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Abstract 

This paper starts with the question whether moral pluralism is possible in Sweden or not. 

Research shows that a group characterized by diversity is subjected to difficulties in 

cooperation, but the opposite is not a guarantee for a good result. According to Fredrick 

Gregorius, religious minorities often adapt to the surrounding societies' idea of ethics and 

moral. This text investigates if there is something that can be called pagan ethics in the 

community Forn Seds own newspaper. The source material consists of several articles from 

#20 and #35-36. The theoretical concepts that have been used are anthropocentrism and 

universalism, which is derived from Jewish and Christian ethical traditions. The material has 

been studied with a method of analysis of argumentation formed by Stephan Toulmin, which 

is suitable for highlighting implicit assumptions. The main result shows that there are at least 

two different types of pagan ethics, a value ontological and a virtuous theory. Both are 

assumed to have their foundation in the notion of reason and thus are regarded as universal 

values/virtues. However, nature is believed to have values and rights independent of 

humans because of nature's sanctity, which means that values for example, such as 

freedom, is limited because of the rights of nature to exist. Anthropocentrism is not as 

prominent as in Christianity and Judaism, but there are points of reference such as a notion 

of a natural law and that ethics is based on reason, these similarities, however, do not 

coincide with all Jewish/Christian traditions. 

Keywords: Paganism, ethics, universalism, antropocentrism, Forn Sed. 
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Kapitel 1. Inledning  

Enligt den svenska läroplanen för gymnasiet ska utbildningsväsendet inte enbart förmedla 

de värden som karaktäriserar den västerländska humanismen utan också förmedla värden 

kännetecknade för den kristna traditionen. De värden som skolan ska förmedla är bland 

annat solidaritet med svaga, men också varje människas integritet. Skolan ska även verka för 

att eleverna inser det goda i en kulturell mångfald.1  

I en artikel från 2006 konstaterar Sandy Staples och Lina Zhao att mångfald inte 

nödvändigtvis måste innebära en förbättring i exempelvis problemlösande. De slår dock 

också fast att heterogenitet i sig själv dock inte är en garant för ett gott resultat.2 I en artikel 

från 2002 undersöker Victor Shnirelman bland annat hur kristendomen och nyhedniska 

rörelser i Östeuropa förhåller sig till varandra och han menar att nyhedniska rörelser och det 

omgivande samhället, som ofta är kristet, kan komma i konflikt i flertalet frågor däribland 

naturens status i det moderna samhället och även mer dunkla frågor såsom vem som har 

rätten till ett land.3 

Ovanstående exempel visar på svårigheterna med samexistens när två eller fler 

idétraditioner försöker samexistera i ett samhälle vilket åtminstone nominellt är den ovan 

nämnda läroplanens mål. Den naturliga frågan är således om samexistens är möjligt eller om 

det i slutändan blir majoritetens föreställningar som genomsyrar även de nominellt 

annorlunda religiösa traditionerna? Denna text fokuserar på denna fråga utifrån ett etiskt 

perspektiv inom Sveriges gränser och förhoppningen är att den ska vara en grund för vidare 

forskning inom pluralistisk etik mot bakgrund av religiösa traditioner. 

Så gott för män som män säger, det är ölet inte. 

Ty där ölet går in går vettet ut. 

-Ur Havamål 

                                                           
1 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (Stockholm: 
Norstedts juridik, 2011). Sid 5 
2 D. Sandy Staples och Lina Zhao, ”The Effects of Cultural Diversity in Virtual Teams Versus Face-to-Face 
Teams”, Group Decision and Negotiation 15, nr 4 (01 juli 2006): 389–406. 
3 Victor A. Shnirelman, ”’Christians! Go home’: A Revival of Neo-Paganism between the Baltic Sea and 
Transcaucasia (An Overview)”, Journal of Contemporary Religion 17, nr 2 (01 maj 2002): 197–211, 
https://doi.org/10.1080/13537900220125181. 
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1.1 Tidigare forskning 

I sin avhandling Modern Asatro från 2008 menar Fredrik Gregorius att asatroende i dagens 

Sverige utgår från de föreställningar som är dominerande i det övriga samhället när de 

skapar sin identitet. De asatroende ser sig emellertid också som en minoritet, men de tar 

inte avstånd från det moderna samhället utan snarare tvärt om. Dagens värderingar menar 

Gregorius motiveras med stöd i de gamla texterna. Detta förhållningsätt är inte 

genomgående för alla hedniska rörelser, utan ett fenomen mest framträdande i länderna 

kring östersjön enligt Victor Shnirelman. Bristande samhällelig öppenhet innebär enligt 

Shnirelman att hedniska traditioner lättare kan användas för att motivera politiska 

ideologier. Gregorius avhandling avses att användas till att ge en bakgrund av tron och 

organisationen tillsammans med ett antal antologibidrag av Anders Hultgård och Adam 

Possamai, men Gregorius avses också användas som stöd i undersökningen tillsammans med 

Victor Shnirelmans artikel. I dagens Sverige finns det flera religiösa minoriteter, däribland 

olika former av kristendom samt ett antal Judiska minoriteter. Mot bakgrund av Sveriges 

kristna historia, och kristendomens nära relation till judendomen, kommer aven kristen och 

judisk etik tjäna som utgångspunkt för teoretiska begrepp. 

I sin artikel ”Theorising Jewish Ethics” redogör Alan Mittleman för olika former av judisk etisk 

förståelse och tar också ställning mot samtliga i någon form. Dessa tre varianter av judisk 

etisk förståelse ligger till grund för beskrivningen av vad judisk etik innebär. För att beskriva 

den kristna etiken används uppslagsverk och delar av en rapport, samt en artikel av Alexis 

Grasse. Grasse fokuserar på kristen miljöetik som trots sin antropocentrism kan lägga 

grunden för en hållbar syn på naturen. Martin Ashley menar i sin rapport istället att 

antropocentrismen är historisk snarare än teologiskt motiverad. 

1.2 Frågeställningar och definitioner 

Syftet med denna text är att jämföra både kristen och judisk etik, med den etik som 

framkommer i den hedniska organisationen Forn Seds tidskrift. Eller om man så vill vilken 

värdegrund de säger sig stå för. Denna etik ska kontrasteras mot den etik som i vetenskaplig 

mening utgör en judisk och kristen etik. Följande forskningsfrågor ska beröras: 

Vad kännetecknar en judisk etik enligt Alan Mittleman samt en kristen etik 

enligt Charles E. Curran? 



 Alexander Karlsson REGL12 

 

3 3 

Vad kännetecknar Forn Seds etik och vad finns det för likheter i förhållande till 

nämnda judiska/kristna etik? 

1.3 Avgränsning och källmaterial 

Då samfundet Forn Sed erkändes som ett trossamfund i Sverige 2007 är det först källmaterial 

efter 2007 och framåt som anses relevant för samfundets etik. Detta trossamfund är också 

det första och största registrerade samfundet i Sverige för skandinavisk hedendom och därav 

begränsas undersökningen till detta samfund. Källmaterialet består av utdrag ur 

medlemstidningen Mimers källa. Denna ges ut till samtliga medlemmar två gånger varje år 

och nuvarande chefredaktör är Edward Rosén.4 

Därutöver kommer inte alla nummer av medlemstidningen behandlas utan bara de 

temanummer som uttryckligen berör etiska frågor, med motivering att undvika 

felrepresentation. De relevanta numren av medlemstidningen är således #20 från 2008 samt 

#35-36 från 2016 vilket är ett dubbelnummer. I numret från 2016 är det främst 

värdegrunderna och stadgarna som kommer tjäna som källmaterial. I numret från 2008 

undersöks de artiklar som berör religiös lag och etiska nycklar/dygder. 

1.4 Judisk och kristen etik samt teoretiska begrepp 

Enligt Alan Mittleman finns det åtminstone tre typer av judisk etik i relation till Halakha 

(vilken kan sägas motsvara den kanoniska lagen och den islamska sharialagen) en liberal 

nytolkande förståelse, en regressiv förståelse samt en komplementär förståelse. Den 

förstnämnda liberala förståelsen framförs av Moritz Lazarus. Lazarus menar att judendomen 

i sig överensstämmer med den Kantianska förnuftstraditionen, men att den inte är synonym 

med eller underordnade denna medan judendomen närmast kan jämställas med etik. 

Lazarus gör i motsats till Kant inte skillnad på drift, känslor och moral utan menar att en 

känsla för det rätta och goda är en förutsättning för att kunna resonera sig fram till det goda 

och rätta. Att jämställa judendomen med etik innebär att den teologiska aspekten urvattnas. 

För att motverka detta framhävs Gud som den mest moraliske, snarare än den befallande 

upphovsmannen till vad som är gott vilket kännetecknar gudomlig voluntarism. Gud och 

Halakha blir för Lazarus således exempel på handlande varigenom människan kan bli helig 

                                                           
4 ”Medlemstidningen Mimers Källa | Samfundet Forn Sed Sverige”, åtkomstdatum 13 juni 2019, 
https://www.samfundetfornsed.se/resurser/medlemstidningen-mimers-k%C3%A4lla-1360686. 
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och uppfylla meningen med skapelsen. Uppenbarelsen på Sinai berg var dock inte början på 

denna helighet utan den inleddes med Abrahams känsla och förnuft i enlighet med Gud som 

den moraliske anden.5  

Den andra förståelsen framförs av Joseph Soloveitchik och flera av hans efterföljare. Dessa 

framhäver judendomens karaktär som en religiös tradition baserad på lag. Etik och 

judendom (här synonymt med Halakha) ses som två olika fenomen där den förstnämnda inte 

kan tillföra den senare någonting. Denna förståelse förutsätter att alla moraliska problem 

kan omvandlas till juridiska problem varefter de kan lösas som ett sådant med stöd i den 

rabbinska traditionen, och dess metoder. Denna förståelse kan besvara frågor om 

exempelvis abort, men detta innebär inte nödvändigtvis att alla vill/kan acceptera det 

juridiska beslutet.6 Denna förståelse gör skillnad på den laglydiga (Halakha) och religiösa 

människan. Den religiösa människan ses som en hopplös romantiker medan den halakhiska 

människan är en nyktert tankande problemlösare och erkänner därför inte en transcendent 

eller metafysisk verklighet.7 Denna förståelse anlägger på detta vis ett empiriskt synsätt på 

världen där den som vet hur världen fungerar vet hur mäktig Gud är, vilket leder till en 

förståelse för det rätta handlandet. 

When we fix on the ‘whole of being and cognize it’ we implement the ethical idea.8 

Den tredje förståelsen framförs av den medeltida tänkaren och talmudrabbinen Nahmanides 

också benämnd Ramban.9 Denna förståelse betonar att det är nödvändigt att följa Halakha 

för att var en moralisk människa, men att följa denna räcker inte eftersom man måste göra 

rätt handling av rätt anledning. Det råder också en uppdelning mellan etik och lag, och 

etiken tar vid där lagen slutar, vilket innebär en stelbent förståelse av både lag och etik som 

följd. Etik ska i detta sammanhang förstås som en inre drivkraft att göra rätt trots avsaknad 

av sociala sanktioner. Denna förståelse är således också Kantiansk i sin förståelse av den 

moraliske agenten.10 

                                                           
5 Alan Mittleman, ”Theorizing Jewish Ethics”, Studia Humana 3, nr 2 (01 juni 2014): 32–42, https://doi.org/10.2478/sh-
2014-0007. Sid 34ff 
6 Ibid. Sid 34ff Michal S. Raucher, ”Ethnography and Jewish Ethics”, Journal of Religious Ethics 44, nr 4 (2016): 636–58, 
https://doi.org/10.1111/jore.12160. Sid 641 
7 Mittleman, ”Theorizing Jewish Ethics”. s 37f 
8 Ibid. s 38 
9 David Berger, ”Nahmanides, Moses”, i Encyclopedia of Religion, red. Lindsay Jones, 2nd ed., vol. 9 (Detroit, MI: Macmillan 
Reference USA, 2005), 6399–6401. 
10 Mittleman, ”Theorizing Jewish Ethics”. Sid 38f 
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Precis som inom judendomen är kristen etik mångskiftande. Det går enligt Encyclopedia of 

Religion formulerad av Charles E. Curran att urskilja åtminstone tre traditioner av kristen etik. 

Den grekisk-ortodoxa traditionen, den katolska traditionen samt den mycket mångskiftande 

protestantiska traditionen. Generellt kan sägas att den kristna etiken kommer i minst två 

olika modeller, de vanligaste är den deontologiska och den teleologiska modellen. Centralt 

för den deontologiska modellen är plikter och bud i stil med de tio budorden medan den 

teleologiska modellen fokuserar på slutmålet att förenas med Gud som betraktas som det 

mest moraliska, varför alla handlingar som bidrar till denna förening betraktas såsom goda.11 

I den grekisk-ortodoxa traditionen betonas föreställningen av människan som Guds avbild 

mycket starkt. Den troende ska (likt i en judisk tradition ovan) bli mer lik Gud vilket ska 

förstås som ett erkännande av mänsklig potential. Detta ska ske med hjälp av andlig 

vägledning från präster och munkar samt om möjligt ett asketiskt levnadssätt och kanske i 

förlängningen leva efter Kristus som mall. Denna etik blir således dygdetisk och individuell till 

sin natur vilket har sin grund i de tidiga kyrkofädernas etik.12 

Inom den grekisk-ortodoxa traditionen finns heller ingen föreställning om en naturlig lag 

som grund för etik, åtminstone inte som den formuleras i väst. Inte heller lagar som sådana 

har okränkbar status i denna tradition, och undantag kan göras från exempelvis vad 

kyrkofäderna sagt, förutsatt att detta följer hushållningsprincipen/ekonomiprincipen vilken 

innebär att kyrkan som organisation har mandat av Kristus att bedöma vilka värden som är 

de mest centrala att bevara. På grund av historiska omständigheter har denna traditionen 

inte någon klar socialetik i samma utsträckning som de övriga traditionerna.13 

I den katolska traditionen är det vanligt att betona sammanhanget mellan uppenbarelse, 

förnuft, kyrkofädernas tradition samt helgontraditionen. Detta kan innebära en splittring och 

leda till motsägelsefullhet i etiska frågor. Därför är det i praktiken läran om den naturliga 

lagen som fått störst genomslag inom traditionen. Enligt Encyclopedia of Religion innebär 

denna lag att människor ska göra det Gud i och med skapelsen har avsett att de ska göra.14 

Enligt Thomas av Aquino innebär denna lag också att varje individ eftersträvar lycka vilket 

                                                           
11 Charles E. Curran, ”Christian Ethics”, i Encyclopedia of Religion, red. Lindsay Jones, 2nd ed., vol. 3 (Detroit, 
MI: Macmillan Reference USA, 2005), 1650–57. 
12 Ibid. 
13 Ibid. 
14 Ibid. 
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bara kan uppnås genom kardinaldygderna, vishet, rättrådighet, måttfullhet och mod samt en 

förståelse för hur dygderna och lyckan förhåller sig till övriga samhället.15 Detta har 

exempelvis inneburit att preventivmedel, onani och homosexualitet kan ses som moraliskt 

förkastligt.16 

Inom den katolska traditionen är det också brukligt att erkänna påvens och kardinalkollegiets 

ofelbarhet i moraliska frågor. När påven gör ett uttalande ex cathedra ska det uttalandet 

betraktas som ett ofelbart uttalande, eller mer precist som ett uttalande från Gud. Denna 

ofelbarhetslära finns inte i varken protestantismen eller den grekisk-ortodoxa traditionen.17 

Till skillnad frän de övriga två traditionerna betonar den protestantiska etiken den kristnes 

frihet från kyrkliga institutioner. Det som är av betydelse är förhållandet mellan den troende 

och Gud och den kyrkliga organisationen blir därför inte nödvändig. Den protestantiska 

traditionen motsätter sig också tanken på botgöring vilket är ett av de sju sakramenten i den 

katolska kyrkan. Då traditionen starkt betonar skriftens betydelse har detta bidragit till 

framväxten av ett legalistiskt synsätt (jämför den laglydiga människan inom judendomen) 

inom vissa fundamentalistiska grupperingar, medan de flesta kyrkor idag anlägger ett 

historiskt kritiskt synsätt. Mot bakgrund av synen på människan som syndare har inte 

förnuftet lika stor betydelse inom denna traditionen och därmed avvisas också läran om 

naturlig lag.18 Protestantisk etik är relevant eftersom den präglat, och i viss mån fortfarande 

präglar, det svenska samhället. Läroplanens värdegrund, vilken nämndes i inledningen, är ett 

tydligt exempel på detta. 

1.4.1 Antropocentrism och universalism 

Både judendomen och kristendomen är, i sina mest fundamentalistiska varianter, religiösa 

värdeobjektivister vilket innebär att de erkänner värden som oberoende av människan. 

Emellertid är båda traditionerna antropocentriska till sin natur. David Vogel menar att det 

inom judendomen exempelvis finns bibelställen som motiverar miljöhänsyn, men det finns 

                                                           
15 James A. Weisheipl, ”Thomas Aquinas”, i Encyclopedia of Religion, red. Lindsay Jones, 2nd ed., vol. 13 
(Detroit, MI: Macmillan Reference USA, 2005), 9160–65. 
16 Patrick D. Hopkins, ”Natural Law”, i Encyclopedia of Philosophy, red. Donald M. Borchert, 2nd ed., vol. 6 
(Detroit, MI: Macmillan Reference USA, 2006), 505–17. 
17 Curran, ”Christian Ethics”. 
18 Ibid. 
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minst lika många bibelställen som kan tolkas antropocentriskt, exempelvis formuleringen om 

att människan ska dominera den övriga skapelsen, men utan att bli högfärdig.19 

Alexis Grasse menar att antropocentrismen är tydlig inom kristendomen, åtminstone på ett 

teologiskt plan. Även Grasse hänvisar till formuleringen om att människan ska dominera över 

resten av skapelsen, men Grasse menar också att själva föreställningen om Guds avbild är 

antropocentrisk i den mening att Gud inte är en del av skapelsen och därför är inte heller 

människan det i samma utsträckning som de övriga djuren.20 Det mest framträdande inom 

kristendomen är att naturen främst tillskrivs ett instrumentellt värde och mycket sällan ett 

intrinsikalt sådant.21 Martin Ashley menar dock i sin rapport att kristendomen och 

judendomen inte är antropocentrisk utan gudscentrerad och tar skapelseteologin som 

exempel. Ashley menar också att det kristna kärleksbudskapet och botgörelsen har inneburit 

avsteg från den tidigare judiska tanken om människorna som förvaltare, vilket är 

anledningen till att vissa kristna lagt större tonvikt vid moseböckerna.22 

1.4.1.1 Antropocentrism 

En antropocentrisk etik är en etisk teori som bara tillskriver människor moraliska värden. 

Naturen kan för anhängare av en sådan etisk teori inte ha ett inneboende värde. I den 

västerländska kulturen är det främst människor som tillskrivits moraliska värden. Detta har 

skett utifrån föreställningen att människan i sig bara kan vara antropocentrisk. Detta innebär 

att allt har ett instrumentellt värde och en förlust av ett naturområde som inte erkänns av 

människor är varken gott eller ont. Motsatsord till antropocentrism är ecocentrism.23 Detta 

är ett relevant begrepp eftersom det avser att synliggöra huruvida den hedniska etiken är 

mer eller mindre antropocentrisk i förhållande till kristendomen och judendomen. 

                                                           
19 David Vogel, ”How Green Is Judaism? Exploring Jewish Environmental Ethics”, Business Ethics Quarterly 11, nr 
2 (april 2001): 349–63, https://doi.org/10.2307/3857753. Sid 351f 356 
20 Alexis Grasse, ”The Impact of Anthropocentrism on Christian Environmentalism” 3 (2016): 9. Sid 3 
21 Ibid. Sid 4-6 
22 Martin Ashley, ”Finding the Right Kind of Awe and Wonder: The Metaphysical Potential of Religion to Ground 
an Environmental Ethic”, 13 maj 2019. Sid 92 
23 J. Baird Callicott, ”Environmental Ethics: I. Overview”, i Encyclopedia of Bioethics, red. Stephen G. Post, 3rd 
ed., vol. 2 (New York, NY: Macmillan Reference USA, 2004), 757–69. 
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1.4.1.2 Universalism 

Universalism är en förställning om att alla människor oavsett religiös tradition eller ursprung 

kan erfara verkligheten som den verkligen är, varför de olika människorna ska komma till 

liknande föreställningar om värden. John Rawls och Immanuel Kant var båda universalister. 

Rawls menade att människor kunde skapa ett gott samhälle genom att föreställa sig 

tillhörande till alla samhällsklasser medan Kant menade att en allmänmänsklig moral var 

möjlig om människor kunde se bortom sin egen och andras historia och grupptillhörighet. 

Rawls och Kant ser förnuftet som källan till en allmänmänsklig moral. Martha Nussbaum 

menar istället att människan natur är grunden för de värden vi bör sträva efter. Eftersom vår 

natur är allmänmänsklig, och enligt Nussbaum möjlig att få kunskap om, vet vi vilka värden 

som är allmänmänskliga och möjliga att uppnå.24 

  

                                                           
24 Drucilla Cornell, ”Universalism”, i New Dictionary of the History of Ideas, red. Maryanne Cline Horowitz, vol. 6 
(Detroit, MI: Charles Scribner’s Sons, 2005), 2385–87. 
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2 Metod: Argumentationsanalys 

Metoden som används i denna text är en argumentationsanalys, vilket kan ha flera syften. 

Syftet för denna tex är deskriptivt snarare än värderande.25 De centrala begreppen i en 

sådan metod är argumentation, påståenden, teser, argument och premisser. Argumentation 

kan beskrivas som textens tendens eller den kombination av de skäl som författaren för fram 

i sin text. Påståenden är det som hävdas för att övertyga någon om de handlingar som 

hävdas implicit eller explicit i argumentationen. Tes är det centrala påståendet i en text, 

vilket innebär att detta påstående inte är stöd för andra påståenden. Påståenden görs for att 

understödja en tes. Exempel på en tes från källmaterialet är synen på mångfald som något 

positivt vilket framhävs i Forn Seds beskrivning av sin värdegrund.26 Argument är det som 

framförs som stöd för, eller mot, ett påstående och dessa argument kan vara både 

normativa vilket kräver handling, eller deskriptiva. Premisser är det som tas för självklart av 

den som argumenterar och detta är alltså det som är förutsättningen för ett argument.27 

Alla argumentationsanalyser har tre steg. Det första steget i en argumentationsanalys är att 

identifiera de viktigaste påståendena i en text och det är därför viktigt att ha i åtanke att 

samma tes/påstående kan utryckas på flera skilda sätt. Det andra steget består i att relatera 

de centrala påståendena till varandra. Ett exempel från värdegrunden är föreställningen om 

mångfald i kontrast till de som framhäver dygder såsom mod och släktskap vilket för 

författarna inte är förenligt med en modern hedendom då det kan motivera 

främlingsfientlighet. Detta är enligt författarna snarare uttryck för ett rollspel och inte en 

allvarligt menad trosföreställning.28 Det tredje steget i en argumentationsanalys varierar 

beroende på vilken ansats man anlägger. För denna text används en variant av Stephen 

Toulmins analysmodell.29 

Syftet med Toulmins modell är att klarlägga vad för premisser som ligger till grund för ett 

påstående eller snarare vad för antagande som görs för att ett argument ska stödja ett 

påstående, premissen är enligt denna modell en typ av påstående. I exemplet ovan med de 

                                                           
25 Kristina Boréus och Göran Bergström, Textens mening och makt : metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 
diskursanalys (Lund: Studentlitteratur, 2018). Sid 94 
26 Ibid. Sid 94f. Forn sed sverige, mimers källa #35-36. 2016. Sid 7 
27 Ibid. Sid 96 
28 Ibid. Sid 94. Räv Skogsberg, ”Hednisk värdegrund”, Mimers källa 2016, nr 35–36 (2016). Sid 6 
29 Boréus och Bergström, Textens mening och makt. Sid 95f 
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som betonade historiska dygder blir således premissen att de som inte vill utveckla sig själv 

eller sin tro efter hur samhället ser ut idag, inte egentligen är troende, och därför inte kan 

kallas hedningar. Därefter kan premissens argument klargöras och ett exempel på ett sådant 

är att hedningar inte ska leva en sekteristisk tillvaro och inte heller göra skillnader på 

människor. 

Mot bakgrund av de tre ovan nämnda stegen krävs ett flertal läsningar av källmaterialet. 

Under genomgången av källmaterialet har digitala exemplar i PDF-format använts. Dessa har 

sedan Undersökts med samtliga tre steg. Varje steg har markerats med utvald färg, vilket 

underlättar att se tendenser i påståenden/teser, argument och premisser. Svårigheten med 

denna metod är att rättvisande beskriva premisserna, varför den tolkande forskaren måste 

vara införstådd och tydlig med sin tolkning av materialet.30 

 

  

                                                           
30 Ibid. Sid 112 
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3 Undersökning 

3.1 Historisk bakgrund, Hedendom då och nu, ett kontinuitetsbrott 

Asatron, eller den skandinaviska hedendomen dateras traditionellt till 700-talet, och anses 

ha tappat sin samhällsavgörande ställning omkring år 1100 och därefter klassats som utdöd. 

I likhet med dess motsvarighet idag var den polyteistiskt och det fanns i de flesta fall inte 

någon etablerad kanon av gudar som alla troende dyrkade i lika hög utsträckning. 

Sammansättningen av gudavärlden kunde således variera mellan platser och individer. Den 

förståelse av gudarna som sagohjältar som beskrivs i den poetiska eddan var inte alls lik den 

förståelse som genomsyrade det vikingatida samhället. Gudarna betraktades just som Gudar 

vilka människorna vände sig till för övernaturlig hjälp eller för att tacka för densamma. 

Teologin var organiserad utifrån olika familjegrupperingar, dessa familjer av gudar och 

gudinnor var i sin tur hieratiskt uppbyggd där asarna var den högsta familjegrupperingen och 

Oden den högste inom denna. På botten av i hierarkin var alverna vilka var andeväsen 

knutna till jordbruk och mer vardagliga aspekter av livet. Alla gudaväsen krävde någon form 

av offer för att kunna ge människor framgång i exempelvis barnafödande eller jordbruk.31  

Eftersom det inte fanns någon enhetlig lära kom de muntliga berättelserna, nedtecknade i 

den poetiska eddan ca 1200, att ha stor betydelse för människornas förståelse av deras 

samtid och sin plats i den, men även berättelserna i sig kom att påverkas av 1200-talets 

världsbild. Det troligaste är att dessa berättelser framfördes som skådespel vilka ofta 

betonade en särskild aspekt av den framförda berättelsen. Några centrala teman inom 

skapelsemyten är världsträdet Yggdrasil som är det sammanhållande kittet i världen medan 

det andra är en uppfattning om att tiden är cyklisk. Denna tidsuppfattning är nära 

sammanbunden med gudarnas förutspådda undergång och den efterkommande guldåldern. 

Utöver dessa tre teman är skapelsemyterna många och högst varierande.32  

Hedendom i dagens tappning är en idétradition med sina rötter i Europas naturromantik och 

det finns sällan en klar kontinuitet mellan dessa rörelser och de förkristna traditioner de ofta 

förökar efterlikna eller inspireras av. Hedendom idag kan således ses som försök att 

                                                           
31 Anders Hultgård, ”Chapter Sixteen the Religion of the Vikings”, i The Viking World, red. Stefan Brink och Neil 
Price, First published paperback, The Routledge Worlds (London New York: Routledge, 2012). Sid 213 
32 Ibid. 213ff 
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återknyta till eller återskapa gamla förkristna traditioner. Denna idé om anknytning eller 

återskapande var starkt i Storbritannien och Tyskland. Detta innebar att påstådda gamla 

texter om bland annat häxkonst upptäcktes i hela Europa under 1800 och 1900-talen.33 För 

svensk del fanns det ingen utbredd rörelse som exempelvis Germanische Glaubens 

Gemeinschaft i Tyskland. Sigurd Agrell och Are Waerland var dock några av de som ägnade 

sig åt runtolkning respektive vikingatida kosthållning.34 

3.2 Människosyn och samhällssyn: Den förnuftiga religionen 

Exemplet som redogjordes för i metodkapitlet visar tydligt på att värdegrundsförfattaren Räv 

Skogsberg lägger stor vikt vid att hednisk etik i sin rätta form ser människor som jämlikar 

oavsett religiös eller etnisk tillhörighet. Detta ska förstås mot bakgrund av den avvisande 

inställningen till en hednisk dygdetik som betonar släktskap framför en välvillig inställning till 

främlingar. I detta avseende är värdegrundsförfattarens hedniska etik mycket lik den kristna 

etikens föreställning om att alla människor är skapade till Guds avbild och därför ska ses som 

likvärdiga. Författaren gör det dock tydligt att detta är dennes egen etiska utgångspunkt och 

betonar att hednisk etik är mångskiftande, varför hednisk etik enligt Skogberg inte kan sägas 

vara en värdeobjektivism med universalistiska anspråk.35 Detta är dock snarare ett utryck för 

ödmjukhet från Skogbergs sidan, snarare än ett faktiskt avståndstagande från universella 

anspråk. 

Liknande resonemang om det positiva i den religiösa och etniska mångfalden finner vi i 

källmaterialet från 2016 hos Henrik Hallgren som visar att förbundet tar avstånd från det de 

uppfattar som Sverigedemokraternas världsbild, nämligen en etnisk och religiös 

homogenitet. Hallgren menar att hednisk etik (värdegrund) i grunden är humanistisk och 

detta står enlighet Hallgren i motsats till att acceptera sharialagar.36 Argumentet för att 

mångfald är positivt bygger således på premissen att människor genom fria val, kan och ska, 

utveckla sig själva inom ramen för en religiös gemenskap och delaktigheten ska dock avgöras 

av den enskilde själv, vilket således innebär att den hedniska etiken kan vara värdeontologisk 

                                                           
33 Adam Possamai, ”13 Witchcraft, the Internet, and Consumerism”, i Sociology of Religion for Generations X 
and Y, 2014. Sid 184ff 
34 Fredrik Gregorius, Modern asatro : att konstruera etnisk och kulturell identitet (Lund: Avdelningen för 
migrationsvetenskap, Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet, 2008). Sid 52, 60ff 
35 Skogsberg, ”Hednisk värdegrund”. Sid 6-7 
36 Henrik Hallgren, ”ett mångkulturellt samhälle – vad innebär det?”, Mimers källa 2016, nr 35–36 (2016). Sid 
14f 
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och universell. Detta innebär att en universalistisk autonomiprincip ställs över alla religiösa 

traditioner och det hedniska förhållningsättet kan således också säga vara inspirerat av 

protestantismen eftersom det är relationen mellan Gud(arna) och den enskilde som 

betonas. Skogberg och Hallgren erkänner sig båda också implicit till det Gregorius kallar 

asatron som minoritetsreligion. Enkelt uttryckt innebär detta att närvaron av andra små 

religiösa traditioner underlättar förståelsen för att Sverige trots sin sekularisering är ett 

kristet land och asatroende kan tillsammans med dessa begära tolerans och hänsyn från det 

omgivande samhället.37 Följande citat av Skogsberg respektive Hallgren visar på detta. 

Precis som mångfalden är viktig för ekologin är den det för det mänskliga samhället, våra 

olikheter gör oss starkare. Ju större variation det finns inom en population desto större 

sannolikhet är det att en av variationerna ska vara framgångsrik.38 

Vi bejakar olika religiösa uttryck och praktiker, men endast om de bekänner sig till vissa 

grundläggande ideal som vårt samhälle vilar på […] Kristendomen bör inte ha privilegier. Ingen 

religion bör ha privilegier framför andra.39 

Enligt Victor Shnirelman har dock den slaviska hedendomen utvecklats annorlunda, vilket till 

stor del beror på sovjetunionens inflytande och senare sönderfall. Istället för att betona sig 

själva som minoriteter har dessa rörelser betonat ”äktheten” i sin religiösa tradition och de 

menar att den ortodoxa kristendomen till stor del är en omarbetning av denna tradition. 

Detta har inneburit att etnicitet betonats starkt.40 Inställningen till ortodoxa kyrkan är också 

betydligt mer negativ jämfört med Forn Seds inställning till svenska kyrkan. Ortodoxa kyrkan 

ses som något närmast kolonialt avsett att tillintetgöra det som betraktas som ryskt. Därför 

har dessa slaviska traditioner mottagits positivt av ryska och ukrainska nationalister då ”they 

need a struggling God rather than a suffering one”.41 Dessa rörelser är således av den 

socialdarwinistiska hedendomstypen vilken enligt Gregorius dominerade på 1900-talet.42 

Liknande förställningar om kristendomen förekommer även i nordiskt sammanhang och 

enligt Gregorius kan man tala om en föreställning om det ”hemliga norden” vilket innebär en 

                                                           
37 Gregorius, Modern asatro. Sid 285-287 
38 Skogsberg, ”Hednisk värdegrund”. Sid 7 
39 Hallgren, ”ett mångkulturellt samhälle – vad innebär det?” Sid 15 
40 Shnirelman, ”Christians! Go home”. Sid 198f 
41 Ibid. Sid 204 
42 Gregorius, Modern asatro. Sid 182 
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förställning om att kristendomen bara är en fasad av civilisation, men att människorna 

fortfarande är hedningar innerst inne.43 

I kontrast mot uppfattningen framförd av Skogberg och Hallgren finner vi i #20 från 2008 

utryck för just en dygdetik som i källmaterialet benämns nio nycklar till sedens etik som 

formulerats av Aldo Gartz. Dessa dygder44 eller nycklar är mod, ärlighet, hederlighet 

trofasthet, redighet, gästfrihet samt flit, tålamod och självtillit och ses av denne som ett 

koncentrat av eddatexten Havamål. Gartz formulerar motiveringen varför dessa dygder 

behövs på följande sätt:  

Genom att känna till nycklarna, så blir det lättare att veta hur folk betraktar och bedömer ens 

handlingar och attityder.45 

Det påstående som Gartz gör, nämligen det att Havamåls etik är relevant idag, kan sägas 

bygga på argumentet att den etik som framförs i Havamål är en mer eller mindre 

allmänmänsklig dygdetik. Redighet beskrivs exempelvis som en förmåga att planera för 

oförutsedda händelser eller anpassa handlingar efter uppsatt mål. Detta sägs medföra gott 

anseende och det goda som ett sådant anseende medför, samt goda möjligheter för 

framtiden då man varit förutseende.46 Denna dygd skulle således kunna benämnas 

ansvarstagande i nutida språkbruk och framstår åtminstone för egen del som rimlig, varför 

ett argument om allmänmänsklig universaliserbarhet har viss bäring. 

Premissen för ovan nämnda argument är att dygderna är allmänmänskliga och mer eller 

mindre förnuftsbaserade eftersom det inte specificeras vad för folk som bedömer 

beteenden ”så blir det lättare att veta hur folk betraktar och bedömer”47. Det finns således 

ett implicit universalitetsanspråk i likhet med Augustinus kardinaldygder, men dock utan 

stöd i någon föreställd naturlig lag. 

I samma nummer som nämndes ovan finner vi även kommentarer av Mikael Perman 

rörande Gartz text. Perman ser dygderna som de regler vilka kännetecknar den hedniska etik 

som framträder inom Havamål.48 

                                                           
43 Ibid. Sid 138 
44 För att undvika begreppsförvirring kommer ”dygderna” användas för att referera till de nio etiska nycklarna. 
45 Aldo Gartz, ”Nio nycklar till sedens etik”, Mimers källa 2008, nr 20 (2008). Sid 10 
46 Ibid. Sid 12 
47 Ibid. Sid 12 
48 Mikael Perman, ”Sedens moral”, Mimers källa 2008, nr 20 (2008). Sid 18 
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”Nio moralregler, som är tänkt att vara som nycklar som låser upp den etik som finns inom 

Seden”. Författaren [Gartz] vill helt enkelt visa på något mer, något mer abstrakt än nio 

regler!49 

Detta är ett argument av Perman avsett att motivera påståendet att det finns en klar hednisk 

etik vilken kan mäta sig med den judisk-kristna traditionen och de övriga världsreligionerna. 

Premissen för detta är att det finns en klart avgränsad och logiskt sammanhängande 

idétradition som uttrycks inom ramen för Havamål. Det ska alltså implicit enligt Perman 

förstås som mer än en samling goda råd.50 Även Perman ger i likhet med Gartz uttryck för 

föreställningen om att den hedniska etiken och dess moraliska uttryck är förnuftbaserade.51 

Med denna syn på hednisk etik följer också ett implicit universalistiskt anspråk, i likhet med 

det Gartz implicerat enligt resonemanget ovan. Permans resonemang betonar dock i högre 

utsträckning att den hedniska etiken i Havamål är antropocentrisk vilket skiljer denna etik 

från både judendomen och kristendomen, där båda religionerna betonar Guds betydelse för 

etiken.52 

Reglerna är enbart sedda från ett mänskligt perspektiv. För människor i livet och inget annat. Är 

inte detta underligt? […] EN moral och en etik, ska grundas på förhållanden i vår värld. Det är 

värdegrund nog!53 

Ovanstående citat visar på det underliggande antagandet att andra religioners etik, eller 

åtminstone den som baserar sin etik på någon guds dom, är oförnuftig. Perman menar 

således att möjligheten att skapa etik är gudagiven i och med att vi skapades. Däremot finns 

det ingen gudomlig lag som ska utgöra underlag för domslut. Den gudomliga lagen Havamål 

syftar till att inspirera människor till att skapa en egen lag och etik och döma efter denna. 

Men jag tror också att människans heliga lag, finns i människan själv. Den finns där som en del 

av vår mänsklighet. Den ger uttryck för vad [vilka dygder] vi innerst tycker är en god 

människa.54 

                                                           
49 Ibid. Sid 18 
50 Ibid. Sid 18 
51 Ibid. Sid 18 
52 Ibid. Sid 18-19 
53 Ibid. Sid 19 
54 Mikael Perman, ”Helig lag”, Mimers källa 2008, nr 20 (2008). Sid 27 
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Enligt Gregorius råder det55 stor oenighet i hur dagens hedningar bör förhålla sig till det 

vikingatida arvet eller lagen om man så vill. Med lagen avses främst Havamål. Skillnaden i 

synen på texterna beror ofta enligt Gregorius på att individen vill motivera sina egna åsikter 

med stöd av de gamla källtexterna. Ett liknande exempel, som det som togs upp i 

inledningen av studien, lyfts av Gregorius, där han visar på att samma källtext kan tolkas på 

diametralt motsatta sätt i exempelvis frågan om gästfrihet och invandring.56 

3.3 Natursyn: Gränsen för människan 

Trots att både Hallgren och Skogsberg ser hednisk etik som en del av en värdeontologisk 

humanistisk etik (ungefär som den etik som framkommer i skolans läroplaner) framträder en 

något paradoxal natursyn. Hallgren betonar att människan inom humanismen är 

måttstocken för allt (se antropocentrism ovan) vilket enligt Hallgren inneburit en mänsklig 

arrogans till naturen.57 Hallgrens tes är att även naturen bör tillskrivas rättigheter. 

Argumentet för detta är att naturen är besjälad i olika former och därför helig. 

Naturen är helig och manifesterar gudarnas krafter. Landskapet är befolkat av vättar, väsen och 

rådare. Det gör att värderingar blir centrala i vår relation till resten av naturen.58 

Premissen för detta är att allt levande förtjänar rättigheter, men inte på bekostnad av något 

annat levande. Samtidigt betonar Hallgren människans nytta av naturen vilket är en 

humanistisk och antropocentrisk uppfattning. Sammantaget kan dock hävdas att etiken är 

humanistisk och antropocentrisk i den meningen att människor ska utvecklas och tillvarata 

sin frihet så länge denna utveckling och frihet inte står i konflikt med naturens rättigheter. I 

sådana fall innebär detta att naturens rättigheter har företräde framför människans och mot 

denna bakgrund framstår antropocentrismen och humanismen inte som ett lika självklart 

inslag-59 För att tala med judisk-kristet språkbruk kan frasen ”skapelsen ska dominera 

människan” ses som illustrativt exempel. Denna föreställning kan i praktiken få samma 

                                                           
55 I detta sammanhang är det viktigt att uppmärksamma läsaren på att avhandlingen är från 2008. Det har 
sedan denna skrevs grundats en ytterligare organisation för asatroende benämnd Nordiska asasamfundet. Det 
är möjligt att de olika organisationerna delats upp mot bakgrund av de oenigheter kring hur man ska se på 
Havamal som Gregorius målar upp.  
56 Gregorius, Modern asatro. Sid 136ff 
57 Henrik Hallgren, ”humanistisk livssyn”, Mimers källa 2016, nr 35–36 (2016). Sid 13 
58 Henrik Hallgren, ”naturens värden”, Mimers källa 2016, nr 35–36 (2016). Sid 11 
59 Hallgren, ”humanistisk livssyn”. Sid 12-13 
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funktion som Augustinus naturliga lag där exempelvis abort kan ses som ett brott mot 

naturen eller det som uppfattas som naturligt. 

Enligt Gregorius är det enligt asatron ofta det naturliga som avgör det normativa goda, det 

som är rätt är med andra ord att leva naturligt eller snarare i enlighet med naturen. I denna 

mening överensstämmer diskussionen ovan med det som Gregorius benämner ekosofi. Det 

är ett fenomen som även förekommer inom wiccatraditionen och återfinns inte bara inom 

asatron.60 Enligt Gregorius är det just inom ekologin och frågor kopplade till denna som 

asatron tydligt blir politisk61 vilket även det återfinns i diskussionen av Hallgren och 

Skogsberg ovan.  

                                                           
60 Gregorius, Modern asatro. Sid 183 
61 Ibid. Sid 186-187 
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4 Slutsats och diskussion  

”Om du har nio hedningar i ett rum så finns där tolv åsikter.”62 Detta citat kan sammanfatta 

den dominerande hedniska synen på etik och svaret på ”Vad kännetecknar Forn Seds etik 

och vad finns det för likheter i förhållande till nämnda judiska/kristna etik?”. 

 Hednisk etik har likt den judiska och kristna etiken flera olika uttryckssätt och olika sätt att 

förhålla sig till de religiösa skrifterna och likt judendomen är tolkningen av dessa högst 

individuell. Hednisk etik kan vara både dygdetisk i likhet med den katolska traditionen eller 

betona värden som frihet i likhet med protestantismen. Gemensamt för båda dessa etiska 

förhållningssätt är att de betonar det allmänmänskliga förnuftet och detta skiljer således den 

hedniska traditionen från vissa judiska och kristna traditioner, där bokstavstrogenhet är 

grunden för en god religiös moral. Det är viktigt att ha i åtanke att dygdetik inte behöver stå i 

motsats till en värdeontologisk humanistisk etik. Det mest kännetecknande för hednisk etik 

är att den inte kan sägas vara särskilt religiös, och inte heller enbart antropocentrisk. 

Antropocentrismen omfattar bara synen på förnuftet, och förmågan att skapa 

mellanmänsklig etik. Denna mellanmänskliga etik är dock avhängig av naturens rätt till 

existens, vilket är en avgörande skillnad gentemot kristendomen i allmänhet och den 

katolska traditionen i synnerhet. 

I likhet med Gregorius finner denna studien att det omgivande samhällets etik i hög grad 

påverkar Forn Seds etiska ställningstaganden. Exempelvis återfinns många av de värden som 

lyfts fram i läroplanen även i Forn Seds egna texter. I dessa texter återfinns också ofta ett 

implicit universalitetsanspråk, och detta anspråk uttrycks också av de mer dygdetiska 

texterna. De dygdetiska texterna betonar dock i högre grad än de ontologiska texterna att 

värden/dygder är teologiskt motiverade och därmed mer fristående från det övriga 

samhällets inflytande. I likhet med både Gregorius och Shnirelman visar denna undersökning 

att Samfundet Forn Sed är ett förhållandevis öppet och tolerant sällskap. Ingen av dessa har 

dock berört frågan om vad för typ av etik samfundet står för. 

Förslag till fortsatt forskning är att undersöka den nyare organisationen Nordiska Asa-

samfundets etik och en fråga för en sådan undersökning skulle vara att jämföra de båda 

hedniska organisationernas etik. En spekulation är att deras etik kommer visa sig vara mer 

                                                           
62 Skogsberg, ”Hednisk värdegrund”. Sid 7 
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dygdetisk i jämförelse med Forn Seds etik, vilken i högre utsträckning betonar liberala 

värden, även om dygdetiken enligt denna undersökningen finns som ett element inom Forn 

Seds tidigare material. Ytterligare forskning kan också bedrivas om hur ett religiöst samfund 

påverkas av att erkännas och registreras som ett sådant av staten. Påverkas exempelvis 

etiken i någon särskild riktning?  

 



   

Sammanfattning 

Denna text tar sin utgångspunkt i frågan om moralisk pluralism i dagens Sverige är möjlig. 

Forskning visar på att en grupp präglad av mångfald kan drabbas av samarbetssvårigheter, 

men det motsatta är inte garant för ett gott resultat. Enligt Fredrik Gregorius anpassar sig 

religiösa minoriteter ofta till det omgivande samhällets ide om etik och moral. Denna text 

undersöker om det finns något som skulle kunna benämnas hednisk etik i Samfundet Forn 

Seds egen tidning. Källmaterialet består av ett flertal artiklar från #20 respektive #35-36. De 

teoretiska begrepp som använts är antropocentrism samt universalism, vilka härrör från 

judisk och kristen etisk idétradition. Materialet har studerats med en metod för 

argumentationsanalys framtagen av Stephen Toulmin, vilken lämpar sig väl för att lyfta fram 

implicita antaganden om exempelvis människan. Det huvudsakliga resultatet pekar på att 

det finns minst två olika typer av hednisk etik en värdeontologisk och en dygdetisk. Båda 

antas ha sin grund i en föreställning om förnuft och därmed betraktas som universella 

värden/dygder. Naturen antas dock ha värde och rättigheter oberoende av människan i och 

med sin helighet, vilket innebär att exempelvis värden som frihet begränsas av naturens 

existensberättigande. Antropocentrismen är således inte lika framträdande som inom 

kristendomen och judendomen, men det finns andra beröringspunkter såsom en 

föreställning om en naturlig lag och att etiken är förnuftsbaserad, dessa likheter 

sammanfaller dock inte med samtliga judiska/kristna traditioner. 
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