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1 Inledning

I detta sekulariseringens tidevarv har en annorlunda förstaelse av innebörden av den kristna tron 

vuxit fram, en förstaelse som gar bortom det religiösa spraket som varande sanningsutsagor om en 

övernaturlig verklighet för att istället se det som en nedärvd tradition av symboler och begrepp för 

att bearbeta och första människans existensvillkor.1 När man kontrasterar det perspektivet med ett 

tidigare (över-)naturalistiskt försanthallande perspektiv brukar det ofta omtalas som existentiell 

trosförståelse och det tidigare som metafysisk trosförståelse.

I den här uppsatsen ämnar jag göra en jämförande studie mellan dessa tva perspektiv inom ett väl 

avgränsat omrade. Jag kommer att titta pa hur en utvald teolog fran vardera perspektivet ser pa 

moraliska värden, och specifikt pa fragan hur moraliska värden kan ha nagon fran människan 

fristaende förankring. Det vill säga varför man skulle kunna anta att vissa värden är giltiga oavsett 

person och situation. Den teoretiska utgangspunkten hämtar jag fran nordisk livsaskadnings-

forskning som länge arbetat med att beskriva och klassificera hur vi människor gar tillväga för att 

orientera oss i var omvärld.

Ett av mina större bakomliggande syften med uppsatsen är att lyfta fram och förklara innebörden av

denna existentiella förstaelse av den kristna tron. För trots att den funnits väl utarbetad i mer än ett 

halvsekel har den allmänna förstaelsen av vad detta synsätt innebär uteblivit utanför progressiva 

delar av akademin. Förutom eventuell kyrklig feghet som vi inte kan göra sa mycket at sa är min 

generella bedömning av orsaken till detta att det existentiella perspektivet helt enkelt är svart att 

första bade för lekmän och tyvärr även för den genomsnittlige pastorn eller prästen. Därför behövs 

ett omtag som bryter ner fragan och jämför i mindre steg. Denna uppsats skulle vara ett försök fran 

mig till ett sadant litet steg.

1.1 Syfte
Syftet med uppsatsen är att jämföra tva olika trosaskadningars förklaringar till att en människa, 

enligt trosaskadningen ifraga, har att förhalla sig till vissa värden som objektivt givna, och vad som 

krävs av en människa för att fa tillgang till denna kunskap. Jag kommer även undersöka om 

trosaskadningen pabjuder oss att leva pa ett visst sätt för att kunna första den här kunskapen. Jag 

1 Efterföljandes Søren Kierkegaard som skrev i mitten av artonhundratalet brukar bland de främsta nittonhundratals-
teologerna som bidragit till detta räknas till exempel Dietrich Bonhoeffer, Karl Barth, Reinhold Niebuhr, Paul Tillich, 
Rudolf Bultmann och John Macquarrie samt Martin Buber inom judisk tradition 
(http://credoreference.libguides.com/c.php?g=139729&p=915792). 
Därtill kommer kyrkliga teologer som till exempel John A.T. Robinson, Lloyd Geering och John Shelby Spong.

http://credoreference.libguides.com/c.php?g=139729&p=915792
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kommer ocksa att kritiskt granska rimligheten i utsagorna och väga in detta i jämförelsen. Slutligen 

kommer jag  utvärdera om det astadkommits i enlighet med den förklaringsmodell som respektive 

livsaskadning uppställer.

1.2 Forskningsöversikt
Tyvärr är det svart att hitta forskning som tar upp dessa tva perspektiv utan att vara polemiserande 

at det ena eller andra hallet, vilket inte duger för mitt syfte att göra en jämförande studie. Sa är till 

exempel fallet i den anglosaxiska litteratur jag hunnit undersöka.2

När det gäller svensk teologi och livsaskadningsforskning har den länge i stor utsträckning varit last

vid att betrakta sanningsanspraken i religiösa utsagor som varande realistiska omdömen om 

verkligheten som kan och ska bedömas empiriskt enligt naturvetenskaplig metod, det vill säga vid 

ett metafysiskt perspektiv.3 Religion och religiösa uttryck har betraktats som ofrankomligt 

sammanbundna med nagon form av utomvärldslig gudomlighet (existerande eller inte) och deras 

meningsfullhet har ställts i direkt relation till denna gudomlighets objektiva och oberoende 

existens.4

Det existentiella perspektivet bör alltsa ses som en kontrast även till livsaskadningsforskningen och 

det har salunda inte riktigt utforskats pa allvar. Paul Tillich som nog bör betraktas som en av 

nittonhundratalets mest inflytelserika teologer, och som jag ämnar analysera nagra viktiga texter av 

i denna uppsats, omnämns till exempel av Anders Jeffner vid ett tillfälle pa följande sätt:

Med en viss tvekan tar jag upp Tillichs teori. Den anses vara mycket subtil, men i min tolkning blir 

den inte det. Det gör att jag ibland tror att jag helt missuppfattat Tillich, och jag framför tolkningen 

med stora reservationer. /.../ Tillichs viktigaste skrift är Systematic Theology i tre band. Den är svar 

att interpretera.5

Det här har fatt mig att misstänka att den lite för stora blinda fläcken kring existentiell teologi inom 

svensk akademi framför allt beror pa okunnighet. Man har helt enkelt inte lyckats "knäcka koden" 

till ett annat sätt att se pa vad religiös tro är. Detta gäller alltsa även livsaskadningsforskningen som 

istället för att anamma ett funktionellt betraktelsesätt övergett anspraken pa att tolka och utveckla 

människors andliga liv inom den religiösa idétraditionen. Dock ska sägas att efter Jeffners och 

2 Exempelvis Seachris 2013.
3 Lindfelt 2003, sid 128.
4 Olofsson 2014, not 1:2 samt not 4:18.
5 Jeffner 1967, sid 62.
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Brakenhielms starka fokus pa de kognitiva aspekterna av livsaskadningar har flera andra senare pa 

olika sätt breddat förstaelsen. Trots det har fa, om nagra, försök gjorts där man utifran sin 

livsaskadningsförstaelse gatt vidare och skapat teologi, det vill säga pa ett normerande sätt 

applicerat sin förstaelse med avsikt att paverka praktiserad kristendom.

Av 373 doktorsavhandlingar kategoriserade som "teologi" fran de senaste 50 aren presenterade pa 

avhandlingar.se har jag utifran sammanfattningarna kunnat identifiera fem med nagon som helst 

anknytning till den här uppsatsen problemställning. Tre av dessa (Erica Appelros 2000, Karin 

Johannesson 2002 och Lina Fromm Wikström 2010) rör sig inom religionsfilosofin och behandlar, 

väldigt generaliserat, det existentiella perspektivets berättigande över huvud taget. Återstaende tva 

(David Jenkins 1987 och Petra Carlsson 2012) ligger utanför den här uppsatsens smala 

frageställning.6

Utanför Uppsala och Lund finns det däremot nagra röster som tagit sig an denna problematik. 

Framför allt tänker jag da pa Tage Kurtén i Åbo som i sin forskning lyft fram det existentiella 

perspektivet som centralt för hur vi kan första livsaskadningar och i empiriska studier visat att vissa 

konkreta människor formar sin självförstaelse om sin livsaskadning utifran ett metafysiskt synsätt 

och andra utifran ett existentiellt. Därför kommer jag som en av mina primära utgangspunkter 

använda mig av Tage Kurténs forskning och komplettera den där jag finner det nödvändigt.

En annan författare som utförligt utforskat spänningsfältet mellan existentiellt och metafysiskt är 

frilansteologen Carl Gustaf Olofsson som i sin bok Existentiell livssyn - kristen tro?7 pa djupet 

tränger in i en jämförande genomgang mellan dessa bada förstaelser av kristen tro. Denna bok 

kommer därför ocksa utgöra underlag för min teoribakgrund och mina analysfragor.

6 http://www.avhandlingar.se Genomsökt 2017-03-22.
7 Olofsson 2014.

http://www.avhandlingar.se/
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1.3 Avgränsningar och urval
En av de eviga fragorna inom moralfilosofin är hur eller om det gar att finna nagon objektiv 

förankring för moraliska värden. Jag har bedömt att det inte är meningsfullt för mitt syfte att ta in 

hela den diskussionen. En avgränsande utgangspunkt är därför att jag har eftersökt författare som 

delar grundpremissen att en strikt naturvetenskaplig verklighetsbeskrivning inte är tillräcklig för att 

objektivt förankra moraliska värden. Som representant för den metafysiska, försanthallande, 

tolkningen av religiös tro kommer jag att använda Francis A. Schaeffer och tva verk av denne; True 

Spirituality samt He is there and He is not silent.8 För det existentiella förhallningssättet kommer 

jag använda mig av Paul Tillich och framför allt hans bok Dynamics of Faith9 kompletterad med 

hans Morality and Beyond.10 

En av anledningarna till att just dessa är lämpliga representanter är att de trots att de kommer fram 

till sa olika teologi bada kan sägas vara överens med den ovan nämnda grundpremissen. Samtidigt 

kan de sägas ligga pa varsin ände av det stora spektrum av olika förhallningssätt i den här fragan 

som kan observeras. De har bada även haft ett stort inflytande inom sina respektive tolknings-

traditioner.

1.4 Teori
Den teoretiska utgangspunkten för uppsatsen är (valda delar) av nordisk livsaskadnings-forskning. 

Detta gör jag dels som en avgränsning men än mer för att det finns manga intressanta och som jag 

bedömer fruktbara teorier att hämta där. Dessutom tror jag det är en bra utgangspunkt för att 

undvika en rundgang där de analyserade teologernas egna begrepp ateranvänds i förstaelsen.

I de flesta fall har dessa klassificeringar och definitioner ursprungligen gjorts utifran empiriska 

studier av konkreta människors livsaskadningar. I den här uppsatsen kommer jag istället att använda

teorierna för att analyser befintliga livsaskadningar och deras självförstaelse. Även om det inte är 

begreppens egna ursprungliga tillämpningsomrade, anser jag att i fraga om mitt material det vara 

lämpligt.

8 Schaeffer 2016.
9 Tillich 2011.
10 Tillich 1963.
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1.4.1 Värde och värderingar
Med ett moraliska värde syftar jag i den här uppsatsen pa “det som kan anses eftersträvansvärt och 

gott. Det utpekar vad nagon vill astadkomma eller uppna. Ett värde kan avse en viss typ av 

handlingar eller händelser, situationer eller tillstand, personer eller föremal, som man tillskriver 

värde, det vill säga som man vill se förverkligade”.11 Med värdering avser jag upplevelsen av värde 

hos konkreta människor.

Alla livsaskadningar värdesätter nagonting och innehaller därmed vissa värden, och alltsa även sa 

de tva trosförstaelserna jag ämnar analysera. Det är en av de grundläggande dimensioner som 

Anders Jeffner använder sig av i sin inflytelserika stipulativa definition av vad som utgör en 

livsaskadning. Eberhard Herrman gar i sin utveckling av denna definition till och med sa langt att 

han formulerar värdeskapande som livaskadningars primära uppgift.12 Även om jag instämmer med 

Kurténs funktionella kritik av Jeffners livsaskadnings–begrepp sa är förekomsten av värderingar i 

livsaskadningar, och teoretiska motiv för dessa värden, nagot som varken jag eller Kurtén 

bestrider.13 

I uppsatsen undersökning kommer inte konkreta värden och värderingars faktiska sakinnehall att 

vara intressant. Fokus kommer vara pa hur vissa värden, vilket innehall de än ma ha, inom respek-

tive trosförstaelse ges en speciell "evig" och icke-relativ status.

1.4.2 Två olika grundattityder till livsåskådningar
I introduktionen som jag inledde med presenterade jag kortfattat tva grundläggande förhallningssätt 

till att första utsagor fran en livsaskadning. De tva teologer vars texter jag kommer analysera har jag

valt för att de representerar varsitt av dessa perspektiv. Därför kommer jag nu förklara betydligt mer

ingaende vad som menas med dem.

De bada perspektiven har beskrivits av Kurtén i artikeln “Metafysisk eller existentiell livssyn - ett 

tolkningsdilemma och dess lösning”14 och det är framför allt fran denna jag bygger mina 

definitioner. Här beskriver jag dem applicerat pa sammanhanget religiös tro i en kristen teologisk 

kontext. Som komplettering till Kurtén vill jag även lyfta in element fran en intressant diskussion 

11 Philipson 2013, sid 355.
12 Lindfelt 2003, sid 203.
13 Kurtén 1997, sid 14.
14 Kurtén 1997, sid 134-151.
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hos Olofsson om vad det i ett metafysiskt respektive existentiellt perspektiv kan betyda för en 

människa att svara jakande eller nekande pa fragan "tror du pa Gud?".15

Metafysisk trosförståelse

Den metafysiska livssynen grundar sig som Kurtén beskriver det i “[E]n ‘teoretisk’ hallning till 

verkligheten som /…/ kommer nära den vetenskapliga attityden”. Utsagor fran livsaskadningar sa 

som religiösa trosföreställningar ska, liksom vetenskapliga utsagor, prövas mot en förmodat 

objektiv verklighet och om de överensstämmer med denna är de “sanna” och om de inte gör det är 

de “falska”.16

Eftersom "metafysisk" kommit att bli ett mangtydigt begrepp kan man i ett religiöst sammanhang, 

som den här uppsatsen, med fördel ytterligare precisera begreppet och tala om en teistisk-metafysisk

trosförstaelse. Da blir det tydligare att det inte är metafysik i ordets ursprungliga filosofiska 

betydelse som avses, det vill säga vilka grundantaganden vi gör om verkligheten, utan att det är i 

bemärkelsen att denna tolkningstradition utgar fran att begreppet “Gud” representerar en “[fran] 

människan oberoende god, självständigt handlande och skapande kosmisk makt.”17 Att "tro pa Gud"

utifran detta perspektiv innebär att försanthalla existensen av denna kosmiska makt och att tolka sitt

liv "inom ramen för föreställningen om att det finns personlig Gud som har en plan och en avsikt 

med skapelsen och vara liv".18

Existentiell trosförståelse

Det existentiella livsaskadningsperspektivet beskriver Kurtén som ett som inte är last pa förhand. 

Betydelsen av olika pastaenden avgörs inte av till vilken grad de refererar till ett med naturveten-

skaplig metod analyserad objektivt tillstand. Istället far de sin betydelse utifran den funktion de 

spelar i den konkreta människans liv.19 Kurtén fortsätter:

I det metafysiska perspektivet betraktas den religiösa tron primärt som försant–hallande. I den 

existentiella förstaelsen är tro i första hand förtröstan och tillit. Ta t.ex. ett uttryck som ‘Gud är allas 

Fader’. I en metafysisk referensram uppfattas detta som en teoretisk information om ett ting/en 

person/ett ‘nagot’ i verkligheten. I det existentiella perspektivet kan uttrycket bl.a. förstas som ett 

slags verklighetsdefinierande  utsagor. Det uttrycker då ett ramverk inom vars gränser vår förståelse

15 Olofsson 2014, kap 4.10.
16 Kurtén 1997, sid 137-138.
17 Olofsson 2014, not 4:18.
18 Olofsson 2014, kap 4:10.
19 Kurtén 1997, sid 142.
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av tillvaron rör sig, inte teoretiska utsagor som kan (och skall) bli föremal för rationell granskning 

och prövning.20

Det existentiella perspektivet pa livsaskadningar överlappar ofta vad man i ett religiöst 

sammanhang kallar en icke-teistisk trosförstaelse. Den icke-teistiska synen är att Gud är en symbol 

och att vi aldrig kan fullständigt fanga in och första den verklighet som symbolen pekar pa, och 

framför allt är Gud inte ett väsen eller ett objekt av nagot slag som existerar sa som andra väsen 

eller objekt existerar. Ett exempel pa en icke-teistisk gudsbild är till exempel Augustinus 

beskrivning av Gud som “varat självt”.21 Att inom kristen tradition "tro pa Gud" utifran en icke-

teistisk, existentiell förstaelse innebär enligt Olofsson att man bejakar en process som strävar mot 

ett ökat förverkligande av kärlek och förnuft i det mänskliga livet.22 Jag är medveten om att detta 

inte är den enda möjliga icke-teistiska förstaelsen i den här fragan men finner ända att den är 

tillräckligt generell för att ligga till grund för en analysaspekt bland flera andra.

Om den grundläggande teologiska fragan inom en teistisk-metafysisk tradition kan sägas vara 

“Finns Gud?” sa är den inom den existentiella snarare “Hurdan är Gud?” eller till och med “Hurdan 

är Gud för mig?”, detta eftersom begreppet “Gud” här avspeglar en funktion i människans 

livstolkning.

1.4.3 Begreppsliga definitioner

Objektiva värderingar och absoluta värden

Det vanligaste är att använda kvalifikationerna objektiv och absolut som synonyma. I den här 

uppsatsen kommer jag dock göra följande en distinktion och tala om värden som absoluta eller 

relativa och värderingar som objektiva eller subjektiva.

Med en objektiv värdering menar jag en upplevelse av värde som en människa upplever pa nagot 

sätt härstammar fran nagonting utanför henne själv och existerar oberoende av henne själv. Det 

räcker med att värderingen pekar pa det som inom livsaskadnings–forskning kallas den kognitiva 

dimensionen av en livsaskadning. Det betyder inte att den objektiva värderingen nödvändigtvis 

omfattar ett som absolut bekräftat värde (se nedan).

20 Kurtén 1997, sid 143-144.
21 Märk väl att denna syn pa gudsbegreppet inte kan sägas vara det främst förekommande hos Augustinus, detta är jag 
fullt medveten om. Men de ganger han använder det pa detta sätt fungerar det som icke-teistiskt exempel.
22 Olofsson 2014, kap 4:10.
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Den objektiva värderingen har alltsa ett, mer eller mindre artikulerat, teoretiskt innehall som har 

blivit omfattat av personen i fraga. Detta teoretiska innehall utgör pa sa vis en av hens värderingar, 

hur mycket eller hur litet hen i övrigt inkorporerat av livsaskadningens teoribildning i sin 

livshallning i övrigt. Som förtydligande kontrast skulle en subjektivt värdering kunna sägas vara 

nagot som personen själv upplevde som giltigt men utan förankring i en livsaskadnings teorier om 

världen.

Med ett absolut värde menar jag ett som har en ontologiskt objektiv förankring. Om det nagonsin 

förhaller sig pa det sättet är inget jag kommer ga in pa i den här uppsatsen. Inom moralfilosofin har 

det i millenier argumenterats om huruvida det finns nagra absoluta moraliska värden över huvud 

taget och fragan är fortfarande öppen. Det som dock kan konstateras och som utgör en 

utgangspunkt i min undersökning är att olika livsåskådningar oftast innehåller absoluta anspråk 

genom vilka de motiverar att människor bör ha vissa värderingar, det vill säga utgöra en 

objektiv värdering. Det betyder inte att objektiva värderingar bara kan omfatta det som i sanning 

är absoluta värden, bara att de brukar påstås vara det.

Även de mest uppenbart godtyckliga värden, t ex rasistiska sadana, tenderar överbyggas med nagot 

som kan ge sken av absolut förankring. Vi kan se det i historiska exempel som slaveriet och 

segregationen i amerikanska södern där den vita etablissemanget använde Bibeln för att motivera att

svarta var underlägsna människor. Som kontrast skulle ett exempel pa en objektiv värdering utifran 

ett erkänt relativt värde kunna vara en person vars identitet kraftigt färgas av värderingen att ett 

visst idrottslag är bättre än alla andra. I tyngre livsfragor tror jag den kombinationen är ganska 

ovanlig och det är heller inte nagon jag kommer eftersöka i min analys.

1.5 Metod och disposition
Det metodiska arbetet i uppsatsen kommer genomföras i stegvis där det första steget behandlar 

materialet jag kommer ange i mitt urval och varje följande steg processar resultatet av det 

föregaende. 

Inledningsvis kommer jag att genomföra en innehallsanalys av texterna för att sammanfatta och 

aterge det jag kan uttolka som varje författares position för de olika analysfragorna angivna ovan. 

Eftersom de texter jag undersöker inte är skrivna för att i första hand behandla fragor av detta slag 

kommer analysen att ibland behöva göras som en sammanfattande bedömning av respektive 
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författares position utifran deras teologiska position som en helhet. I min analys kommer jag att 

fokusera pa fyra fragor som jag vill ställa till texterna:

1. Hur eller om förklaras det att en människa har att förhalla sig till vissa grundläggande 

värden som för henne objektivt givna?

2. Hur, enligt textens egen uppfattning, far en människa tillgang till kunskap om dessa värden?

3. Uttrycks det nagot krav pa hur en människa maste leva eller förhalla sig för att denna 

kunskap ska kunna förstas?

4. Hur förklaras det, aterigen enligt textens egen uppfattning, att kristendomen förmedlar 

värden av speciell betydelse?

Resultatet av textanalysen kommer jag sedan granska utifran vissa bedömningskriterier. Det första 

jag tittar pa är hur pass respektive teologs position uppvisar en extern koherens, med vilket jag avser

till vilken grad positionen stämmer överens med övrig kunskap och beprövad erfarenhet om 

världen. Inom detta ryms vad Carl-Henric Grenholm kallar "erfarenhetskriterium", "vetenskaps- 

kriterium" och "integrationskriterium".23 Jag har valt att föra samman dem som ett enda kriterium 

eftersom jag anser att Grenholms uppdelning är för fingranulär, bedömningen pa det här omradet 

överlappar för mycket för att ha tre olika kriterier. Mitt främsta motiv till att granska denna externa 

koherens är att bada författarna gör ansprak pa att deras teologi inte bara överensstämmer väl med 

verkligheten omkring oss, utan att den är den bästa möjliga förklaringsmodellen för att verkligheten

ser ut som den gör inom det här omradet, och att utvärdera självbilden är en del av uppsatsens syfte.

Nästa omrade jag tittar är hur pass respektive teologs position uppvisar en intern koherens. Detta 

motsvarar Grenholms "koherenskriterium"24 och innebär att bedöma om positionen har nagra 

interna motsägelser. Detta är den viktigaste bedömningspunkten för undersökningens syfte att 

bedöma huruvida de bada författarna är konsekventa i sin bild av värdeförankringsprocessen.

Avslutningsvis kommer jag väga ihop resultatet fran utvärderingen för att förhoppningsvis kunna 

besvara frageställningen i mitt syfte.

23 Grenholm 2006 , sid 303-304.
24 Grenholm 2006, sid 303.
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2 Undersökning

2.1 Gemensam grund
Som nämndes ovan är de teologer vars texter jag ska analysera valda bland annat därför att de delar 

vissa grundpremisser vilket, förhoppningsvis, gör en jämförelse pa det omrade den här under-

sökningen fokuserar pa lättare.

Den viktigaste gemensamma grundpremissen är att bada författarna utgar ifran att kunskap om 

värden inte kan härledas fran en strikt naturvetenskaplig världsbild. I det här skriver de bada pa 

pappret helt under pa det som brukar kalls Humes lag, nämligen att det inte gar att härleda ett "bör" 

fran ett "är". Framför allt menar de att naturvetenskapen inte kan förklara det som gör en människa 

till en person. Jag kommer inte ta utrymme här för att fullständigt definiera vad som inbegrips i 

begreppet "person". Det viktigaste är att en person inte är en maskin, inte nagot som följer bestämda

regler av orsak och verkan. En person har en självständig agens.

Dessutom är bada författarna överens om att människan befinner sig i ett inkomplett eller 

korrumperat tillstand. De förklarar dock detta pa olika sätt. Enligt Tillich skapar människans förnuft

en känsla av obegränsad potential som i realiteten inte kan förverkligas. Detta skapar en känsla av 

främlingskap; "man is in a state of estrangement from his true nature".25 Den kristna traditionens 

arvssyndskoncept är enligt Tillich en mytologisk orddräkt för denna känsla. Schaeffer förklarar 

ocksa människans tillstand med den klassiska kristna dogmen om syndafallet. Men enligt honom är 

den bibliska berättelsen om Adams och Evas fördrivning fran paradiset en bokstavligt sann historisk

händelse som verkligen ägt rum vid ett bestämt tillfälle pa en specifik geografisk plats.26

2.2 Det teistiskmetafysiska perspektivet
Schaeffer menar att alla människor äger vad han kallar "moral motions" med vilket han avser en 

känsla som säger dem att vissa saker är rätt och andra är fel, vissa saker är goda, andra onda. Exakt 

vilka varierar. Men, menar Schaeffer vidare, om det nu är sa att världen endast ska förklaras utifran 

naturvetenskapen, sa blir det här moraliska medvetandet utan mening, eftersom en kasualitet med 

ursprung i att allt enbart är "partiklar och energi" inte kan förklara människan som människa, "the 

mannishness of man" som han formulerar det. Ord som "rätt", "fel", "god" och "ond" blir 

meningslösa. Det här stämmer dock inte alls med vad vi kan iaktta hos verkliga människor. Istället 

25 Tillich 2011, sid 60
26 Schaeffer 2016, sid 214
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finner vi enligt Schaeffers observation en högst verklig känsla för moraliska värden hos varje 

människa. Även de som i teorin med största bestämdhet hävdar att alla värden är relativa aterfinns i 

sitt praktiska liv ända agera utifran att de enligt Schaeffer, med vara ord, haller vissa objektiva 

värderingar.27

För att det ska vara meningsfullt att tala om en objektiv värdering sa är det i Schaeffers världssyn 

nödvändigt att den pekar mot ett i den externa verkligheten förankrat absolut värde. Det absoluta 

värdet maste pa nagot vis "finnas pa riktigt". Den enda möjligheten för detta är enligt Schaeffer att 

"final reality" är ett oändligt, personligt och tre-enigt väsen som har skapat allting som är. Detta 

pastar han är enda sättet som det gar att förklara människan som människa.28 "[W]ithout the infinite-

personal God, the God of personal unity and diversity, there is no answer to the existence of what 

exists."29 Schaeffer uttrycker med andra ord en grundsyn som är precis den som vi borde förvänta 

oss enligt Kurténs beskrivning av det teistisk-metafysiska perspektivet, och som han ibland kallar 

ett "facittänkande". Det rätta svaret pa moraliska fragor finns sa att säga givet i ett av situationen 

oberoende facit.30

Vidare är det enligt Schaeffer bara den "bibliska kristendomen" som kan förklara verkligheten sa 

som den är.31 Han poängterar genomgaende att Bibelns berättelser ska tolkas ordagrant, att allt som 

star däri refererar till händelser som ägt rum i historien och i den fysiska och/eller metafysiska 

verkligheten.32 Schaeffer räknar nämligen med att det finns tva dimensioner i verkligheten, den 

naturliga och den övernaturliga. Absoluta värden har en objektiv existens i den övernaturliga 

dimensionen som inneboende egenskaper i Guds väsen; "God’s character is the moral absolute of 

the universe."33 

Enligt Schaeffer är det enkelt att fa kunskap om de sant goda värdena, all kunskap om detta kommer

enligt honom fran vad Gud förmedlat i Bibeln genom fakta-mässiga sanningsutsagor. Objektiva 

värderingar förankras genom att de har det korrekta, bibliska, sakinnehallet:

27 Schaeffer 2016, sid 236 ff.
28 Schaeffer 2016, sid 200.
29 Schaeffer 2016, sid 204.
30 Kurtén 2016, sid 67.
31 Schaeffer 2016, sid 207.
32 T ex Schaeffer 2016, sid 50.
33 Schaeffer 2016, sid 213.
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”So [God] made the universe, he made man to live in that universe, and he gives us the Bible, the 

verbalized, propositional, factual revelation, to tell us what we need to know.”34

Guds vilja och handlande i historien är för Schaeffer nagot synnerligen konkret och objektivt. Han 

är noga med att papeka att sanningshalten hos den kristna tron pa intet sätt har med vara subjektiva 

övertygelser att göra. Det som Bibeln berättar om är för Schaeffer verkliga historiska händelser och 

faktamässigt sanna beskrivningar av hur bade den naturliga och övernaturliga verkligheten är 

beskaffad. Att pasta, som Schaeffer anser att den för honom förkastliga liberalteologin gör, att 

sanningen i religiösa utsagor kan vara subjektiv för den troende och sakna en fristaende realitet är 

enligt Schaeffer ett uttryck för en irrationalitet och inkonsekvens som tömmer utsagorna pa all 

mening.35 Efter att ha listat en lang rad av bibelpassager som innehaller referenser till verkliga 

geografiska platser och tid som förflyter summerar han till exempel:

The glory and wonder of Christ are not pushed off into a world that is “other” than our own. In each 

of these cases, intriguingly enough, there is identification of space, identification of time. There is a 

real, historic death of Jesus Christ. There is a real, historic Resurrection. And there is a real, historic 

future glorification that is meaningful in terms of space, time, and history: our own space, time, and 

history.36

Det religiösa spraket skiljer sig enligt Schaeffer inte pa nagot sätt fran ett vardagligt och väldigt 

konkret sprak:

For example, we have said that we are to love God enough to say “Thank you,” even for the difficult 

things. We must immediately understand, as we say this, that this has no meaning whatsoever unless 

we live in a personal universe in which there is a personal God who objectively exists.37

Salunda är det för Schaeffer bara denna "bibliska kristendom" som innehaller sanna absoluta 

värden, vilka Gud mycket konkret kommunicerat till oss i Bibeln. Detta ger naturligt kristendomen 

en väldigt unik position i historien för honom. Varför Bibeln skulle vara mer trovärdig än andra 

religiösa urkunder förklaras aldrig.

34 Schaeffer 2016, sid 235.
35 Schaeffer 2016, sid 209 ff.
36 Schaeffer 2016, sid 55.
37 Schaeffer 2016, sid 75.
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När Schaeffer diskuterar hur en människa maste förhalla sig för att första den fran Gud, genom 

Bibeln, givna kunskapen uppmalas en nagot annorlunda bild. Nu verkar det nämligen inte längre 

handla om ett enkelt försanthallande av fakta-mässiga sanningsutsagor. Istället krävs det att vi 

ständigt uppvisar fullständig tillit till Gud Fadern, annars har vi inte förstatt, da förnekar vi istället 

det som vi säger oss halla för sant.38 Men när vi lever i sann och tillräcklig tro skapas en önskan att 

leva ett liv med större djup och det är da vi kan ta till oss de värden (och regler) som Bibeln berättar

om i de tio budorden och i kärleksbudet.39 För att första nagonting menar Schaeffer at det krävs en 

insats varje dag. Vi maste ständigt leva aktivt i tron för att inte tappa var känsla för det som är 

verkligt viktigt. Han skriver:

The moment we accepted Jesus Christ as our Savior, we were justified and our guilt was gone once 

for all. That is absolute. But if we want to know anything of reality in the Christian life, anything of 

true spirituality, we must “take up our cross daily.”40

Pa ett annat ställe skriver Schaeffer hur människan behöver "dö ifran den här världen" och födas pa 

nytt i Guds närvaro. När man lämnar det gamla livet ska man dö ifran alla tidigare värderingar för 

att sen fyllas av nya "sanna" värderingar.41 Sa att även om doktrinen sasom fastslagen i Bibeln är 

viktig, sa är det för att första det övernaturliga nödvändigt för (den kristna) människan att i varje 

stund ("moment by moment") erfara den övernaturliga dimensionen som verklig.42 Och som vi sag 

ovan är det i den övernaturliga dimensionen som absoluta värden förankras för Schaeffer. 

Sammanfattning

Absoluta värden har en objektiv existens som egenskaper hos ett övernaturligt personligt väsen 

("Gud") som har skapat allt som är. Vi far kunskap om dessa värden genom Bibeln vari Gud 

förmedlat det vi behöver veta. Förankringen av objektiva värderingar förklaras först genom att de 

omfattar detta objektivt sanna sakinnehall, och att det i sig är tillräckligt. Men senare, i 

beskrivningen av hur den kristna människan bör leva, framgar även att vara objektiva värderingar 

formas och förankras genom att vi lever i full tillit till Gud och i tro omfamnar Bibelns budskap som

sant. Kristendomen har en unik särställning eftersom den bygger pa Bibeln som innehaller Guds 

sanna budskap till mänskligheten.

38 Schaeffer 2016, sid 34.
39 Schaeffer 2016, sid 38.
40 Schaeffer 2016, sid 49.
41 Schaeffer 2016, sid 60-61.
42 Schaeffer 2016, sid 83.
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2.3 Det existentiella perspektivet
För att förklara Tillichs syn pa hur objektiva värderingar far fäste hos konkreta människor är det 

nödvändigt att först i korthet förklara hans syn pa vad religiös tro innebär; "Faith is the state of 

being ultimately concerned"43. Jag väljer att översätta det centrala begreppet "ultimate concrern" 

som "yttersta angelägenhet". Det är ett av de centrala koncept som gör hans teologi till en av de 

främsta representanterna för den existentialistiska trosförstaelsen.

En yttersta angelägenhet är nagot som vi enligt Tillich alla omfamnar. Det är det som en människa 

tar pa allra djupaste allvar, det som för henne har absolut och villkorslös betydelse, och ger mening 

och värde till resten av tillvaron. Det som skiljer en yttersta angelägenhet fran alla andra bekymmer 

och angelägenheter som en människa kan tänkas ha är att den för personen ifraga representerar 

sanningen om den yttersta, ultimata verkligheten eller "varat självt".44 Kort sagt, en persons mest 

grundläggande objektiva värdering. Den som är bekant med Martin Luthers gudsdefinition "en Gud 

kallas det, som man väntar sig allt gott av och som man i all nöd tager sin tillflykt till"45 ser genast 

parallellen och, far man förmoda, lutheranen Tillichs inspirationskälla.

En människas yttersta angelägenhet kan till sitt innehall besta av olika saker. Tillich nämner själv 

exempel som framgang, nationen och Gud. I ett annat exempel beskriver han innebörden av sitt 

koncept sa här:

An example—and more than an example—is the faith manifest in the religion of the Old Testament. 

It also has the character of ultimate concern in demand, threat and promise. The content of this con-

cern is not the nation—although Jewish nationalism has sometimes tried to distort it into that—but 

the content is the God of justice, who, because he represents justice for everybody and every nation, 

is called the universal God, the God of the universe. He is the ultimate concern of every pious Jew, 

and therefore in his name the great commandment is given: “You shall love the Lord your God with 

all your heart, and with all your soul, and with all your might” (Deut. 6:5). This is what ultimate con-

cern means and from these words the term “ultimate concern” is derived. They state unambiguously 

the character of genuine faith, the demand of total surrender to the subject of ultimate concern.46

43 Tillich 2011, sid 15.
44 Observera att detta för Tillich inte är nagot övernaturligt. Det handlar om det oändliga som inte människans 
kognitiva förmagor konkret kan na för att det ligger bortom tänkandets händelsehorisont.
45 Luther, Martin Stora katekesen, översättning Gustaf Ljunggren, hämtad online 
http://logosmappen.net/bekskrifter/sk/sk_del1.html 2017-05-05.
46 Tillich 2011, sid 15-16.

http://logosmappen.net/bekskrifter/sk/sk_del1.html
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Tillich menar att avstandet mellan det finita och det oändliga är oöverbryggbart men att människan 

ända alltid strävar mot det ultimata. Han är inte en värderelativist som pastar att det inte finns nagra 

absoluta värden. Men vilka eller vilket av dessa värderingar som vara yttersta angelägenheter 

innefattar som representerar ett sant absolut värde kan vi aldrig fa bekräftat, vi kan bara sträva mot 

dem och pa vägen kan vi sortera bort de som visar sig representera finita värden. Han skriver:

From the subjective side one must say that faith is true if it adequately expresses an ultimate con-

cern. From the objective side one must say that faith is true if its content is the really ultimate.47

Med vara ord kan vi säga att en objektiv värdering är sann om dess sakinnehall utgörs av absoluta 

värden. 

För Tillich är tro inte nagot som man resonerar eller önskar sig fram till, "faith is not a creation of 

the will"48 som han skriver. Istället beskriver han det som "An act of faith is an act of a finite being 

who is grasped by and turned to the infinite"49 och det här har stor betydelse för förstaelsen av hur 

han menar att en objektiv värdering tar fäste, förankras, hos en person. Inför sin yttersta 

angelägenhet erfar nämligen människan enligt Tillich en känsla av helighet, av att det ultimata 

bryter igenom till var ordinära, finita verklighet och och greppar personen med fruktan och 

fascination. Objektet för denna upplevelse av helighet tar gestalt av som nagot som är, här och nu. 

Samtidigt innehaller upplevelsen av helighet, av yttersta angelägenhet, även en dom över allt som är

och därför ocksa en utsaga över hur saker och ting bör vara. Tillich formulerar detta koncist som: 

"Our ultimate concern represents what we essentially are and—therefore—ought to be."50 

Den yttersta angelägenheten pekar förvisso bortom sin representation mot det oändliga, men 

innehaller samtidigt alltid ett konkret innehall uttryckt med ett religiöst sprak. Enligt Tillich rör sig 

det religiösa spraket med symboler och myter, där de senare är systematiseringar av de förra. En 

symbol är i Tillichs förstaelse nagot som bade representerar en verklighet bortom sig själv och har 

en del i det den representerar. Symboler är nödvändiga eftersom "symbolic language alone is able to

express the ultimate"51. Vidare menar Tillich att en människa bara kan tillägna sig ett religiöst sprak 

och dess symboler genom en kulturell och social gemenskap. Utan en sadan gemenskap kan ett 

konkret innehall, till exempel värderingar, inte formuleras. Tillich skriver:

47 Tillich 2011, sid 70.
48 Tillich 2011, sid 18.
49 Tillich 2011, sid 23.
50 Tillich 2011, sid 47.
51 Tillich 2011, sid 38.
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The religious language, the language of symbol and myth, is created in the community of 

the believers and cannot be fully understood outside this community. But within it, the reli-

gious language enables the act of faith to have a concrete content.52

Om hon inte tillats tillägna sig ett religiöst sprak är risken stor att hennes yttersta angelägenhet 

kommer besta av mal och värden som är relativa och därför inte haller genom livet. Tillich är även 

noga med att förklara att allt tal som behandlar vara yttersta angelägenheter är symboliskt och 

religiöst till sin natur, även om det inte uppfattas som sadant, till exempel inom sekulära 

livsaskadningar.53

Som vi sag ovan poängterar Tillich starkt det sociala och kulturella sammanhangets roll som 

förmedlare av ett konkret innehall för människans yttersta angelägenhet(er) - och därmed även det 

konkreta innehallet för värderingar. "Cult and myth keep faith alive"54, som han skriver.

Hos Tillich finns det ytterligare ett centralt begrepp som vi maste ta i beaktande för att första hur 

han (implicit) tänker sig att värden förankras hos den konkreta personen, och det är mod:

Living faith includes the doubt about itself, the courage to take this doubt into itself, and the risk of 

courage.

/.../

The risk of faith is the concrete content of one’s ultimate concern. But it may not be the truly ulti-

mate about which one is concerned. Religiously speaking, there may be an idolatrous element in 

one’s faith. It may be one’s own wishful thinking which determines the content; it may be the inter-

est of one’s social group which holds us in an obsolete tradition; it may be a piece of reality which is 

not sufficient to express man’s ultimate concern.55

Vi maste alltsa enligt Tillich praktisera mod när vi omfamnar en objektiv värdering eftersom vi 

samtidigt maste vara medvetna om att dess sakinnehall kanske inte är sant absolut:

52 Tillich 2011, sid 27.
53 Tillich 2011, sid 39-40 + sid 52.
54 Tillich 2011, sid 84.
55 Tillich 2011, sid 74.
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The question is /.../ which of the innumerable symbols of faith is most adequate to the meaning of 

faith? In other words, which symbol of ultimacy expresses the ultimate without idolatrous ele-

ments?”56

En annan fara vi ocksa maste ta i beaktande är den inneboende tendensen i all tro att symbolen för 

det ultimata börjar förstas som att den i sig utgör det ultimata. I vilket fall tron har förvandlats till 

avgudadyrkan. Den troende maste alltid vara vaksam för detta och pröva och ompröva huruvida 

objektet för tron verkligen är det som är ultimat och inte nagonting mindre. För vart fall därmed 

specifikt att ompröva om ens objektiva värderingar verkligen pekar mot absoluta värden. Sa vi kan 

enligt Tillich aldrig sla oss till ro och hävda att vara värderingar är slutgiltiga:

Faith, if it takes its symbols literally, becomes idolatrous! It calls something ultimate which 

is less than ultimate. Faith, conscious of the symbolic character of its symbols, gives God 

the honor which is due him.57

För att beskriva hur detta testas tillhandahaller Tillich vad vi kan kalla ett bedömningskriterium. 

Detta gar ut pa att den yttersta angelägenheten innehaller ett löfte om ett fullständigt förverkligande 

av människornas potential, om att undslippa den ofullkomlighet som enligt Tillich är en av 

existensens grundvillkor. Om sakvillkoren i löftet uppfyllts, till exempel om framgang är var 

yttersta angelägenhet och vi nar denna framgang, men känslan av ofullkomlighet kvarstar, sa vet vi 

att det var ett preliminärt och inte ultimat mal.58 Tillich sammanfattar detta till sin version av det 

moraliska imperativet, som utgör en central komponent i hans etik:

The moral imperative is the demand to become actually what one is essentially and therefore poten-

tially. It is the power of man's being, given to him by nature, which he shall actualize in time and 

space. His true being shall become his actual being—this is the moral imperative. And since his true 

being is the being of a person in a community of persons, the moral imperative has this content: to 

become a person.59

Avslutningsvis menar Tillich att kristendomen far en särställning genom att den bygger pa en 

uppenbarelse-erfarenhet som pa ett slutligt sätt överbryggat klyftan mellan tro och förnuft, en "final 

revelation". Denna erfarenhet ställs, och har ställts, kontinuerligt inför samma granskande kriterium 

56 Tillich 2011, sid 41.
57 Tillich 2011, sid 45.
58 Tillich 2011, sid 15.
59 Tillich 1963, sid 20.
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som nämnts här ovan, och har enligt Tillich visat sig sta sig gentemot detta.60 Att den klarat av det 

beror enligt Tillich pa att den centrala symbolen för den kristna tron, Kristi kors, har den unika och 

nödvändiga egenskapen att den innehaller ett element av sin egen motsats. Den sa att säga bade 

bekräftar och förnekar sig själv.61

Sammanfattning

Genom sitt sociala och kulturella sammanhang erhaller människan ett religiöst sprak bestaende av 

symboler och myter. Dessa symboler används för att uttrycka hennes yttersta angelägenhet. Inför 

denna sin yttersta angelägenhet upplever människan helighet eftersom det konkreta sakinnehallet är 

symboliskt och pekar bortom sig självt mot det hon uppfattar som tillvarons grund och människo-

väsendets essens. Människan har salunda att förhalla sig till vissa värden som objektivt givna 

genom att symbolernas konkreta sida fyller hennes värderingar med innehall och upplevelsen av 

helighet förankrar dem objektivt. När det gäller hur människan bör leva för att första denna kunskap

förklaras att det krävs mod eftersom det handlar om ett risktagande da vi inte kan veta med full 

säkerhet att vi har en slutlig sanning. Vi maste därför hela tiden vara beredda att ompröva vara 

objektiva värderingar utifran en bedömning om de verkligen omfattar absoluta värden, nagot som 

inte gar att positivt bekräfta, men som däremot är möjligt att dementera. Kristendomen har en 

särställning därför att de kristna symbolerna pa ett unikt sätt bekräftar och förnekar sig själva och 

far därför en unik plats i historien.

2.4 Granskning

2.4.1 Extern koherens Schaeffer
Om man kan beskriva den vanligaste synen pa kunskap inom vetenskapen som positivistisk med 

mer eller mindre modifikation, och det anser jag man kan, sa är det en position som Schaeffer delar.

Nagot är sant om, och endast om, det "finns pa riktigt" fristaende fran människans medvetande i den

fysiska, eller övernaturliga, verkligheten. Schaeffer understryker själv att hans kristna epistemologi 

är väsenskild fran positivismen och löser alla problem som följer med denna.62 I själva verket är det 

samma syn pa fakta som nagot i alla lägen objektivt han propagerar för. Han fyller bara pa med en 

annan sorts övernaturliga fakta.

60 Tillich 2011, sid 61.
61 Tillich 2011, sid 71.
62 Schaeffer 2016, sid 219 ff.
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En annan aspekt som haller bra mot omvärlden hos Schaeffer är att den version av kristendom han 

företräder är den som, i alla fall i Sverige, är vad "gemene man" oftast ser framför sig när de tänker 

pa vad det innebär att vara kristen.63

Men det stora problemet för Schaeffers hela teologi är att den vilar pa att det är rimligt att vi 

accepterar att Bibeln innehaller absolut normerande sanning. Även inom den här undersökningens 

ramar är det ett orimligt stor diskrepans fran vetenskapliga resultat. Bade fran naturvetenskap men 

även isagogiska. Vi vet en hel del om historien kring vara religiösa urkunders tillkomst, bade de 

kristna och andra religioners. För att i ljuset av den sammanlagda kunskapen hävda att just Bibelns 

protestantiska kanon innehaller ordagranna sanningsutsagor om vad som är rätta värden men ingen 

av de andra krävs ett med vetenskaplig matt orimligt antal ogrundade metafysiska antaganden. Det 

blir i själva verket orimligt att pasta att nagon religiös urkund gör det. Inget konstigt med det 

egentligen.

Man skulle kunna invända att det teistisk-metafysiska trosperspektivet i fragan om värdeförankring 

inte star och faller med rimligheten i att anse att Bibeln är bokstavligt sann. Det finns trots allt 

manga andra versioner av detta perspektiv som inte delar Schaeffers extrema verbalinspiratoriska 

position. Men om man tar bort Bibelns normerande sanningsvärde tappar man "förmagan" att veta 

nagot om vad den teistiska guden egentligen vill. Man tappar det konkreta sakinnehallet. Alterna-

tivet blir det där man hävdar att sakinnehallet ges giltighet genom att det förvaltas av en kyrklig 

institution och det bär med sig i princip samma problem. Inga konstigheter här heller, min 

bedömning är att alla teistiska kristendomstradioner faller inom nagon av dessa tva kategorier.

2.4.2 Extern koherens Tillich
Min bedömning är att ingenting i Tillichs teologi pa det här omradet föranleder nagra konflikter 

med vetenskapliga resultat. Tvärtom utgar Tillich ifran en empirisk beskrivning av hur människor 

fungerar i hänseende till att de har objektiva värderingar och att de mest grundläggande av dessa är 

av avgörande betydelse för deras syn pa världen och förankras i nagot som ligger bortom den 

rationella kalkylen. Även om Tillichs pastaenden inte har ett empiriskt dataunderlag är de 

atminstone av en sadan natur att de är falsifierbara om man ville ta sig an det. Det har ocksa gjorts 

av till exempel Tage Kurtén, även om han pa ett ställe garderar sig nagot när han om begreppet 

yttersta angelägenhet skriver att "vi med det eventuellt far ett i empirisk forskning 

operationaliserbart begrepp"64.  I empiriska studier har Kurtén systematiserat människors 

63 Thurfjell 2015, sid 65.
64 Kurtén 1997, sid 94.
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livsförstaelse utifran begreppet grundtillit, ett funktionellt begrepp nära besläktat med Tillichs 

"yttersta angelägenhet".65 Och i och med detta sa har han om inte empiriskt bestyrkt Tillichs modell 

sa ändock visat att det existentiella perspektivet är förenligt med empirisk prövning. Dock för 

tydlighetens skull vill jag poängtera att detta inte är nagot som Tillich själv gör eller ens verkar anse

vara nödvändigt.

En nackdel för Tillich här är att det sprak och de termer han använder avviker fran den 

vardagligaste förstaelsen. Detta är inget fällande argument, man maste fa använda och definiera de 

termer man behöver, men ändock gör det förmodligen Tillichs teologi svarare att ta till sig för 

manga.

2.4.3 Intern koherens Schaeffer
Det stora interna koherensproblemet för en teistisk förstaelse av kristendomen är saklart teodicé-

problemet, men det är lyckligtvis utanför den här undersökningens omrade. Men min analys visar 

pa ett annat inneboende problem i Schaeffers syn pa värdeförankring. Av vad jag kunnat fa fram 

pastar han nämligen som vi sag först att objektiva värderingar skapas fran försanthallandet av 

absoluta värden sasom givna i Bibeln. Det som krävs enligt denna grundsyn är en förnuftsmässig 

insikt om dessa givna sanningars giltighet pa ett enkelt och objektivt sätt. Därefter motsäger han sig 

själv när han kommer in pa hur människan maste leva. Da beskriver han att processen kräver ett 

aktivt trosarbete för att "Guds sanning" ska ga upp för människan. Alltsa samma position, att det 

finns en subjektiv inre komponent av tro, som han tidigare med kraft förkastat när han talat om 

"liberalteologerna" och hävdat att den externa sanningen blir giltig av sig själv. I texterna jag 

analyserat finns det inga tecken pa att Schaeffer själv uppmärksammat denna motsättning. Det kan 

vara sa att det är ofrankomligt att förankringen av objektiva värderingar innehaller en komponent 

inre övertygelse, och att Schaeffer tillmötesgar detta implicit. För den position som han tillslut 

sammantaget hamnar i har för mig pafallande likheter med Tillichs när man bortser fran det 

konkreta sakinnehallet. Det räcker inte med att sanningen är given i Bibeln, den individuella 

människan maste även omfamna den som sin yttersta angelägenhet, som Tillich skulle sagt. Det sätt

Schaeffer talar om "tilliten till Gud" som grundläggande för att vi ska kunna första de rätta värdena 

klingar för mig i stor samklang med den funktionella trosförstaelse som Kurtén definierar som "att 

själva tillitsrelationen (i vissa fall) är mera primär än en kunskap om det man litar pa".66 Denna 

grundtillit, som vi redan stöt pa ovan, beskriver Kurtén som nagot som för en människa "concerns 

ultimate values in his life". Grundtilliten rör det som en person upplever som det viktigaste i livet 

65 Kurtén 2013, sid 139.
66 Kurtén 2013, sid 140.
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och som gör det värt att leva.67 Som jag visade i textanalysen är det enligt Schaeffer först när hans 

bibliska kristendoms budskap uppnatt den funktionen hos den kristna människan som hon till fullo 

förstatt dess mening. 

2.4.4 Intern koherens Tillich
Tillich pastar sig inte vara värderelativist. Samtidigt föresprakar hans modell inget specifikt innehall

och det är upp till varje människans upplevelse av helighet att formera de objektiva värderingarna. 

Därför är det intressant att halla kvar sökljuset lite extra pa detta pastaende. Haller det verkligen att 

inte kalla Tillich för värderelativist? Jag menar att det gör det eftersom han som jag klarlade i 

analysen tillför ett negativt kriterium gentemot vilket olika symboler maste prövas i praktiken.

Da kan man istället ifragasätta detta kriterium utifran att det skulle tillföra ett värdematt som inte 

inbegrips i modellen, men även här klarar sig Tillich eftersom kriteriet endast faller tillbaka pa att 

utvärdera trosinnehallet utifran dess egna föresats, att representera den yttersta verkligheten. Det 

kan alltsa ses som en a priori-sats som endast kräver grundläggande logik.

Den stora svagheten hos Tillichs modell uppstar när han ska motivera varför kristendomen har en 

särställning. Han är ju trots allt en protestantisk apologet, pa manga ställen i hans skriverier är det 

tydligt att det är sa han ser sitt uppdrag. Genomgaende i Tillichs modell ligger en betoning pa ett 

ständigt överprövande av de symboler och myter man använder för att uttrycka sin yttersta 

angelägenhet. Nagot som vi även kunnat förvänta oss utifran Kurténs formulering av det 

existentiella perspektivet sa som beskrivet i inledningen. Därför kommer införandet av Tillichs 

kristocentrism väldigt abrupt. Som jag visade ovan motiverar han detta med att han anser att 

kristendomen bygger pa en för historien unik "final revelation"68 och uttrycks med vissa unika 

symboler, särskilt korset. Fran ett metaperspektiv maste dock konstateras att korsets egenskap att 

som en symbol som bade bekräftar och förnekar sig själv egentligen ingar i symbolen som helhet. 

Det kan framför allt inte bade vara sant att vi inte kan veta nagot slutgiltigt om den yttersta 

verkligheten, utan endast sträva efter mer och mer träffande symboler, och att vi redan har tillgang 

till en symbol som överträffar alla andra som finns eller skulle kunna finnas. Det blir alltsa en 

självmotsägelse att det över huvud taget skulle kunna finnas en "final revelation", det gar emot 

resten av modellen. Istället införs ett antagande som i viss man liknar det som gör att Schaeffer far 

problem med den externa koherensen som jag visade ovan.

67 Kurtén 1998, sid 131.
68 Tillich 2011, sid 61.
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2.5 Slutsatser
Jag har visat att det teistisk-metafysiska perspektivet i Francis A. Schaeffers version inte till fullo 

kan sägas motivera hur objektiva värderingar förankras utifran sin egen förklaringsmodell om 

värden. Detta för att Schaeffers teologi innehaller en inre motsättning mellan en förklaringsmodell 

som gar ut pa att absoluta värden bör förstas som fran människan fristaende sanningar och en 

position när det gäller hur människan bör leva för att första dessa värden som liknar det 

funktionella, existentiella perspektiv som han samtidigt tar avstand ifran. Jag visade att detta blir 

särskilt tydligt i jämförelse med Tage Kurténs existentiella begrepp grundtillit. 

Jag har vidare visat att det existentiella perspektivet i Paul Tillichs variant klarar av att halla en 

konsekvent linje när det gäller att förklara värdeförankringsprocessen, men att Tillich stöter pa en 

inre motsättning när det gäller att motivera en unik roll för kristendomen och dess speciella 

värderingsmässiga sakinnehall. När han ända lyfter in en sadan betoning blir effekten att hans 

teologi pa ett sätt slutar där Schaeffers börjar, i ett ogrundat bejakande av en inom kristendomen 

förmedlad speciell sanning. 

I en slutlig jämförelse visar det sig alltsa att de bada perspektiven inte är sa motsatta som den första 

anblicken antyder. Speciellt genom att det teistisk-metafysiska perspektivet pa sätt och vis bygger 

pa det existentiella, funktionella, perspektivet. Men även genom att det existentiella perspektivet i 

vissa fall kan omfatta det teistisk-metafysiska, om det är den typen av symboler och myter som 

används som konkret sakinnehall. Och även om jag inte undersökt den saken sa är det inte speciellt 

langsökt att anta att sa väldigt ofta är fallet. En betydande skillnad mellan Schaeffer och Tillich som

trots allt behöver pekas ut är att Tillich föresprakar ett kriterium, hans moraliska imperativ, med 

vilket vara trossatser om den yttersta verkligheten ständigt bör utvärderas, medan Schaeffer a sin 

sida hävdar att de är en gang för alla slutligt givna i Bibeln. Och för i ett applicerat (kristet) liv sa 

gör det givetvis en stor skillnad.

Som summering kan jag konstaterat att bada teologerna intressant nog hamnar i en liknande 

position trots att de ger sig ut at sa olika hall. Nämligen den att objektiva värderingar för den 

konkreta människans inte kan förankras genom färdiga läror. Som jag kan utläsa sa verkar bada när 

allt kommer omkring mena att värdeförankringen handlar om en upplevelse individen har av att sta 

i relation till Gud, förstadd antingen som metafysiskt väsen eller som en existentialistisk yttersta 

verklighet. 
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2.6 Avslutande kommentarer
Jag vill avsluta med en tanke i alla fall jag kommer ta med mig fran den här undersökningen. 

Kanske borde vi prata mindre om det jag definierat som värden och mer om det jag kallar 

värderingar. Om vi alla blev mer medvetna om processen varigenom vara grundläggande objektiva 

värderingar formas, och till vilken grad de faktiskt med säkerhet kan kopplas till absoluta värden, sa

kan vi möta varandra över värderingskiljaktigheter lättare.

En annan sak som framkommit som jag inte kan lata bli att reflektera över är om det existentiella 

perspektivets svarigheter med att sla igenom möjligtvis hänger ihop med dess inneboende problem 

med att kunna förse kristendomen med en exklusiv status? Och om det är sa, är det inte dags att vi 

kommer över det och, i linje med ovanstaende kommentar, börjar fokusera pa vara faktiska 

värderingar och inte inom vilken tradition vi formulerat dem?
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