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Abstract 
This study presents, interprets and analyzes Seyla Benhabib's discourse ethics, and investigates its 

implications for religious dialogue as practical discourse. On the basis of the fundamental principles 

of universal moral respect and egalitarian reciprocity, as well as the idea of the situated moral self, the 

author proposes ten normative starting points for inter-religious dialogue between Christians and 

Muslims in Sweden. Aspects of gender and power are commented in particular. The study shows how 

discourse ethics impose far-reaching demands on the conditions of the dialogue, on the preparation of 

it as well as on its participants. The continuity of dialogue is emphasized as the overall goal.  

Keywords: inter-religious dialogue, discourse ethics, ethics, christianity, islam, Seyla Benhabib, 

Sweden. 

Nyckelord: religionsdialog, diskursetik, etik, kommunikativ etik, kristendom, islam, Seyla Benhabib. 
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1. Inledning 
Det svenska samhället rymmer en mångfald olika livsåskådningar och religioner. Sverige har 

omtalats som ett av världens mest sekulariserade länder med hänsyn till religiositet och religiöst 

engagemang.1 Trots detta tar religion dagligen plats i det offentliga rummet. Globaliseringen har 

medfört en större rörlighet hos människor, men också ett ökat utbyte av idéer och budskap, inte minst 

genom ny informationsteknologi såsom exempelvis sociala medier. I Sverige har vi också de senaste 

åren upplevt en omfattande tillströmning av flyktingar från utomeuropeiska länder. Människor med 

olika kulturella bakgrunder, livsåskådningar och religiösa tillhörigheter möts i allt fler sammanhang, i 

privatlivet, i civilsamhället och inom demokratiska institutioner. I dessa möten uppstår behov av att 

samtala, att förstå och att fatta gemensamma beslut.  

1.1 Syfte och frågeställning 
I möten och samtal mellan människor med olika religiös tro eller livsåskådning aktualiseras moraliska 

frågor, såväl kring förutsättningar och former för dialog som resultatet av denna. Syftet med den här 

uppsatsen är att synliggöra etiska frågeställningar som aktualiseras inför och under religionsdialog 

mellan kristna och muslimer i Sverige, samt visa hur kommunikativ etik kan bidra till förståelsen av 

dessa frågeställningar och till rimliga sätt att förhålla sig till dem. Genus och makt är perspektiv som 

ska belysas.  

Uppsatsens frågeställning är: På vilket sätt kan kommunikativ etik bidra till att formulera rimliga 

normativa utgångspunkter för religionsdialog mellan kristna och muslimer i Sverige?  

Bearbetningen av denna frågeställning utgår från Seyla Benhabibs kommunikativa etik. Det finns 

flera skäl till att detta är ett relevant val. För det första fokuserar Benhabibs etik på kommunikation, 

dvs interaktion såsom exempelvis samtal. Det gör den lämplig att tillämpa på dialog som social 

praktik. För det andra strävar hon efter att formulera en etik som är känslig för genus och för 

kontexter. Hon tar särskilt upp de utmaningar våra demokratiska samhällen ställs inför genom den 

kulturella mångfald som följt av globaliseringen. Detta bidrar också till att det är intressant att studera 

möten mellan kristna och muslimer i Sverige i ljuset av hennes tänkande. Uppsatsen ska, å ena sidan, 

visa på hur den kommunikativa etiken kan utmana religionsdialog i social praktik, samt, å andra 

sidan, belysa hur den valda kontexten, religionsdialog mellan kristna och muslimer i Sverige, 

eventuellt kan utmana den kommunikativa etiken. 

                                                     
1 Irving Palm och Jan Trost. ”Family and Religion in Sweden”. I Family, Religion and Social Change in Diverse 

Societies. S.K. Houseknecht och J.G. Pankhurst (red.), Oxford: Oxford University Press, 2000, 107-120. 
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1.2 Teori 
Studien utgår teoretiskt från den kommunikativa etik, alternativt uttryckt diskursetik, som Seyla 

Benhabib argumenterar för. Hon karakteriserar denna etik som en interaktiv universalism. I boken 

Autonomi och gemenskap - Kommunikativ etik, feminism och postmodernism2 visar hon hur en 

universalistisk hållning kan göras mera känslig för könsskillnader. I Jämlikhet och mångfald – 

Demokrati och medborgarskap i en global tidsålder3 ligger fokus i stället på kulturella skillnader. 

Dessa båda verk, som utgör studiens primärlitteratur, ger tillsammans förutsättningarna för att arbeta 

fram normativa utgångspunkter för religionsdialog som tar hänsyn till kulturell olikhet, där religiös 

differentiering utgör en aspekt, samt visar uppmärksamhet på betydelsen av kön.  

Den kommunikativa etiken fokuserar på de diskursiva procedurerna, dvs hur de moraliska samtalen 

tar form som social praktik. Denna diskursiva och sociala praktik omfattar text och tal men också 

visuella uttryck som bilder, gester, symboler och klädsel. I denna praktik aktualiseras också frågor om 

makt. Vem initierar diskussionsämnen och frågeställningar, dvs sätter agendan? Hur fördelas 

talutrymmet? Vilka perspektiv belyses och vems intressen tillgodoses? Såväl kulturella skillnader 

som skillnader i kön och genus kan implicera sådana maktrelationer, dvs relationer som kännetecknas 

av över- respektive underordning. Aspekten av makt behandlas framförallt i ljuset av Benhabibs etik. 

Det innebär att makt primärt förstås i diskursiva termer. I analysen kommer detta att problematiseras 

och betydelsen av eventuella materiellt betingade ojämlikheter diskuteras i viss mån. 

Inom den kommunikativa etiken görs en distinktion mellan teoretisk och praktisk diskurs.4 Den 

förstnämnda formen behandlar sanningsfrågor, det vill säga frågor om vad som är sant eller falskt. 

Den praktiska diskursen däremot, behandlar normativa giltighetsanspråk, dvs moraliska frågor om det 

rätta eller det goda. Det är detta sistnämnda sammanhang Benhabibs etik fokuserar på, liksom den här 

uppsatsen.  

Till min konstruktiva tillämpning av Benhabibs kommunikativa etik har jag hämtat värdefulla 

teoretiska bidrag från Iris Marion Young genom boken Inclusion and Democracy5. Detta tankegods 

kompletterar Benhabibs syn på det moraliska subjektet samt synen på hur individens identitet är 

beskaffad och hur den formas. Därtill tillämpas också Youngs distinktioner med avseende på olika 

                                                     
2 Seyla Benhabib. Autonomi och gemenskap. Kommunikativ etik, feminism och postmodernism. Göteborg: Daidalos, 

1992. 
3 Seyla Benhabib. Jämlikhet och mångfald. Demokrati och medborgarskap i en global tidsålder. Göteborg: Daidalos, 

2004. 
4 Benhabib. Autonomi och gemenskap, 9. 
5 Iris Marion Young. Inclusion and Democracy. Oxford: Oxford University Press, 2000. 
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former av och nivåer på samhällelig organisering. Young bidrar även med centrala tankar som har 

bäring på representativitet i dialoggrupper.  

1.3 Metod och material 
Uppsatsen utgörs, för det första, av en presentation, tolkning och analys av Seyla Benhabibs 

kommunikativa etik såsom den kommer till uttryck i de två böcker som nämns i föregående avsnitt. I 

denna del är avsikten att genom en innehållslig idéanalys6 beskriva och klargöra idéinnehållet i den 

kommunikativa etiken, i den utsträckning detta kan ha bäring på religionsdialog mellan kristna och 

muslimer i Sverige.  

I nästa steg rekonstrueras idéinnehållet för att ge implikationer på den form av kommunikation som 

uppsatsen vill fokusera på, nämligen religionsdialog. Arbetets resultat presenteras i form av ett 

förslag på tio normativa utgångspunkter för religionsdialog. Dessa utgångspunkter har karaktären av 

principer, mellan vilka man i praktiska situationer ibland kan komma att behöva göra avvägningar. 

Uppsatsen kommer att redogöra för ett möjligt, teoretiskt underbyggt, alternativ för att närma sig en 

religionsdialog. Genom att innebörden av att välja detta alternativ klargörs och att alternativets 

begränsningar synliggörs berättigas arbetets normativa ambitioner.  

Som underlag för det normativa arbetet behöver en deskriptiv överblick över området religionsdialog 

att tecknas. Detta görs, för det första, genom en kortfattad forskningsöversikt. Genom denna klargörs 

också forskningsbidraget från den här uppsatsen, nämligen att forma ett alternativ för en 

religionsdialog mellan kristna och muslimer i Sverige bestående av ett antal teoretiskt underbyggda 

etiska utgångspunkter. För det andra kommer en översiktlig bild över praktisk religionsdialog i 

Sverige tecknas. Denna bygger i huvudsak på professor Kajsa Ahlstrands arbeten. I skriften Vägar – 

en öppen religionsdialog7 preciserar Ahlstrand begreppen religionsteologi respektive religionsdialog. 

Det förstnämnda begreppet får representera ”den teologiska reflektionen över den egna religiösa 

traditionens förhållande till andra religioner”8, medan det sistnämnda står för ”den praktik där troende 

från olika religioner möts och genom samtal försöker hitta vägar att leva tillsammans med respekt för 

varandras olikheter”9. I den här uppsatsen fokuseras på religionsdialog såsom Ahlstrand förstår 

densamma, dvs som en social och kommunikativ praktik, vilken aktualiserar etiska aspekter.  

Ahlstrands beskrivningar av religionsdialogens praxis kommer att bilda det underlag som behövs för 

                                                     
6 Carl-Henric Grenholm. Att förstå religion. Lund: Studentlitteratur, 2006, 213. 
7 Kajsa Ahlstrand. Vägar - en öppen religionsdialog. Stockholm: Verbum, 2005. 
8 Aa, 8. 
9 Ibid. 



 

 

 6 

att forma en förståelse av vad religionsdialog i praktiken kan innebära. Jag genomför ingen egen 

empirisk undersökning inom ramen för det här uppsatsarbetet. Material och publikationer framtagna 

av religiösa samfund eller studieförbund har inte heller samlats in. Sådant material kommer endast in 

i analysen i den mån de aktualiseras av andra författare. För det tredje kommer muslimska respektive 

kristna teologiska motiv och perspektiv på religionsdialog att belysas i korthet.  

Det kan givetvis inte uteslutas att min egen förförståelse som författare påverkar de tolkningar som 

görs i uppsatsen. Jag är född och uppvuxen i Sverige, är utbildad civilekonom med inriktning mot 

samhällsekonomiskt utredningsarbete och har närmare tjugo års erfarenhet av utredningsarbete och 

beslutsfattande inom kommunal förvaltning. Sedan några år tillbaka är jag teologie studerande och 

prästkandidat i Svenska kyrkan i Karlstads stift. Jag är intresserad av religionsmöten och deltar 

personligen i religionsdialog mellan kristna och muslimska kvinnor i en stadsdel i Karlstad.   

1.4 Primära avgränsningar och disposition 
Den här uppsatsen tar fasta på religionsdialog mellan kristna och muslimer. Skälet till denna 

avgränsning är att kristendom och islam är de religiösa traditioner som flest invånare i Sverige idag 

kan antas knyta an till. Andersson & Sander har visat på svårigheten i att bedöma antalet anhängare 

eller utövare som olika religioner har.10 Officiell statistik över religionstillhörighet saknas. Därtill 

kommer definitionsmässiga svårigheter. Vad ska räknas som religion? Vem eller vilka ska räknas 

som tillhöriga en viss religion? Medlemskap i religiöst samfund är ett trubbigt mått då 

organisationstillhörighet inte avspeglar religiöst engagemang. I den här undersökningen tillämpar jag 

en förståelse av begreppet kristna respektive muslimer som bygger på att man har en anknytning till 

en religiös gemenskap och kan antas komma i fråga vid samtal som initieras av religiöst samfund 

eller annan gemenskap. I linje med detta tar den religionsdialog som omtalas i uppsatsen primärt sikte 

på samtal vid fysiska möten inom civilsamhället. Därav följer att möten som kan hänföras till 

privatlivet eller till den offentliga sfärens demokratiska institutioner inte hålls i det centrala 

blickfånget. Denna avgränsning ansluter till de tre aspekter på relationella aktiviteter som anförs av 

Iris Marion Young, nämligen privat, medborgerlig och politisk organisering.11 Den medborgerliga 

organiseringen är utåtriktad och öppen för ett bredare deltagande än den privata, som omfattar familj 

och vänner. Medborgerlig organisering omfattar ideellt engagemang, såsom volontärarbete av olika 

slag. Resultatet av detta arbete syftar inte enbart till att förbättra villkor för de egna medlemmarna, 

                                                     
10 Daniel Andersson och Åke Sander. ”Svensk bakgrund”. I Det mångreligiösa Sverige – Ett landskap i förändring, 

Andersson och Sander (red.), Lund: Studentlitteratur, 2009, 27-33.  
11 Young. Inclusion and Democracy, 156. 
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utan kan omfatta ett grannskap, en bygd eller stad. Även aktiviteter för nationell eller internationell 

solidaritet kan organiseras medborgerligt. Politisk organisering skiljer sig från de båda andra 

organisationsformerna genom att den gör anspråk på att rikta krav på det sociala kollektivet med stöd 

av formella maktmedel.12 Uppsatsens fokus på civilsamhället innebär att det är religionsdialog inom 

ramen för medborgerlig organisering som behandlas.  

Vidare avgränsas ambitionen med uppsatsens resultat till att primärt ge implikationer för 

religionsdialog i Sverige. Det främsta skälet till denna avgränsning är att skapa ett rimligt omfång för 

uppsatsen. Uppfattningen om vad religionsdialog är och kan vara bygger på vetenskapligt 

underbyggd sekundärlitteratur.  

Uppsatsen är fortsättningsvis disponerad så att en översikt över det aktuella forskningsfältet först ges. 

Därpå presenteras, tolkas och analyseras Seyla Benhabibs kommunikativa etik i den utsträckning den 

har relevans för min frågeställning. I det fjärde kapitlet behandlas religionsdialog i praktiken. Där 

preciseras vilken innebörd religionsdialog har i det här arbetet, och några exempel på teologiska 

motiv presenteras. Sedan följer tillämpningen av Benhabibs etik på företeelsen religionsdialog. 

Modellens förtjänster och bidrag till praktik mejslas fram, problematiseras och diskuteras. I den 

avslutande sammanfattningen ges några förslag på fortsatt arbete, i forskning och i praktik.  

  

                                                     
12 Young. Inclusion and Democracy, 160-163.  
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2. Forskningsöversikt 
Under uppsatsarbetet har jag inte funnit någon som uttryckligen arbetat med religionsdialog utifrån en 

tillämpning av Seyla Benhabibs kommunikativa etik. Följande översikt, som inte på något sätt gör 

anspråk på att vara heltäckande, syftar istället till att ge en orientering kring hur forskningen kring 

religionsdialog istället har sett ut. Därtill ges exempel på tillämpning av Benhabibs etik i annan 

forskning.  

Sett i ett internationellt perspektiv finns en omfattande forskning om religionsdialog. Serien The 

Wiley-Blackwell Companions to Religion har en ambition att samla och presentera den senaste 

forskningen om världsreligioner. I volymen The Wiley-Blackwell Companion to Inter-religious 

Dialogue presenteras sålunda ett urval essäer om religionsdialog. Första delen av volymen ägnas åt 

att diskutera religionsdialogens historia, förutsättningar och syften, medan ett antal fallstudier 

redovisas i den andra delen. Den forskning som redovisas är i hög grad deskriptiv. Redaktören 

Catherine Cornille bidrar med en artikel som i viss grad anknyter till den här uppsatsens tema, då hon 

argumenterar för ett antal förutsättningar som bör vara uppfyllda för en fruktbar religionsdialog. 

Dessa är epistemologisk ödmjukhet, trohet gentemot egen religiös tradition, tro på att religioner har 

med varandra att göra, empati samt gästfrihet.13 Cornille är professor i jämförande teologi och hämtar 

sin argumentation från den systematiska teologin. Cornille konstaterar i inledningen till sin antologi 

att intresset för religionsdialog ökat väsentligt sedan mitten av 1900-talet14. Globaliseringen har, som 

konstaterats inledningsvis, bidragit till detta. Allt fler människor har kommit att ställas inför det 

faktum att det finns olika religioner. Religiös mångfald är en realitet för allt fler.  

Detta ökade intresse för religionsdialog bekräftas vid en översiktlig genomgång av publicerade 

forskningsartiklar på temat religionsdialog. Forskningen är omfattande. De mest frekvent 

återkommande perspektiven tycks vara religionshistoriska, systematiskt teologiska och 

religionssociologiska. Även religionsfilosofiska ansatser förekommer, medan artiklar som tar 

avstamp i etiska modeller förefaller vara mer ovanliga. Genomgången visar att den katolske teologen 

Hans Küngs globala etik har inspirerat till vidare forskning om religionsdialog i flera fall. Ahlstrand 

har redogjort för hans centrala tanke om att religionerna skulle kunna utföra mycket gott tillsammans 

                                                     
13 Catherine Cornille. ”The Conditions for Inter-Religious Dialogue”. I The Wiley-Blackwell Companion to Inter-

Religious Dialogue, Catherine Cornille (red.), Oxford: John Wiley & Sons, 2013, 20-33. 
14 Aa, xii. 
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om de kunde enas kring några grundläggande, gemensamma regler.15 Det är sålunda samhälleligt 

socialt engagemang som står i fokus här. 

När det gäller svensk forskning har, som tidigare nämnts, Kajsa Ahlstrand bidragit med såväl 

religionsteologisk reflektion som översikter över religionsdialog i praxis. Professor Mikael Stenmark 

har studerat kristnas och muslimers syn på varandra och andras religiösa tro i religionsfilosofiska 

analyser, där olika utformningar av förhållningssätten exklusivism, inklusivism respektive pluralism 

kartläggs, preciseras och prövas.16  

Stenmark är också tillsammans med David Westerlund redaktör för antologin Polemik eller dialog? 

Nutida religionsteologiska perspektiv bland kristna och muslimer.17 Som framgår av titeln ligger 

antologins fokus på de religionsteologiska perspektiven. I denna återfinns emellertid några 

forskningsbidrag som mer konkret har bäring på religionsdialogens praxis. Religionshistorikern 

Christer Hedin bidrar med en artikel om muslimsk självförståelse och muslimska infallsvinklar på 

samtal och dialog. Muslimer vill, enligt Hedin, ”inbjuda till samtal och eftertanke i övertygelsen om 

att den som tänker logiskt och systematiskt inte kan sluta som något annat än muslim”18. Hedin 

framhåller sålunda muslimers betoning på islams samklang med det naturgivna och förnuftet.19 

Denna syn bildar utgångspunkt för muslimers inbjudan till samtal och dialog, dawa.20 Kajsa 

Ahlstrand medverkar också i antologin. Särskilt intressant här är en presentation och kommentar till 

olika kristna sammanslutningars egna riktlinjer för religionsdialog. Denna beskrivning bidrar till 

förståelsen av hur kristna, ingalunda enhetligt, närmar sig religionsdialog. Det blir exempelvis tydligt 

hur Kyrkornas Världsråds riktlinjer skiljer sig från de som tillhandahålls av det evangelikala 

internetforumet Answering Islam. I det första fallet präglas riktlinjerna av ödmjukhet, öppenhet och 

integritet. Det framgår vidare att resultatet av dialogen förväntas komma till uttryck i form av 

gemensamma projekt eller gudstjänster. Långsiktiga relationer verkar förutsättas. I det andra fallet 

handlar det snarare om debatt än dialog, i syfte att fastställa den rätta religiösa sanningen. Målet tycks 

vara att omvända muslimer till kristen tro. En grupp som arbetar för att stödja troende kvinnor från 

                                                     
15 Ahlstrand. Vägar - en öppen religionsdialog, 60.  
16 Mikael Stenmark. Kristnas och muslimers syn på varandras och andras religiösa tro. En religionsfilosofisk analys. 

Uppsala: Swedish Science Press, 2001.  
17 Mikael Stenmark och David Westerlund (red.). Polemik eller dialog? Nutida religionsteologiska perspektiv bland 

kristna och muslimer. Nora: Nya Doxa, 2002.  
18 Christer Hedin. ”Religionen bland religionerna. Några drag i muslimsk religionsteologi”. I Polemik eller 

dialog? Nutida religionsteologiska perspektiv bland kristna och muslimer, Stenmark och Westerlund (red), 35.  
19 Aa, 13. 
20 Aa, 35. 
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olika religioner vid ett amerikanskt universitet bidrar med ett tredje exempel i Ahlstrands artikel. Den 

här gruppens riktlinjer inriktar sig i huvudsak på attityder i gruppen.21 I en tredje artikel i antologin 

bidrar professor Anne Sofie Roald med värdefulla perspektiv på religionsdialog genom att redovisa 

en fallstudie av en dialoggrupp i södra Sverige. Många positiva erfarenheter av denna dialoggrupp 

lyfts fram i texten. Emellertid konstateras att man ”oftast kan utgå från att majoritetssamhällets 

diskurs blir den dominerande”.22 En muslimsk kvinna beskriver i studien hur religionsdialogen 

uppfattas som en del av en övergripande likriktningsprocess i det svenska samhället. Hon framhåller 

hur det oftast är den kristna kyrkan som tar initiativ till dialogen och hur vissa frågor uppfattas som 

omöjliga att föra fram och argumentera för. Dialogen kan därmed bli ett medel för att föra 

oliktänkande in i majoritetsdiskursen.23 Här synliggörs aspekter av makt i diskursanalytiska termer. 

Religionsdialogen riskerar att understödja och reproducera övergripande diskursiva hegemonier, 

vilket behöver beaktas i utformningen av riktlinjer för densamma.  

Under 2000-talet har åtminstone tre doktorsavhandlingar med tydlig anknytning till religionsdialog 

lagts fram vid svenska universitet. Den tidigaste av dessa är Thomas Stoors avhandling inom ämnet 

kyrko- och samfundsvetenskap från år 2002.24 Stoor undersöker utifrån de fyra analysbegreppen 

diakoni, dialog, integration och konversion kristna samfunds motiv, mål, verksamhetsformer och 

medel i möten med troende från andra religioner. Därefter analyserar Stoor empiriskt material i tre 

tolkningskategorier för samfundens förhållningssätt i dessa möten; det holistiska, det dialogiska 

respektive det exklusivistiska förhållningssättet. Avhandlingens syfte är primärt deskriptivt.25  

I en avhandling i religionsfilosofi och etik från 2005 kritiserar Willy Pfändtner ansatsen att utgå från 

förhållningssätt till andras religion, specifikt analyskategorierna exklusivism, inklusivism och 

pluralism, när man studerar religionsmöten. Denna typologi leder inte till någon fruktbar 

religionsdialog, hävdar Pfändtner, och föreslår istället ett perspektiv där fokus läggs på religiositet 

istället för religion. Utifrån Martin Heideggers existentialfilosofi utvecklar Pfändtner ett alternativt 

                                                     
21 Kajsa Ahlstrand. ”Kristen-muslimsk dialog och debatt”. I Polemik eller dialog? Nutida religionsteologiska 

perspektiv bland kristna och muslimer, Stenmark och Westerlund (red), 62-66.  
22 Anne Sofie Roald. ”Religionsdialogiska perspektiv. En fallstudie av en dialoggrupp i södra Sverige”. I 

Polemik eller dialog? Nutida religionsteologiska perspektiv bland kristna och muslimer, Stenmark och Westerlund 

(red), 96.  
23 Aa, 91. 
24 Thomas Stoor. Mellan mission och dialog. Kristna trossamfund och mötet med det mångreligiösa Sverige. Skellefteå: 

Artos & Norma, 2002 
25 Aa, 14-30. 
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ramverk med analyskategorier baserade på olikheter i religiositet istället för olikheter med avseende 

på religionens innehåll.26 

Den tredje avhandlingen med konkret bäring på religionsdialog är skriven av Ann Aldén i ämnet 

missionsvetenskap. Aldén studerar en kristen teolog som utvecklar sin teologi i det buddistiska Sri 

Lanka respektive en buddhist som bedriver motsvarande verksamhet i det post-kristna Frankrike.27   

Ett annat arbete som är värt att kommentera är den finska forskaren Ruth Illmans bok Ett annorlunda 

Du. Reflektioner kring religionsdialog. Även Illman finner, i likhet med Pfändtner, att indelningen i 

kategorierna exklusivism, inklusivism och pluralism är alltför enkel för att på ett rättvisande sätt 

spegla människors religiösa självförståelse.28 I stället utvecklar Illman ett synsätt på religionsdialog 

inspirerat av Martin Bubers religionsfilosofi, där den andres annorlundahet bildar både förutsättning 

och utgångspunkt för dialogen. Illman betonar dialogens etiska aspekter och hävdar att dialog är ”en 

moralisk fråga om att kunna vara närvarande för varandra och öppna för varandras unikhet samt att 

kunna bejaka det mellanmänsklighetens rum som uppstår mellan människor som möts”29. Hennes 

ansats är intressant i sammanhanget, eftersom hon karakteriserar dialog som moralisk fråga i sig. 

Därtill synliggör hon, med hjälp av Bubers filosofi, att dialog till syvende och sist handlar om möten 

mellan enskilda individer, även om de är tillhöriga en viss religiös grupp eller gemenskap och 

bekänner sig till en viss religion.   

Inom såväl den svenska som den internationella forskningen tycks studier av religionsdialog ur 

feministiska perspektiv vara ovanliga. I en artikel i tidskriften Exchange presenterar Gé M Speelman 

en översyn av religionsdialog mellan kristna och muslimska kvinnor i Nederländerna. Artikeln 

problematiserar aspekter av sådan dialog utifrån såväl organisatoriska och sociopolitiska som 

teologiska perspektiv.30 Speelman ger ett intressant bidrag till forskningen om religionsdialog genom 

att hon preciserar ett strukturellt ramverk kring religionsdialogens möjliga stadier, syften samt nivåer. 

Den första kategorin tangerar frågor om utveckling i grupprocesser och tar sikte på hur långt 

deltagarna i en dialog nått i en sådan process. Initialt befinner man sig på ett orienterande stadium där 

                                                     
26 Willy Pfändtner. Understanding religious diversity: a contribution to interreligious dialogue from the viewpoint of 

existential philosophy. Uppsala: Uppsala universitet, 2005.  
27 Ann Aldén. Religion in dialogue with late modern society : a constructive contribution to a Christian spirituality 

informed by Buddhist-Christian encounters. Lund: Lunds universitet, 2004.    
28 Ruth Illman. Ett annorlunda Du. Reflektioner kring religionsdialog. Stockholm: Makadam, 2006, 88.  
29 Aa, 90. 
30 Gé M Speelman. ”Encounters between Christian and Muslim Women in the Netherlands”. 

Exchange. Vol 39, No 3 (2010): 251-269.  
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fokus ligger på att lära känna varandra. I nästa steg öppnas möjligheter att ställa kritiska frågor till 

varandra. Slutligen, i ett stadium av välutvecklad dialog, finns möjligheter till ömsesidig 

transformering. Speelmans andra kategori systematiserar möjliga syften med religionsdialog, där hon 

lägger till en etikens dialog till de tre dialogformer som World Council of Churches (WCC) typologi 

omfattar: idéernas dialog, livets dialog och hjärtats dialog, som berör andlig motivation. Speelmans 

tredje kategori, slutligen, handlar om dialogens nivå i tre möjliga plan: på individuell, grupp- eller 

samhällelig nivå. Detta ramverk är användbart när man behöver precisera vilken typ av 

religionsdialog man talar om. En annan förtjänst med Speelmans artikel är att den artikulerar områden 

där ytterligare analys behövs. Speelman lyfter i detta sammanhang behov av reflektion kring sociala 

och kulturella skillnader, kring makt- och klasskillnader samt jämlikhet. Kan en dialog vara fruktbar 

endast om det råder maktbalans mellan deltagare? Om inte, hur möjliggörs ett reellt delande av 

erfarenheter, tankar, idéer och förslag samt åsikter och synpunkter? En annan fråga för fortsatt 

forskning som föreslås i artikeln är hur resultatet av religionsdialog på olika nivåer kan tas till vara. 

En del av de förslag och frågor Speelman formulerar tangeras i den här uppsatsen.  

Som konstaterats ovan har de efterforskningar som gjorts inom ramen för detta uppsatsarbete inte 

kunnat påvisa att Seyla Benhabibs kommunikativa etik tillämpats på temat religionsdialog. Hennes 

etik har däremot tillämpats inom andra forskningsområden. Ett exempel härpå är Jenny Ehnbergs 

doktorsavhandling Globalization, Justice, and Communication: A Critical Study of Global Ethics.31 I 

avhandlingen utvecklar Ehnberg ett förslag på vad som kan anses konstituera en hållbar modell för 

global etik. Seyla Benhabib är en av de filosofer vars tankar Ehnberg tillämpar i studien.  

Seyla Benhabibs tänkande har också blivit föremål för flera vetenskapliga kommentarer och för 

kritisk granskning. Bland annat har hon kritiserats för att underskatta vissa politiska och 

institutionella omständigheter, vilket leder till en alltför reduktionistisk syn på hur kulturer 

reproduceras.32 Därtill har såväl logiska som normativa problem med Benhabibs version av moralisk 

respekt i dialog påvisats.33 Carl-Henric Grenholm sätter, i sin kritik av Benhabib, bland annat ljuset 

på de problem som uppstår genom att Benhabib inte formulerar explicita kriterier för hur 

                                                     
31 Jenny Ehnberg. Globalization, Justice, and Communication: A Critical Study of Global Ethics. Uppsala: Acta 

Universitatis Upsaliensis, 2015. 
32 Iris Marion Young. ”Ruling Norms and the Politics of Difference: A Comment on Seyla Benhabib”. The Yale 

Journal of Criticism, Vol 12, No 2 (1999): 415-421. 
33 Iris Marion Young. ”Comments on Seyla Benhabib, Situating the Self”. New German Critique, Vol 62, No 62 

(1994): 165-172. 
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moralomdömen ska berättigas.34 Annan kritik som formulerats tar sikte på att Benhabib inte utvecklar 

alla väsentliga aspekter av modernismen samt problematiserar hennes syn på det moraliska 

subjektet.35 

Sammanfattningsvis konstaterar jag genom forskningsöversikten att forskning om religionsdialog 

mera sällan återfinns inom etikens område, jämfört med andra religionsvetenskapliga forskningsfält. I 

min uppsats arbetar jag konstruktivt med Seyla Benhabibs kommunikativa etik och undersöker på 

vilket sätt just denna kan vara en resurs för att formulera normativa utgångspunkter för 

religionsdialog mellan kristna och muslimer i Sverige. På så sätt ger uppsatsen uttryck för en 

ambition att tillföra något nytt i relation till hittillsvarande forskning.  

  

                                                     
34 Carl-Henric Grenholm. Etisk teori – Kritik av moralen. Lund: Studentlitteratur, 2014, 284. 
35 Nicholas Onuf. ”The Ambiguous Modernism of Seyla Benhabib”. Journal of International Political Theory,  

Vol 5, No 2 (2009): 125-137.  
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3. Seyla Benhabibs kommunikativa etik 
Detta kapitel behandlar Seyla Benhabibs kommunikativa etik genom en innehållslig idéanalys där 

hennes etik presenteras, analyseras och tolkas. I anslutning till denna genomgång utvecklas och 

kommenteras också exempel på kritik som riktats mot hennes tänkande.  

I introduktionen till Autonomi och gemenskap konstaterar Seyla Benhabib att en omprövning av 

upplysningens universalism skett av såväl feminister som kommunitarister och postmodernister.  

Denna omprövning har framförallt omfattat tre teman:  

Kommunitarister, feminister och postmodernister har (1) uttryckt skepsis mot anspråken på att ett 

”lagstiftande förnuft” räcker för att artikulera de nödvändiga villkoren för en ”moralisk synpunkt”, en 

”ursprunglig position” eller en ”ideal talsituation”, (2) de har ifrågasatt det abstrakta och omgivningslösa, 

förvrängande och nostalgiska idealet med det autonoma manliga ego den universalistiska traditionen 

omhuldar, (3) de har avslöjat att ett sådant universalistiskt, lagstiftande förnuft är oförmöget att hantera 

den obestämdhet och den mångfald kontexter och livssituationer ett praktiskt förnuft ständigt 

konfronteras med.36 

Benhabib instämmer i att denna kritik är relevant och vill genom sitt arbete undersöka följande fråga: 

”Vad är levande och vad är dött i dagens universalistiska och politiska teorier, efter den kritik de fått 

utstå i händerna på kommunitarister, feminister och postmodernister?”37 Sålunda vill Benhabib ta 

tillvara det hon finner användbart i den moderna, universalistiska upplysningstraditionen, men 

samtidigt rekonstruera och komplettera dess idéinnehåll i de delar detta brister. Benhabib 

argumenterar för en interaktiv universalism38 där hon utvecklar ett diskursivt, kommunikativt 

rationalitetsbegrepp som ersättning för ett substantiellt. En annan viktig utgångspunkt för henne är 

synen på förnuftets subjekt som ”ändliga, kroppsliga och sköra varelser”39. Hon avvisar därmed en 

syn på subjektet som ett kroppslöst och abstrakt förnuft frigjort från sin kontextuella situering och sin 

kontingens.  

3.1 Ett interaktivt rationalitetsbegrepp 
Processen att utveckla ett interaktivt rationalitetsbegrepp har inletts av Jürgen Habermas. Habermas 

version av kommunikativ etik eller, alternativt uttryckt, diskursetik utgör därför en viktig 

utgångspunkt för Benhabib. Hon ansluter sig till den förskjutning av synen på universaliserbarhet 

som den kommunikativa etiken formulerar. Den kantianska frågan om vad ett enskilt, rationellt och 

moraliskt handlande subjekt utan motsägelse kan avse eller vilja bli universell maxim för alla, ersätts 

                                                     
36 Benhabib. Autonomi och gemenskap, 17-18. 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
39 Aa, 20. 
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i den kommunikativa etiken av frågan om: ”Vilka handlingsprinciper kan vi alla godkänna eller enas 

om är giltiga om vi inlåter oss i en praktisk diskurs eller ett gemensamt sökande efter 

berättigande?”40. Den kommunikativa etiken sätter sålunda fokus på de diskursiva procedurerna, dvs 

hur det moraliska samtalet iscensätts och tar form. Detta innebär att universaliserbarhet inte längre ses 

som ett test på motsägelsefrihet, utan som ett test på kommunikativt samförstånd.41  

En rimlig fråga här är emellertid om vi endast förflyttat oss från att anta ett fritt, oberoende, autonomt 

och förnuftigt subjekt som kan formulera universella maximer för handlande, till ett antagande om en 

lika fri, oberoende och förutsättningslös samtalssituation som ska garantera berättigade moraliska 

utfall? Är inte det sistnämnda antagandet lika bristfälligt och orealistiskt som det förstnämnda? Är det 

möjligt att skapa en sådan samtalssituation och vilka villkor ska i så fall ställas på en sådan? Som svar 

på dessa och angränsande frågor extraherar Benhabib, ur Habermas villkor för en ideal talsituation, 

två grundläggande etiska principer för moralsamtalet. Den första kallar hon principen om universell 

moralisk respekt. Den kräver att vi erkänner att alla varelser med förmåga till tal och handling har rätt 

att delta i ett moraliskt samtal. Den andra kallas principen om egalitär ömsesidighet, och fordrar att 

var och en som deltar i ett sådant samtal har samma symmetriska rättigheter till att tala, till att initiera 

ämnen och till att påkalla reflektion över samtalets betingelser och förutsättningar. Innebörden av att 

dessa båda principer stipuleras är att själva samtalssituationen underställs normativa krav som föregår 

en diskussion i konkreta moraliska frågor.42 En konsekvens av detta är att kommunikativ etik inte är 

moraliskt neutral. Den gynnar öppet en sekulariserad, universalistisk, reflekterande kultur.43 

Benhabibs version av kommunikativ etik har således kvar sina rötter i modernitetens universalistiska 

tänkande.  

Benhabib vänder sig emellertid mot Habermas syn på universaliserbarhet. Hon uppfattar att 

Habermas ser universaliserbarhetsprocedurer i kommunikativ etik som ett medel för att upptäcka 

någon form av allmänintresse som alla ska kunna bejaka.44 Hon lyfter i detta sammanhang fram 

vikten av att tydliggöra skillnaden mellan konsensus och att komma överens. Jag förstår detta som att 

konsensus innebär att alla efter en genomförd kommunikativ procedur verkligen hyser samma 

moraluppfattning. Att komma överens förstår jag däremot som att man kan göra avkall på sina egna 

intressen genom att man i den diskursiva proceduren satt sig in i den andres situation och fått 

                                                     
40 Benhabib. Autonomi och gemenskap, 45. 
41 Ibid. 
42 Aa, 46-47.  
43 Aa, 63. 
44 Aa, 25. 
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förståelse för dennes perspektiv. I praktisk diskurs kan man komma överens med andra om att i 

enskilda moraliska sakfrågor, i ett visst sammanhang, fatta beslut som, åtminstone i viss mån, strider 

mot ens egen moraluppfattning.  

Svårigheten med Habermas syn på universaliserbarhet tycks ha sin grund i att han gett sin 

universaliserbarhetsprincip ”en så konsekvensetisk formulering”45. Formuleringen, återgiven av 

Benhabib, innebär att universaliserbarhetstestet ska säkerställa att ”alla berörda frivilligt kan 

acceptera de följder och bieffekter ett allmänt iakttagande av en omtvistad norm kan förväntas ha på 

tillfredsställandet av varje individs intressen…”46. Ett problem med denna formulering, visar 

Benhabib, är en alltför snäv syn på innebörden av begreppet intressen, som inrymmer en 

dubbeltydighet. Det får till följd att universaliserbarhetsprincipen i denna tappning inte tar hänsyn till 

Kants användbara distinktion av negativa och positiva plikter. Positiva moralomdömen, dvs 

omdömen om vad som är moraliskt rätt eller gott, kan inte deduktivt härledas enbart ur ett generellt 

formulerat universaliserbarhetstest. En sådan process kräver, enligt Benhabib, en uppmärksamhet på 

kontextuella faktorer för att kunna konkretiseras.47 Däremot menar Benhabib att det minsta man kan 

begära av en universalistisk etisk teori är att den fångar upp det Kant kallar för negativa plikter, dvs 

handlingar som moraliskt sett inte kan tolereras. De negativa moraliska plikterna rör den okränkbara 

rätten till mänsklig värdighet, exempelvis att inte skada. Det konkreta exempel Benhabib här anför 

utgår från moralprincipen ”vålla inte onödigt lidande”, som hon låter pröva gentemot Habermas 

universaliserbarhetstest.48 Denna moralprincip tycks inte ligga i masochisters och sadisters intresse, 

anför Benhabib. Tvärtom skulle dessa individer mycket väl kunna enas om rationaliteten i en 

överenskommelse om att den ene tillåts vålla den andre ett lidande som inte kan anses nödvändigt. På 

grund av dubbeltydigheten i begreppet intressen och fokuset på den omtvistade normens följder och 

bieffekter, kan inte principen om att inte vålla onödigt lidande förklaras universellt giltig med stöd av 

Habermas universaliserbarhetstest. 

Följaktligen avvisar Benhabib universaliserbarhetstestet i Habermas tappning, och lyfter istället fram 

diskursetikens grundläggande premiss: 

De enda normer som kan göra anspråk på att vara giltiga är de som vinner (eller skulle kunna vinna) 

gillande hos alla berörda i deras ställning som deltagare i en praktisk diskurs.49 

                                                     
45 Benhabib. Autonomi och gemenskap, 54. 
46 Aa, 53. 
47 Aa, 55. 
48 Aa, 54. 
49 Aa, 56. 
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Denna premiss utgör, tillsammans med de båda normativa principerna om universell moralisk respekt 

och egalitär ömsesidighet, ett tillräckligt starkt universaliserbarhetstest, hävdar Benhabib. Detta test 

tycks också kunna giltigförklara principen ”vålla inte onödigt lidande”. Om vi skulle godta vållande 

av onödigt lidande skulle nämligen själva idén om ett moraliskt samtal grundat på universell moralisk 

respekt och egalitär ömsesidighet undermineras. Av denna insikt följer att normen ”vålla inte onödigt 

lidande” kan göra anspråk på att gillas eller kunna vinna gillande av alla berörda i deras egenskap av 

deltagare i praktisk diskurs. Den moraliska prövningen har därmed ändrat karaktär från ett sökande 

efter konsensus till en idé om ett fortgående moraliskt samtal. Konsensus, eller enighet, kan aldrig 

isolerat fungera som kriterium på vare sig sanning eller moralisk giltighet, argumenterar Benhabib. 

Det är alltid rationaliteten i proceduren som är filosofiskt intressant.50 Med detta resonemang har 

Benhabib mejslat fram sitt diskursiva synsätt på rationalitet. 

3.2 Ett situerat jag 
Som berördes inledningsvis i detta kapitel behöver upplysningens syn på det moraliska subjektet 

utvecklas, enligt Benhabib. Det moraliska jaget är inget kroppslöst cogito eller omgivningslöst ego. 

Inte heller kan det, som hos Kant eller Descartes, reduceras till något ogripbart eller ett knippe 

impressioner med kontinuitet i en substans. Benhabib utgår i stället från det kroppsliga, spädbarnet, 

som blir till ett jag i social interaktion med andra varelser och sin omgivning.51 Människans ändlighet, 

hennes sårbarhet och lidande gör jaget till ett situerat jag, präglat av kontextuella omständigheter och 

social interaktion.  

I relation till kommunitaristisk upplysningskritik preciserar Benhabib sin syn på det moraliska jaget 

ytterligare. Hon delar kommunitaristernas grundläggande kritik mot ett utarmat och förenklat jag-

begrepp. Däremot iakttar hon att kommunitaristerna tycks blanda samman hur mänsklig identitet 

formas i social interaktion med ”en socialt konventionalistisk och moraliskt konformistisk attityd”52. 

Här gör istället Benhabib en klargörande distinktion. Å ena sidan är jaget kontextuellt situerat och 

formas i sociala gemenskaper. Den kommunikativa etik Benhabib försvarar fordrar inte att 

individerna ska göra sig till ”obelamrade jag” eller ställa sig bakom någon ”slöja av okunnighet”, som 

hos Rawls. De tillåts gå in i praktisk, moralisk diskurs med all sin erfarenhet, sina sammansatta 

identiteter, sina intressen, perspektiv och värderingar. Å andra sidan, tillskriver den kommunikativa 

etiken individerna ”förmåga och villighet att inta en reflexiv roll-distans samt förmåga och villighet 

                                                     
50 Benhabib. Autonomi och gemenskap, 56-58. 
51 Aa, 20.  
52 Aa, 88. 
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att ta andra parters perspektiv med i beräkningen i en kontrovers och att kunna resonera utifrån deras 

synpunkt sett”53. Här preciserar Benhabib synen på subjektet relativt kommunitaristerna och ansluter 

sig i denna del till det moderna sättet att tänka och till en form av moralisk autonomi. Denna 

precisering innebär också att individer behöver psykisk och moralisk bildning som formar och 

motiverar dem till deltagande i praktisk, moralisk diskurs.54  

Denna syn och dessa krav på subjektet ger viktiga implikationer inför arbetet med uppsatsens 

ambition att precisera utgångspunkter för en fruktbar religionsdialog mellan kristna och muslimer i 

Sverige. Varje individ som kommer till dialog är situerade jag, med krav på sig att hysa vilja och 

förmåga till förståelse för den andre. I detta sammanhang vill jag komplettera Benhabibs syn på 

subjektet med några tankegångar från Iris Marion Young, vilka jag menar har fruktbara implikationer 

för praktisk religionsdialog. Young konstaterar att individer är aktörer, med Youngs terminologi 

agents, vilka konstruerar sin identitet under villkor som i viss utsträckning är givna. Individen väljer 

identitet, men inte förutsättningar.55 Young belyser en spänning mellan individens autonomi och 

dennes kontextuella förutsättningar som, enligt min mening, ligger i linje med Benhabibs subjektssyn 

och preciserar innebörden av ett situerat jag. Young bidrar också med en värdefull, tredelad 

distinktion som preciserar vilka olika ingångar individer har till dialog. Young skiljer mellan 

intressen, perspektiv och åsikter.56 Jag förstår intressen som angelägenhet i sakfrågor. Jag kan 

exempelvis ha intresse av äldreomsorgsfrågor, eftersom mina föräldrar börjar bli till åren. Perspektiv 

har istället att göra med min identitet. Denna är dock inte enhetlig, utan sammansatt. Jag tillför 

exempelvis ett perspektiv som kvinna och ett annat som kristen. Young syn på åsikter förstår jag som 

värderingsmässigt grundade; jag kan exempelvis företräda liberala, konservativa eller socialistiska 

åsikter/värderingar, vilket också påverkar hur jag närmar mig, agerar och argumenterar i en dialog. 

Med detta resonemang bidrar Young till förståelsen av individers komplexa och mångfacetterade 

ingångar till dialog. Hon påvisar indirekt faran med alltför grova generaliseringar exempelvis med 

avseende på kön eller religionstillhörighet. Därtill sätter hon ljuset på frågan om hur dialoggrupper 

konstitueras. En muslim representerar inte alla muslimer, lika lite som en man representerar alla män.  

3.3 De generaliserade och konkreta andra 
I andra delen av Autonomi och gemenskap utreder Benhabib frågan om universalism och feminism 

kan förenas. Undersökningen utgår från två premisser, vilka Benhabib uppfattar som grundläggande 

                                                     
53 Benhabib. Autonomi och gemenskap, 88.  
54 Aa, 85-89. 
55 Young. Inclusion and Democracy, 101-102. 
56 Aa, 134-137. 
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för feministisk teoribildning. För det första är kön-genussystemet ”för feministisk teori inte ett 

kontingent utan ett essentiellt sätt på vilket den sociala verkligheten är organiserad, symboliskt 

uppdelad och erfarenhetsmässigt genomlevd”57. För det andra, har dessa kön-genussystem ”bidragit 

till förtryck och exploatering av kvinnor”58. Den första aspekten lämnar Benhabib över till kritisk 

samhällsvetenskaplig forskning. Den andra aspekten däremot, betraktar Benhabib som primärt 

normativ och filosofisk, och den blir sålunda föremål för hennes analys.  

Den moderna synen på jaget som moraliskt autonomt är ett av skälen till att förtryckande och 

exploaterande relationer har uppstått mellan män och kvinnor. Benhabib argumenterar för att det 

autonoma jaget har kodats såsom manligt. Hela den moderna moraliska och politiska filosofin 

grundar sig på metaforen om naturtillståndet. Metaforen tillhandahåller en ideal vision om det 

autonoma jaget, där mötet med den andre åsamkar en känsla av förlust och osäkerhet. Ångesten över 

denna osäkerhet hanteras i samhällskontraktsteorier genom att en politisk auktoritet upprättas. 

Konkurrensen tyglas och fokus förflyttas från erövring till förvärvande. I denna föreställningsvärld 

finns bara vuxna män. Barn och kvinnor finns inte, i den meningen att de inte är autonoma subjekt. 

Kvinnor definieras som mannens motsats, såsom det han saknar, som en brist. Denna dikotoma syn 

delar också upp samhället i en offentlig och en privat sfär och leder till att kvinnorna bannlyses från 

den offentliga sfären, moralens domän. De förpassas, filosofiskt och bokstavligt, till hemmet, dvs den 

privata sfären. Benhabib har argumenterat för att frågan om det rätta åtnjutit prioritet över frågan om 

det goda i modern moralisk diskurs. Det rätta, rättvisefrågorna, har som en följd av metaforen om 

naturtillståndet kommit att behandlas av män i den offentliga sfären. Kvinnor har ägnat sig åt frågan 

om det goda livet, i den privata sfären. På så sätt har kvinnors intressen inte blivit föremål för 

offentlig moralisk diskussion och för politikåtgärder. 59 En alltför begränsad syn på det moraliska 

subjektet får således konsekvenser även ur ett genusperspektiv.  

En brist som Benhabib uppmärksammar i universalistiska moralteorier är att de tenderar att betrakta 

den andre enbart som generaliserad. Att betrakta den andre som konkret har till och med ansetts som 

oförenligt med universalistisk teori. Ett förhållningssätt till en generaliserad andre präglas av 

normerna formell jämlikhet och ömsesidighet. Det innebär att vi betraktar oss själva och den andre 

som rationella varelser. Förväntningarna på den andre sammanfaller med de krav vi ställer på oss 

själva och vi räknar med att den andre resonerar på motsvarande sätt kring sin relation med oss. Ett 
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möte med en konkret annan styrs istället av normerna skälighet och komplementär ömsesidighet. I 

detta möte fokuseras individualitet i form av konkret historia, identitet och känslomässig 

disposition.60 Konsekvensen av att enbart arbeta med en syn på subjektet som generaliserat blir, enligt 

Benhabib, en epistemologisk inkoherens: ”Utan att inta den konkreta andras ståndpunkt kan inget 

koherent universaliserbarhetstest utföras, för vi saknar då den nödvändiga epistemiska informationen 

för att bedöma om min moraliska situation är ”lik” eller ”olik” din”61. Problemet med detta, ur ett 

feministiskt perspektiv, blir att specifikt kvinnliga livserfarenheter, vilka existerar enligt feminismens 

första grundläggande premiss, kommer att förbises i moraldiskussionen. 

Detta resonemang leder fram till ett dilemma. Benhabib vill bejaka en universalistisk moralteori som 

samtidigt erkänner och tar hänsyn till den konkreta andra. Den lösning hon föreslår på dilemmat är att 

överge substitutionalistiska universalismer, som avfärdar den konkreta andras moraliska identitet, till 

förmån för en interaktiv universalism. Tillåtelsen för den konkreta andra att träda fram i moralisk 

diskussion kan hanteras genom att Benhabib kräver av de moraliska subjekten att de ska vilja och 

kunna växla perspektiv och, som nämnts ovan, inta en reflexiv roll-distans. Benhabib kallar detta sätt 

att förhålla sig för ”en utvidgad mentalitet”.62 Denna utvidgade mentalitet har också bäring på vilka 

krav som ställs på deltagarna i en religionsdialog om moraliska frågor. På samma gång som man 

tillåts vara och representera sig själv fullt ut som ett konkret subjekt, förutsätts att man kan byta 

perspektiv och sätta sig in i den andres situation. Min tolkning av Benhabib, i detta avseende, landar i 

att vi i den kommunikativa etiken betraktas både som generaliserade och konkreta subjekt. På 

motsvarande sätt möter vi också de andra som såväl generaliserade som konkreta.  

3.4 En svag version av postmodernism 
Frågan om subjektets konstitution och egenskaper berör också Benhabibs relation till 

postmodernismen. Hon tecknar en karakteristik, som ursprungligen formulerats av Jane Flax, över 

den postmoderna positionen som en underskrift på teserna om människans död, historiens död, och 

slutligen metafysikens död.63 Benhabib konstaterar att många feminister, enligt henne okritiskt, 

allierat sig med postmodernismen. Denna allians är dock allt annat än oproblematisk, menar hon, och 

använder Flax karakteristik för att visa detta. Benhabib mejslar fram en stark respektive en svag 

                                                     
60 Benhabib. Autonomi och gemenskap, 178-179. 
61 Aa, 184. 
62 Aa, 186.  
63 Aa, 233. 



 

 

 21 

version av postmodernismen. Enligt henne är det både möjligt och fruktbart för feminismen att alliera 

sig med den svaga tolkningen. Den starka versionen bör däremot avvisas.  

Den svaga tesen om människans död sammanfaller i allt väsentligt med Benhabibs 

subjektsuppfattning, som redogjorts för ovan. De filosofiska subjekten antas besitta någon form av 

rationalitet och autonomi, samtidigt som vart och ett av dem är radikalt situerat. I postmodernismens 

starka version av människans död reduceras subjektet till ”ytterligare en position i språket”64. Med ett 

sådant synsätt omöjliggörs subjektets strävan efter autonomi och förmågan till självreflexivitet, 

ansvarstagande och utvidgad mentalitet. En sådan syn på subjektet undergräver, enligt Benhabib, 

feminismens intressen och det feministiska projektet som social praktik.  

Den postmoderna tesen om historiens död är den minst problematiska, hävdar Benhabib. Som svag 

tes innebär den ett förkastande av essentialistiska och monokausala metanarrativ. Dessa stora, 

historiska berättelser bygger ofta på en teleologisk syn på historien som ständigt framåtskridande. 

Därtill har kvinnors erfarenheter ingen självständig plats i dessa berättelser, som ofta har stora 

anspråk, inte bara på universell giltighet, utan också på konkret politisk makt och 

”världsherravälde”.65 Att bejaka denna svaga version av historiens död kan därför tillstyrkas ur 

feministiskt perspektiv. En stark version av historiens död skulle däremot kunna innebära att varje 

berättelse, liten som stor, skulle förkastas. Detta skulle omöjliggöra det feministiska projektet, menar 

Benhabib, då detta är beroende av att alternativa historieskrivningar lyfts fram. Den starka versionen 

av historiens död bör därför avvisas.66  

När det gäller tesen om metafysikens död visar Benhabib att den starka versionen av denna i sig själv 

vilar på en metaberättelse som generaliserar modern, västerländsk filosofi som alltför monolitisk och 

essentialistisk i sitt sökande efter ”det verkliga”. Denna starka version gör inte rättvisa åt 

komplexiteten i den moderna filosofins historia och bortser från behovet av en filosofisk metadiskurs 

för berättigande. Benhabib ansluter sig däremot till Richard Rortys svaga version av tesen. Där 

legitimeras filosofin genom att ”den formulerar giltighetsbasen för riktig kunskap och korrekt 

handlande”67. Utan en sådan giltighetsbas omöjliggörs alla anspråk på att bedriva samhällskritik, 

menar Benhabib. De enskilda, små och lokala berättelserna är nämligen inte tillräckliga för att 
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konstituera en grund för kvinnors emancipation. Metafysikens död i stark tappning innebär i 

praktiken också filosofins död.68  

Sammantaget ger denna genomgång vid handen att postmodernismen på ett fruktbart sätt kan allieras 

med feminismen. Detta gäller dock endast i den förstnämndas svaga version.  

3.5 En diskursiv syn på makt och kultur 
I anslutning till ett resonemang om institutioners roller och karaktärer kommer Benhabibs syn på 

makt till uttryck:  

Vad institutionalisterna förbiser är att makt inte bara är en samhällsresurs att fördela, ungefär som bröd 

och bilar. Makt är också ett sociokulturellt tolknings- och kommunikationsraster. Den offentliga dialogen 

är inte extern i förhållande till maktrelationer, utan konstituerar dem.69  

Av citatet framgår att Benhabib ansluter sig till ett diskursivt maktbegrepp. I det fortsatta kommer jag 

att tolka makt som något som är inflätat i språket i social praktik. Makt är, som Foucault påpekat, 

något såväl produktivt som begränsande. Makt, som dominansmönster, kan anta formen av diskursiva 

hegemonier, som är resultatet av förhandlingsprocesser. Hegemonierna kan vara mer eller mindre 

rigida, men aldrig helt stabila. Diskursiv förändring är alltid en möjlighet. En sådan förståelse av 

makt är användbar i det fortsatta arbetet med att rekonstruera Benhabibs etik med avseende på 

religionsdialog genom att den tar fasta på språkanvändning i dess sociala sammanhang. Utöver de 

lingvistiska uttrycken i dialog tillmäts också omständigheterna kring själva samtalssituationen vikt, 

liksom de olika aktörernas beteenden och aktiviteter.   

I boken Jämlikhet och mångfald – Demokrati och medborgarskap i en global tidsålder behandlar 

Benhabib frågor om hur ett mångkulturellt samhälle ska hanteras. En grundbult i hennes resonemang 

går ut på att kulturer inte är klart avgränsbara helheter. Inte heller sammanfaller de med identifierbara 

och avgränsade befolkningsgrupper. Benhabib vänder sig därmed mot kulturessentialismen, och 

hennes kritik är grundad i en narrativ syn på handlingar och kultur.70 Benhabibs kultursyn kan 

sålunda förstås i diskursiva termer. Kultur produceras och reproduceras i en förhandlingsprocess där 

berättelser och handlingar formuleras och tolkas. Kultur ska förstås som en sociologisk konstruktion. 

Detta gör inte att vi kan bortse från kulturella skillnader i tron att dessa är baserade på ytliga och 

fiktiva föreställningar. Tvärtom är kulturskillnader högst reella och mycket djupgående.71 Här är det 
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värt att lägga till ett påpekande som görs av Iris Marion Young. Young anför att sociala skillnader 

riskerar att sammanblandas med identitet.72 Det implicerar att vi bör vara uppmärksamma på att inte 

koda ståndpunkter och krav som kulturella då de i själva verket är grundade i skilda socioekonomiska 

förutsättningar. Likaså är det i vissa situationer och sammanhang svårt att särskilja vad som är 

religion och vad som är kultur. Religion är en väsentlig beståndsdel i en kultur och det finns en 

ömsesidig påverkan mellan de båda. Att kulturella skillnader aktualiseras i religionsdialog står 

således klart. Det gör att Benhabibs syn på kulturer som flytande och föränderliga sociala 

konstruktioner behöver beaktas.  

En annan väsentlig implikation av Benhabibs resonemang i Jämlikhet och mångfald är att det ger ett 

teoretiskt stöd för varför religionsdialog på civilsamhällelig nivå bör bedrivas. I sin tolkning av teorin 

om deliberativ demokrati ger Benhabib uttryck för att det civila samhället är ”huvudarena för 

formuleringen, bestridandet och analysen av normativa diskurser”.73 Målet med den civilsamhälleliga 

dialogen är inte primärt att åstadkomma överenskommelser, ännu mindre konsensus, utan att skapa 

ett vidgat sätt att tänka, dvs bidra till den utvidgade mentalitet som Benhabib förfäktar. 

Religionsdialog inom ramen för civilsamhället bidrar därmed till att stärka de dygder som 

demokratiskt deltagande och ansvarstagande kräver. Att öppet och offentligt initiera frågeställningar, 

artikulera goda skäl samt lyssna på och försöka förstå den andre är en träning i moralisk, praktisk 

diskurs. Seyla Benhabibs kommunikativa etik ger därmed explicita motiv för religiösa gemenskaper, 

kyrkor, samfund och församlingar att stimulera och bedriva religionsdialog i lokalsamhället. 

Benhabib går så långt som att kalla det ”en pragmatisk plikt att förstå varandra och inleda 

tvärkulturell dialog”74.  

I sammanfattning uppfattar jag Benhabibs interaktiva universalism som en etisk teori där den 

diskursiva proceduren som sådan sätts i fokus och överordnas utfallet av densamma. De normer, 

överenskommelser eller andra resultat som åstadkoms i diskursiv praktik får inte underminera 

möjligheten till fortsatta samtal. Synen på subjektet som ett situerat jag innebär att människors 

förförståelser och kontextuella förutsättningar får komma till uttryck i varje dialog. Samtidigt anses 

varje människa ha en potential till och en strävan efter autonomi. Det gör att människor inte får 

betraktas som stereotypa medlemmar av en kultur eller en religion. Normativa utfall med 

implikationer på gruppnivå får därför inte inkräkta på enskilda individers autonomi. Benhabib betonar 
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inte strävan efter konsensus, men företräder en form av universalism, som bygger på två normativa 

principer. I det moraliska samtalets upprätthållande tycks en universalistisk möjlighet inrymmas, en 

möjlighet som stimulerar till fortsatt förhandling om möjliga moraliska utfall, kontextuellt 

berättigade, men kontingenta. Detta kontinuerliga moralsamtal kan ses som ett sätt att hålla samhället 

samman. Det implicerar inte ett enigt samhälle som samlas kring ett formulerat allmänintresse. 

Tvärtom kan detta sammanhållna samhälle rymma djupa oenigheter. Moralsamtalet präglas dock av 

ömsesidig respekt där de deltagande individerna har kapacitet till självreflektion och perspektivbyte.    

3.6 Kritiska invändningar 
Seyla Benhabibs tänkande har blivit föremål för flera vetenskapliga kommentarer och för kritisk 

granskning. Särskilt intressant är att ta del av Iris Marion Youngs kommentarer till Benhabib, 

eftersom Young är en av de tänkare som Benhabib bygger sina egna resonemang på. Young 

instämmer föga förvånande i stora delar av Benhabibs tankegods. Hon riktar emellertid kritik mot 

Benhabibs kultursyn som hon uppfattar som alltför reduktionistisk. Young menar att det finns 

inbyggda drivkrafter i dagens politiska och institutionella system som uppmuntrar att människor 

formerar sina krav som kulturellt baserade gruppkrav. Dessa drivkrafter menar Young underskattas i 

Benhabibs kritik av kulturessentialismen och i hennes farhågor kring kulturellt baserad gruppolitik.75 

I en annan kommentar argumenterar Young för att det finns såväl logiska som normativa problem 

med Benhabibs version av moralisk respekt i dialog, vilken kräver förmåga att byta perspektiv med 

andra och att kunna inta andras ståndpunkt. För det första förutsätter denna förmåga att det finns 

någon form av symmetrisk likhet människor emellan, där individers olika perspektiv blir som 

spegelvändningar av varandra. För det andra kan det ifrågasättas om alla perspektiv som förs in i en 

dialog är lika legitima.76 

Carl-Henric Grenholm har också formulerat kritik mot Benhabib, och denna kompletterar, som jag 

ser det, Youngs sistnämnda invändning i föregående stycke. Youngs kritik påvisar ett behov av 

kriterier för hur olika perspektiv som förs in i en dialog ska värderas. Grenholm sätter fingret på en 

annan svaghet, nämligen avsaknaden av kriterier för hur dialogens normativa utfall ska berättigas. 

Som konstaterats åberopar inte Benhabib moralisk enighet som ett kriterium för moraliskt 

berättigande. Hon anger inte heller några andra villkor som ska vara uppfyllda för att ett moraliskt 

omdöme ska vara godtagbart. Det implicerar, enligt Grenholm, att vissa moralomdömen på förhand 
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anses godtagbara. Hennes teori är därför inte neutral. Därtill kan det ifrågasättas om hennes principer 

för en rationell moraldiskussion är tillräckligt kontextkänsliga.77  

Youngs kritik av Benhabibs kultursyn fäster, som jag ser det, uppmärksamheten på hur hegemoniska 

kulturer tenderar att skapa stereotyper av den andre. Denna tendens kan bidra till produktion och 

reproduktion av den andres kulturella gruppidentitet på bekostnad av individuell identitet och 

autonomi. Detta är väl värt att beakta i religionsdialog där en religiös och kulturell tradition har en 

hegemonisk ställning i relation till andra traditioner. Youngs andra invändning får mer radikala 

konsekvenser för dialogen som sådan. Om förmåga att byta perspektiv och att sätta sig in i andras 

situation helt skulle saknas undermineras hela idén med en dialog baserad på den kommunikativa 

etikens grundprinciper. För min del avvisar jag tanken på att sådan förmåga helt skulle saknas. 

Däremot är det värt att beakta att sådan förmåga kan variera, av olika och mer eller mindre 

berättigade skäl. Young sätter också fingret på en viktig punkt då hon ifrågasätter om alla perspektiv 

som förs in i dialog är lika legitima. Som jag uppfattar det ställer Benhabib långtgående krav på oss 

att verkligen försöka inta alla perspektiv, hur obekväma de än uppfattas: ”De mest lyckade 

hermeneutiska samtalen är obehagliga just för att de sätter igång processer av ömsesidigt 

ifrågasättande men också av ömsesidigt lärande”78. Trots att den universella respektens gränser 

utmanas och prövas, och den egalitära ömsesidigheten kanske aldrig förverkligas fullt ut, är dessa 

båda principer våra rättesnören. Som konstaterats hävdar Benhabib en pragmatisk plikt att samtala 

och söka förståelse. Med detta synsätt kommer möten och samtal alltid att prioriteras före uteslutande 

och tystnad.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att det i Benhabibs etik finns en spänning mellan universalism 

och kontextualism. Hon söker undvika relativism genom att hålla fast vid tanken på universalistisk 

möjlighet, samtidigt som kontextuella skillnader beaktas. Denna kompromiss är å ena sidan en styrka, 

då vi inte behöver överge tanken på det universella som en reell möjlighet, samtidigt som varje 

individs kontextuella situering beaktas. Å andra sidan medför hennes position också svårigheter då 

den ställer höga krav på individen att förmå växla perspektiv, samtidigt som frågor väcks om 

legitimitet och berättigande av såväl ingående perspektiv som moraliska utfall av dialog.   
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4. Religionsdialog i praktiken  
Kapitlet börjar med en översiktlig presentation av hur religionsdialog kan ta form i svensk praktik.  

Här avgränsas också de former av religionsdialog som aktualiseras av uppsatsens syfte och 

frågeställning. Därefter presenteras och kommenteras några teologiska perspektiv på religionsdialog. 

I påföljande avsnitt genomförs så en konstruktiv tillämpning av Seyla Benhabibs kommunikativa etik, 

med avseende på religionsdialog. Kapitlet avslutas med en diskussion där resultatet problematiseras. 

4.1 Former av religionsdialog i praktiken 
Kajsa Ahlstrand ger i boken Vägar – en öppen religionsdialog en rad konkreta exempel på vad 

religionsdialog kan innebära i praktiken. Den förmodat vanligaste formen kallar hon det levda livets 

religionsdialog. Här behandlas frågor kopplade till tro och religiösa praktiker som dyker upp i 

vardagslivet. ”Kan vi ordna klassresa under Ramadan?” är ett exempel på en frågeställning som kan 

väckas i det levda livets religionsdialog. Nästa exempel som redovisas är dialog om sociala frågor. 

Den här formen av dialog tar avstamp i ett gemensamt problem. Det kan exempelvis handla om 

droger, våld, hälsa eller arbetslöshet i ett bostadsområde eller en stadsdel. För det tredje förekommer 

bönens dialog, som handlar om att fira gudstjänst och/eller be tillsammans över religionsgränser. En 

fjärde form av dialog är den intellektuella dialogen. Här ligger fokus på det teologiska innehållet i 

respektive religion, som jämförs i ömsesidig reflektion. I kulturlivets dialog sker möten mellan 

konstnärer, författare, skådespelare eller dansare från olika religiösa traditioner. Dessa kan ha olika 

relation till sin religiösa tradition, från hängivenhet till avståndstagande, men oavsett vilket så 

kommer de olika religionerna att mötas och speglas i förhållande till varandra. En sjätte form av 

religionsdialog kallar Ahlstrand att arbeta tillsammans för traditionella värden och redogör bland 

annat för ansatser att bilda allianser över religionsgränser i syfte att exempelvis motarbeta samkönade 

äktenskap eller fria aborter. Slutligen presenterar Ahlstrand dialogformen att arbeta tillsammans för 

förändring, som dock inte har någon knivskarp gräns mot en dialog där traditionella värden främjas. 

Frågor som förekommer i denna typ av dialog kan aktualiseras av skeenden i omvärlden, och 

exempelvis omfatta engagemang för miljö eller fred, eller beröra konsekvenser av ekonomisk 

globalisering. 79 

Vilken typ av praktisk religionsdialog är det då som kan vara relevant att belysa med hjälp av 

kommunikativ etik? Som tidigare preciserats så tar den här uppsatsen sikte på religionsdialog inom 

ramen för civilsamhället, dvs en dialog där deltagarna har en tydlig hemvist i en religiös gemenskap. 

Med Youngs precisering av civilsamhället innebär detta vidare att dialogen förutsätts omfatta 
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intressen med en vidare omfattning än de berörda deltagarnas enskilda privatliv. Det levda livets 

dialog, med Ahlstrands terminologi, står därför inte i centrum i det följande. Då kommunikativ etik 

har bäring på praktisk diskurs, dvs moraliska frågor om det rätta eller det goda, berörs inte heller 

dialog som primärt har karaktären av sanningssökande, ömsesidigt lärande och/eller utbyte av 

erfarenheter. Dialog som från början utgår från ett gemensamt värde, om vilket man är överens, kan 

däremot implicera moraliska frågor, liksom dialog som syftar till ett gemensamt arbete för förändring. 

Även om målet som man vill arbeta mot på förhand kan framstå som givet, så är det, med stöd av 

Benhabibs syn på det situerade subjektet, rimligt att anta att de olika deltagarna i en praktisk dialog 

kan ha olika bilder av vad detta mål innebär och framförallt av hur och med vilka medel ett arbete 

mot detta mål rimligen kan bedrivas. Vi kan således förutse att uppsatsens resultat kan komma att ge 

implikationer för sådan dialog. Även dialog om sociala frågor är relevant i sammanhanget, då den kan 

antas väcka moraliska frågor. Hur ska vi föra en dialog som ska resultera i godtagbara åtgärder för att 

lösa ett socialt problem? 

4.2 Teologiska perspektiv på religionsdialog 
Innan jag ger mig i kast med att konstruktivt söka formulera utgångspunkter för religionsdialog finner 

jag det rimligt att kortfattat beröra frågan om vilka teologiska motiv kristna respektive muslimer kan 

tänkas ha för att engagera sig i dialog. Redogörelsen avser endast några enstaka exempel, och har inte 

på något sätt ambitionen att vara fullödig. Med en syn på deltagande subjekt såsom situerade jag, och 

kulturer såsom icke enhetliga komplex följer att motiv och incitament kan skilja sig åt, inte bara 

mellan kristna och muslimer som grupper, utan också mellan enskilda kristna och enskilda muslimer. 

Därtill kommer att deltagarna bär med sig såväl olika perspektiv som skilda intressen och 

värderingar, enligt Youngs distinktion. Det är också möjligt att formulera olika teologiska positioner i 

förhållande till religionsdialog utifrån olika inomreligiösa skolbildningar, riktningar eller med 

utgångspunkt från enskilda teologer. Det ligger inte inom ramen för den här uppsatsen att redogöra 

för sådana skilda teologiska perspektiv. Det faktum att såväl kristna som muslimer i praktiken 

medverkar i religionsdialog visar att det inte finns några oöverstigliga och allomfattande teologiska 

hinder för engagemang i sådan dialog.  

Från ett kristet perspektiv bidrar John Atherton med teologiska skäl som visar på det logiska och 

pragmatiska i ett kristet deltagande i religionsdialog. Atherton använder korset som bild för vår 

belägenhet. Med Athertons terminologi befinner oss nu på den här sidan av korset. Det betyder att vi 

lever i en interim, preliminär situation där vi upplever fragmentering och saknar helhet. Först på den 
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andra sidan korset kan vi uppleva fullkomlighet och helhet.80 Denna belägenhet uppmanar till 

ödmjukhet inför sanningen och till öppenhet mot den andre. Atherton tar vidare utgångspunkt i den 

treenige Guden som han poängterar är relationell till sin karaktär. I likhet med Ruth Illman, som 

presenterats i forskningsöversikten, anknyter Atherton också till Martin Buber och bilden av Gud som 

närvarande i mötet med den andre. I mötet med den andre möter vi således Gud, men vi lär också 

känna oss själva, och vi odlar kristna dygder. I en värld med globala utmaningar är vi därför skyldiga 

att engagera oss i samverkan med andra. Dialog blir sålunda ett teologiskt imperativ.81 Detta sätt att 

resonera anknyter till Benhabibs syn på tvärkulturell dialog som en pragmatisk plikt.82  

I en artikel i Global Journal al-thaqafah diskuterar Ahmad Husni Hassan muslimska perspektiv på 

religionsdialog. Enligt Hassan härrör det grundläggande incitamentet till religionsdialog från islams 

universalistiska anspråk. Om man gör anspråk på att bli en världs- och allomfattande religion vore det 

oklokt att inte samtala med människor av annan tro. Genom närstudium av suror visar han att 

Koranen uppmuntrar till religionsdialog, främst av två slag. I det första fallet handlar det om samtal i 

syfte att klarlägga sanningen och, på basis av detta, korrigera människor till den rätta tron och vägen. 

I det andra fallet handlar det om dialog i syfte att hantera en multi-religiös situation i samhället. 

Hassan poängterar att muslimer har en lång tradition av att leva i fredlig samexistens med människor 

av annan tro; i synnerhet gäller detta de s k bokens folk, dvs kristna och judar. Hassan nämner, utan 

att utveckla det vidare, att det också finns ämnen som är helt otänkbara för religionsdialog med 

muslimsk medverkan. För egen del pläderar han för att muslimer ska engagera sig i religionsdialog 

för att bidra till en fredligare och rättvisare värld.83 Som vi sett i forskningsöversikten stödjer också 

Christer Hedins bidrag i antologin Polemik eller dialog? ett muslimskt engagemang i dialog. Hedins 

bild av muslimers förståelse av islam som den naturliga religionen ligger i linje med de 

universalistiska anspråk Hassan beskriver. Jag uppfattar att de samtal, dawa, som Hedin omtalar, 

anknyter till de sanningssökande samtal Hassan redogör för. 

Sammanfattningsvis förefaller det finnas teologiska motiv för såväl muslimer som kristna att 

engagera sig i religionsdialog. Även om de universalistiska anspråken tydligast framkommer i de 

muslimska kommentarerna ovan, ryms sådana anspråk också i den kristna traditionen. Kristus 
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betraktas som hela världens frälsare och visionen om ett allomfattande fredligt gudsrike återkommer 

som en central tanke i olika tolkningar. I kommentarerna ovan framgår också att det kan uppfattas 

som en angelägenhet i båda religionerna att bidra till att skapa förutsättningar för att leva 

mångkulturellt i harmoni. Således finns sammanfallande teologiska motiv för religionsdialog, såsom 

praktisk diskurs, inom såväl kristendom som islam.  

4.3 Kommunikativ etik och religionsdialog 
Seyla Benhabib förespråkar ”att det skapas och vidgas deliberativa och diskursiva mångkulturella 

rum i de liberala demokratierna”84. Jag betraktar, för min del, olika former av trosgemenskaper, 

kyrkor, samfund och religiösa föreningar som resurser för detta ändamål. Olika trosgemenskaper 

speglar ofta olika kulturella bakgrunder, men olika kulturella hemvister finns också ofta 

representerade inom respektive trosgemenskap. Religiösa gemenskaper inom kristendom och islam 

förvaltar dessutom värden som motiverar till att söka främja det rätta och det goda. Sålunda torde det 

finnas goda förutsättningar för att genom religionsdialog skapa ett mångkulturellt engagemang för 

sociala frågor och utveckling i civilsamhället. Även om mäns och kvinnors religiösa engagemang i 

vissa traditioner kan skilja sig åt, omfattas både troende män och troende kvinnor, direkt eller 

indirekt, av trosgemenskapers engagemang. Detta betyder att Benhabibs tankegods är relevant att 

tillämpa på företeelsen religionsdialog.  

4.3.1 Kommunikativ etik som resurs i religionsdialog 
I detta avsnitt undersöks hur den kommunikativa etiken kan utgöra en resurs i religionsdialog såsom 

praktisk diskurs. Jag vill påbörja denna exploatering genom att närmare studera vilka implikationer 

de två grundläggande principerna om universell moralisk respekt respektive egalitär ömsesidighet 

får.  

Den förstnämnda principen ovan kräver ”att vi erkänner att alla varelser med förmåga till tal och 

handlande har rätt att delta i moralsamtalet”85. Detta erkännande behöver, som jag ser det, inte 

innebära att var och en som så önskar måste beredas tillträde till religionsdialog. Av praktiska skäl 

torde detta vara omöjligt. Principen fordrar dock av oss att varje individ med förmåga till tal och 

handling ska betraktas som en potentiell deltagare med rätt att få sin intressen framförda, sina 

perspektiv beaktade och sina åsikter eller värderingar prövade. Detta leder oss in på frågor om 

representativitet. Benhabibs etik, som den kommer till uttryck i den här studiens primärlitteratur, ger 

enligt min uppfattning föga vägledning för hur en godtagbar representativitet ska åstadkommas i olika 
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sammanhang och vid medborgerligt engagemang på olika nivåer i samhället. Som redan framgått av 

min valda terminologi i det nyssnämnda, anknyter jag här till Iris Marion Youngs teoribildning för 

kompletterande praktisk vägledning. När en grupp för religionsdialog sätts samman bör man sträva 

efter att få så många intressen, perspektiv och åsikter/värderingar som möjligt representerade. 

Exempelvis kan såväl barns som äldres specifika intressen behöva beaktas, kristnas respektive 

muslimers och kvinnors respektive mäns perspektiv belysas, likväl som både konservativa och 

liberala åsikter tillåts bli ventilerade. I sammanhanget ska det dock påpekas att varje samtalsgrupp 

inte kan bli alltför stor, eftersom samtalets kvalitet och karaktär av dialog då riskerar att urholkas. Det 

finns i det här avseendet skäl att tillföra adekvata kunskaper om gruppdynamik och grupprocesser. 

En annan fråga som väcks av Benhabibs princip om universell moralisk respekt är kravet på att den 

deltagande individen ska besitta förmåga till tal och handling. Hur långtgående kognitiva 

funktionsnedsättningar kan en individ tillåtas ha och ändå anses berättigad att delta i ett samtal om 

moraliska frågor? Frågan är i sig av moralisk natur, men lämnas, såvitt jag kan bedöma, obehandlad 

av primärlitteraturen. Jag föreslår för egen del en vid tolkning av principen, vilken innebär att alla 

som besitter någon grad av förmåga till tal eller handlande i princip ska anses ha tillträde till dialog. 

Först när en individ är helt i avsaknad av förmåga till tal eller handling, trots att i samhället 

tillgängliga hjälpmedel tillhandahålls och används, ska det anses godtagbart att utesluta individen från 

dialog. Det innebär att ansvariga för religionsdialog behöver beakta behov av hjälpmedel, krav på 

lokaler och/eller andra omständigheter av relevans för att alla ska kunna beredas möjlighet att delta.  

Det kan exempelvis handla om tillträde för ledsagare eller personlig assistent, möjlighet att 

kommunicera via dator eller läsplatta eller lokalanpassningar för funktionshindrade.  

Den andra principen, den om egalitär ömsesidighet, fordrar att alla som deltar i religionsdialog ska 

tillförsäkras samma symmetriska rätt att tala. Varje deltagare har därtill rätt att initiera samtalsämnen 

samt att påkalla reflektion över samtalets förutsättningar.86 Detta ställer krav på att den som kallar till 

religionsdialog inte sätter agendan på förhand. Dialogen bör inledas med att gruppen gemensamt 

reflekterar över hur dialogen ska bedrivas och hur alla ska tillförsäkras symmetriska rättigheter, men 

märk väl inte skyldigheter, att tala. Begreppet symmetrisk väcker här frågor. Hur ska man i dialogen 

exempelvis hantera olika språklig bakgrund hos deltagarna? Vid religionsdialog mellan kristna och 

muslimer i Sverige förefaller det naturligt att dialogen genomförs på svenska. Om deltagarna har 

olika grad av förtrogenhet med det svenska språket torde en dialog på svenska inte tillförsäkra samma 
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symmetriska rätt att tala. I praktiken torde det vara svårt att uppnå helt symmetriska förutsättningar 

för varje deltagare att uttrycka sig i dialog, ens om deltagarna skulle ha samma modersmål. Förmåga 

att uttrycka sig varierar bland människor. Därtill faller hela idén om betydelsen av en komplex 

mångkulturell dialog om man begränsar dialogen till dem som delar modersmål. Det Benhabibs 

princip bidrar med här är dock en ökad medvetenhet om språkets betydelse. Deltagarna i en 

religionsdialog bör gemensamt reflektera över vad olikheter i språkbakgrund innebär för dialogen och 

efter bästa förmåga söka undanröja sådana språkrelaterade hinder för att egalitär ömsesidighet ska 

kunna uppnås. I vissa fall kan exempelvis användning av tolk behöva övervägas för att jämna ut 

förutsättningarna.  

Innan dialog i enskilda sakfrågor påbörjas bör också gruppens önskemål om samtalsämnen 

kartläggas, preciseras och presenteras. Jag tolkar inte principen som att alla har rätt att få sina förslag 

på ämnen behandlade, men däremot har var och en rätt att få väcka sin fråga. Gruppen bör sedan 

genom en självreflexiv process där man söker sätta sig in i varandras perspektiv komma fram till 

vilka frågor som ska tas upp och när detta ska ske. En plan för dialogen torde skapa motivation för 

fortsatt deltagande. Denna plan bör successivt revideras, eftersom det, som vi sett, är ett implicit mål 

inom den kommunikativa etiken att den mångkulturella dialogen upprätthålls med kontinuitet. Om 

målet är en sådan kontinuerlig dialog bör gemensamt förankrade rutiner tas fram för när och hur nya 

frågor kan väckas samt hur urval och prioritering av frågor för behandling ska gå till.  

Slutligen tolkar jag att principen om egalitär ömsesidighet implicerar en rättighet för varje deltagare 

att påkalla reflektion över samtalets förutsättningar. Om någon upplever att de överenskomna 

grundläggande spelreglerna för samtalet inte efterlevs, ska dialog i enskild sakfråga tillfälligt kunna 

avbrytas av enskild deltagare. Då ska reflektion över förutsättningarna och eventuella korrigeringar 

av dialogens former ske innan samtal återupptas.  

De krav jag formulerat ovan såsom implikationer av principen om egalitär ömsesidighet är både 

inkluderande och krävande. Exempelvis kan det komma att initieras samtalsämnen som uppfattas som 

kontroversiella av vissa deltagare. Av Benhabibs etik följer att vi inte bör väja undan för obekväma 

frågor, konfrontation och djup moralisk oenighet. Tvärtom hävdar Benhabib att de samtal som 

uppfattas som obehagliga kan vara de mest konstruktiva och lärorika.87 Den muslimska kvinna som 

kom till tals i Anne Sofie Roalds artikel vittnade om en upplevelse av att vissa ämnen på förhand var 
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uteslutna från de kristna samtalsvärdarnas sida.88 Den kommunikativa etiken kräver att dialogen 

ordnas så att sådana upplevelser inte uppstår.  

Sammanfattningsvis menar jag att principen om universell moralisk respekt och den egalitära 

ömsesidighetens princip aktualiserar aspekter av makt, såsom Benhabib förstår företeelsen, nämligen 

som ”ett sociokulturellt tolknings- och kommunikationsraster”89. Det principerna stipulerat handlar 

om att likvärdigt fördela makten att träda in i dialog, att tala, initiera ämnen samt påkalla reflektion 

över samtalets förutsättningar. Det förefaller, med stöd av Benhabibs resonemang, vara rimligt att 

anta att en sådan jämlik fördelning av makt, om den kan förverkligas, också bidrar till jämlik makt 

över dialogens normativa resultat. Som framgått av den kritik som presenterats av Grenholm ger dock 

inte hennes etik någon konkret vägledning i hur resultatet som sådant ska bedömas i termer av 

berättigande eller godtagbarhet.  

Min tolkning av den kommunikativa etikens två grundläggande principer innebär att stora krav ställs 

på förberedelser inför och kontinuerligt underhåll av religionsdialog som praktisk diskurs. Jag vill i 

det följande uppmärksamma att Benhabibs syn på det moraliska subjektet också implicerar betydande 

krav. Benhabib betraktar som vi sett det moraliska subjektet som radikalt situerat, men med en 

potential till och en strävan efter autonomi. Jag tolkar det i det här sammanhanget som att varje 

deltagare i religionsdialog är fri att låta sina egna erfarenheter påverka de inspel han eller hon gör i 

dialogen. Det implicerar också, som jag ser det, att individen är fri att definiera sig själv, dvs att 

formulera och precisera alla aspekter av sin identitet, exempelvis sitt genus eller sin kulturella 

tillhörighet. Självtillskrivningen bör, enligt min mening, även omfatta de distinktioner jag hämtat från 

Young, nämligen intressen, perspektiv och åsikter. Sålunda implicerar den kommunikativa etiken, 

såsom den tolkats och kompletterats i den här undersökningen, en omfattande frihet för den enskilde 

individen. Emellertid kräver också Benhabibs etik att individen ska kunna reflektera och kritiskt 

granska sina egna uppfattningar, samt kunna inta den andres perspektiv i dialogen. Detta förutsätter 

en grundläggande kunskap om dialogens ”andra” samt en förmåga och vilja till kritiskt tänkande, 

förståelse och till och med empati. Detta implicerar ytterligare förutsättningar som behöver uppfyllas 

innan moraliska samtal i enskilda sakfrågor kan tas upp. Initialt behöver därför tid ägnas åt att lära 

känna ”de andra”. I denna aktivitet bör ingå att presentera sin livshistoria för att konkretisera det 
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situerade jaget för dialogens andra, att formulera sina intressen, perspektiv och åsikter inför de andra 

samt motivera och argumentera för dessa. Detta betyder att religionsdialogen kommer att försiggå på 

olika stadier, vilket anknyter till de distinktioner Gé M. Speelman gör i den artikel som kommenteras 

i forskningsöversikten.90  

Notera att jag ovan talat om mötet med ”de andra”, snarare än ”den andre”. Av Benhabibs syn på 

subjektet följer att varje deltagare är ett unikt situerat jag och aldrig enbart en generaliserad ”andre”. 

En religionsdialog mellan kristna och muslimer är således en dialog mellan olika individer som på 

olika sätt och i olika grad tillskriver sig själva en identitet som kristna respektive muslimer. Eftersom 

kulturer inte betraktas som avgränsade helheter, utan flytande och komplexa, behöver vi vara ständigt 

uppmärksamma på att människor inte blir betraktade eller behandlade som kulturella eller religiösa 

stereotyper. Varje deltagande subjekt är radikalt situerat. Detta betyder att varje enskild individ 

potentiellt kan tillföra ett unikt bidrag till dialogen.  

Benhabibs kontextkänsliga version av den kommunikativa etiken, synen på det radikalt situerade 

jaget och de två principerna om universell moralisk respekt och egalitär ömsesidighet ska också 

säkerställa att genusperspektivet blir synliggjort och beaktat. Det betyder, i min tolkning, att såväl 

kvinnors som mäns intressen, perspektiv och åsikter ska få komma till uttryck. Av Benhabibs syn på 

subjektet följer också, enligt min mening, att genus är något man tillskriver sig själv och som inte 

nödvändigtvis behöver sammanfalla med biologiskt kön. Det innebär också att individen är fri att inte 

tillskriva sig något bestämt genus utan kan inta en icke-binär eller flytande identitet med avseende på 

genus.  

Eftersom Benhabib inte diskuterar representativitet i mer praktiska termer, vilar hennes etik på ett 

mer övergripande teoretiskt antagande om allas potentiella rätt att delta i samhällsdialogen. I praktisk 

religionsdialog innebär detta bland annat att såväl kvinnor som män bör ha tillträde till dialog, rätt att 

tala, initiera ämnen och reflektera över samtalets förutsättningar. Innebär det några hinder för att 

dialog ordnas i separata grupper för män respektive kvinnor? Jag ser för min del inte att den 

kommunikativa etiken hindrar ett sådant arrangemang. Däremot kräver den att resultaten av dialog 

mellan kvinnor respektive män tillmäts likvärdig status och legitimitet. Därtill krävs att samtalsämnen 

inte kodas med avseende på genus så att vissa frågor och ämnen förbehålls den ena eller den andra 

gruppen.  
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Med stöd av den teoretiska analysen i kapitel 3 drar jag slutsatsen att den kommunikativa etiken ger 

en normativ implikation till att initiera, bedriva och upprätthålla religionsdialog. Jag uppfattar att 

dialogens upprätthållande i sig har ett intrinsikalt värde i Benhabibs kommunikativa etik. Hon 

förflyttar fokus från moralsamtalets rationella utfall, dvs berättigandet av enskilda normer, till 

upprätthållandet av det moraliska samtalets normativa praktik. Det kontinuerliga moralsamtalet blir 

”en utopisk projektion av ett sätt att leva”91. För religionsdialog innebär detta att det överordnade 

målet är att dialogen ska kunna fortgå. Det stipulerar också en gräns för vilka normer, moralomdömen 

eller överenskommelser som kan godtas i dialog. Moraliska omdömen, normer eller andra utfall av 

dialog, vilka underminerar möjligheterna till fortsatt dialog bör därför, med detta synsätt, förkastas. 

Sammanfattningsvis menar jag att den kommunikativa etiken implicerar ett förhållningssätt där 

religionsdialogen i sig är både mål och medel. Syftet är inte primärt att söka enighet eller att söka 

vem som äger sanningen. I stället blir religionsdialog, såsom den preciseras i den här uppsatsen, en 

praktik som syftar till att stärka sammanhållningen i samhället. Denna praktik ska utveckla människor 

till en utvidgad mentalitet och därmed skapa goda förutsättningar för beslutsfattande på den politiska 

nivån, likväl som den kan bidra till en ökad förståelse för fattade beslut som underlättar beslutens 

verkställande och implementering. Religionsdialog ska bidra till ett samhälle präglat av ökad harmoni 

och ömsesidig förståelse.  

Den föregående analysen har lyft fram följande preliminära, normativa utgångspunkter för 

religionsdialog:  

• Religionsdialog ska ses som en långsiktig och kontinuerlig process där upprätthållande 

av dialogen i sig är det överordnade målet. 

• En grupp för religionsdialog bör sättas samman så att så många intressen, perspektiv och 

åsikter som möjligt blir representerade. 

• Individers behov av funktionellt stöd, såsom hjälpmedel, särskild utformning av lokaler eller 

andra omständigheter bör beaktas och så långt det är möjligt tillgodoses.  

• Olikheter i språklig bakgrund bör beaktas så att förutsättningarna för dialog likställs i 

möjligaste mån. 

• Dialog bör planeras på olika stadier. Initialt bör tid avsättas för att dialogens parter ska lära 

känna varandra.  
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• Varje deltagande individ har själv rätt att definiera sin identitet med avseende på genus, 

kulturell och religiös tillhörighet, samt de intressen, perspektiv och åsikter hen företräder.  

• Rutiner för hur frågor kontinuerligt kan väckas, prioriteras och tas upp till diskussion bör 

arbetas fram i jämlik och ömsesidig dialog.  

• Varje deltagande individ har rätt att initiera en reflektion kring samtalets förutsättningar.  

• Om dialog förs i grupper uppdelat på kvinnor respektive män ska respektive dialog och dess 

resultat tillmätas lika status och lika legitimitet.  

• Samtalsämnen ska inte begränsas med avseende på genus.  

Dessa utgångspunkter har karaktären av principer, som är utformade för kontexten religionsdialog 

mellan kristna och muslimer i Sverige. De gäller prima facie, dvs så länge de inte kommer i konflikt 

med varandra, och utan inbördes rangordning. I praktik kan avvägningar behöva göras mellan dem. 

Jag uppfattar dock, med stöd av den föregående analysen, den första punkten såsom överordnad de 

övriga. Religionsdialog ska ses som en långsiktig och kontinuerlig process där upprätthållande av 

dialogen i sig är det övergripande målet. Det betyder att vi först och främst bör undvika normativa 

utfall av dialog som underminerar fortsatta samtal.  

Tillämpningen av den kommunikativa etiken utmärker sig genom de krav på förberedelser den ställer. 

Ovanstående utgångspunkter innebär att en rad normativa krav bör vara beaktade innan dialog i en 

enskild moralisk sakfråga kan äga rum. Dessa krav riktar sig dels till trosgemenskaper, kyrkor, 

samfund och religiösa föreningar som kan stå som initiativtagare och värdar för dialog, dels till de 

enskilda deltagande individerna. Det ska också noteras att dessa utgångspunkter är rotade i 

demokratisk, västerländsk och universalistisk tanketradition, precis som Benhabibs etik. Det är 

ingalunda självklart att dialogens olika parter omedelbart ansluter sig till dessa utgångspunkter. De 

implicerar långtgående rättigheter för varje enskild, potentiell deltagare, men på samma gång ger de i 

lika hög grad långtgående skyldigheter mot dialogens ”andra”.  

4.3.2 Den kommunikativa etikens begränsningar 
I arbetet med att tillämpa Seyla Benhabibs kommunikativa etik på företeelsen religionsdialog 

aktualiseras flera begränsningar och problem.  

Ett problem som berörts ovan är frågan om representativitet. Kan det radikalt situerade subjektet 

representera någon annan än sig själv? I min tolkning har jag löst denna fråga genom att komplettera 

Benhabibs etik med Iris Marion Youngs tänkande kring intressen, perspektiv och åsikter. Det får 

konsekvensen att en individ kan representeras i olika avseenden av flera personer. Exempelvis kan 
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mina perspektiv såsom kvinna respektive kristen representeras av två olika personer och mitt intresse 

av äldres välbefinnande av en tredje.  

Ett annat problem anknyter till Grenholms kritik av Benhabib. Genom att den kommunikativa etiken 

saknar kriterier för hur moralomdömen eller normer som dialogen resulterar i ska bedömas som 

godtagbara eller ej, riskerar vi att hamna i en oändlig dialog utan resultat. Dialogens upprätthållande 

är ju som vi sett den överordnade principen. Jag ser dock en risk för att motivationen till deltagande 

urholkas om inte några resultat produceras. Denna överordnade princip kan också skapa en rädsla för 

att vissa ställningstaganden kan omintetgöra möjligheten till fortsatta samtal. Det kan skapa en 

försiktighet som tenderar att bevara det befintliga. Hotet om en avbruten dialog kan således komma 

att påverka de moralomdömen eller normer som produceras i dialogen. Av detta följer att stora krav 

på likvärdigt ansvarstagande för dialogens upprätthållande ställs på samtliga potentiella deltagare. 

Även rätten att påkalla reflektion över samtalets förutsättningar väcker frågor. Hur ofta ska sådan 

reflektion kunna påkallas och på vilka grunder? Om denna rättighet nyttjas allt för frekvent riskerar 

dialogen att fastna i en reflektion över dess egna förutsättningar!  

Sammanfattningsvis uppfattar jag en problematisk spänning mellan individens rätt att representera sitt 

eget radikala situerade jag samtidigt som hen tillskrivs vilja och förmåga till självreflexivitet och till 

byte av roll-perspektiv. Detta anknyter till Youngs kritik såsom den presenterats i kapitel 3.2 och 

väcker frågan om det är realistiskt att ställa krav på denna sistnämnda förmåga. Därtill kan en etisk 

modell för religionsdialog baserad på Benhabibs kommunikativa etik kritiseras för en hegemonisk 

eurocentrism som prioriterar liberal, västerländsk demokrati. Religionsdialog i Benhabibsk tappning 

kan ju, som berörts tidigare, uppfattas som ett instrument för samhällelig fostran till utvidgad 

mentalitet. Trots modellens känslighet för kulturell mångfald finns således en risk för att dialogen kan 

uppfattas som en övergripande likriktningsprocess i det svenska samhället, såsom den muslimska 

kvinnan i Anne Sofie Roalds studie vittnar om.92  

4.4 Diskussion  
I detta avsnitt kommenterar jag min tolkning av Seyla Benhabibs kommunikativa etik, och dess 

tillämpning på religionsdialog. Jag kommer att beröra behov av kompletteringar och ytterligare 

                                                     
92 Anne Sofie Roald. ”Religionsdialogiska perspektiv. En fallstudie av en dialoggrupp i södra Sverige”. I 

Polemik eller dialog? Nutida religionsteologiska perspektiv bland kristna och muslimer, Stenmark och Westerlund 

(red), 91.  
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arbete. Dialogens legitimitet och vidare förankring tas också upp i korthet. Avslutningsvis 

problematiserar jag frågor om makt och genus.  

Religionsdialog blir med min tolkning av den kommunikativa etiken en praktik som kan bidra till att 

stärka sammanhållningen i samhället. Genom att människor frivilligt engagerar sig i dialog som 

kräver ömsesidig förståelse människor emellan motverkas skadliga konsekvenser av enklavisering 

och segregering. Den kommunikativa etiken är dock en resurs med begränsningar, som i viss mån 

också skapar problem. Den är tillåtande men samtidigt krävande, och behöver enligt min mening, 

både konkretiseras och kompletteras med annat tankegods för att fungera tillfredsställande i praktik. 

Teoretiskt har jag i den här uppsatsen kompletterat Benhabibs etik med distinktioner från Iris Marion 

Young. Därtill har jag kommenterat att kriterier saknas för att bedöma om de moralomdömen och 

normer som dialogen resulterar i är godtagbara.  

Benhabibs kommunikativa etik ställer, i min tolkning, höga krav på samtalets förutsättningar. De 

normativa utgångspunkter jag presenterat är, trots att de innebär en viss konkretisering och 

komplettering av diskursetiken, fortfarande mycket allmänt hållna. De torde kräva omfattande 

ytterligare konkretisering, kanske på flera nivåer om vi talar om hierarkiskt organiserade 

trosgemenskaper. Om detta arbete görs med omfattande delaktighet finns det skäl att anta att goda 

förutsättningar skapas för en långsiktig och fruktbar dialog. Allas likvärdiga engagemang och god 

kunskap om dialogens ”andra” talar för detta. Fruktbara teoretiska inspel för en sådan konkretisering 

torde med framgång kunna hämtas ur Iris Marion Youngs förslag på inkluderande politisk 

kommunikation.93 Ett alltför omfattande förberedelsearbete riskerar emellertid att uppfattas som 

byråkratiskt, hämmande och till och med hegemoniskt. Utgångspunkterna bär ju, som konstaterats, 

tydliga spår av västerländsk universalistisk tradition. Organisationsgrad, resurser och möjligheten till 

omfattande engagemang skiljer sig också åt mellan olika religiösa traditioner och mellan olika 

samfund. Hur mycket tid och kraft kan man lägga på förberedelsearbete om man står mitt uppe i en 

socialt problematisk situation som kräver gemensam handlingskraft? Den här studiens normativa 

utgångspunkter för religionsdialog kan möjligen bidra till en idealbild över samtalets förutsättningar. 

De kan därmed ha ett värde då de fäster uppmärksamheten på frågor om makt och genus. I praktisk 

dialog kommer dock, som tidigare påpekats, avvägningar och prioriteringar att behöva göras.  

Vilka är religionsdialog till för? De enskilda deltagarna, för deras trosgemenskaper eller för hela 

samhället? Mitt svar på den frågan är alla! I den här uppsatsen synliggörs religionsdialog som 

                                                     
93 Young. Inclusion and Democracy, 52-80. 
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samhällelig resurs inom civilsamhället. Givetvis kan den också berika enskilda individer och deras 

trosgemenskaper. Ahlstrand diskuterar den s k ”receptionsprocessen”94 och konstaterar att den 

officiella statusen hos deltagare i religionsdialog inte alltid avgör vilka konsekvenser dialogen får i 

församlingar och andra trosgemenskaper. När konkreta riktlinjer för religionsdialog ska arbetas fram 

bör, enligt min mening, frågor om dialogens legitimitet och dess vidare förankring beaktas. Hur ska 

resultatet av religionsdialog tas tillvara? 

I det här arbetet har framkommit att religionsdialog, avsiktligt eller oavsiktligt, kan riskera att 

utvecklas till en hegemonisk process mot ett införlivande i majoritetssamhällets diskurs. Å andra 

sidan finns också en risk att känslighet för individers kontextuella situering, i kombination med 

medvetenhet om maktrelationer, leder till att de erfarenheter som tidigare uppfattats som 

marginaliserade, auktoriseras och betraktas som mera autentiska än de som tillhör individer ur 

samhällets majoritetskultur. Chandra Talpade Mohanty, postkolonial tänkare och feminist, har 

uppmärksammat detta i samband med reflekterande klassrumsdialog på ett universitet i USA. 95 I 

samtal mellan färgade och vita studenter erfar Mohanty att kategorier som ras och kön tenderar att 

formuleras diskursivt genom individuella eller personliga erfarenheter. Hennes exempel visar att detta 

kan leda till att de färgade studenterna framträder som dem som verkligen vet något, medan de vita 

studenterna konstrueras som marginella betraktare. På ytan kan detta förefalla som om färgade 

människor tilldelas röst och aktörskap i dialogen, men Mohanty påpekar att det är viktigt att 

undersöka vilken sorts röst och vilket sorts aktörskap som iscensätts. Risken finns att 

majoritetskulturens deltagare passiviseras till icke-ansvarstagande observatörer, samtidigt som 

minoritetsgruppen reduceras till ett legitimt studieobjekt. De reella maktförhållandena, utanför 

dialogsituationen, påverkas inte överhuvudtaget, utan förblir oförändrade. 

Mohantys exempel väcker frågan om räckvidden hos den diskursiva förståelsen av makt. Även om vi 

lyckas åstadkomma en dialogsituation med jämlik maktfördelning i bemärkelsen symmetrisk rätt att 

tala, väcka frågor samt reflektera över samtalets förutsättningar, kvarstår de ingångsvärden avseende 

materiella förutsättningar vilka deltagarna bär med sig in i dialogen. Det kan inte uteslutas att 

ojämlikheter i dessa förutsättningar kan påverka möjligheterna att initiera och föra en rättvis dialog. 

Religionsdialog, såsom den framträder i den här uppsatsen, kräver att deltagarna förmår mobilisera 

                                                     
94 Kajsa Ahlstrand. ”Kristen-muslimsk dialog och debatt”. I Polemik eller dialog? Nutida religionsteologiska 

perspektiv bland kristna och muslimer, Stenmark och Westerlund (red), 68.  
95 Chandra Talpade Mohanty. Feminism utan gränser. Avkoloniserad teori, praktiserad solidaritet. Hägersten: 

TankeKraft Förlag, 2003, 228-231. 
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resurser långsiktigt, för både förberedelse och diskussion i konkreta sakfrågor. I praktiken torde inte 

enbart diskursiva, utan också materiella faktorer påverka kvinnors och mäns möjligheter att delta i 

dialog och i det förberedande arbetet inför denna.  

Som konstaterats tidigare i studien saknas statistik över religionstillhörighet i Sverige. Det finns goda 

skäl för detta. Jag har exempelvis visat på svårigheterna att definiera såväl religion som tillhörighet. 

Det är därför vanskligt att spekulera i skillnader i socioekonomiska förutsättningar mellan kristna och 

muslimer i Sverige. Däremot finns möjlighet att med officiell statistik studera socioekonomiska 

skillnader mellan utrikes respektive inrikes födda, samt mellan kvinnor respektive män. 

Arbetskraftsundersökningarna ger vid handen att arbetslösheten generellt sett är högre bland utrikes 

födda än bland inrikes födda. Det gäller för såväl män som kvinnor.96 Likaså visar SCB:s 

inkomstfördelningsundersökning att utrikes födda generellt sett har lägre disponibel inkomst än 

inrikes födda.97 Av detta kan slutsatsen dras att utrikes födda generellt sett har en svagare 

socioekonomisk ställning än inrikes födda. Med andra ord föreligger en materiell ojämlikhet. Det är 

tänkbart, menar jag, att en sådan ojämlikhet kan påverka de reella möjligheterna att delta i 

religionsdialog och även maktförhållandena under densamma. Begränsande materiella faktorer som 

hänger samman med ojämlikheter i arbetsvillkor och inkomst kan exempelvis vara arbetstiders 

förläggning och grad av flexibilitet, möjlighet till avlastning i hushållsarbetet eller tillgång till 

barntillsyn. Det är också rimligt att anta att sådana materiella ojämlikheter är genuskodade. 

Exempelvis visar statistiken att kvinnors disponibla inkomster generellt sett är lägre än mäns.  98 

Könsroller påverkar också arbetsfördelningen när det gäller hem och familj och möjligheterna till 

engagemang i civilsamhället. Enligt min mening behöver frågor om materiella ojämlikheters 

betydelse för dialog tas upp till beaktande. Med stöd av statistiken finns det nämligen skäl att befara 

att utrikes födda muslimer och kristna kan ha mer begränsande förutsättningar att medverka i 

religionsdialog än inrikes födda. Motsvarande torde gälla för kvinnor relativt män.   

                                                     
96 Statistiska Centralbyrån. Arbetskraftsundersökningarna. 2017.  

http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/arbetskraftsundersokningar 

/arbetskraftsundersokningarna-aku/ (Hämtad: 2017-04-20) 
97 Statistiska Centralbyrån. Statistikdatabasen. 2017. 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/?rxid=52aae443-cca8-4cf7-a3e1-958436da1ffa  

(Hämtad: 2017-04-20) 
98 Ibid. 
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5. Sammanfattning 
Den här uppsatsen har undersökt på vilket sätt kommunikativ etik kan bidra till att formulera rimliga 

normativa utgångspunkter för religionsdialog mellan kristna och muslimer i Sverige. Syftet har varit 

att synliggöra etiska frågeställningar som aktualiseras inför och under religionsdialog, samt visa på 

hur kommunikativ etik kan bidra till förståelsen av dessa frågor och till rimliga sätt att förhålla sig till 

dem.  

Som svar på frågeställningen har ett förslag på tio normativa utgångspunkter, som har karaktären av 

kontextuellt utformade principer, presenterats. De gäller prima facie och utan inbördes rangordning, 

med ett undantag. Upprätthållandet av dialogen som en kontinuerlig och långsiktig process har 

nämligen framstått som ett överordnat mål. Det gör att dialogens möjliga utfall begränsas av att de 

inte får underminera möjligheterna till fortsatta samtal.  

I ett nästa steg skulle det vara intressant att diskutera den här uppsatsens resultat, dvs de normativa 

utgångspunkterna, med organisatörer av och deltagare i praktisk religionsdialog. Hur kan 

utgångspunkterna ytterligare konkretiseras? Vad kan genomföras och vilka utgångspunkter uppfattas 

eventuellt som orealistiska eller onödiga? Jag önskar också att religionsdialog som resurs för att hålla 

samman ett pluralistiskt samhälle skulle lyftas fram mer inom det demokratiska samhällets 

institutioner. På lokalplanet är ökad samverkan mellan kommun och kyrka, samfund eller religiösa 

föreningar en möjlighet. På så sätt skulle också legitimiteten hos dialogen stärkas och 

förutsättningarna att tillvarata resultatet öka. Det gäller särskilt när man fokuserar på dialog kring 

sociala angelägenheter, gemensamma värden eller gemensamt förändringsarbete, såsom jag gjort i 

den här uppsatsen. 

För att ytterligare stödja arbetet med religionsdialog mellan kristna och muslimer i Sverige är det, 

enligt min mening, angeläget att precisera kriterier för hur normativa ställningstaganden i 

religionsdialog kan berättigas. Som vi sett erbjuder inte den kommunikativa etiken något handfast 

stöd i detta avseende. Jag föreslår därför detta som en uppgift för framtida forskning. Därtill sällar sig 

frågan om alla intressen, perspektiv och åsikter som gör anspråk på att belysas i religionsdialog ska 

betraktas som lika legitima. 

Seyla Benhabib karakteriserar sin kommunikativa etik som en interaktiv universalism. Denna 

universalism behöver dock alltid kontextualiseras i praktisk tillämpning. Det följer inte minst av 

Benhabibs syn på det moraliska subjektet som ett situerat jag. I den här uppsatsen har Benhabibs etik 

kontextualiserats med avseende på kristna och muslimer i Sverige. Ett viktigt skäl för det är att 
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författaren själv också är ett radikalt situerat jag. Det är den valda kontexten jag själv känner bäst och 

sålunda påverkas mest av, både medvetet och omedvetet. De normativa utgångspunkter jag tagit fram 

bär spår av en förståelse av demokratiska institutioner, civilsamhälle och kyrka, vilka jag själv har 

varit och är en del av. Exempelvis förutsätter utgångspunkterna en viss grad av organiserad 

religionsutövning, där strukturer och rutiner för verksamheten inte är helt främmande. Arbetet med 

utgångspunkterna förutsätter också att det är möjligt att mobilisera och avsätta resurser för arbetet 

med religionsdialog. Detta kan borga för en högre kvalitet i dialogen, i den meningen att Benhabibs 

grundläggande principer har större förutsättningar att förverkligas. Å andra sidan kan modellen 

kritiseras för att i grunden förutsätta liberal, västerländsk demokrati. Valet av kristna och muslimer 

som parter i den religionsdialog jag undersökt har motiverats, bland annat med utgångspunkt från en 

bedömning av att flertalet människor som lever i Sverige och som uppfattar sig som, åtminstone i 

någon mån, tillhöriga en religion, kan antas identifiera sig med kristen eller muslimsk tradition. Jag 

har också visat att det finns teologiska motiv inom både kristendom och islam som tillstyrker ett 

engagemang i religionsdialog, exempelvis i sociala frågor. Genom valet av Seyla Benhabibs 

kommunikativa etik har frågor om genus och kulturella olikheters betydelse i religionsdialog 

adresserats. Uppsatsens förslag till normativa utgångspunkter för religionsdialog uttrycker en strävan 

efter en jämlik fördelning av diskursiv makt. Frågan om materiella ojämlikheters betydelse har också 

lyfts upp på bordet. Min förhoppning är att den här uppsatsen kan hjälpa till att uppmärksamma 

människors skilda motiv och förutsättningar för att delta i religionsdialog och ge stöd för en 

konstruktiv diskussion om hur en fruktbar dialog kan fortsätta utvecklas.  
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