 
en rättighetsram, det vill säga som en repertoar av sociala regler som har 

                               
53 Fraser 2008b, 19. 
54 Fraser 2008a, 398f. 
55 Fraser 2008b, 19. 
56 Walzer 1983, 31. 
57 Kafka 2000, 117. 
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juridisk eller i varje fall kvasi-juridisk karaktär. Om man närmar sig proble-
met som en rättvisefråga kommer man att förstå ramverket mer som en för-
ståelseram; denna ram är bredare och lite mjukare och omfattar de oskrivna 
regler och kulturella föreställningar som ligger till grund för vår förståelse av 
den sociala ordningen. Rättvisa är helt enkelt ett mycket mer omfattande 
problem än rättigheter. 

Fraser skriver inte så mycket om hur man ska uppfatta den grundläggande 
ram som kan felinrama en människa. Hon skriver om gemensamma ”ontolo-
giska antaganden” som förutsätts vara en självklarhet i de flesta diskussion-
er,58 och om den ”ramsättande grammatik” (grammar of frame-setting) som 
ligger till grund för de flesta diskussionerna om första ordningens rättvisa.59 
En mer utvecklad analys av förhållandet mellan kulturella förståelseramar 
och rättvisa har under senare år förts av en rad teoretiker som befinner sig i 
spänningsfältet mellan politisk filosofi och kulturvetenskap, särskilt av Char-
les Taylor, Jacques Rancière och Judith Butler. Jag föreslår begreppet social 
föreställningsvärld som beteckning på den gemensamma repertoaren av fö-
reställningar om vårt gemensamma liv, en implicit karta över det samhälle-
liga livet. Man kan också välja en mer modern metafor och tala om en social 
GPS som gör det möjligt för människor samspela med varandra i samhället. 
Taylor skriver om ”social imagination”, Rancière om ”partage du sensible” 
och Butler om ”frames”.60 Även om de tre teoretikerna långt ifrån har ge-
mensamma ärenden, är de ändå eniga om att beskriva denna oreflekterade 
och förteoretiska bakgrundsförståelse som avgörande för hur det sociala livet 
synliggörs. Eller mer specifikt: som avgörande för vem som överhuvudtaget 
kan bli synlig på samhällets moraliska radar som någon som faller innanför 
rättvisans räckvidd. Formulerat med Taylor är den sociala föreställningsvärl-
den det oundgängliga ramverk som är grunden för alla föreställningar om 
distributiv rättvisa i form av en gemensam förståelse av vilka som är med-
lemmar av samhället, och vilka som bara kan tillskrivas samma status som 
en sten.61 

I ”Förvandlingen” är orättvisan lokaliserad på den sociala föreställningens 
nivå och inte på de sociala reglernas nivå. Berättelsen handlar bara i begrän-
sad utsträckning om vilka specifika krav som Gregor kan ställa; det avgö-
rande är hur han själv och hans närmaste tolkar hans ställning i familjens 
sociala ordning. Det är väl att märka mycket sällsynt att den typen av tolk-
ningar blir begreppsligt formulerade i det fiktiva universumet. De tar sig 
istället formen av ett slags magkänsla för den rådande ordningen: en ome-
delbar och affektiv reaktion på Gregors närvaro – medkänsla med hans sjuk-
dom, ett oövervinneligt äckel inför hans stank eller hans utseende, en lust-

                               
58 Fraser 2008b, 15ff. 
59 Fraser 2008b, 25. 
60 Se Appadurai 1996; Butler 2009; Rancière 2000 och Taylor 2004. 
61 Taylor 1985, 296ff; Taylor 1989. 
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blandad vrede inför hans försök att lämna sin föreskrivna plats i familjeord-
ningen, och till sist bara en matt likgiltighet över att skräpet (das Zeug) har 
röjts undan. 

”Misframing” är med andra ord inte bara ett normativt utan också ett on-
tologiskt problem: det handlar inte bara om vad jag bör göra; på ett mer 
grundläggande plan handlar det om vem jag är i egna och andras ögon. 
Denna ”socio-ontologiska” eller ”ontopolitiska”62 dimension saknas hos 
Arendt. När hon analyserar de rättighetslösas katastrof som en fråga om sub-
jektiva rättigheter ställer hon inte explicit frågan om det subjekt, vars rätt det 
är tal om.63 I Kafkas analys av de rättighetslösas katastrof är subjektet inte 
en oproblematisk realitet som har eller inte har rättigheter utan en problema-
tisk produkt av de kulturella förståelseramar genom vilka det sociala livet 
synliggörs. Det handlar inte om en rättslig katastrof utan om en mer djupod-
lande kulturell katastrof i den sociala föreställningsvärlden. Och denna kul-
turella katastrof händer samman med de sociala institutioner som styr hur vi 
uppfattar oss själva och andra. 
 
Representation 

Detta fokus på sociala föreställningar istället för rättigheter är centralt för 
Kafkas analys av de sociala institutioner som befolkar hans författarskap, 
som i grunden handlar om olika institutioner: atlantångare, fabriker, bordel-
ler, tågbolag, domstolar, hotell, byggarbetsplatser och så vidare.64 Det han 
analyserar i ”Förvandlingen” är praktiken inom en institution (en borgerlig 
familj), inte enskilda individers handlingar. Han visar hur människors upp-
fattningar av varandra inte är oskyldiga. Perspektiven är institutionella, vil-
ket innebär att ett underförstått outtalat omdöme fälls som drar en gräns mel-
lan vilka som ska behandlas rättvist och vilka som kan utsättas för en orättvis 
behandling. Genom att närma sig de rättighetslösas katastrof som en rättvise-
fråga och inte som en rättighetsfråga flyttar Kafka alltså fokus från enskilda 
rättigheter till socialt institutionaliserade föreställningar. Medan Arendt fo-
kuserar på den filosofiska frågan om de rättsliga eller kvasi-rättsliga normer 
som borde ge varje subjekt, även en statslös flykting, rätten att framträda i 
det politiska rummet, analyserar Kafka i egenskap av skönlitterär författare 
de sociala föreställningarnas normer, det vill säga de tankemönster som av-
gör om en människa alls förefaller vara en människa i sina medmänniskor 
ögon. 

                               
62 Connolly 1995. 
63 Se t.ex. Menke 2007. Däremot finns det förbisedda inslag i Arendts kritik av de mänskliga 
rättigheterna som visar att hon uppfattar dem som en biopolitisk fantasi. Se Hunt 2016. 
Arendt presenterar även rätten att ha rättigheter som en resurs för att kritiskt bestrida etable-
rade antaganden som vem som kan komma i fråga om rättigheter. Se Honig 1993, 121f. 
64 För en stimulerande diskussion av ett ”institutionellt” sätt att se på Kafka, se Campe 2004; 
2007. 
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Litterär form är därför ett oundgängligt verktyg i Kafkas analys av tan-
kemönster styrda av sociala institutioner. I ”Förvandlingen” är den litterära 
formen vare sig realistisk eller transparent. Istället växlar den mellan ett av-
humaniserande och ett humaniserande intersubjektivt perspektiv inom en 
social institution – i detta fall en borgerlig familj i Prag i början på 1900-
talet. De två perspektiven kombineras så att läsaren i sin tur tvingas växla 
fram och tillbaka mellan de två perspektiven. Denna de dubbla perspektivens 
metod synliggör ett moraliskt problem. Läsaren medvetandegörs reflexivt 
om en orättvisa på den andra nivån. Tekniken är faktiskt ett av de få formella 
verktyg som litteraturen har till sitt förfogande för att representera orättvisor 
på denna andra nivå. Rättvisans grammatik – de givna antaganden vi har om 
vem eller vilka som har rätt att behandlas rättvist – kan inte skildras på 
samma sätt som den första nivåns mer dramatiska kamp för en rättvis fördel-
ning av sociala nyttigheter. Kafka närmar sig inte de rättighetslösas katastrof 
genom att på ett realistiskt sätt gestalta någon som lider av rättighetslöshet 
eller som kämpar för sin rätt att ha rättigheter. Han ramar istället in orättvi-
san så att den formella spänningen mellan ett humaniserande och ett avhu-
maniserande perspektiv tydliggör de automatiserade felinramningar som blir 
konsekvensen av våra sociala föreställningar. 

Kafkas litterära form är med andra ord ett kognitivt instrument med för-
måga att avslöja de inneboende orättvisor som finns inbakade i de sätt på 
vilket vi uppfattar det sociala livet. Med Arendts språkbruk kan den reflex-
ion som Kafkas litterära form framkallar karakteriseras som en form av poli-
tiskt tänkande. I ”Truth and Politics” skriver hon: 

 
Politiskt tänkande är representativt. Jag bildar mig en uppfattning genom att be-
akta saken ur olika perspektiv, genom att göra de frånvarandes ståndpunkter när-
varande för mig. Denna representationsprocess accepterar inte blint vad de som 
står någon annanstans anser, vad de som ser på världen ur ett annat perspektiv 
tycker. Här handlar det varken om empati som om jag försökte vara eller känna 
som någon annan eller om att räkna röster och ansluta sig till majoriteten. Istället 
handlar det om att utan att ge upp sin egen identitet tänka från en plats där jag 
faktiskt inte själv befinner mig. Ju fler sådana platser jag kan ta med i beräkning-
en när jag tänker igenom en fråga och ju bättre jag kan föreställa mig vad jag 
skulle tänka och känna om jag befann mig där, desto större är min förmåga att 
tänka representativt och desto större giltighet får mina slutsatser, min åsikt.65 

 
Representation är att framkalla – närvarogöra – det frånvarande genom att 
presentera det. ”Förvandlingen” är representativ i Arendts specifika tolkning 
av detta ord (en form av ”utvidgat tänkande”).66 Genom att reflektera över 

                               
65 Arendt 2004, 256. 
66 ”(Det är denna förmåga till ’utvidgat tänkande” som ger människor deras omdömeskraft. 
Detta upptäckte Kant i första delen av sin Kritik av omdömeskraften, även om han aldrig insåg 
de politiska och moraliska implikationerna av denna upptäckt)” fortsätter Arendt i en paren-
tes. Hon anspelar här på Kants sensus communis. Arendt 2004, 256. 
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ett givet ämne – i detta fall Gregors mänskliga status – ur olika synvinklar, 
erbjuder växlingen mellan de två perspektiven (mänskligt och icke-
mänskligt) en representation av olika synsätt och de inneboende orättvisor 
dessa skapar. I Kafkas fall äger dock reflexionen inte rum i de filosofiska 
begreppens eller de politiska åsikternas abstrakta medium utan i de litterära 
bildernas konkreta medium. Ordet ”kryp” (Ungeziefer) är ett skällsord, inte 
bara en synonym för ordet insekt. ”Förvandlingen” förvandlar med andra ord 
en retorisk figur till ett empiriskt faktum: skällsordet får ben att gå på i den 
fiktiva världen. Som Günter Anders skriver i sin skolbildande läsning av 
romanen Kafka pro und contra (1951): ”han utnyttjar språkets tillgängliga 
lager, dess bildliga karaktär. Det metaforiska ordet tar han på ordet [er 
schöpft aus dem vorgefundenen Bestand, dem Bildcharakter, der Sprache. 
Die metaphorischen Worte nimmt er beim Wort].”67 Arendt undviker frågan 
om litterär form i sin läsning av Kafkas texter. I Kafkas analys av de rättig-
hetslösas katastrof är den litterära formen emellertid avgörande. Denna ana-
lytiska resurs riktar nämligen sitt fokus mot de kognitiva stereotyper som 
berättaren och de fiktiva figurerna själva använder för att göra sig en bild av 
det sociala rum de rör sig inom. Med Anders’ formulering synliggör Kafkas 
bokstavligjorda metafor ”språkets tillgängliga lager, dess bildliga karaktär”. 
Att få metaforer att mutera på det sättet är ett litterärt grepp som främman-
degör – dvs. distanserar och visar – den sociala föreställningsvärlden och 
dess inbyggda felinramningar.68 Kafkas verk är inte dokument om de rättig-
hetslösas katastrof utan instrument för att reflektera över denna katastrof. 
Därmed är hans litterära verk instrument för ett politiskt tänkande och inte 
ett dokument över politiska orättvisor; de är kognitiva verktyg som öppnar 
upp ett fritt utrymme där olika perspektiv på den sociala världen kan uppfatt-
tas och diskuteras. Kafkas litterära texter är verktyg för ett politiskt tänkande 
som driver fram ett utforskande av orättvisor på den grundläggande andra 
nivån. Det handlar om en orättvisa som ligger så djupt begravd i kulturen att 
den inte kan förklaras och diskuteras med gängse juridiska och politiska 
begrepp. Därför kan den bara synliggöras i avancerad litterär form.69 

                               
67 Anders 1951, 40, min övers. I förlängningen av Günter Anders (som var Hannah Arendts 
första make) har först och främst Theodor W. Adorno och Stanley Corngold intresserat sig för 
Kafkas förkroppsligande av metaforen. Båda tar precis som Anders sin utgångspunkt i Gregor 
Samsas skalbaggskropp. Med stark inspiration från Kafka (och Walter Benjamins Kaf-
kastudier) utformar Adorno i Kierkegaard: Konstruktion des Ästhetischen från 1933 en teori 
om Kierkegaards ”bokstavliga metaforer” (Adorno 1996, 33). I Prismen från 1955 återför han 
detta begrepp från Kierkegaard till Kafka: ”Handelsresande är som skalbaggar, säger ett 
talesätt som Kafka måste ha fått fatt i, och spetsat som en insekt. Skalbaggar, inte som skal-
baggar” (Adorno 1973, 266). I artikeln ”The Metamorphosis: Metamorphosis of the Me-
taphor” ansluter sig Corngold till Adorno, men erbjuder en mer teoretiskt reflekterad beskriv-
ning av den bokstavligjorda metaforen (Corngold 1988). 
68 Om främmandegörande tekniker hos Kafka och Coetzee, se Andersson 2008. 
69 En stor del av den tidiga forskningen om Kafka hade som hermeneutisk ambition att förstå 
verkens gåtfulla och neurotiska huvudpersoner (Georg, Karl, Gregor, Josef K, K. osv.) oavsett 
om den teoretiska ramen var marxistisk, freudiansk, teologisk eller bara helt allmänt biogra-
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Naturligtvis skulle ett sådant kognitivt verktyg inte kunna fungera utan ett 
ideal om rättvisa, vare sig detta ideal är implicit eller explicit. Orättvisan gör 
sig inte påmind om det åtminstone inte fanns en outsagd idé om rättvisa. De 
fyra dragen i de rättighetslösas katastrof – tillfällighet, omänsklighet, ojäm-
likhet och språklöshet – ger oss ett fotonegativ av Kafkas implicita syn på 
rättvisan. Den förefaller vara en sorts demokratisk rättvisa med fyra grund-
läggande begreppsliga koordinater: förutsägbarhet, värdighet, jämlikhet och 
politiskt deltagande. 
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18 Filosofins betydelse för skolans 
undervisning om etik                                 
Olof Franck 

Varhelst etikundervisning bedrivs är det intressant att ställa frågan vad det är 
för en konception av etik som kommer till uttryck i dess innehåll och meto-
der, och på vilka grunder den konceptionen görs till en plattform för en 
undervisning om etik. Båda dessa frågor behöver diskuteras med hänsyn till 
filosofiska överväganden. Omvänt kan man säga att den som undviker att 
ställa frågorna eller som försöker besvara dem utan att ta omvägen om filo-
sofin, riskerar att sanktionera en etikundervisning som inte bara är grund 
utan som dessutom kommer att handla om andra saker än dem som kan sä-
gas utgöra etikens – och därmed också etikundervisningens – kärna. Just 
detta är min utgångspunkt för det här kapitlets diskussion. 

Den här utgångspunkten är alls inte hypotetisk. Jag vill göra gällande att 
den undervisning om etik som för närvarande bedrivs i svenska skolor riske-
rar att lida av en stor brist. Denna brist har inte framför allt med lärares till-
kortakommanden att göra. Snarare ligger orsaken i de läroplansteoretiska 
och pedagogiska förutsättningar de har att beakta för att göra sitt jobb i en-
lighet med styrdokumenten. Lärare är som bekant tjänstemän som inte enbart 
undervisar elever om det ena och det andra kunskapsområdet. De bedömer 
också vilka kunskaper elever förmått utveckla under den tid de studerat ett 
visst område eller ämne. Till sin hjälp har lärarna dels ett centralt innehåll 
som föreskriver vad de ska undervisa om, och dels en samling kunskapskrav 
utifrån vilka de ska sätta betyg på elevernas kunskaper. 

Min ingång till den följande diskussionen är att nuvarande formuleringar 
av framför allt kunskapskrav rörande etik i grundskolan, men också på gym-
nasiet, bidrar till att förytliga bilden av vad etik är och vad etik kan och bör 
vara. Atomistiska, formalistiska och filosofiskt fattiga kriterier på vad kun-
skaper om etik är tenderar att göra undervisningen om etiska frågor tunn, 
ytlig och kraftlös. Som jag senare ska visa finns det visst stöd för att anta att 
många lärare utför ett stort och viktigt arbete som trots allt upprätthåller och 
vårdar en existentiellt förankrad kärna i sin undervisning om etik och moral. 
Det arbetet är dock inte enkelt givet att den bedömningsdiskurs som i våra 
dagar styr all undervisning i skolan, gör vad den kan för att hämma ett etiskt 
samtal där deltagarna kan fråga och söka och undersöka utan krav på att det 
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som räknas är det som kan mätas enligt formella kriterier fastställda i avsak-
nad av sensitivitet för ämnets syfte, värde och mening. 

Vad jag vill hävda är att filosofin måste ges utrymme – inte bara i själva 
undervisningen om etik utan också i den lärarutbildning där blivande etiklä-
rare får sin skolning. Genom en analys av styrdokumentens skrivningar och 
av aktuell forskning på området, avser jag att argumentera för att det är dags 
att bana väg för att integrera filosofiska perspektiv och metoder i etikunder-
visningen – och som jag strax ska visa är en sådan integrering inte märklig 
betraktad ur en historisk synvinkel. 

Värdepedagogik 
”Undervisning om etik” kan referera till ganska olikartade förhållningssätt 
och metoder, och för att kunna föra ett någorlunda klargörande resonemang 
om de brister som ovan indikerats behöver vi säga något om hur dessa olik-
heter kan klassificeras. 

Som framhålls i Johansson & Thornberg 2014 används i etikpedagogiska 
och etikdidaktiska sammanhang ofta values education eller värdepedagogik 
som ett paraplybegrepp för olika slag av etik- och värdeundervisning1. Vär-
depedagogik definieras här som ”den aspekt av den pedagogiska praktiken 
som resulterar i att moraliska eller politiska värden liksom normer, disposit-
ioner och färdigheter som bygger på sådana värden medieras till eller ut-
vecklas hos barn och unga”2. Det här är en allmänt hållen definition och den 
behöver brytas ned och preciseras om den ska vara användbar för en kritisk 
diskussion kring varierande former av pedagogisk praktik där ”mediering” 
av exempelvis moraliska och politiska värden står på dagordningen. 

Thornberg 2014 skiljer mellan tre huvudströmningar av värdepedagogik. 
En första beskrivs som ”traditionalistisk” och utmärks av att undervisning 
bedrivs enligt en modell där normer och värden överförs till barn och unga 
med hjälp av belönings- och bestraffningsmetoder. Det handlar om en ”di-
rekt undervisning” som inte lämnar utrymme för ifrågasättande eller avvi-
kande hållningar3. 

En sådan form av mediering av normer och värden skiljer sig från en 
”progressiv” eller ”konstruktivistisk” som ”vilar på en interaktionistisk mo-
dell” där ”samspel och förståelse betonas”4. Lärare och elever agerar här 
tillsammans i ett ömsesidigt utbyte av tankar och argument kring frågor och 
etik och moral. 

För det tredje urskiljs en huvudströmning som är ”kritisk”. Här sätts fokus 
på att uppmärksamma och kritiskt analysera hegemoniska maktförhållanden 
i samhället vilka stör jämställda moraliska relationer, och det blir viktigt att 

1 Johansson &Thornberg 2014, 9ff. 
2 Ibid. 10, författarnas kursivering. 
3 Thornberg 2014, 26. 
4 Ibid. 26. 
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inte bara distanserat förhålla sig till olika slag av moraliska argument och 
ståndpunkter utan att med engagemang gå in i en kritisk diskussion kring 
desamma5 

Det finns förstås en rad mellanformer av värdepedagogik, men vi kan i 
det här sammanhanget nöja oss med att ha de tre nämnda huvudströmningar-
na i åtanke.6 Med referens till dem kan vi teckna en karta som ger tillräckligt 
med stöd för att här och nu kritiskt diskutera svensk etikundervisning. 

 
Etik i de svenska läroplanerna 
På en svensk arena är religionskunskapen det enda ämne som har ett separat 
centralt innehåll med rubriken ”Etik”. Man kan möjligen tycka att det är en 
smula märkligt med tanke på att en vanlig, om än förenklad, bild är att Sve-
rige är det kanske mest sekulariserade landet i världen7. Betänker man att ett 
syfte med att låta religionskunskapen vara ett obligatoriskt ämne från första 
klass till gymnasiet, och att undervisningen inte får vara konfessionell utan 
ska syfta till bland annat förståelse för den roll olika religioner och livså-
skådningar spelar i människors liv, så kan det kanske verka mindre besyn-
nerligt att reservera ett specifikt kunskapsområde om etik i det centrala inne-
hållet. Å andra sidan kan man överväga om det är en god lösning att på det 
här sättet inkludera etiken i ämnet religionskunskap. Risken finns att etik 
uppfattas som en disciplin med mer eller mindre religiösa förutsättningar och 
referensramar8. Lägger man till detta att den kanske mest kända formulering-
en av den värdepedagogiska strategi som präglar svensk skola, ”värdegrun-
den”, innehåller en referens till ”kristen tradition”, kan det se ut som om den 
icke-konfessionella hållningen är långt borta: 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 
lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga 
och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överens-
stämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk 
humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, to-
lerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-
konfessionell9. 

 
Försvaret för referensen till kristen tradition – och till västerländsk 
humanism – formuleras ofta i kulturhistoriska termer: Sverige har under 
drygt tusen år betraktats som officiellt kristet, ett förhållande som påverkat 
allt från moral och juridik till litteratur, konst och musik. Huruvida detta är 

                               
5 Ibid. 29. 
6 Det finns givetvis också en rad vägar att gå för klassificering av värdepedagogiska förhåll-
ningssätt och metoder. En som jag här måste förbigå men som lämnar ett viktigt bidrag till 
förståelse av värdepedagogik återfinns i Jones 2009. 
7 Inglehart & Welzel, 2005. 
8 Franck 2014. 
9 Lgr11, 5; Gy11, 7. 
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ett övertygande argument behöver vi i nuvarande kontext inte ta ställning 
till. Däremot vill jag gärna vara tydlig med att jag tar risken med att förlägga 
mycket av skolans etikundervisning inklusive bedömning av densamma i 
religionskunskap på stort allvar. Mer om detta senare. 

Jag tror att man kan tolka religionskunskapens uppdrag på etikens arena 
så, att mångfaldsfrågor där är kongeniala gentemot ämnets syfte och att det 
därför är motiverat att undervisa om etik på den arena där pluralistiska per-
spektiv är iögonenfallande och angelägna att ta sig an. Frågor om människo-
värde, om sexism, rasism och homofobi och om mänskliga rättigheter hör 
hemma i en kontext där variationer av livsåskådningar, livsval och livsstilar 
bildar ramverk för undervisningen10. En sådan motivering kan kritiseras på 
samma gång som motståndarsidans argument inte utan vidare kan avfärdas. 

Ser man till grundskolans kursplan för religionskunskap – och jag kom-
mer att ta just grundskolan som exempel i det följande – kan man se att dess 
inledande del som handlar om ämnets syfte starkt betonar elevers förståelse 
för olikheter, för hur religiösa hållningar ger uttryck för varierande livsstilar 
och etiska ståndpunkter, och för en ömsesidig respekt i ett samhälle som 
präglas av mångfald och av en rik variation av livsval, livsvägar och livså-
skådningar. Så heter det till exempel att: 

Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin 
identitet och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa 
förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning och förstå-
else för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva11. 

Det här är frågor som har ett existentiellt och ett etiskt djup, och här skulle 
filosofin kunna spela en viktig roll för att både fördjupa och bredda resone-
mangen utöver de ganska snäva gränser som kursplanen mutar in. Emellertid 
blir det inte så mycket av djup och bredd i de kursplanens skrivningar som 
direkt föreskriver undervisningsinnehåll och betygsättning. 

När det gäller det centrala innehållet för etik i årskurs 4 – 6 ryms följande 
delar: 

 Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och soli-
daritet.

 Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter
och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanför-
skap och kränkning.

 Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra
gott12.

10 Franck 2014. 
11 Lgr11, 187. 
12 Ibid. 189. 
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I årskurs 7 – 9 ryms följande i det centrala innehållet: 
 
 Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån 

etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik. 
 Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat 

till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik. 
 Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livså-

skådningar. 
 Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, 

mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel fri-
het och ansvar13. 

 
Längre fram i den här texten ska jag återkomma till det centrala innehållet 
som, trots en del svävande formuleringar, ändå tillhandahåller ett underlag 
för lärare och elever att tillsammans ägna tid åt samtal där filosofiska per-
spektiv och metoder kan ges utrymme. Som en sista punkt rörande etik i de 
svenska läroplanerna ska jag emellertid nu citera de kunskapskrav med hjälp 
av vilka lärare ska betygsätta de kunskaper elever visar sig ha rörande det 
centrala innehållets delar. 

Jag koncentrerar mig nu på de kunskapskrav som gäller i slutet av årskurs 
6 respektive 9 i grundskolan, det vill säga dem som till skillnad från motsva-
righeterna för slutet av årskurs 3, ska motivera lärares betyg där godkända 
resultat belönas enligt en skala från E till A. De fetstilade orden och sekven-
serna är kvalitetsmarkörer som ska visa på vad som utmärker olika betygsni-
våer. 
 
Kunskapskrav i slutet av årskurs 6 

Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad 
det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som i huvudsak 
hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak funge-
rande sätt. 

Eleven kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor 
och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som för 
resonemanget framåt och använder några etiska begrepp på ett relativt väl 
fungerande sätt. 

Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frå-
gor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som 
för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder 
några etiska begrepp på ett väl fungerande sätt14. 
 

 

                               
13 Ibid. 189. 
14 Ibid. 191. 
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Kunskapskrav i slutet av årskurs 9 

Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och 
värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang 
och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. 

Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar 
och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda 
resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl 
fungerande sätt. 

Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar 
och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resone-
mang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt15. 

.  
En vanlig kritik är att det är svårt att se vad som i sak skiljer de olika nivåer-
na och att det därför också är en utmaning för lärare att tillämpa kunskaps-
kraven16Till hjälp har Skolverket framställt ett kommentarmaterial17och dess-
sutom finns i bedömningsanvisningarna till de nationella prov i religions-
kunskap som gavs första gången 2013 både förklaringar till och exempel på 
hur kunskapskraven ska tolkas i relation till bland annat uppvisade kunskap-
er i etik18. 

Läroplanernas värdepedagogiska hemvist 
Hur kan man uppfatta ovanstående skrivningar om vad en undervisning om 
etik ska innehålla och vilka kunskapskrav som ska gälla i relation till de 
tidigare nämnda värdepedagogiska huvudströmningarna? Vi behöver säga 
något om detta innan vi tecknar en bild av den svenska etikundervisningens 
arena med dess filosofiskt intressanta brister och möjligheter. 

Jag finner det vara tveklöst att läroplansskrivningarna i ett avseende sig-
nalerar en överföringsmodell. Värdegrundens värden ska inte ses som kon-
stituerande ett smörgåsbord där elever – och lärare – kan välja vilka de öns-
kar praktisera och vilka de vill rata. Snarare utgör värdegrunden den platt-
form utifrån vilken all verksamhet i skolan ska bedrivas. Det betyder att 
skolan inte är värdeneutral – och det gäller förstås alla ämnen, inte bara re-
ligionskunskapen. De etiska förhållningssätt som läroplanen talar om när det 
handlar om respekt, tolerans, rättvisa och så vidare, ska helt enkelt prägla 
skolans samlade verksamhet. Och det är något som elever bör fostras att 
både känna till och praktisera. 

Däremot är inte den överföringsmodell vi här har att göra med auktoritär 
på det sätt som tidigare beskrevs som en möjlig variant. Snarare föreskriver 
den svenska läroplanen en interaktion mellan skolans elever, lärare, rektorer 

15 Ibid. 193. 
16 Se t. ex. Alvén, 2012 och Larsson 2017! 
17 Skolverket: Kommentarmaterial till kursplanen i religionskunskap (reviderad 2017). 
18 Franck 2017. 
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och övrig skolpersonal. Mycket handlar om att samtala och att lyfta etiskt 
och värdemässigt relevanta frågor till reflektion och eftertanke. Den andra 
huvudströmningens progressiva eller interaktionistiska kännetecken syns 
närvarande i inte minst vad som sägs om ”normer och värden” i läroplaner-
na19 

Hur är det då med den tredje huvudströmningens kännemärken: en kritisk 
hållning gentemot samhälleliga maktstrukturer som anses behöva utmanas? 
Thornberg utvecklar beskrivningen av denna strömning genom att säga att: 

De kritiska rösterna här menar att den dominerande moralen i ett samhälle 
marginaliserar och förtrycker vissa grupper och att den moraliska påverkan 
som äger rum i förskolan och skolan har långsiktiga effekter utan att lärare, 
politiker och vi andra tänker på det. Detta beskrivs, analyseras och problema-
tiseras utifrån skilda teoretiska perspektiv och ofta i termer av disciplinering, 
makt, ideologi, diskurs, dold läroplan och social eller kulturell reproduktion20  

 
Det är svårt att finna den här typen av kritiska förhållningssätt och analyser i 
läroplanernas skrivningar – och det kanske inte är så konstigt. Goodlad & Su 
(1998) urskiljer tre nivåer på vilka läroplansskrivningar och principer kan 
operera och spela roll: en institutionell policynivå, en undervisningsnivå och 
en nivå där elevernas erfarenhet står i centrum. Det finns förstås på den in-
stitutionella nivå där läroplanerna hör hemma allmänt hållna skrivningar om 
jämställdhet, rättvisa och likaberättigande men positioneringar gentemot en 
”dominerande moral” syns långt borta. Vill man vara kritisk skulle man 
kunna säga att läroplanerna snarare är uttryck för en dominerande, stats-
sanktionerad moral vilken i vår svenska kontext är formulerad i termer av 
begreppet värdegrund, ett begrepp som för övrigt inte är helt enkelt att tolka 
och tyda.21  

En kritisk hållning mot denna hegemoniska moral borde, om den alls är 
möjlig, snarare komma till uttryck på de nivåer där lärare undervisar och där 
elevers erfarenheter formar basen för ett lärande som vetter mot framtiden. 
Som många kritiker pekat på tycks vi emellertid idag alla vara indragna i en 
diskurs där frågor om bedömning och mätning av kunskaper syns ta all 
uppmärksamhet vilket gör att frågor om vad kunskap är och kan vara på 
olika områden hamnar i bakgrunden. Ofta hänvisar man till New Public Ma-
nagement som får bli en samlingsbeteckning för de oroväckande och kun-
skapsfientliga krafter som tycks ha tagit makten över skola och utbildning22. 
Och hur, kan man fråga, ska lärare och elever kunna protestera mot en dis-
kurs där de själva, inte minst genom de styrdokument de har att följa, är in-
begripna som den samtida dominerande bedömningsideologins fångar? 

                               
19 Sporre 2017. 
20 Thornberg 2014, 29. 
21 Jfr t ex Kronlid 2017; Tännsjö 2016; Franck 2016! 
22 Ball 2012 
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Som jag tidigare antydde finns exempel på hur lärare när det gäller just 
etikundervisning beskriver svårigheter att förena ett kunskaps- och ett fost-
ransuppdrag. Eftersom ett bedömningsorienterat fokus baseras på uttalade 
krav om att undervisning ska följa ett väl avgränsat centralt innehåll och 
strikt formulerade bedömningskriterier i termer av kunskapskrav, faller frå-
gor som rör relationer och människosyn i etiskt perspektiv ut ur bilden – så 
länge det inte handlar om att, som det heter i kunskapskraven, ”resonera om” 
olika frågor på moralens område. I en studie som genomfördes för några år 
sedan uttryckte lärare en tvekan om hur de ska kunna få plats med och 
kanske också harmoniera kunskaps- och fostransdimensioner23. 

Jag tror, hur som helst, att man måste tänka sig en möjlighet för lärare och 
elever att trots dagens hegemoniska bedömningsdiskurs samla sig till reflekt-
ion och samtal som inte kan, och inte ska, bedömas utifrån några formella 
kriterier. Särskilt viktigt tror jag att detta är när det gäller skolans etikunder-
visning. I det följande ska jag diskutera hur behovet av att integrera filoso-
fiska metoder i undervisning om etik inte behöver stanna vid att vara ett 
behov som inte tillfredsställs. Det centrala innehållet om etik erbjuder möj-
ligheter att ägna sig åt sådant som rör etikens kärna och moralens själ utan 
att någonsin resa frågan om det som sägs är värt ett betyg ”E” eller ”A”. 

Intention 
Jag vill gärna först och främst förtydliga intentionen med den följande diskuss-
ionen kring hur filosofiska metoder kan bidra till att fördjupa en undervisning 
om etik. Jag är inte ensam om att vilja tro att filosofin verkligen kan spela roll 
för hur en meningsfull etikundervisning utvecklas, men en sådan tro kan moti-
veras på lite olika sätt. Med Hartner 2015 är jag enig att den filosofiska re-
flektionen kan göra något med inte bara barn och unga utan också med de 
vuxna som verkar som lärare. Eftertanke och ett sökande förhållningssätt kan 
öppna viktiga och spännande arenor, särskilt när samtliga involverade i ett 
klassrum vill och vågar delta utan begränsande reservationer. 

I Gardelli, Alerby & Persson (2014) argumenteras för att en filosofisk 
undervisning om etik är betydelsefull genom att hållningen bakom en sådan 
innebär att ett primärt fokus 

should not be set on learning what most people believe is right or on fostering 
students to accept some alleged set of values, but rather on reasons for hold-
ing something to be right; on arguments for whether this or that position is 
incorrect; on ways of critically examining moral positions and on thinking 
about ethics in a more independent way24. 

23 Osbeck, Franck, Lilja & Lindskog 2015 
24 Gardelli, Alerby & Persson, 2014, 18. 
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Författarna vänder sig mot en undervisning som fokuserar på ”deskriptiva” 
kartläggningar av människors moraliska argument och ståndpunkter, men 
också, som synes, mot en ”fostrande undervisning” där vissa värden före-
skrivs som giltiga och där barn och unga förväntas ta till sig och acceptera 
dessa. 

Man kan diskutera de beskrivningar av olika typer av etikundervisning 
som presenteras i den aktuella artikeln, men jag ska inte fördjupa mig i kri-
tisk undersökning av dem. Däremot vill jag vända mig mot vad som inte 
tycks vara författarnas inställning men som kan ligga nära tillhands, nämli-
gen att filosofisk etikundervisning av det slag som karakteriseras måste stå i 
motsatsställning till alla former av överföringsmodeller. Som jag tidigare 
indikerat är det, enligt min mening, svårt att motivera en undervisning om 
etik som är helt befriad från föreställningar om vad som är gott och vad som 
är rätt. Värdegrundens värden som vi tidigare diskuterade är, trots att de kan 
vara svåra att tolka och kontextualisera, viktiga som grund för ett demokra-
tiskt samhälle. Jag har svårt att se att en filosofisk undervisning om etik inte 
skulle kunna inbegripa ställningstaganden för jämställdhet, jämlikhet, rätt-
visa och så vidare. Tvärtom faktiskt: att genomföra en filosofisk undervis-
ning om etik är inte detsamma som att ägna sig åt en verksamhet som är eller 
kan eller bör vara fri från värden. Att argument om värden ska analyseras 
och kritiskt studeras är självklart. Men det finns inte någon distanserad och 
värderingsfri position utifrån vilken en sådan analys och ett sådant studium 
kan genomföras.  

Snarare skulle jag för att fundera över vilken grund för en filosofisk 
undervisning om etik som kan te sig både fast och samtidigt öppen vända 
mig till Aristoteles och begreppet fronesis eller praktisk visdom som inte 
minst i vår tid diskuteras i relation till en rad samhällsområden25.  Min tro är 
att en analys av detta begrepp kan bidra till att utforma  inte bara metodolo-
giska och didaktiska vägar för en personligt utvecklande och socialt relevant 
och betydelsefull etikundervisning  utan också en plattform för en kritisk 
argumentation gentemot de strukturella incitament som, bland annat i termer 
av ”bedömning”, stjäl uppmärksamhet och energi från vad en sådan under-
visning borde handla om. Det betyder inte att dygdetiken är den enda tänk-
bara basen för en kritisk-konstruktiv hållning gentemot dagens bristfälliga 
ramar för en god etikundervisning. Som framgår av tidigare citerade avsnitt 
ut kursplanen i religionskunskap skrivs dock dygdetik fram i centralt inne-
håll och kunskapskrav. Frågor om vad det innebär att göra gott och vad som 
utmärker en god människa finns alltså redan på plats. Nuvarande kursplane-
struktur ger emellertid inte på ett tydligt sätt utrymme för en analys av hur 
barn och unga kan utveckla både moralisk reflektion och handlingskompe-
tens. Därför behöver förmågan att reflektera och, som det heter i läroplanen, 

                               
25 Jfr Sveneaus 2009 och Nilsson 2009! 
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”resonera”, diskuteras i relation till hur man kan och bör uppfatta moraliskt 
handlande. 

”Praktisk visdom” 
Thomas Wren diskuterar i sitt bidrag till Handbook of Moral and Character 
Education hur dygdetik och begreppet praktisk visdom av vissa tänkare, 
såsom den välkände utvecklingspsykologen Lawrence Kohlberg, kritiserats 
för att vara  

an essentially noncognitive bundle of habits that were not only conceptually 
and psychologically disconnected from each other (character being consid-
ered as ”a bag of virtues” but also too situation-specific to be the subject of 
any realistic education program26 (ibid., 15). 

Kohlbergs välbekanta modell för moralutveckling förankras i en kognitivist-
isk tolkning av vad det är för en utveckling som på etikens område kan och 
bör drivas i exempelvis skolan, och där spelar bland annat moraliska regler 
och principer en viktig roll. Wren framhåller dock att ”moral reasoning” för 
Aristoteles 

was an interpretation of here-and-now situations, not the imposition of ante-
cedently known eternal principles onto the empirical phenomena of the pre-
sent moment”.  

Han öppnar med detta förtydligande upp för att en dikotomisering av kogni-
titivt och non-kognitivt inte, som Kohlberg tycks anta, äger en giltig tillämp-
ning på dygdetiken eller på begreppet fronesis. Moralisk godhet och praktisk 
visdom är för Aristoteles varandras nödvändiga förutsättningar: en person 
kan inte vara fullkomligt god utan att äga praktisk visdom lika lite som hon 
kan vara ”praktiskt vis” utan att vara dygdig. Det här är enligt Wren själva 
kärnan i vad fronesis tänks innebära och han menar att denna innebörd kan 
göras synlig i relation till undervisning om etik och värde med hjälp av ”om-
råden”, vilka i ett annat sammanhang lyfts fram av filosofen Nancy Sher-
man: perception (perception), övervägande (deliberation, choice-making), 
kollaborativt tänkande (collaborative thinking) och karaktärsdanande (habi-
tuation)27. Och jag ska, som en brygga till en diskussion av några konkreta 
exempel på där filosofisk metod kan bidra till att fördjupa en undervisning 
om etik, stanna till något inför dessa.  

26 Wren 2014, 15. 
27 Ibid. 15ff. 
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Den praktiska visdomens fyra områden  
Att utveckla en förmåga till perception betyder i detta sammanhang att lära 
sig koda av situationer som moraliskt angelägna. Man tolkar till exempel en 
situation som moraliskt relevant när man uppfattar att någon far illa genom 
andras ord eller handlingar. En av vår tids kanske mest kända dygdetiker, 
den amerikanska filosofen Martha Nussbaum, talar om discernment, urskil-
jande, och gör gällande att skönlitteratur kan fungera som ett stöd för att leva 
sig in i andra människors liv och urskilja när någonting går snett, när någon 
upplever sig vara utsatt eller diskriminerad28. Ett sådant urskiljande utgör ett 
område av det som beskrivs som praktisk visdom – ja, som en grundläg-
gande utgångspunkt för att fronesis ska kunna utvecklas. Wren talar här om 
att en social sensitivitet ges möjlighet att ta form (ibid., 15f). 

Perception eller urskiljande är en nödvändig förutsättning för att kunna 
göra ett övervägande av den aktuella situationen och formulera ett omdöme 
om denna och om vad som bör göras. Givet vissa mål – att bidra till goda 
relationer och ett gott samhälle – kan en människa utveckla ett omdöme rö-
rande hur hon och andra bör agera för att nå dessa mål. Ett sådant övervä-
gande och det omdöme som formuleras rörande hur situationen ska hanteras 
är den enskildes ansvar, men på samma gång är det viktigt att samarbeta med 
andra – i familjen, i skolan, på arbetet, med vänner och andra som befinner 
sig i vår närhet. Ett sådant samarbete utgör det tredje området Wren knyter 
till fronesis29. 

Det fjärde området, slutligen, karaktärsdanande, ska enligt Wren, som vi 
tidigare sett, inte uppfattas som nonkognitivt. Wren menar att Aristoteles i 
själva verket tänker sig att ett sådant danande förutsätter perception eller 
urskiljande, övervägande och omdömesförmåga samt samarbete med andra, 
men detta ska inte ses som förmågor som inte har med känslor, emotioner 
eller, som Aristoteles uttrycker det, ”passioner”, att göra. Livet är inte så 
strikt uppdelat, saker och ting hänger samman. Wren tar exemplet med ett 
barn som lär sig spela en aktiv roll i den sociala gemenskap som hennes eller 
hans familj utgör. Naturligtvis har barnet många olika känslor för – och i – 
denna roll, och emotioner utgör också en betydelsefull del av dess relationer 
till övriga familjemedlemmar och de uppgifter som förväntas tas omhand. 
Genom att föra intellektuella samtal med exempelvis föräldrar tränas för-
måga till perception – kanske av yngre syskons outtalade behov – och till att 
utveckla överväganden och omdömesförmåga. I dessa samtal spelar barnets 
känsloliv en viktig roll och det blir en komponent att räkna med när argu-
ment och ställningstaganden formuleras och motiveras30.  

                               
28 Nussbaum 1990. 
29 Ibid. 15. 
30 Ibid. 16. 
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Emotionernas betydelsefulla roll i människans utvecklande av fronesis 
har noga undersökts av tidigare nämnda Martha Nussbaum31. I hennes förfat-
tarskap skrivs emotioner fram, inte som rent subjektiva och än mindre god-
tyckliga, utan som viktiga mänskliga dimensioner vid utvecklande av prak-
tisk visdom. Känsla och intellekt är inte separerade, de ska inte uppfattas 
som dikotoma storheter. Snarare är de förenade med varandra, integrerade i 
en mycket nära form. Och emotioner uppfattas inte av Nussbaum som något 
som äventyrar förmågan att fatta väl underbyggda och etiskt försvarbara 
omdömen. Snarare tvärtom!32 

Aristoteles som moralpedagogisk inspiratör 
När dygdetik och frågor om det goda livet och det goda samhället gavs en 
plats i nuvarande kursplaner i religionskunskap, upplevde jag en tillfredsstäl-
lelse över att tidigare styrdokuments skrivningar om plikt-, konsekvens- och 
avsiktsetik som mer eller mindre allenarådande ”modeller” för etisk argu-
mentation hade tagit ett steg framåt. Jag är, som sagts ovan, tveksam till att 
skolans etikundervisning ska vara så fast knuten till religionskunskapen som 
den är, men givet att så är fallet bör det betraktas som välkommet när fler 
filosofiskt relevanta perspektiv bereds plats. I reformarbetet med Lgr11 och 
Gy11 var vi flera som argumenterade för en sådan utveckling. I efterhand 
kan man dock konstatera att tillfredsställelsen över dygdetikens inträde i 
styrdokumenten har fått sig en ordentlig törn givet den hegemoniska roll 
formalistiska och instrumentella kunskapskrav fått, understödda dessutom av 
de nationella prov i religionskunskap som knappast är väl fungerande arenor 
för filosofisk reflektion och existentiellt sökande. 

Givet sakernas tillstånd tror jag, trots allt, att Aristoteles genom sin and-
liga – om än något svävande – närvaro i kursplanernas skrivningar kan lägga 
en grund för både filosofisk reflektion och filosofisk kritik av ett alltför ytligt 
och okritiskt accepterande av hur begreppet fronesis funnit sin väg i samti-
dens läroplaner. Och jag ser en möjlighet att med hjälp av de fronetiska ”om-
råden” Wren diskuterar utveckla en sådan grund. 

För att detta ska fungera behöver emellertid en och annan förutsättning 
göras tydlig. En sådan är att Aristoteles riktar fokus mot den process där vi 
människor övas i att utveckla moraliska omdömen som bedöms ha goda skäl 
för sig, skäl som varit föremål för eftertanke, reflektion och prövning33. Det 
är naturligtvis inte det att ett resultat av en sådan process skulle vara ointres-
sant. Målet för människan, att för egen del tillsammans med andra uppleva 
lycka, eudaimonia, utgör en central tanke hos Aristoteles. Men helt färdig 
eller klar blir man inte, och det är vägen till målet som kräver engagemang 
och en vilja till utveckling. En medvetenhet om den processen verkar vara 

31 Nussbaum 1990;1995. 
32 Jfr Nussbaum 1995! 
33 Aristoteles 2012. 
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ganska långt borta när man betraktar hur skolans etikundervisning i relig-
ionskunskapen beskrivs i aktuella styrdokument. Det finns visserligen i in-
ledningen till kursplanen i religionskunskap skrivningar om vikten av att 
elever ges förutsättningar att utveckla förståelse för grundläggande demokra-
tiska värden och en beredskap för att handla med respekt gentemot männi-
skor med olika livssyner och livsåskådningar. Men denna introduktion till 
ämnet faller sedan i bakgrunden till förmån för en mer formell, rationalistisk 
och byråkratisk syn på vad etikundervisningen  precis som andra delar av 
undervisningen i ämnet ska leda fram till: ett utvecklande av de förmågor 
som kommer till uttryck i kunskapskravens kriterier för betygen E, C och A 
och deras mellanformer D och B. 

Hur kan man då kritisera en sådan  instrumentaliserande resultatmodell 
för etikundervisning  – och då inte bara för att framhäva förekommande bris-
ter, utan också peka på konstruktiva alternativ? Betraktad som ett kritiskt 
studium av grundläggande frågor som rör uppfattningar om verklighet, om 
kunskap, om mening, om värde och så vidare, kan filosofin erbjuda en rad 
möjligheter för såväl barn och unga som deras lärare att granska, ifrågasätta 
och pröva föreställningar och normer som inte sällan tycks förutsättas vara 
sanna eller rimliga i kraft av att de, om vi talar om skolan, föreskrivs i styr-
dokument, i läroplaner, kurs- och ämnesplaner. Man kanske kan tänka att det 
är en trygghet för unga människor att skolan tillhandahåller en fast struktur 
för vad det är som ska studeras och bedömas som godkända kunskaper. 
Någonting ligger det säkert i detta. Med transparenta ramar för skolans 
undervisning utesluter inte kritiska diskussioner i klassrummet. Betänk till 
exempel den tredje huvudströmning för etikundervisning Thornberg tidigare 
sades skriva fram: den kritiska som uppmärksammar och analyserar hege-
moniska maktförhållanden i samhället. Ett sådant maktförhållande reglerar 
vuxnas och barns respektive roller i skola och klassrum. Om undervisning 
bedrivs utifrån föreställningarna att vuxna ska hjälpa barn att få kunskap om 
det som enligt makten – bland annat politiskt ansvariga – är värt att veta, och 
att barn är ovetande människor som behöver slussas in i kunskapens tempel 
enligt metoder och kunskapskrav som på ett synligt sätt mäter resultat i för-
hållande till vilka de kan förbättra sitt vetande, så är detta utryck för en be-
stämd människosyn och en likaledes bestämd syn på vad kunskap är. På 
etikens område kan en sådan hållning innebära att barn och ungdomar saknar 
förmåga att urskilja vad som är moraliskt relevant och betydelsefullt i olika 
livssituationer, och kanske också att de inte kan utveckla intressanta och 
motiverade omdömen rörande hur sådana situationer bör tolkas och bli fö-
remål för handling.  

På filosofisk grund kan en sådan människosyn och en sådan kunskapssyn 
ifrågasättas, och det syns rimligt att lärare och elever här tillsammans disku-
terar vad en sådan hållning innebär. Man kan, som exempelvis den franske 
filosofen Jacques Rancière, argumentera för att lärare och studenter delar ett 
tillstånd av bristande kunskap och av en nyfikenhet att göra något åt denna 
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brist34. Båda involveras på jämlika villkor i en kunskapssökande process där 
det intressanta är processen snarare än vad som betraktas som resultat av 
densamma. Inte minst på etikundervisningens område har lärare möjlighet 
att öppet och tydligt erbjuda elever att samspela om ”de eviga frågor” som 
rör rätt och orätt, gott och ont, mening och brist på mening. En förutsättning 
för ett sådant ömsesidigt samspel är att det som händer i detta sökande inte 
låter sig fångas i mätbara termer av betyg. Det som sker är mycket allvarli-
gare än så. Processen och samspelet ska visserligen inte mystifieras: det är 
under optimala omständigheter en högst konkret process och ett mycket nära 
samspel. Men när frågorna ställs på filosofisk grund, det vill säga en grund 
som sanktionerar vikten av att noggrant och samtidigt kreativt analysera 
olika mer och mindre tänkbara svar, rör man sig på ett område där det som 
tänks och det som sägs inte låter sig bedömas i enlighet med byråkratiska, 
axiomatiska matriser. 

Så vad ska då lärare göra? Som tjänstemän är de ålagda att betygsätta ele-
vers kunskaper i etik och eleverna å sin sida är fångna i ett belönings- och 
bestraffningssystem där det gäller att få så höga betyg som möjligt för att ta 
sig vidare i utbildning och arbete. Det är sant att sakernas tillstånd för närva-
rande är detta, men det betyder inte att inte lärare och elever tillsammans kan 
kritiskt diskutera de kunskapsvillkor som makten föreskriver. Här kan det 
också finnas utrymme för mer modesta protester mot systemet. Man kan i 
klassrummen diskutera vad det är som mäts och bedöms enligt gällande kun-
skapskrav och utifrån de formalistiska skrivningar som återfinns i dem lyfta 
frågan om man kan skilja mellan etikundervisningen yt- och djupskikt. Det 
förra representeras av sådana kunskaper som är möjliga att bedöma enligt 
gällande kunskapskrav, till exempel återgivanden och enklare tillämpningar 
av etiska teorier och modeller. Vad innebär en utilitaristisk hållning? Ge 
exempel på hur en pliktetiker respektive en konsekvensetiker kan argumen-
tera i frågan om en legalisering av eutanasi! Hur kan man förstå Kants kate-
goriska imperativ? Dessa frågor kan bedömas enligt ganska enkla kriterier – 
och enkelheten i bedömning korrelerar mot graden av djup i frågorna. 

Dessa frågor går emellertid inte på djupet i den meningen att de inspire-
rar, för att inte säga: tvingar, eleven – och läraren – att konfrontera frågan 
om moralens mening, om de personliga utmaningarna i relation till situation-
er där rätt och orätt, gott och ont, ställs på sin spets, om ansvaret för eget liv 
och andras också på randen till tillkortakommanden och nederlag. Moralens 
kärna är varken helt vit eller helt svart – och den är inte möjlig att översätta i 
kvantifierbara termer. Därför har den ganska lite, om ens något, att göra med 
kunskapskrav vilka inkarnerar den bedömningsfokuserade hegemoni som är 
typisk för vår tid. 

34 Rancière 1991. 
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Normativitet och moralisk handlingskompetens 
Vad som nu har sagts kan ses som uttryck för  de fronetiska områden Tho-
mas Wren tidigare sades diskutera. När lärare och elever tillsammans söker 
svar på eviga frågor om moral och mening, moral och sanning, moral och 
godhet, så är detta ett exempel på ett samarbete som kan leda framåt och gå 
djupet. Vad som sker inom ramen för detta samarbete är en övning i att ur-
skilja moraliskt relevanta situationer och att utveckla ett kritiskt-konstruktivt 
omdöme i relation till dessa. Vad är det som sker i denna situation? Far nå-
gon illa? Vad föranleder det vad gäller mitt ansvar för en medmänniska? 
Sådana övningar är viktiga att ägna sig åt tillsammans med barnen i och 
utanför skolan redan från det att de är mycket små. Ibland sker det med hjälp 
av tänkta dilemmaövningar. Sådana övningar har sin tid och sin roll att 
spela. När barnen blir äldre bör man emellertid alltmer diskutera frågor om 
rätt och gott, ansvar och skyldigheteter, med referens till realistiska skeenden 
som kan vara av en samhällelig eller personlig karaktär. Och det är viktigt att 
för eleverna framhålla att det man då ägnar sig åt är att öva fronesis. Det 
betyder bland annat att man tränar sin förmåga att enskilt och samtidigt kol-
laborativt urskilja och tolka moraliskt relevanta situationer. En sådan träning 
kan erbjuda en växande förmåga att hantera framtida situationer som upp-
kommer spontant och utan förebud. Genom att öva sig i att praktisera frone-
tiska förmågor kan man ta steg mot en praktisk visdom som kan bära upp ett 
engagerat och klokt omdöme och forma en beredskap för att handla i enlig-
het med detta. Det är något som barn som deltar i skolans etikundervisning 
behöver veta: ingen blir bra på att tänka och handla moraliskt om man inte 
övar på det. 

Här finns det skäl att påminna om hur viktigt det är att inte lämna elever – 
och för den delen lärare – i tron att praktisk visdom är ett tillstånd som defi-
nieras på rent rationalistiska grunder. Självfallet utgör klokskap i termer av 
förnuftiga och logiskt giltiga argument och skäl för olika ståndpunkter och 
förhållningssätt en viktig dimension av en sådan visdom. Men som vi sett 
tidigare handlar den om något mer. Wren kritiserade tidigare uppfattningen 
att dygdetik skulle vila på rent ateoretiska grunder, men påpekade samtidigt 
att det inte betyder att den istället står på en rent teoretisk bas. Snarare är det 
fråga om en etik som transcenderar en sådan separatistisk, dikotom tolkning. 
För Aristoteles förenas förnuft och känsla i de steg människor tar mot ett 
närmande till praktisk visdom. En sådan hållning är viktig att delge dem som 
deltar i skolans etikundervisning. Det kan inför ett fast centralt innehåll i 
denna undervisning och inte minst inför gällande kunskapskrav vara lätt att 
bli bedragen på så vis, att man tror att etik och etiska förhållningssätt helt 
och fullt kan fångas i rationalistiska termer där allt kan mätas och göras syn-
ligt enligt en uppsättning synbarligen ovillkorliga principer. Att då uppmärk-
samma att moralens kärna är komplex och existentiell, snarare än enkel och 
logisk, är betydelsefullt. Inom ramen för ett sådant uppmärksammande kan 
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inte minst tidigare nämnda Nussbaums narrativa pedagogik där studiet av 
skönlitteratur och engagerade samtal kring dess skeenden och personliga 
gestaltningar föra läsare framåt när det gäller att se de utmaningar och möj-
ligheter en människa kan möta. Det kan också, som Nussbaum framhåller, 
ge läsaren möjlighet att ”ta en annan persons skor på sig” och därigenom 
bidra till en reflektion över hur man kan och bör handla i moraliskt brän-
nande situationer som utmanar förmågan att urskilja, att tolka och att handla. 
Den narrativa metoden erbjuder inte sällan – det må vara med hjälp av litte-
ratur, av film, av konst, dans eller drama – tillfällen för människor att se 
bakom de yttre skeendenas yta, och söka kloka, empatiska vägar att gå när 
livet ter sig svårt och kanske obegripligt. 

Avslutning 
Det behövs inte sällan ett mod och en trotsighet för att kritisera hegemoniska 
maktstrukturer och så är det också när det gäller skolan och dess styrdoku-
ment. Tidigare nämndes hur Goodlad & Su urskiljer tre nivåer på vilka läro-
planers skrivningar får konsekvenser: på en institutionell nivå, på en under-
visningsnivå och på en nivå där elevers erfarenhet av skolans undervisning 
och regelverk står i centrum. Sådana filosofiskt relevanta frågor och metoder 
som i det föregående nämnts kan förankra en kritik på samtliga tre nivåer. 
Genom att tillsammans med elever granska skrivningar om vad en etikun-
dervisning ska innehålla och på vilket sätt elevers insatser ska bedömas, sås 
där ett frö för en hållning som inte accepterar föreskrivna principer och krite-
rier utan att ta strid. På en undervisningsnivå betyder detta att elever och 
lärare samarbetar för att utmana synbarligen orubbliga principer. Detta kan 
på sikt leda till en förändring också på en institutionell policynivå – men där 
krävs att fler engagerar sig för ett arbete som kan fördjupa och bredda etik-
undervisning i svensk skola. 

Det talas i samhället ganska ofta om  ett hårdnande klimat illustrerat av 
utbrett våld, av kränkningar på nätet och av övergrepp inte minst mot kvin-
nor, nyligen exemplifierat många gånger om i metoo-rörelsen. Att tro att 
etikundervisning i sig skulle råda bot på allt ont och ovälkommet vore väl 
fantasifullt. Däremot kan man tänka sig att en undervisning om goda relat-
ioner mellan människor, om den går på djupet och bereder väg för urskil-
jande, tolkning, samarbete och en vilja att utveckla goda omdömen i enlighet 
med de dimensioner fronesis erbjuder, skulle kunna ha betydelse i de klass-
rum där den bedrivs. Den nära, lilla världen är större än vad man kan tro. Det 
är där ett övande i fronetiska förmågor måste ta sin början. Och ett sådant 
övande kan växa till i omfattning och i rörelse. 

Det betyder avslutningsvis att en kritisk prövning av gällande styrdoku-
ment för undervisning om etik inte kan väja för epistemologiska och ontolo-
giska frågor. Det talas ofta om värdegrunden i skolan – men vad är det för en 
grund? Finns den i och/eller utanför människors medvetande? Och hur är det 
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med alla de ”etiska begrepp” som kursplanen i religionskunskap föreskriver: 
”till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet…”/och/ ”begrepp som 
kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och de-
mokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar”? Var finns de? Vad 
refererar de till? Ska de uppfattas som i någon mening essentiella? Läser 
man kursplanens påståendelika skrivningar kan det vara ett sätt att tolka det 
som sägs. Oavsett detta behöver barn och deras lärare gå in i konstruktiva, 
kloka och kreativa tolkningar av hur ovannämnda begrepp kan och bör för-
stås. Deras mening är inte en gång för alla given lika lite som deras betydelse 
är det. Vad innebär det till exempel att ”skapa” snarare än ”upptäcka” me-
ning och innebörd i språket? Finns det gränser för en sådan aktivitet – i så 
fall vilka? Och hur ska man tänka rörande att forma och omforma begrepp, 
deras mening och referens på exempelvis etikens område? Vilka friheter och 
vilka begränsningar kan spåras här? Finns det också skyldigheter att ta hän-
syn till och vem eller vad auktoriserar i så fall dem? Vad får friheter, be-
gränsningar och skyldigheter för konsekvenser för hur man uppfattar och 
tolkar etiska argument och moraliska ställningstaganden i reflektion och i 
samtal? 

Det hade varit bättre om begreppen hade beskrivits som ”etiskt relevanta” 
eller ”etiskt intressanta” snarare än som rätt och slätt ”etiska”.  En sådan 
skrivning hade signalerat att man här har att göra med ett tolkningsarbete 
som ska utföras. Det hade riktat en klar inbjudan till elever och lärare att 
tillsammans söka och skapa mening och betydelse i dessa begrepp genom att 
med hjälp av dem urskilja och tolka moraliskt relevanta och viktiga situat-
ioner. En sådan inbjudan finns för närvarande inte i explicit form. Men det 
betyder inte att den inte alls föreligger. Den är inbäddad i kursplanens skriv-
ningar och kan ses av den som kritiskt söker vad som finns bakom orden. Ett 
sådant kritiskt sökande är för övrigt att ta ett första fronetiskt steg mot ett 
växande i praktisk visdom. 
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