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1.0 Inledning 

För många människor runt om i Sverige är den lokala församlingen i Svenska kyrkan en viktig 

mötesplats för nära och kära att samlas på i krissituationer. Den lokala kyrkan kan hålla öppet vid 

händelser av kris och katastrofsituationer och där finns möjlighet att träffa församlingspersonal för 

att få tala om och reflektera över det trauma som har skett. Vid såna situationer kan många 

existentiella frågor komma upp i samband med krisen. Varför har det skett? Vem bär ansvaret? och 

kanske svåraste av allt; Vad var meningen med det hela? Lidandets problem öppnar upp stora 

existentiella frågor om godhet och ondska och Guds ansvar i det hela. I slutändan kan känslor av 

vanmakt och vrede yttra sig i hur en god Gud kan tillåta så mycket lidande? 

När sådana samtal förs tillsammans med en präst  i Svenska kyrkan kallas det för själavårdande 

samtal. Dessa samtal är mötespunkten mellan den kristna kyrkans andliga försorg gentemot den 

sökande församlingsbon. På grund av detta är det mycket viktigt att själavårdaren har en god 

utbildning att bemöta existentiella och religiösa frågor och samtidigt kan bemöta den sörjande på ett

respektfullt och tryggt sätt. Ibland medför detta dubbla ansvar att det blir ett ensidigt fokus på det 

ena eller det andra: på att Guds ord ska förmedlas och vid andra tillfällen hamnar fokuset istället 

bara på den sörjande och dennes verklighet. Båda dessa perspektiv riskerar att reducera själavårdens

funktion och effektivitet genom att ensidigt fokusera på dogmatik eller psykologi. Detta är ett 

problem eftersom båda perspektiv är viktiga för ett själavårdande samtal, eller som Berit 

Okkenhaug skriver i boken Själavård: en grundbok: ”Själavården måste både kunna lyssna på den 

verklighet som människan lever i och visa vägen till Gud.”1 Därför behöver en god själavård 

innehålla ett teologiskt synsätt som är väl förankrat både i den kyrkliga traditionen men som också 

kan möta människor i deras situation. Detta arbete undersöker just hur en sådan teologi skulle 

kunna se ut utifrån frågan om ondskans problem. 

1.2 Syfte

Syftet med mitt arbete är att undersöka vilka implikationer olika teologiska förklaringsmodeller på 

ondska kan få för själavårdande samtal i Svenska kyrkan. I Svenska kyrkan finns inte en klar bild av

vad ondska faktiskt är och vart det kommer ifrån. Detta gör att ett mycket stort ansvar läggs på den 

enskilde prästen och diakonen i det själavårdande samtalet. Då är det av yttersta vikt att den teologi 

som hen utgår ifrån är förankrad i Svenska kyrkans tro och lära för att faktiskt kunna användas av 

personal  som är verksamma i samfundet. Det är också viktigt att perspektivet kan leda till att den 

1 Okkenhaug, Berit, Själavård: en grundbok, Libris, Örebro, 2004, s. 35
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sörjande kan använda sig av modellen för att kunna reflektera och bearbeta sin egen upplevelse av 

tillvaron och de problem som kan finnas där. Därför kan det här arbetet vara en hjälp till att ge       

vidare förståelse för vilka implikationer olika förklaringsmodeller av ondska kan medföra för 

besökare som kommer till Svenska kyrkan för stöd. Om synen på ondska varierar i Svenska kyrkan 

är det viktigt att personalen har en klar bild över sin egen syn och vad det kan innebära i mötet med 

den sörjande. 

1.3 Frågeställning 

Jag har valt att formulera min frågeställning som följande: 

Vilken förklaringsmodell är mest rimlig att använda för ondska i Svenska kyrkan? 

1.4 Teori 

För att anknyta till nödvändigheten av ett synsätt som tar tillvara på både individ och dogma tänker 

jag använda mig av David Tracy och hans syn på teologi som en ömsesidigt kritisk korrelation 

mellan tradition och situation. Med detta menar Tracy att både traditionen och samtiden behöver 

tolkas. I teologi blir själva poängen att tolka ur dessa två perspektiv från början till slut. Så fort som 

vi börjar tolka den ena så gör vi det i ljuset av den andre.2 Då kan också kritiska synsätt uppkomma.

Detta gör att en teolog oundvikligen måste ta ställning till och konfrontera vissa sanningsanspråk 

som ämnet har. Traditioner har tidigare blivit utmanade av samtida iakttagelser likaväl som 

traditionen konfronterat samtida synsätt om samhället och människan.3 Därför är det viktigt att en 

nutida teologi om ondska för Svenska kyrkan befinner sig dels i den klassiskt dogmatiska synen och

samtidigt vågar utmanas av nya tankar och perspektiv. Det är då en tradition och en samtid kan 

berikas med en större förståelse över människans livsvillkor. Det är också som tidigare nämnt 

nödvändigt i det själavårdande samtalet att teologin kan möta den enskilda människan i dennes 

existentiella frågor och där erbjuda en väg till ett möte med Gud. 

I och med att detta arbete fokuserar på ondska i en svenskkyrklig kontext så betyder tradition i det 

här fallet Svenska kyrkans bekännelseskrifter och jag har valt att utgå från en av dem: Confessio 

Augustana. Texten är relevant att utgå ifrån eftersom den på ett grundläggande sätt befäster och 

förklarar vad som är en grundläggande syn på luthersk teologi och behandlar dessutom frågor om 

ondskan och dess ursprung på ett sätt som är relevant för det här arbetet. Med situation  

2 Tracy, David. ”Theological Method” i Christian theology: an introduction to its traditions and tasks, 2. ed., rev. and 
enlarged, King, Robert Harlen & Hodgson, Peter Crafts (red.), Fortress Press, Philadelphia, 1985 s. 52

3 Tracy, 1985, s. 57
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menar jag att förklaringsmodellen behöver vara rimlig att utgå ifrån för en kristen i ett modern 

samhälle i dennes möte med ondskan. 

Ondska är ett centralt begrepp för det här arbetet. Det finns många olika definitioner av det men det 

är inte intressant att försöka fånga in så många aspekter som möjligt av ondskan utan fokuset 

kommer att vara att hitta en definition av ondska som utgår från mitt källmaterial. Ondska går att 

dela upp i två större kategorier; en bred och en smal.4 I den breda så behandlas ondskan från två 

aspekter: naturlig och moralisk ondska. Den naturliga ondskan är händelser som orsakar lidande 

utan en moralisk agent, exempelvis en jordbävning. Den moraliska ondskan innefattar en agent som

utför en medveten handling som orsakar lidande. Det är i den breda synen på ondska som teologin 

oftast uppehåller sig eftersom fokuset blir på ondskan på en kollektiv och metafysisk nivå, medan 

fokuset i den smala blir att försöka förstå varför en individ handlar som hen gör. I den smala 

kategorin diskuteras enskilda onda handlingar som brukar ses som de allra värsta och ohyggliga 

formerna av ondska. Här diskuteras ofta implikationen av ondska i mer politiska, moraliska och 

juridiska kontexter.5 I den breda blir frågor såsom vad som är ondskans ursprung, mening och hur 

den kan stävjas intressanta. Här förflyttas ansvaret från individ till kollektivet och till agenter 

utanför det mänskliga som skulle kunna stå som ansvariga. Mitt arbete kommer att behandla 

ondskan ur ett brett perspektiv eftersom alla tre förklaringsmodeller som jag kommer använda 

kommer diskutera ondskans problem utifrån det kollektiva ansvaret som människan har över 

ondskan och resonerar över dess ursprung i människan, Gud eller djävulen. 

Ett vanligt fokus inom den breda synen är att bemöta de problem som uppkommer mellan ondska 

och Guds godhet.6 Detta brukar kallas för teodicéproblemet. Jag har valt att inte diskutera det i detta

arbete eftersom mitt syfte med uppsatsen inte är att hitta en förklaringsmodell som bäst besvarar de 

problem som teodicéproblemet skapar. Fokuset för det här arbetet är att undersöka ondskan från ett 

existentiellt perspektiv: hur ska man hantera och förstå ondskan som människa och hur kan det stå 

som hjälp i själavårdande samtal? I ett sånt samtal är det faktiska teodicéproblemet av underordnad 

mening i jämförelse med att till exempel förstå olika synsätt på ondska och dess praktiska funktion 

för en individ. Hur tankarna håller i ett verkligt möte människor emellan är en viktig aspekt av 

filosofi. 

4 https://plato.stanford.edu/entries/concept-evil/ (Hämtad 2017-04-17)
5 Ibid
6 Ibid
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1.5 Metod och material 

I mitt arbete kommer jag att utifrån ett fiktivt fall applicera olika förklaringsmodeller på ondska för 

att se vad för konsekvenser dessa skulle ha på det själavårdande samtalet. Fallet kommer utgå ifrån 

en liten landsortsförsamling där en församlingsbo råkat ut för ett slagsmål som slutat med grov 

misshandel och kyrkan öppnas upp för att anhöriga och andra ska få någonstans att samlas och finna

stöd. På plats finns en präst som kan erbjuda själavårdssamtal. 

Jag har valt tre olika förklaringsmodeller att studera; ett lutherskt, ett mystikt och ett 

liberalteologiskt. Dessa tre spår är synsätt som är frekventa i Svenska kyrkan och används såväl i 

material, sociala medier och av representanter för samfundet. Under 2017s reformationsjubileum 

har Svenska kyrkan försökt att reflektera över sitt lutherska arv och därför har Martin Luthers syn 

på rättfärdiggörelse och människans fria vilja blivit mycket relevant. Det mystiska perspektivet har 

tidigare varit mer kontroversiellt i lutherska sammanhang men har skapat intresse i Svenska kyrkan,

bland annat genom före detta ärkebiskop K.G Hammar.7 Även det liberalteologiska perspektivet 

finns bland många kristna i samfundet och varit en del av bibeluttolkningen sedan mitten av 1800-

talet. Jag kommer att redovisa varje förklaringsmodell för sig med början i det lutherska, mystika 

och slutligen det liberalteologiska. 

Förklaringsmodellerna kommer utgå från tre olika böcker som är skrivna av teologer i respektive 

fåra. Den första boken är Om den trälbundna viljan av Martin Luther och behandlar ett klassiskt 

lutherskt synsätt på ondska. Boken behandlar Luthers syn på människans oförmögenhet att välja 

mellan det goda och det onda på grund av sin syndfullhet. Den andra boken  Aurora the Day-spring 

or the dawning of the day in the east skriven av Jacob Böhme behandlar ett mystikt perspektiv. Han 

reflekterar över ondskans ursprung, varande och hur den förhindras i relation till Gud, människor 

och naturen. För det liberalteologiska perspektivet har jag analyserat John Hicks bok Evil and the 

God of love. I boken presenterar Hick en historisk överblick på hur ondskans problem har besvarats.

Hick vänder sig mot den Augustinska förklaringsmodellen som han menar har setts som 

allenarådande trots att det bara är en av många tolkningar. Istället föreslår han en förklaringsmodell 

som utgår från kyrkofadern Irenaeus. 

Arbetet kommer inte presentera några undersökningar över hur frekventa dessa böcker är i 

samfundet eftersom relevansen för en sån slutsats är sekundär. Jag vill undersöka hur olika 

förklaringsmodeller kan stå som möjlig grund för ett samtal om ondska, inte kategorisera huruvida 

7 http://www.dn.se/arkiv/inrikes/ny-arkebiskop-mystik-och-tystnad-lockar-k-g-hammar-vill-att-vi-ska-soka-ordlosa-
upplevelser/ (Hämtad 2017-04-13)
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de faktiskt används idag inom Svenska kyrkan. På dessa böcker kommer jag göra en 

innehållsmässig idéanalys med utgångspunkt i fyra olika analysfrågor: 

– Vad är ondska?

– Hur uppkommer ondska?

– Vad är människans/Guds ansvar i ondska? 

– Hur kan ondskan stoppas/förhindras? 

Jag har valt att göra en idéanalys för att på ett strukturerat sätt kunna få en överblick över respektive

förklaringsmodell och deras förhållande till ondskan. En idéanalys är enligt Carl-Henric Grenholm 

att analysera innehållet i en vald text för att klargöra och beskriva vad som står i texten och se hur 

dess logiska struktur ser ut. Detta gör att det är möjligt att också ta ställning till en texts rimlighet i 

förhållande till vad som författaren har skrivit.8 Detta är en bra metod för min uppsats eftersom 

själva huvuddelen av mitt arbete utgörs av att strukturera upp tre olika förklaringsmodeller och testa

deras giltighet. För att se om förklaringsmodellerna är rimliga att använda i själavårdssamtal i 

Svenska kyrkan kommer jag ställa upp tre kriterier som måste uppfyllas av respektive 

förklaringsmodell: 

– Ett koherenskriterium

–  Ett förståelsekriterium 

– Ett pragmatiskt kriterium 

Med ett koherenskriterium syftar jag på att förklaringsmodellen måste vara grundad i Svenska 

kyrkans tradition. Skiljer sig perspektivet för mycket från vad som är Svenska kyrkans lära är 

perspektivet inte begripligt i en svenskkyrklig kontext. Därför behöver perspektivet på en 

grundläggande nivå vara kompatibel med centrala föreställningar inom evangelisk-luthersk tro.  

Detta skulle exempelvis kunna vara föreställningen om Guds nåd eller Kristus centrala plats. Här 

kommer jag använda mig av Confessio Augustana för att testa det. 

Jag har också inkluderat ett förståelsekriterium som innebär att modellen behöver använda sig av 

symboler och en begreppsvärld som går att förstå och som talar till människor idag. Carl-Henric 

Grenholms beskriver i sin bok  Att förstå religion att symboler och metaforer fungerar endast om 

8 Grenholm, Carl-Henric, Att förstå religion: metoder för teologisk forskning, Studentlitteratur, Lund, 2006, s. 215
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avsändare och mottagare av en text befinner sig i liknande sociala sammanhang. Betydelsen 

existerar i den sociala gemenskapen och är något som enskilda individer i kontexten inte kan 

påverka själv.9 Två av de perspektiv som jag kommer använda i det här arbetet härstammar från

första hälften av 1500-talet och 1600-talet vilket påverkar hur kompatibla världsbilderna är som 

målas upp i respektive perspektiv med en modern syn. En stor skillnad mellan tidsperioderna är att 

människor har en annan tillgång till kunskap nu vilket också gör att varje persons världsbild är 

formad från flera olika kunskapskällor. En religiös person kan hämta kunskap från sin religion, från 

naturvetenskapen eller från sekulära livsåskådningar. Detta gör att perspektivet behöver kunna vara 

relevant i relation till en modern människas övertygelser om människans tillvaro. Det innebär inte 

att perspektivet behöver överensstämma med alla möjliga synsätt, däremot finns det grundläggande 

antaganden om världen som perspektivet inte helt kan förbise. Ett sådant exempel är 

evolutionsteorin. Perspektivet behöver vara relevant för en nutida situation. 

Slutligen har jag inkluderat ett pragmatiskt kriterium som innebär att förklaringsmodellen ska kunna

hjälpa människor att leva goda liv. Detta innebär att modellen kan hjälpa en troende att resonera 

kring och bearbeta upplevelser av ondska och därmed kunna hantera livet bättre. Om modellen inte 

kan hjälpa en människa till mer positiva upplevelser av att vara människa är den meningslös i ett 

själavårdande samtal. Marjorie Suchocki lyfter detta i boken Philosophy of Religion: An anthology 

där hon skriver att den ultimata domen mot ett filosofiskt tankesätt är inte huruvida den funkar rent 

logiskt eller att den är koherent utan ett pragmatiskt kriterium som avgör vilka inkluderande, goda 

konsekvenser det medför.10

1.6 Forskningsläge

Det finns flera böcker som har skrivits på ämnet ondska. Claudia Card använder ett smalt perspektiv

när hon i sin bok The atrocity Paradigm – A theory of evil behandlar ondska i relation till offer och 

förövare. I boken diskuterar Card hur förhållandet ser ut mellan båda parter och vilken makt som 

kan finnas mellan dem. Fokuset på ondskan i hennes bok är det hon kallar atrocities, illdåd som 

orsakas av moraliska agenter i större skala och med större skada än andra former av ondska. Hennes

bok är ett mycket viktigt bidrag till ondskebegreppet eftersom boken lyfter fram hur offer för illdåd 

trots sitt lidande kan ha en viss makt gentemot ondskefulla handlingar och därmed nyanserar hon 

också begreppet offer. 

9 Grenholm, 2006, s. 207-208
10 Suchocki, Marjorie, Hypatia,Vol. 9, No. 4, Feminist Philosophy of Religion (Autumn, 1994), s. 57-68

6



En bok som utmanar det smala perspektivet och människans ansvar genom att lyfta in en bred 

förståelse av ondska är On Evil av Terry Eagleton. I boken får en mer traditionell bild av ondska i 

form av en metafysisk kraft komplettera den samtida synen på personlig ondska. Han argumenterar 

för att begreppet ondska har en relevans i nutida diskurs inte bara som mänskliga handlingar utan 

som en faktiskt kraft som påverkar människor. Ondskan är ett slags varande som resulterar i icke-

existens i form av död och förstörelse. Samtidigt resulterar det paradoxalt också i ett slags skapande

genom att producera meningslöshet. Eagleton lyckas lyfta fram en alternativ form av ondska som 

hämtar kunskap från en traditionell syn men som fyller en funktion i en nutida situation och vidgar 

därför det breda ondskebegreppets anspråk till mer än bara teologins område och kan därmed vara 

relevant för gemene person. 

Paul W. Khan har skrivit ett framstående verk om den teologiska ondskan i boken Out of Eden: 

Adam and Eve and the Problem of Evil. I boken utgår han från ett traditionellt perspektiv från 

genesisberättelsen för att härleda ondskan från det ursinne som människan känner över den 

dualistiska känslan av att både vara en avbild av en oändlig Gud men samtidigt leva ett ändligt liv. 

Ondskan ursprung blir därmed människans flykt från döden. Alternativet till ondska är för honom 

inte godhet utan kärlek, för kärleken övergår döden. Boken är ett intressant inlägg i diskussionen 

om ondska eftersom Khan väljer att utgå från skapeleseberättelsen istället för att försöka revidera 

eller förkasta den som utgångspunkt. På så vis använder han sig av det teologiska perspektivet för 

att kunna påvisa sanningar om människans natur idag. Hans bok blir ett konkret exempel hur 

traditionen kan spela roll för samtidens frågor om ondska och mänsklig tillvaro. 

En annan bok som utgår från traditionen fast med ett annat perspektiv är Satan and the Problem of 

Evil: Constructing a Trinitarian Warfare Theodicy av Gregory A. Boyd. Bokens huvudsyfte är att 

presentera en alternativ förklaring till teodicéproblemet. Han menar att Gud har gett ett visst mått av

frihet till varje moralisk agent och därmed blivit tvingad till att observera konsekvenserna av deras 

handlande under en viss tidsperiod. När en agent agerar utanför dessa ramar är Gud därmed inte 

längre bunden till att endast observera och han kan gripa in. Författaren menar att det existerar ett 

kosmiskt krig mellan Gud och satan där människorna tvingas välja en sida. Hur det eskatologiska 

slutet kommer ske menar han är öppet för Gud på grund av den frihet som varje människa har. Hans

bidrag är viktigt eftersom han handskas med ett kontroversiellt kosmologiskt perspektiv som på 

många sätt lämnats inom nutida teologi men som fortfarande existerar i bibliska skrifter och 

mänskliga erfarenheter av det guddomliga. Den dualistiska bilden som han behandlar är också en 

del av det material som det här arbetet kommer analysera. 
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Det har inte skrivits några uppsatser på det specifika ämnet Svenska kyrkan och dess syn på ondska 

men det har skrivits en masteruppsats av Birgitta Bane med utgångspunkt i den katolska kyrkan. I 

Det onda och den onde: kontrasterande uppfattningar om det onda inom katolska kyrkan söker hon 

svar på hur ondska uppfattas i ett katolskt sammanhang. I uppsatsen undersöker hon den schism 

som finns i katolska kyrkan mellan en tydlig dogm men väldigt varierande syn inom det katolska 

samfundet i praktiken. I arbetet  försöker hon klargöra och logiskt strukturera upp katolska kyrkans 

lära och dess implikation genom att presentera och analysera dogmer som finns inom kyrkan. Mitt 

arbete har ett liknande syfte men mitt huvudfokus kommer vara att testa hur olika teologiska synsätt

skulle kunna fungera som modell i en svenskkyrklig kontext. 

Mitt arbete bidrar till ett nytt perspektiv på ondska utifrån ett svenskkyrkligt perspektiv. Det har 

också ett fokus som varken ensidigt undersöker ondskans problem ur ett filosofiskt perspektiv eller 

ett strikt psykologiskt perspektiv på individnivå utan försöker hitta en teologisk medelväg som kan 

användas för att resonera kring ondska i en filosofisk och teologisk miljö tillsammans med en 

individ och dennes existentiella oro. 

1.7 Disposition

Mitt arbete kommer att vara uppdelat i tre delar. I den första delen kommer jag presentera en 

bakgrund som beskriver den ambivalenta ställning som ondskan har i Svenska kyrkan. Detta för att 

kunna ringa in vilket problemområde som går att finna idag i samfundet. Därefter kommer jag 

utföra själva analysen som behandlar de tre förklaringsmodellerna. Den första förklaringsmodellen 

kommer vara det lutherska. Därefter kommer jag beskriva det mystika och slutligen det 

liberalteologiska. Strukturen för detta kommer vara de fyra analysfrågorna. Den andra delen 

kommer att behandla de tre perspektiven utifrån de tre kriterier som valts för att se vilka för och 

nackdelar de medför och huruvida de är rimliga att använda i Svenska kyrkans själavård. Som hjälp 

kommer jag använda mig av Dorothee Sölle, Eva-Lotta Grantén och Robert W. William för att 

bygga upp min argumentation. I det tredje kriteriet kommer modellen även prövas på mitt 

fallexempel. Slutligen i den tredje delen kommer en kort slutsats om vilket perspektiv jag anser är 

rimligast. 

1.8 Fallexempel 

Min analys kommer att appliceras på en fiktiv händelse i en fiktiv stad där ortsbefolkningen fått 
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bevittna en hemsk misshandel. Fallet har tagit inspiration från verkliga händelser men är inte 

baserad på någon specifik händelse. Nedanstående fall kommer vara en del av det pragmatiska 

kriteriet och förklaringsmodellen behöver därför kunna bemöta nedanstående fall på ett rimligt sätt. 

Fallet: 

På den lilla orten Karlby i Karlstad stift har en händelse fått hela orten att engagera sig. En ung 

man har misshandlat en annan person så brutalt att denne ligger på intensivvårdsavdelning med 

allvarliga skador. Den unga mannen greps och hålls just nu för förhör. Dådet har inte missats av 

någon av de 500 invånare som bor i den lilla byn och överallt spekuleras det varför det har skett. 

Kyrkoherden i Karlby har bestämt att kyrkan ska öppna upp sina lokaler för anhöriga och vänner 

för att få en lugn och stilla plats att mötas på och tala om det som har hänt. Många människor 

förväntas dyka upp. På grund av detta har en av prästerna i församlingen fått i uppdrag att finnas 

på plats i kyrkorummet för att erbjuda själavårdande samtal. En ung tjej som är en nära kompis till

den skadade kontaktar prästen och ber om ett samtal. Samtalet rör många olika ämnen men snart 

glider det in på existentiella frågor och i sin förtvivlan börjar kompisen att ifrågasätta varför 

händelsen ens hade behövt hända. Hon är arg på Gud som tillät det hända och frågar retoriskt: Om

nu Gud är så god, varför gjorde hen inget? Hur kan hen tillåta att sådan här ondska händer?!

2.0 HUVUDDEL

I den här delen kommer jag kommer börja med att ge en överblick över vilka synsätt på ondska som

finns i Svenska kyrkan idag och vilka problem som kan uppstå utifrån det. Sen kommer jag att 

analysera de tre böckerna som jag har valt genom att först ge en historisk bakgrund till vardera 

författare och sen beskriva vilka förklaringsmodeller som de ger för ondska. 

2.1 Ondskans problem i Svenska kyrkan 

Svenska kyrkan har ingen officiell ståndpunkt om ondska. Istället har olika representanter och 

officiella kommunikationskanaler förmedlat en mångfald av synsätt. På Svenska kyrkans hemsida 

är det möjligt att ställa frågor som besvaras av samfundets präster. En av frågorna som hade ställts 

var om Svenska kyrkans syn på ondska. Två olika svar gavs på frågan: först gavs ett bibliskt svar 

om syndafallet och därefter ett om djävulen.11 Synsättet som framkommer i svaret överensstämmer 

med den vi kan hitta i Confessio Augustana, en av Svenska kyrkans bekännelseskrifter.12 I Svenska 

kyrkans förbön under fastetiden benämns också djävulen som en av de aktiva parterna i världens 

11 https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1243195 (Hämtad 2017-04-21)
12 Lindroth, Hjalmar (red.), Svenska kyrkans bekännelseskrifter, 6. uppl., Verbum, Stockholm, 2005, s. 57, 63
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lidande.13

Trots det finns det flera invändningar mot den klassiska förklaringen till ondskans ursprung. En av 

dessa är Eva-Lotta Grantén, docent i etik och präst i Svenska kyrkan som föreslår en omrevidering 

av synen på vad arvsynden innebär och ett förkastande av syndafallet.14 En annan röst är Anna 

Karin Hammar, doktor i systematisk teologi och präst i Svenska kyrkan, hon har kritiserat 

arvsyndsläran utifrån den moderna synen att negativa egenskaper skulle gå i arv från människa till 

människa, speciellt i relation till barn skulle vara orimligt.15 Istället föreslår hon ett synsätt som 

fokuserar på människans ansvar snarare än skuld och skapar från det en annan sorts dopteologi.16

Synen på djävulen är också splittrad. I en intervju med då tillträdande ärkebiskop Antje Jackélen 

den 9 juni 2014 i DN berättar hon att det aldrig funnits någon egentlig tro på djävulen i den kristna 

kyrkan. ”Att tro betyder att ha tillit till, och djävulen kan man inte ha tillit till.”17 menar hon. Ett 

annat exempel är Åke Bonnier, biskop i Skara stift som skrev ett blogginlägg 2015 där han 

beskriver sin egna personliga syn på ondska. Djävulen finns inte som något metafysiskt utan som 

det opersonliga. För honom är det onda något internaliserat, det som går emot Gud.18 Det finns 

också en ovilja bland samfundets personal att tala om djävulen.19

Det finns alltså en diskrepans mellan en äldre syn på ondska som gestaltar sig i bekännelseskrifter, 

sociala medier och i liturgin och en nyare, mer modern som presenteras av ämbetsmän och 

representanter för Svenska kyrkan. Denna diskrepans behöver inte i första hand innebära något 

negativt. Samfundet innehåller många olika traditioner och teologier som växt fram under många 

århundraden som tillsammans utgör Svenska kyrkan. Samtidigt leder diskrepansen till att ett större 

ansvar läggs på de enskilda prästerna att hitta förklaringar på ondska som både ska överensstämma 

med den kyrkliga traditionen men som också överensstämmer med en samtida syn på människans 

och tillvarons varande. 

Det finns också en risk att svåra teologiska problem får stå obesvarade eller tvetydiga i en samtid 

när det är av yttersta vikt. Hur ska ondska bekämpas om samfundet inte benämner vad ondska 

13 Den svenska psalmboken, Almqvist & Wiksell läromedel, Stockholm, 1992
14 Grantén, Eva-Lotta, Utanför paradiset: arvsyndsläran i nutida luthersk teologi och etik, 1. utg., Verbum, Stockholm,

2013, s. 97  
15 Hammar, Anna Karin, Skapelsens mysterium, Skapelsens sakrament: dopteologi i mötet mellan tradition och 

situation, Acta Universitatis Upsaliensis, Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2009,Uppsala, 2009, s. 182
16 Hammar, 2009, s. 188
17 http://www.dn.se/dn-150-ar/viktigt-att-se-det-ondas-existens/ (Hämtad 2017-04-21)
18 http://blogg.svenskakyrkan.se/akebonnier/2008/09/30/ondskan/ (Hämtad 2017-04-21)
19 http://www.na.se/orebro-lan/orebro/diakonen-om-ondska-vi-pratar-inte-sa-garna-om-djavulen-i-svenska-kyrkan 

(Hämtad 2017-04-21)
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faktiskt är? I Kyrkoordningens första inledande kapitel beskrivs det att kyrkans uppgift är att 

klargöra vad den kristna tron och dess bekännelser innebär.20 Den dubbelhet eller inkonsekvens som 

kan ses i synen på ondska riskerar att skapa en förvirring över vad som faktiskt är Svenska kyrkans 

tro. Det kan också signalera att samfundet antingen inte lägger stor vikt vid frågan eller inte vågar ta

ställning. I tidigare nämnda intervjun med tillträdande ärkebiskop Antje Jackélen lutar det mer åt 

det förstnämnda. Hon citerar Nathan Söderblom och säger att: 

Inte kan man diskutera djävul och helvete. För den ene betyda de fruktansvärda verkligheter, för den andra 

är de dumt prat och elakartad vidskepelse. Låt oss tala om något annat! Men med en tyst överenskommelse: att 

hjälpas åt att bekämpa dem.21

Jag anser att det finns en stor risk i att låta viktiga teologiska slutsatser vara onämnda. För det första

riskerar det som tidigare nämnt att skapa förvirring för både medlemmar som bekänner sig till 

Svenska kyrkan men också för utomstående som inte kan förhålla sig riktigt till Svenska kyrkans 

och dennes teologi. Det finns i kyrkans uppdrag ett ansvar att klargöra vad som är dess tro, 

bekännelse och lära. Tanken på ondskans existens är dessutom så central för förståelsen av Jesu 

frälsningslära och Guds nåd att den inte går att helt förbise eller låta vara osagd. 

För det andra finns det en praktisk funktion att klargöra. I en tid av terrordåd, fattigdom, ofattbara 

lidanden och förtryck är det svårt att inte tala om ondska och för att faktiskt kunna bemöta ondskan 

på bästa sätt är det viktigt att klargöra vad som är ondska och inte och varför den existerar. Om 

ondska är något som endast finns inom människan avgör det hur människor förhåller sig till ondska.

Om ondska däremot är en metafysisk kraft utanför människan så förhåller man sig till det på ett 

annat sätt. Om ondska är både och så förhåller man sig ytterligare på ett annat sätt. Hur Svenska 

kyrkan ska sprida det goda avgörs utifrån hur deras syn är på det onda. 

Därför anser jag att en tydlighet är essentiellt för att ett budskap ska vara pålitligt och rimligt. En 

syn på ondska för ett så stort samfund behöver nödvändigtvis inte utgå från ett normativt svar, 

däremot behöver det finnas en god reflektion varför det finns olika tankar och hur förhåller de sig 

till varandra. När ett samfund tar i anspråk stora kosmologiska sanningar krävs det att 

informationen som förmedlas är öppet, transparent och tydligt för att kunna erbjuda ett meningsfullt

och adekvat svar på människors frågor om livet. 

20 https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen  (Hämtad 2017-04-21)
21 http://www.dn.se/dn-150-ar/viktigt-att-se-det-ondas-existens/ (Hämtad 2017-04-21)
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2.1 Ett lutherskt svar på ondska

Det första perspektivet som jag kommer att analysera är ett lutherskt. Martin Luther föddes 1483 i 

Eisleben i Tyskland. Han kom från en välbärgad köpmannafamilj och hans far ville tidigt att han 

skulle utbilda sig och bli jurist.22 I juli 1505 förändrades dock hans bana när han mitt under ett 

åskväder lovade att viga sitt liv till Gud som munk i ett kloster om han skonades. Kort därefter 

skrev han in sig i ett augustinskt kloster i Erfurt i juli samma år.23 Hans tid i munkklostret var inte 

lätt och han led av en svår andlig nöd.24 Den här oron och rädslan som han kände över Guds straff 

och att aldrig räcka till skulle färga hela hans teologiska synsätt och är en viktig poäng för att förstå 

hans syn på människans vilja i relation till Gud och det onda. I detta arbete har jag valt att analysera

Luthers bok Om den trälbunda viljan. Boken skrevs 1525 och är ett svar på en attack som teologen 

Desiderius Erasmus gjorde mot honom i boken Den fria viljan. Han behandlar i första hand frågan 

om människans fria vilja efter syndafallet men han behandlar också frågor om djävulens och Guds 

makt och ondskans existens. 

Vad är ondska? 

Ondska är enligt Luther handlingar som benämns som synder och utförs av en djävulsk vilja som 

befinner sig i bortvändhet från Gud.25 Huruvida dessa synder bör ses som en form av naturlig 

ondska eller moralisk ondska är svårdefinierat. Handlingarna i sig har inte någon inneboende 

ondska utan det är utifrån den vilja som utför dem. Om djävulens vilja får manifesteras så kommer 

det vara en ond handling. Människan kan däremot själv inte bestämma vems vilja som ska 

manifesteras och på så sätt saknas någon form av moralisk agent i modern mening.26 Hos Luther 

finns det alltså en stark dualism i frågan om ondskans natur. Till skillnad från tidigare kristna 

teologer och speciellt bland mystiker förkastar han synen på att det skulle finnas något mellan det 

onda och det goda.27 Dessa två krafter konstitueras av två olika väsen: Gud och djävulen och står i 

en konstant strid med varandra om människornas vilja. 

Hur uppkom ondskan? 

Ondskan har ett ursprung i synden enligt Luther.28 Synden uppkommer när djävulen har makt över 

en människans vilja och får hen att utföra olika onda handlingar. Detta tillstånd kom till genom att 

22 http://www.iep.utm.edu/luther/ (Hämtad 2017-05-24)
23 Ibid
24 Ibid
25 Luther, Martin, The bondage of the will, Revell, Grand Rapids, Mich., 1957, s. 282, 290
26 Luther, 1957, s.103
27 Luther, 1957, s. 300
28 Luther, 1957 s. 208
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människan vände sig bort från Gud genom syndafallet.29 Här gjorde människan ett uppror mot Gud 

och hamnade helt och hållet i djävulens våld.30 Det finns en likhet mellan människan och djävulen 

på så sätt att de båda gjorde uppror mot Guds ordning och därför fallit från deras ursprungliga 

väsen. Syndafallet blir därför en mycket central del i Luthers förklaring till människans tillstånd och

hens benägenhet att vilja utföra det onda. För Luther är mänskligheten på grund av syndafallet så 

förstörd och så förvriden att inget annat än ondska kan existera i hen.31 

Djävulen som efter fallet råder över människan får därför människan att synda på olika sätt. Detta 

innebär inte att människan under hot eller tvång tvingas till att utföra de onda handlingarna, 

tvärtom. Luther menade att människan med vilje syndar och begår det onda.32 Samtidigt tror 

människan att hen har kontroll över viljan. Idén om fri vilja blir därför enligt Luther inget annat än 

djävulens verktyg för att lura människan ytterligare33 Ondskan är alltså enligt Luthers resonemang 

sprunget ur människans bortvändhet från Gud som gör henne helt oförmögen själv ta sin vilja från 

djävulens grepp. 

Vad är människans ansvar i ondska? 

Människan har på grund av Adams bortvändhet en kollektiv skuld för den ondska som finns i 

världen. Den ondskan är så stor att människan egentligen inte förtjänar något annat än fördömelse i 

Guds ögon.34 Samtidigt kan hon inte på något sätt påverka sin situation eller sin vilja. Denna 

paradox leder till att människans livstillvaro blir absurd och helt hopplös. Det är också i den 

hopplösheten som räddningen ligger enligt Luther. För det är när människan förstår sin totala 

desperation och förtvivlan som människan kan bli räddad av Guds nåd.35 Här kan vi se ett 

återkommande tema som är viktigt för Luther och det är synen på högmod. Högmodet är det som 

får djävulen att göra uppror från första början och det är av högmod som människan äter av 

kunskapens träd. Slutligen är det också samma högmod som förhindrar människan från sin egen 

frälsning när hen tror på sin egna fria vilja och vägrar inse hur fördärvad hen faktiskt är. 

Viljan är helt enkelt trälbunden på grund av syndafallet. Luther beskriver situationen som om 

människan var ett djur som blev jagat av två ryttare. Den ryttare som fångar djuret kommer helt 

29 Luther, 1957, s. 317, 297 
30 Luther, 1957, s. 297, 263
31 Luther, 1957 s. 243
32 Luther, 1957 s. 102-103
33 Luther, 1957 s. 301 
34 Luther, 1957, s. 181
35 Luther, 1957, s. 100
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kunna bestämma över djuret och hur det ska röra sig.36 Därför spelar det inte heller någon roll om 

människan försöker göra goda handlingar. Detta eftersom Luther för det första menar att en 

människa utan Guds ande inte kan utföra några goda handlingar eftersom hela viljan är inställd på 

det onda. För det andra så kommer ingen handling vara god eftersom det görs i bortvändheten från 

Gud som i sig är en synd. I frånvändheten från Gud är det alltid djävulen som regerar. Det är inte 

heller möjligt att på något sätt motstå djävulen eftersom ingen människa är stark nog.37 Alltså menar

Luther att människan  har ett fullständigt ansvar för sin situation på grund av syndafallet, samtidigt 

som hon är fullständigt oförmögen att göra goda handlingar eller vända om. Hen är helt enkelt fast i

sin situation. 

Hur kan ondskan stoppas/förhindras?

Eftersom människan i sig inte kan påverka sin ondskefulla tillvaro blir det endast Gud som kan 

stoppa ondskan i människan. Detta menar Luther sker genom det guddomliga ordet. När evangeliet 

predikas möter människan Guds ord . I ordet får då människan Guds ande som ger syndernas 

förlåtelse. Gud ger detta till människan av nåd och utan krav på motprestation.38 När detta har skett 

tillräknas kristi rättfärdighet till människan och hen ses i Guds ögon som rättfärdig. Samtidigt 

menar Luther också att något förändras i människan. Guds ande fångar människans vilja så viljan 

blir fullständigt inställt på Gud och resulterar i en vilja som självmant vill utföra goda handlingar.39 

Detta innebär att lagen som finns i Bibeln inte i första hand är ett rättesnöre som människor ska foga

sig efter, detta är omöjligt utan Guds hjälp. Lagens syfte är istället att peka på vad som är synd för 

att människan ska kunna se hur fast hen är i sin onda existens och samtidigt förstå hur oförmögen 

människan är att förändra det.40 På så vis fyller lagen en lärande funktion snarare än en 

levnadsmässig. 

En viktig aspekt som försvårar ondskans förhindrande är den om Guds allsmäktighet. Eftersom Gud

är allsmäktig måste hen också påverka och få allt att röra på sig i världen. Det som inte blir rört och 

påverkat av Guds ande kan inte existera.41 Det gör att Gud också i sin allsmäktighet måste styra och 

agera även i djävulen och de som är ogudaaktiga. Denna form av handlande gör däremot inte Gud 

ond enligt Luther. Gud är i sig själv endast god men använder sig av ondskefulla instrument. Att 

säga åt Gud att avstå från att handla för att hindra ondskan vore att säga åt Gud att sluta vara Gud 

36 Luther, 1957 s. 103 
37 Luther, 1957, s. 313
38 Luther, 1957, s. 181
39 Luther, 1957, s. 147
40 Luther, 1957, s. 284, 287
41 Luther, 1957, s. 268
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och därmed också negligera hans goda handlande i världen.42 Gud gör detta handlande genom att 

låta varelsens existens avgöra dess handlingar: en ond varelse kommer utföra onda handlingar 

medan en god varelse kommer utföra goda handlingar.43

Varför Gud vill att det ska vara på det här sättet kan inte människan veta. Här skiljer Luther på det 

som är Guds vilja och Guds ord. Vad som faktiskt är Guds vilja kan aldrig människan fullständigt 

veta för den kunskapen övergår förståndet. Det kan innebära att det som kan ses som fel i mänskliga

ögon inte nödvändigtvis är fel i Guds ögon och därför kan en till synes ond vilja egentligen vara 

god. Vad som är Guds vilja har hen själv valt att hålla för okänt och då är det inte människans 

uppgift att bry sig om den.44 Istället har Gud låtit uppenbara sitt ord för människan genom Bibeln 

som ett sätt för att förstå Gud. Därför menar Luther att det enda människan kan göra är att sätta 

tilltro till det Gud lovar i Bibeln vilket är nåd från en god Gud. Det kan tyckas orimligt att 

människan bara ska acceptera en sån förklaring samtidigt som Gud har makten att straffa människan

för något som hen inte kan påverka själv, men Luther menar att det är just i orimligheten över 

människans situation som tron måste råda. 45

2.2 Ett mystiskt svar på ondska

Mysticism kan ses som en distinkt form av teologi som med hjälp av vissa traditioner, ritualer och 

upplevelser används för att få kontakt med det guddomliga som ska leda till någon form av andlig 

uppenbarelse för individen.46 Kunskapen eller vägen dit är ibland hemlig och kan bara förstås med 

hjälp av vissa former av symbolik och metaforik.47 En person som utgick mycket från detta var 

mystikern Jacob Böhme. Han föddes 1575 i  Alt-Seidenberg i Tyskland. Han kom från en välbärgad 

bondefamilj och  tog upp jobb som skomakare och levde ett tämligen lugnt borgarliv fram till år 

1600 när han enligt källor skulle ha fått en uppenbarelse om universums innersta väsen genom att se

in i en ljusstråle som reflekterades på ett tennkärl.48 Enligt honom själv var han fast i en djup 

melankoli över faktumet att vara fast i en så kall och hård värld medan Gud befann sig i en 

transcendent himmel lång bortom människorna.49 Hans uppenbarelse skulle ha fyllt honom med en 

stor glädje och fröjd och anses vara startskottet för hans författarskap. 

42 Luther, 1957, s. 208
43 Luther, 1957, s. 204
44 Luther, 1957, s. 170
45 Luther, 1957, s. 101
46 https://plato.stanford.edu/entries/mysticism/ (Hämtad 2017-05-27)
47 Ibid
48 Hanegraaff, 2006, s. 185
49 Hanegraaff, 2006, s. 185
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En av hans viktigaste böcker är Aurora the Day-spring or the dawning of the day in the east. Boken 

författades över en tolv år lång period och när handkopior av den 400 sidor långa skriften började 

sprida sig mötte han stor fientlighet främst från chefspastorn i Görlitz, Gregor Richter som genast 

började motarbeta honom. Vid hans död hade hans tankar vunnit en viss form av erkännande och 

hans mystika tankar spreds till omkringliggande europeiska länder.50 I Sverige har Böhme varit 

starkt influerande på såväl den svenska mystikern Hjalmar Ekström, som på det kända mystika 

sällskapet Flodbergskretsen.

Vad är ondska? 

Jacob Böhme har precis som Luther en dualistisk syn på ondska. Böhme menade att såväl naturen 

som varelserna i den, från födseln till döden, är i en ständig strid mellan två kvalitéer: det onda och 

det goda och kvalitéerna agerar som drivkrafter för hela alltets existens.51 Kampen drivs av sju olika

andeväsen: sammandragning, utvidgning, rotation, antändande, kärlek, ljud och harmoni som 

tillsammans samarbetar eller strider med varandra och driver ett objekt mot det goda eller det 

onda.52 Vad Böhme egentligen menar med andeväsen är oklart. I sina beskrivningar blandar han en 

slags form av abstrakt kraft med mänskliga känslor och egenskaper. Kraften är en form av rörelse 

som styr alla objekt framåt och som är beroende av varandra för att fungera. Hans Martensen som 

studerat  Böhmes teologi väljer att benämna de sju andeväsena som sju krafter.53 Jag kommer i det 

här arbetet använda ordet andeväsen som i sammanhanget syftar på både den fysiska och 

känslomässiga processen som de utgörs av. 

Sammandragningen är en slags dragelse inåt, mot sig självt. Detta korresponderar med känslor av 

ensamhet och dysterhet som uppkommer när en människa isolerar sig från omvärlden.54 Dess 

motsats finner man i det utvidgande. Det är en rörelse som alltid vill expandera och förstora upp sig 

själv. Detta kan vi se i människans sökande att alltid synas, en slags självuppfyllelse.55 Dessa två är i

en konstant kamp med varandra och ger då upphov till den tredje: rotation. När dessa två väsen 

strider mot varandra uppstår en större form av rörelse som får allt att rotera. Detta korresponderar 

med människans ångest, att vara fast i en ändlös kamp inom sig själv som inte leder till något.56 

Dessa tre utgör grunden för det som är naturen. En ständig kamp som strider inbördes men som 

50 Hanegraaff, 2006, s. 185
51 Böhme, 2016, s. 15, 19, 24
52 Böhme, 2016, s. 19-23
53 Martensen, Hans, Jacob Boehme: his life and teaching. Or Studies in theosophy, Hodder and Stoughton, London, 

1885, s. 67-68
54 Martensen, 1885, s. 68-74
55 Ibid
56 Ibid
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söker efter att frigöras från sig självt. Detta kan den inte göra av sig självt utan kräver Guds 

ingripande. Det sker genom att Guds ande sprider ett ljus över det mörka som skapar det fjärde 

andeväsendet, antändning. Då antänds andeväsendena och deras egna egoistiska lustar tämjs till 

förmån för att ljuset ska kunna regera och skapa ett lugn.57 För Böhmes tankesätt är underordning 

ett centralt begrepp som all harmoni i naturen är uppbyggt på58. När det kaotiska i naturen tämjs av 

det ödmjuka ljuset kan också det femte och sjätte andeväsendet uppkomma: kärlek och ljud. 

Kärleken är ett resultat av den harmoniska ödmjukheten och när det manifesteras i verkligheten 

uppkommer ett gudomligt ljud som sprider sig. Slutligen resulterar hela denna  konstellation i det 

sjunde andeväsendet som är harmoni. Det sjunde andeväsendet skiljer sig från de andra då det 

snarare är ett resultat av de andra sex än en egen drivkraft. 

Här går det att se att för Böhme innebär underordning en form av naturlig harmoni som konstituerar

det faktiskt goda. Det som stör den goda ordningen är dess motsats: kaos och uppror. Ondskan blir 

därmed ett resultat av att ordningen störs vilket den gör genom att balansen i de sex andeväsena 

förändras. Förändringen orsakas av en form av begär.59 När någon enskild del slukas av begärelse 

efter att själv vara högst och egoismen får råda skapas kaos och konflikt som släcker det goda ljuset 

och kärleken. Då får de tre andeväsena råda och eskalera där den onda vreden ständigt ökar.60 Enligt

Böhme är alltså ondskan den form av kaos och disharmoni som uppstår när egoismen får råda i 

människan eller naturen. 

Hur uppkom ondskan? 

Ondskan kunde inte ha sitt ursprung i en god och kärleksfull Gud enligt Böhme. Istället går ondskan

att härledas från djävulens fall.61 I det fjärde andeväsendet, alltså ljuset måste de kaotiska krafterna 

tyglas inför ljuset från Guds ande. För djävulen var begäret att bli större än Gud så stort att det var 

omöjligt att böja sig för ljuset och istället öppnade djävulen upp sitt innersta väsen för den 

brinnande egoismen som resulterade i att det goda ljuset försvann. Detta resulterade i att allt som 

fanns kvar var en total vrede.62  Böhme menar att Gud försökte ingripa utifrån sin kärleksfulla natur 

men det var meningslöst när ingen annan vilja än det onda fanns kvar i Lucifer.63 Viljans autonomi 

är en viktig del för Böhmes resonemang som återkommer genomgående i hans bok. På grund av 

57 Martensen, 1885, s. 82-83
58 Martensen, 1885, s. 133-134
59 Martensen, 1885, s. 85-87
60 Böhme, 2016, s. 78, Martensen, 1885, s. 204-207
61 Böhme, 2016, s. 83
62 Böhme, 2016, s. 150 
63 Böhme, 2016, s. 150 
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egoismen och önskan att vara större än Gud valde Lucifer själv att korrumperas och därmed blev 

inte heller Gud skyldig till det som skett. På grund av detta blir ondskan något onaturligt, en kraft 

som från början inte behövdes eller krävdes  för Guds skapelse men som blev ett resultat av en vilja 

som gjorde uppror mot Gud.64 

Böhme själv kunde inte acceptera en Gud fylld av vrede och straff som han kunde se i Bibeln om 

Gud samtidigt skulle vara kärleksfull och god. Hans svar blev att förklara Gud med hjälp av samma 

ambivalens som resten av hans tankesystem. I Gud finns det två centrum, ett i kärlek och ett i 

vrede.65 Kärleken och det goda styr över det vredgade som tvingas till en trälbundenhet.66 På samma

sätt som att det i varje objekt krävs att det mörka böjer sig för det ljusa finns det i Gud ett oändligt 

ljus som alltid böjer det onda. Det enda undantaget för det här menar Böhme är vid tidens slut när 

Gud kommer öppna upp för sin vrede för att slutligen stoppa ondskans makt för gott.67 Det är också 

denna trälbundenhet som hindrade Gud från att veta om Lucifers fall. Gud kan inte i sin godhet veta

eller vilja det onda, för då hade det aldrig varit kärlek enligt Böhme.68 Detta innebar att 

skapelseberättelsen i Första Mosebok inte var en beskrivning av världens första skapelse utan en 

beskrivning av vad vad som skedde efter striden med Lucifer. Till en början hade hela naturen och 

världen en annan form av existens än den vi ser idag.69 Efter fallet korrumperades hela världen och 

fick en dualistisk existens mellan det onda och det goda. Beskrivningen av Gud som med sitt ord 

separerar mörker från ljus är egentligen en beskrivning av hur Gud återställer en viss balans mellan 

mörkrets kaos och ljusets ordning så att liv kan uppstå. Detta gör att naturen alltid står i en 

ambivalens mellan Guds ordning och Lucifers kaos. Denna förändring som orsakades vid tidens 

början är något som Gud inte kan påverka längre utan att förgöra hela skapelsen.70 Böhme menar 

alltså att ondskans ursprung går att finna i djävulens fall som öppnat upp för en värld som kan välja 

mellan det onda och det goda. 

Vad är människans ansvar i ondska? 

Böhme vände sig mot idén att människan skulle stå ansvarig för ondskans existens i världen och 

pekar på att den naturliga ondskan snarare talar för att ondskan skulle ha kommit före människans 

skapelse. Hade människan varit ansvarig för naturens ondska eller djur och växters gifter hade 

64 Böhme, 2016 s. 170, 132
65 Martensen, 1885, s. 127
66 Martensen, 1885, s.  84 
67 Böhme, 2016, s. 29
68 Böhme, 2016 s.  151-152
69 Böhme, 2016, s. 185
70 Ibid
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människan haft samma status som djävulen själv och därmed varit helt förlorade.71 På så sätt 

förkastar han även synen på  arvsynden och fallet som något som skulle vara predestinerat.72 Adams

fall blir därför nedtonad för Böhme som menar att den korrumperade jorden som Adam först blev 

skapad av redan innehöll det goda och det onda.73

Trots att människans kropp var skapad för evigheten fanns det en längtan till det jordiska och 

bortvändheten från Gud. Detta förstärktes ytterligare av djävulens lockelser vilket kulminerade i att 

naturen själv skapade fruktträdet utifrån människans längtan. Ätandet av frukten blev snarare en 

bekräftelse hos människan att hen valt det onda mer än det goda och därför blev kroppen också en 

återspegling av det.74 Här kan vi åter igen se att viljan är viktig för Böhme som har ett större fokus 

på tankens frestelse än vad själva handlingen och ätandet har i sig. Möjligheten att synda fanns 

redan i människan, men skillnaden efter fallet var att människan började agera på egenskapen.

Martensen menade att skillnaden mellan Lucifers fall och människans är att djävulen gjorde ett 

direkt uppror mot Gud medan Adams endast var indirekt. Fallet innebär inte att Adam gjorde uppror

utan bekräftade endast hans begär för det jordiska. Kampen för människans själ handlar därför om 

människors ogjorda val vilket är orsaken till att både det himmelska och det djävulska bor inom 

honom.75 Detta gör att människans vilja alltid står i valet mellan att välja det ena eller det andra som

sen också formar hen till det änglalika eller djävulska.  När människan då öppnar upp sinnet för 

synden blir det svårare och svårare för själen att sträva åt Gud.76 På så vis menar Böhme att ondskan

både tar form som en metafysisk varelse och som ett resultat av människors inställda vilja mot 

djävulen som gör dem mer och mer djävulslika och benägna att skada varandra.

Hur kan ondskan stoppas/förhindras? 

Ondskan kan aldrig stoppas fullständigt enligt Böhme. Så länge som människan befinner sig i sin 

ambivalenta ställning kommer kampen mellan det goda och det onda att fortsätta. Det är först vid 

apokalypsen som Gud slutligen kastar bort djävulen och separerar mellan det goda och det onda.77 

Efter fallet är människan dessutom oförmögen att kunna välja det goda på grund av att hon redan 

föll för frestelsen. Istället blir Kristus centralgestalten för människans möjlighet till att bli räddad. 

71 Böhme, 2016, s. 175
72 Böhme, 2016 s. 175
73 Böhme, 2016 s. 186
74 Böhme, 2016, s. 187
75 Martensen, 1885, s. 233
76 Böhme, 2016, s. 174
77 Böhme, 2016, s. 15, 233

19



Kristus har alltid funnits som Guds centrum i form av kärlek men efter fallet blir Kristus inkarnation

i världen en väg för människan att ta sig förbi ondskan och döden.78

Där Adam misslyckades att motstå frestelsen kom Kristus och lyckades med detsamma och byter 

därför ut Adam som människans förebild.79 Åter igen blir synen på frestelsen och det egoistiska som

måste tyglas till förmån för det goda viktigt. Detta gör att passionsberättelsen blir mycket central för

Böhme eftersom då kommer det slutgiltiga beviset att det enda som kan stoppa döden och det 

mörka är att det onda fogar sig inför ljuset och kärleken.80 För att människan ska kunna återuppstå 

på samma sätt behöver Kristus bli centrum för människan och stå emot med sin vilja mot frestelsen 

och själva gå igenom helvetet som han uttrycker det, för att få livet.81 Alltså menar Böhme att det 

sker ett samspel mellan människa och Gud i bekämpandet av ondskan där varje människa efter 

kristus död och uppståndelse har en möjlighet och ett ansvar att bekämpa den ondska som skapas i 

hennes inre medan Gud har ett ansvar inför den slutgiltiga ondskan. 

2.3 Ett liberalteologiskt svar på ondska

Vad som definierar ett liberalteologiskt perspektiv kan variera kraftigt men det finns vissa 

gemensamma nämnare som brukar lyftas. För det första brukar liberalteologin fokusera mer på  

samtidens synsätt och problem snarare än att följa den historiska traditionen. För det andra intas ofta

en kritisk inställning i relation till händelser och påståenden i Bibeln som riskerar att hamna i 

konflikt med moderna vetenskapliga synsätt.82 En som arbetade utifrån dessa utgångspunkter är 

bland annat religionsfilosofen John Hick. Han föddes den 20 januari 1922 i en medelklassfamilj i 

staden Scarborough i Storbritannien. Tidigt fattade han ett intresse för religion och filosofi men 

började inte på allvar att studera det vid universitet först 1941. Hans fokus som religionsfilosof har 

varit frågan om teodicéproblemet, religiös pluralism och eskatologi.83 

I boken Evil and the God of Love presenterar Hick den historiska utvecklingen av synen på ondska. 

Genomgående i boken är konflikten mellan en kristen dualism och en kristen monism. Hick själv 

ställer sig på den monistiska sidan och presenterar ett synsätt i boken på ondska som ligger mycket 

nära kyrkofadern Irenaeus men med ett starkt universalistiskt inslag där han menar att alla i 

78 Böhme, 2016, s. 15, 33, Martensen, 1885, s. 271
79 Martensen, 1885, s. 263
80 Martensen, 1885, s. 271
81 Böhme, Jacob, The confessions of Jacob Böhme, London, 1954, s. 18
82 Martinson, Mattias, Sigurdson, Ola & Svenungsson, Jayne (red.), Systematisk teologi: en introduktion, Verbum, 

Stockholm, 2007, s. 59-60
83 http://www.iep.utm.edu/hick/ (Hämtad 2017-05-23)
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slutändan blir räddade genom Guds nåd.84 

Vad är ondska? 

Ondskan består av tre olika kategorier för Hick. Den första behandlar den moraliska ondskan som 

innefattar de handlingar människor gör emot sig själv och andra när vi vänt oss från Gud.85 Detta 

kan visa sig i olika former men är i första hand när en människa utifrån egoism ser endast till sig 

själv och sitt eget bästa. Denna ondska kallar Hick för synd.86 Den andra ondskan är den naturliga 

ondskan, det är den form av handlingar och skeenden som finns i världen som leder till lidande och 

smärta utanför en moralisk agents handlande. Han utgår från Irenaeus synsätt på ondska och menar 

att ondskan existerar som ett nödvändigt ont, en form av motpol till det goda som ska hjälpa 

människan att utvecklas till en högre form av existens.87 

Den tredje formen av ondska som Hick beskriver i sin bok är den banala och slumpmässiga ondskan

som saknar någon form av orsak eller mening. Även den har ett syfte utifrån att den skapar en form 

av grogrund för osjälviska och sympatiska handlingar som sker endast utifrån en god vilja, snarare 

än en önskan om att få något för det.88 Den mest extrema delen av banal ondska kan vi se i form av 

exempelvis de koncentrationsläger som existerade under andra världskriget. Denna form av ondska 

saknar dock  mening och kan inte fylla någon form av gudomligt syfte enligt Hick.89 En viktig 

distinktion som Hick gör i synen på ondska är mellan ondska i det långa perspektivet och det onda i 

ett kort perspektiv. Det onda är bara ont om det vid tiden slut, visade sig hindra Guds mål med 

människan. Om det däremot har hjälp Gud i sitt formande av människan kan det onda, inte vara 

ont.90 Alltså menar Hick att ondska består av tre olika former där Gud är upphovet till den första och

människan inför de två nästkommande och där den första alltid har en funktion medan de två sista 

kan ha en funktion beroende på om de stöttar Guds plan eller inte. 

Vad är ondskans ursprung? 

Ondskans ursprung går att finna i Guds syfte med skapelsen. Syndafallet eller någon form av 

kollektiv skuld från Adam existerar inte vilket gör att ondskan behöver en annan grund enligt 

Hick.91 Istället går den grunden att finna hos Gud själv. När Gud skapade världen skapade hen den 

84 Hick, John, Evil and the God of love, 2.ed., Macmillan, London, 1985, s. 341-345
85 Hick, 1985, s. 263-264
86 Hick, 1985, s. 264 
87 Hick, 1985, s. 324-327, 336
88 Hick, 1985, s. 333-336
89 Hick, 1985, s. 289, 361
90 Hick, 1985, s. 339
91 Hick, 1985, s. 248-249
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med möjligheten för lidande och skada. Detta går att se både i djurriket och bland människor. Syftet

med lidande och skada är att se till att saker utvecklas och förändras. Utan någon form av negativt 

stimuli menar Hick att evolutionen aldrig hade kunnat leda fram till människans uppkomst.92 

Människan hade heller inte utvecklat någon form av civilisation eller förståelse för världen om Gud 

ständigt ändrade dess existens för att förhindra lidande och skada. På så sätt blir ondskan ett 

nödvändigt ont som behövs för någon form av meningsskapande i världen.  

Den moraliska ondskans ursprung finner Hick i människans fria vilja.93 Han menar att Guds mål 

med människan var att skapa en varelse som Gud kunde ha en relation med. För att kunna göra det 

menar han krävs det att varelsen har en fri vilja där hen kan avvisa eller bekräfta Guds kärlek.94 För 

att valet skulle vara ett faktiskt fritt val har Gud dragit sig tillbaka och människan är lämnad i en 

värld som på många sätt antyder på att Gud inte existerar. Samtidigt lämnar Gud tecken efter sig 

som ska peka på existensen av en Gud. Gudsrelationen som Hick talar om bygger på en 

underkastelse inför faktumet att människan är så liten och obetydlig men ändå förstår att hon är 

älskad av Gud.95 När en sån gudomlig kunskap besitter människan kan hon inte vara fast i egoism 

och självömkande. Däremot kan människan utan Gud fastna i sitt inre där egoism får råda och 

synden får en plats att breda ut sig som leder till moralisk ondska.96 Ondskans uppkomst går därför 

att finna i Guds syfte med världen och i människans sökande inåt istället för utåt mot Gud. 

Vad är människans ansvar? 

Människan står ansvarig för de handlingar hen utför som en fri handlande varelse.97 För Hick finns 

det ingen form av metafysisk kraft som frestar eller hindrar människan från att utföra det onda, det 

är endast hen själv och sina egna egoistiska begär. Som tidigare nämnt finns det ett ändamålsenligt 

syfte med människans existens. När hon öppnat sig för Gud kan hon också få en kontakt med 

densamme och med hjälp av Kristus som förebild utföra goda handlingar och då bryts 

självcentreringen. Detta gör att hen börjar transformeras genom helig ande från att vara Guds avbild

till att bli gudalik.98 För Hick sker aldrig förändringen som ett kollektiv där hela mänskligheten går 

mot en ny form utan det sker alltid utifrån individer.99 Människan har visserligen kvar den fria viljan

och kan därmed fortfarande utföra onda handlingar men Hick menar att den som har rätt relation 

92 Hick, 1985, s. 306
93 Hick, 1985, s. 264, 271-275
94 Hick, 1985, s.  275, 287
95 Hick, 1985, s.  262
96 Hick, 1985, s.  261-262
97 Hick, 1985, s.  291
98 Hick, 1985, s.  254
99 Hick, 1985, s.  256
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med Gud förhindras från att känna ångest och rädsla och förhindras från att fastna i egoismen som 

skulle ge upphov till onda handlingar.100 

I slutändan är det dock Gud som måste stå ansvarig för sin egna skapelse och den ondska som kan 

tillåtas däri. Människan och Gud opererar därför på två olika moraliska nivåer där ansvaret ser ut på

två olika sätt.101 Det betyder alltså att människan står direkt ansvarig för sina egna handlingar medan

Gud står direkt ansvarig för den naturliga ondskan men endast indirekt ansvarig för den moraliska 

på grund av sitt accepterande av dess förekomst. 

Hur kan ondska stoppas/förhindras?

När en människa öppnat upp sig för en relation med Gud minskas det egoistiska och självcentrerade

inom hen som gör det svårare att utföra det goda. Därför blir relationen med Gud en viktig del i att 

stoppa det onda.102 Däremot är den naturliga ondskan inte något som kan förhindras eller stoppas av

människan, eftersom det är redskap som Gud använder för att påverka, utveckla och ändra 

människors karaktär. Det blir en form av nödvändigt ont som måste finnas i världen.103 Hur mycket 

av det goda som kommer ur det onda kan människor aldrig veta utan det går bara att lägga tilltro till

att Guds godhet kommer segra. För Hick är detta inte ett problem som skulle leda till att Gud skulle 

vara ond. Det onda är endast ett medel som tvingar fram det goda, antingen genom människors 

osjälviska handlingar eller genom att långsamt omvandla människor till kärleksfulla liknelser av 

Gud. Den stora förhoppningen ligger i att Gud vid tidens slut kan ge varje människa en form av 

godhet som alltid övergår det lidande, den smärta och bitterhet som hon fått utstå i sitt mänskliga 

liv.104

Däremot kvarstår frågan om existensen av den totalt meningslösa ondskan och varför det tillåts 

existera. Den formen av ondska övergår hela vårt förstånd och det finns inga rationella 

förklaringsmodeller för det. Istället tillhör det kategorin som kristna får benämna som mysterium 

enligt Hick.105 Det går inte att veta varför Gud tillåter en sån ondska. En tröst till detta går att hitta i 

att även om den totala ondskan ibland lyckas åstadkomma enormt lidande så är det aldrig slutet. 

Guds godhet har triumferat över alla dessa situationer och det är en påminnelse om vad som väntar 

alla vid tidens slut. För Hick är eskatologin kärnan för att förstå ondskan i slutändan för utan en 

100 Hick, 1985, s.  262-263
101 Hick, 1985, s.  290
102 Hick, 1985, s.  263
103 Hick, 1985, s.  364
104 Hick, 1985, s.  363-364
105 Hick, 1985, s.  334

23



fullständig godhet vid tidens slutskede är det inte möjligt att legitimera ondskan idag.106 Alltså 

menar Hick att ondskan kan på en individuell nivå förhindras men så länge som människan 

utvecklas mot en mer gudalik tillvaro behövs ondskan som en viktig funktion för varje människas 

räddning. 

3.0 Analys av de tre perspektiven 

I den här delen kommer jag utifrån presentationen ovan, testa de tre förklaringsmodellerna i relation

till tre kriterier: ett koherenskriterium, ett förståelsekriterium och ett pragmatiskt kriterium. Detta 

kommer jag göra genom att lyfta tre ämnen i vardera kriterium för att undersöka närmare. I det 

tredje kriteriet kommer även förklaringsmodellerna att appliceras på mitt fallexempel. Till hjälp 

kommer jag använda mig av Eva-Lotta Grantén, Robert William och Dorothee Sölle för att 

konstruera min argumentation. 

3.1 Koherenskriteriet 

För att koherenskriteriet ska uppfyllas krävs det att teologernas förklaringsmodeller inte står i direkt

strid med Svenska kyrkans tro och lära. För att jämföra dem har jag valt att utgå från Confessio 

Augustana för att pröva förklaringsmodellernas kompatibilitet. David Tracy skriver i boken 

Christian Theology att kärnan i kristen teologi är när man tolkar centrala kristna symboler och gör 

dem till något konstruktivt i den nuvarande situationen.107 Jag kommer därför diskutera utifrån tre 

olika ämnen som jag lyft fram i huvuddelen som gäller: synen på viljan, synen på djävulen och 

synen på Gud. Dessa tre delar är av extra viktig karaktär eftersom de behandlar tre centrala delar av 

den kristna tron. Eftersom dessa tre teologer dessutom har väsentligt olika synsätt på dessa tre delar 

är det viktigt att testa dem i relation till den traditionella synen som finns i Svenska kyrkans 

kontext. 

Synen på vilja

I Confessio Augustana beskrivs viljan som fri i den mån att den kan välja i frågor som gäller den 

borgerliga rättfärdigheten, alltså den lag som människor själva satt upp, delar av Guds bud som 

innefattar yttre lagbud såsom mord och stöld och även i frågor som förnuftet kan döma över.108 

Däremot menar bekännelsen att viljan är helt oförmöget att påverka den andliga rättfärdighet som 

Gud kräver av människan. Den andliga rättfärdigheten är alltså den som står i relation till en 

106 Hick, 1985, s.  339-340, 363
107 Tracy, 1985, s. 35
108 Lindroth, 2005, s.62
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människas synd. Har en människa inte den andliga rättfärdigheten kan hen inte heller bli räddad. 

Denna rättfärdighet kan endast ges av Gud i människors hjärtan genom att ordet predikas. Det är när

en människa har en förtröstan på Guds ord som hon får syndernas förlåtelse.109

Jämför vi detta med den lutherska förklaringsmodellen blir konsekvensen en inkompatibilitet 

mellan modellen och bekännelseskriften. Den lagliga rättfärdigheten kan inte, enligt Luther uppnås 

utan att Guds ande verkar i människan. Confessio Augustana menar däremot att det är fullt möjligt. 

Däremot är både Luther och bekännelseskriften eniga om att den andliga rättfärdigheten endast går 

att finna i tron. Det betyder att det finns en överhängande risk att förklaringsmodellen inte går att 

använda utifrån koherenskriteriet. 

Den mystika förklaringsmodellen bekräftar både att grunden för människans andliga räddning står i 

Guds handlande och att människor utan Guds hjälp kan utföra goda handlingar. Däremot finns det 

en en form av gärningslära i den mystika förklaringsmodellen som till vis del talar emot Confessio 

Augustana. Även om Gud öppnar upp för människans rättfärdighet måste människan ställa in sig, 

kämpa för och ta emot den av egen vilja. Här uppstår en intressant fråga i hur man ska tolka 

Confessio Augustana. Om det är så att rättfärdigheten kommer till en människa genom Gud och inte

på något sätt kan nekas, då är den mystika förklaringsmodellen inte kompatibel med Confessio 

Augustana och måste avisas. Om den däremot innebär att Gud öppnar vägen för rättfärdigheten men

en människa kan vara fri att tacka nej anser jag den inte står i motsatsförhållande till bekännelsen. 

Den svåra skiljelinjen hos Böhme är att för honom är viljan i fokus och inte handlingarna. Att vilja 

kämpa för Guds sak skulle kunna ses som att ha en förtröstan på Gud. Det hela beror på vilken 

möjlighet en människa har till fri vilja efter Guds ande rört vid hen. 

Den liberalteologiska förklaringsmodellen menar att viljan är fri att göra goda och onda handlingar. 

Däremot krävs Guds hjälp för den rättfärdiggörelse som behövs för att transformeras. På så sätt 

finns det även en andlig form av rättfärdiggörelse hos Hick. Förklaringsmodellen har däremot 

samma problematik som den mystika förklaringsmodellen i frågan om den fria viljans rätt att välja 

bort Gud och jag kommer därför inte utveckla det vidare. 

Djävulens existens 

Den andra frågan behandlar djävulens vara eller icke varande. I Confessio Augustana tillskrivs 

djävlarnas vilja som orsak till syndens existens tillsammans med de ogudaktigas bortvändhet från 

109 Lindroth, 2005, s. 65
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Gud.110 

Den lutherska och mystika förklaringsmodellen är helt eniga med bekännelseskriften. Den 

liberalteologiska förklaringsmodellen förkastar däremot helt och hållet en djävul som ursprung för 

synden. Ondskan kan härledas till antingen människors handlingar eller Guds handlande i världen. 

Här uppstår en problematik. För i Confessio Augustana finns det referenser till någon form av 

djävul som befinner sig i en motsatsrelation till Gud. Ett sätt att möta det på skulle kunna vara att se

den här delen av bekännelseskriftens text som symbolisk där vissa onda handlingar blir det som den

benämner som djävulska. Då skulle förklaringsmodellens särskiljande mellan den extrema ondskan 

och vanlig ondska kunna passa in på det djävulska kontra det ogudaktiga. Detta anser jag dock är ett

långsökt sätt att läsa bekännelseskriften på eftersom texten beskriver två former av varande: 

”ogudaktiga” och ”djävlarna”. Det finns inget resonemang hos Hick som tyder på att det skulle vara

skillnad i varandet mellan de människor som utför ondska och den mest extrema ondskan. Min 

slutsats är då att förklaringsmodellen ha svårt uppfylla koherenskriteriuet utifrån synen på djävulen. 

Synen på Gud 

Den tredje frågan behandlar gudssynen. I Confessio Augustana beskrivs Gud som: av omätlig makt,

vishet och godhet. Skaparen och upprätthållaren av allting, både synligt och osynligt.111 Det gör att 

den lutherska förklaringsmodellen överensstämmer med bekännelseskriften. För den mystika 

förklaringsmodellen uppstår problem i synen på Gud som upprätthållaren av allting. Böhme har en 

klar dualistisk syn där Gud inte råder över djävulen och det innebär att hans resonemang inte 

stämmer överens med synen på att Gud upprätthåller allt. Det finns en inkonsekvens hos Böhme 

som erkänner en allsmäktig Gud men som samtidigt inte kan besegra eller stoppa det onda. För 

Böhme blir förklaringen att Gud i sin kärlek inte kan känna till eller övervinna det onda och då 

uppkommer problem av två arter: Guds allsmäktighet och Guds vishet blir inskränkta. Böhmes 

lösning på detta är att förklara det hela med att eftersom Gud avstår från sin vrede och därmed från 

att förgöra djävulen och hela världen har han inte avsagt sig makten utan med vilja lagt den i vila 

för sin kärleks skull. På samma sätt har han också valt att avstå från sin vishet om det onda i förmån

för att möta människor, endast i kärlek. Då inskränkts inte Guds makt av någonting annat än Guds 

egna vilja och förklaringsmodellen blir därför mer kompatibel igen. 

Den liberalteologiska förklaringsmodellen anser jag är kompatibel med bekännelseskriften. 

110 Lindroth, 2005, s. 63
111 Lindroth, 2005, s. 56
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Visserligen påstår Hick att Gud inte styr människans vilja och därmed besitter inte Gud all makt. 

Confessio Augustana säger dock ingenting huruvida Gud alltid använder all makt, endast att han är 

upprätthållaren av det. På så vis kan hans makt vara fördelat på olika platser utan att det tar bort den

faktiska allmakten och Hicks förklaring överensstämmer fortfarande med bekännelseskriften. 

Sammanfattningsvis anser jag alltså att den lutherska förklaringsmodellen inte uppfyller 

koherenskriteriet fullt ut och är därför problematisk att använda i ett svenskkyrklig sammanhang 

utifrån bekännelseskriften. Den mystika förklaringsmodellen kan uppfylla koherenskritiet fullt ut 

under förutsättning att den argumentation jag visat ovan används. Den liberalteologiska 

förklaringsmodellen uppfyller delvis koherenskriteriet men går att uppfylla fullt ut med hjälp av den

argumentation jag använt ovanför även om den har en svag rimlighet. På grund av detta är min 

slutsats att den mystika förklaringsmodellen uppfyller koherenskriteriet allra bäst och bör därför 

föredras. 

3.2 Förståelsekriteriet 

För att de tre förklaringsmodellerna ska uppfylla förståelsekriteriet krävs det att det tilltalar 

människor i den samtid som råder. Det betyder som jag tidigare nämnt att det bildspråk och den 

förklaring som ges kan förstås och användas av människor i en modern tid. Förklaringsmodellen  

behöver också ta i beaktande vissa kunskaper som anses rimliga idag om antropologi och 

vetenskap, som exempelvis kunskapen om syndafallet och evolutionen. Därför kommer jag här 

behandla teologerna på samma sätt som tidigare och lyfta tre viktiga punkter för att synsättet ska 

fungera med förståelsekriteriet: bildspråket som används, förståelsen av syndafallet och förståelsen 

av djävulen. 

Bildspråket 

I boken Att förstå religion skriver Carl-Henric Grenholm om hur grunden för en kommunikation 

som går att använda mellan människor innefattar ett symbolspråk som båda parter förstår utifrån 

liknande sociala sammanhang och därför behöver förklaringsmodellen använda sig av beskrivningar

som en kristen idag kan ta till sig utifrån det sociala sammanhang hen befinner sig i. 

Den lutherska förklaringsmodellen använder ett bildspråk som är enkelt att förstå i ett modernt 

samhälle. Luther använder ett lätt språk och metaforer som fortfarande går att förstå idag. För 

förklaringsmodellen krävs inte någon form av speciell metafysik för att förklara sin teologi vilket 

gör att Luthers synsätt lättare går att formulera i en modern kontext. 
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För den mystika förklaringsmodellen uppstår problem med den metafysik som används för att 

förklara egoismens uppkomst i människan. På många sätt tillhör Böhme en premodern värld där de 

sju andeväsen som han beskriver utgår från en medeltida och alkemisk förståelse av människan och 

naturens uppbyggnad. Därmed använder Böhme ett språk som inte går att förstå för gemene kristen 

idag. Både ur ett vetenskapligt och symbolmässigt perspektiv blir det orimligt. För att hans 

beskrivning över huvud taget ska vara relevant anser jag att fokus bör läggas på de känslomässiga 

beskrivningar han ger till andeväsena snarare än de konkreta beskrivningarna i sig. Att ångest, 

självcentrering och en dyster ensamhet kan resultera i en icke-harmonisk existens i form av vrede 

gentemot det omkringliggande samhället är inte främmande för en modern människa. Synen på att 

det goda, ljuset och kärleken ska lägga band på destruktiva känslor anser jag är högst relevant i 

relation till Svenska kyrkans återkommande tema ”störst av allt är kärleken”.  Konsekvensen blir ett

bildspråk som i första hand talar till en människas känsloliv snarare än det intellektuella. 

I den liberalteologiska förklaringsmodellen finns ett enkelt och konkret resonemang. Hick relaterar 

sin syn på ondska till välkända situationer under 1900-talet och kopplar sin syn på lidande och 

smärta till modern antropologi och psykologi. Däremot finns det beskrivningar i 

förklaringsmodellen som anspelar på väldigt omoderna tankar. Beskrivningen återkommer ofta till 

ondskan som ett sätt att stärka och härda människan. Människan är svag i sig själv men när hen är i 

en relation med Gud kan hen acceptera den lott, fylld av glädje eller lidande som Gud har gett. 

"[..]If we were fully conscious of God and his universal purpose of good we should be able to 

accept our lives in it's entirely as Gods gift and be free from anguish on account of it"112 

Konsekvensen av förklaringsmodellen kan innebära en trygghet. En kärleksfull och god Gud 

kommer aldrig utsätta en kristen för ett onödigt lidande och därför kan jag acceptera och lita på 

hens omdöme. Det finns dock ett stora problem som också riskerar att uppkomma. För det första 

öppnar det upp för en syn på lidande som självklart och befäst som en Guds vilja i världen och 

därmed inte något som bör kämpas emot. En form av apati kan uppstå gentemot lidandets problem 

när det ändå är utsänt av en Gud som vet bättre. Detta har bland annat Dorothee Sölle kritiserat i sin

bok Suffering, en teologi där människan ska acceptera ett lidelsefullt öde för att det är Guds vilja 

menar hon är en form av kristen masochism som sällan gör skillnad på vad som kan och inte kan 

förändras.113 Det riskerar att normalisera och acceptera lidande och ondska för ens egen skull. Detta 

betyder dock inte att Hick i första hand menar att all ondska som sker mellan människor är av godo.

112 Hick, 1985, s. 336
113 Soelle, Dorothee, Suffering, 1st paperback ed., Fortress, Philadelphia, Pa., 1986[1975], s. 18-19
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Som tidigare nämnt menar Hick att den form av ondska som leder till något gott är den enda 

ondskan av godo. All annan form av arbiträr och slumpmässig ondska behöver inte nödvändigtvis 

vara en del av Guds vilja och kan därför aldrig legitimeras. Däremot är det omöjligt att i förväg veta

vilken ondska som är meningslös och inte. Den risken anser jag talar emot förklaringsmodellen 

utifrån en svenskkyrklig förståelse av gudsrelationen och därför kan modellen inte uppfylla 

förståelsekriteriet.  

Förståelsen av syndafallet 

Robert W. William skriver i boken Christian Theology att teologin inte längre utgår från den 

klassiska doktrinen av syndafallet om den utgår från ett historiekritiskt medvetande.114 Även utifrån 

en modern vetenskaplig förståelse av världens uppkomst är det inte möjligt att utgå från att ett 

konkret syndafall har ägt rum. Detta har Eva-Lotta Grantén beskrivit i sin bok Utanför Paradiset 

där hon menar att vi kan se att naturen och evolutionen från början alltid stått i en ambivalent 

tillvaro mellan det som är hoppfullt och empatiskt och det som är själviskt och kaotiskt.115 Detta 

måste tas i beaktande. 

Med den utgångspunkten blir den första förklaringsmodellen problematisk. För det första utgår den 

lutherska modellen från att ondskans ursprung går att finna i människans bortvändhet från Gud. Om

däremot inget syndafall har skett historiskt går det inte att förklara människans förstörda tillstånd 

och då skulle endast djävulens makt stå kvar som förklaring. Det besvarar däremot inte varför 

människan skulle vara totalt i djävulens våld. Människan skulle då stå ansvarig för en arvsynd hen 

aldrig orsakat och det är orimligt. Detta gör att den första förklaringsmodellens förståelse av 

syndafallet måste avvisas utifrån förståelsen av modern evolution och antropologisk historia. 

Den mystika förklaringsmodellen är däremot mer kompatibel med förståelsekriteriet. Även Böhme 

tillskriver syndafallet en teologisk viktig poäng eftersom människan föll från sin naturligt änglalika 

tillvaro och blev den dödliga människan hen idag är. Skillnaden är dock synen på människans 

godhet före fallet. Enligt Böhme är människan från början skapad av stoft som både hade den onda 

och den goda egenskapen i sig och därmed fanns ambivalensen från början vilket är orsaken till 

syndafallet. Böhme är oklar när det kommer till syndafallets faktiska händelse och beskriver 

kunskapens träd som ett resultat av människans faktiska längtan efter det jordiska, bort från Gud. 

Här finns det en tolkningsmöjlighet att både tolka fallet bokstavligt och symboliskt. Konsekvensen 

114 William, Robert. ”Sin and Evil” i Christian theology: an introduction to its traditions and tasks, 2. ed., rev. and 
enlarged, King, Robert Harlen & Hodgson, Peter Crafts (red.), Fortress Press, Philadelphia, 1985, s. 207

115 Grantén, 2013, s. 84-85, 94-95
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av att utläsa fallet som en ren symbolisk händelse i människans större utveckling som art gör att 

förklaringsmodellen är kompatibel med en ambivalent natur likt den som Grantén beskriver. 

Den liberalteologiska förklaringsmodellen beskriver syndafallet som något som inte kan vara en 

historisk händelse och menar på att den synen behöver revideras. Istället menar Hick att Gud från 

börjat gjort världen ambivalent för människans utvecklings skull. På så sätt är hans syn kompatibel 

med både Williams och Grantén och därmed är hans förklaring på syndafallet kompatibelt med 

förståelsekriteriet. 

Förståelsen av djävulen 

Den tredje delen behandlar ondskans ursprung i djävulen.  Denna förklaring av ondska är på många 

sätt en omodern tanke. Idén om en metafysisk varelse med bockhorn och klövar passar knappast in i

en modern människas sinnesbild. Därför måste en syn på djävulen som utgår från den medeltida och

konkreta bilden av djävulen helt avisas. 

I den lutherska och i den mystika förklaringsmodellen existerar djävulen som en konkret kraft som 

påverkar i skapelsen. Både Luther och Böhme befann sig i en premodern historia där den klassiska 

bilden av djävulen var självklar. Att anamma samma bild av djävulen som dessa två 

förklaringsmodeller har är inte möjligt och skulle skapa stora problem för deras relevans i Svenska 

kyrkan idag. Är det däremot möjligt att konstruera en motpol till Gud som både kan utgå från en 

traditionell syn och som är relevant idag? Det tror jag. På samma sätt som idén om Gud som en 

gubbe på ett moln inte tilltalar särskilt många kristna i en modern kontext utan beskrivs snarare i 

form av egenskaper och känslor bör vi på samma sätt kunna beskriva en ond motpol med liknande 

egenskaper. 

Den mystika förklaringsmodellen beskriver tre andeväsen som är kopplade till känslor av ångest, 

egoism och självuppblåsthet som var orsaken till djävulens uppror. Om dessa känslor får fritt 

spelrum kommer de övergå i vrede och hat. På samma sätt kan denna onda kraft existerar för att 

skapa en obalans i vårt inre som leder till ångest, egoism och självuppblåsthet. En form av djävul 

som mer liknar den gammaltestamentliga som lever för att fresta och testa människan, en kraft som 

skapar oro och självförakt korresponderar mer både med den judisk-kristna traditionen men också 

ett nutida samhälle som på många sätt känner igen beteendemönster i vår kultur och samhälle som 

kan ge upphov till ovanstående känslor. På det sättet skulle den andra förklaringsmodellen kunna ge

verktyg till att förstå ondskan utifrån en djävulsgestalt som faktiskt existerar. Till skillnad från den 
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historiska bilden möter den här människan mer på en känslomässig nivå, snarare än en intellektuell 

eller konkret nivå. 

Om man skulle utgå helt ifrån att det inte finns någon ond kraft som den liberalteologiska 

förklaringsmodellen gör så skulle det innebära att det onda existerar helt i antingen människans 

egoistiska handlingar eller som ett verktyg för Guds vilja. För modellen uppkommer två stora 

problem. För det första använder sig modellen av en uppfostringspedagogik som förklaring till 

människors lidande vilket jag inte anser är relevant i en modern kontext. 

Låt mig ge ett exempel: 

Det finns en förälder som slår sitt barn. Hen gör inte det för att vara elak eller sadistisk utan som ett 

sätt att uppfostra och lära barnet vad som kan hända när hen blir äldre. Om barnet får känna på det 

när hen är ung kan barnet bättre bemöta det i vuxen ålder för då har hen fått ”skinn på näsan”. 

Detta hade setts som hemskt och helt opassande av en förälder. 

Skulle man då med samma tankesätt anse att Guds sätt att fostra sina barn genom ondska i form av 

smärta och lidande vara bättre? Det tror jag inte. 

Det andra problemet är att förklaringsmodellen inte kan förklara den värsta formen av ondska. Det 

svar som Hick ger är att det helt enkelt är en del av Guds mysterium. Konsekvensen av tankegåneng

blir att Svenska kyrkan som har i uppgift att klargöra kristen tro för människor inte kan beskriva 

eller resonera kring något så centralt som den värsta och mest horribla ondskans existens. Att lämna

det till Guds mysterium skulle göra att Svenska  kyrkan väljer att inte bemöta ondskans värsta form 

där människor allra mest behöver verktygen för att försöka greppa vad ondska egentligen är. Det 

blir därmed svårt att presentera en rimlig och förståelig bild av en kärleksfull Gud när det verkar 

tyda på att Gud utan anledning tillåter den värsta formen av ondska. I en tid där terrordåd och 

extremism har växt blir frågan mer och mer aktuell och då är det inte möjligt att lämna frågan i 

luften. Därför anser jag att den tredje förklaringsmodellens monism inte är att föredra över en 

dualistisk syn på ondska. 

Sammanfattningsvis anser jag därför att den mystika förklaringsmodellen är den som på bästa sätt 

uppfyller förståelsekriteriet om de föreslagna justeringarna ovan efterföljs. 

3.3 Pragmatiska kriteriet 

Frågan om hur dessa synsätt kan leda människor till att leva goda liv är till viss del den mest 

abstrakta frågan i det här arbetet. För att dessa synsätt ska vara relevanta i det själavårdande 
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samtalet menar jag att förklaringsmodellen ska kunna leda till goda konsekvenser för den som 

kommit för att få själavård. Marjorie Hewitt Suchocki har lyft att detta är en del av filosofin som 

sällan tas i beaktande och jag anser att detta är avgörande för att traditionen på något sätt ska kunna 

relevant en nutida situation. För att garantera detta har jag valt att undersöka hur 

förklaringsmodellerna kan ge verktyg att stå emot det onda, ge någon form av andlig trygghet i 

mötet med det onda och slutligen hur förklaringen kan appliceras på den fallbeskrivning jag 

beskrivit i inledningen.

Verktyg att stå emot det onda 

Den lutherska förklaringsmodellen kan ge vissa verktyg för att stå emot det onda. När Gud gett sin 

nåd till en människa är hen fullständigt räddad från det onda och det finns inget som kan hindra det. 

Det gör också att viljan kommer vara benägen åt att göra just det goda. Däremot så uppstår det 

också en viss form av hopplöshet av samma orsak. Eftersom människan inte kan stoppa ondskan 

utan Guds ingripande så står människan fullständigt handfallen inför det onda. Om människan 

dessutom alltid är trälbunden till antingen Guds eller djävulens vilja kan hen aldrig själv välja det 

goda. Hen blir därmed en passiv figur på en spelplan där kosmiska krafter slåss mot varandra. Där 

riskerar hen också att få ett straff på grund av den ondskan hen inte kan ansvara över vilket är helt 

orimligt. Låt mig göra ett tankeexempel: 

Om en ung man arresteras och åtalas för ett mord på en kompis så kommer straffet avgöras utifrån 

hur frisk personen var vid utförandet av mordet. Om personen räknas som frisk är han kapabel att ta

ansvar för sina handlingar och får därmed ett straff. Skulle rättsläkarna däremot upptäcka att 

personen var psykisk sjuk så kan inte personen dömas till ett fängelsestraff utan får då vård istället. 

Han kunde inte ta ansvar för sina handlingar och kunde därmed inte bli straffad för det. 

På samma sätt är det orimligt att människan blir ansvarig för en defekt som hen varken kan påverka 

eller förhindra själv. Dessutom riskerar förklaringsmodellen att skapa en enorm hopplöshet i en 

modern multikulturell kontext många faktiskt inte är troende på just kristendomen eller har någon 

religion alls. Modellen erbjuder endast en begränsad syn på vilka som kan stoppa ondskan och det 

är de kristna. Utifrån dessa problem anser jag inte att förklaringsmodellen kan tillföra särskilt 

mycket hoppfullhet i en själavårdande situation idag. 

I den mystika förklaringsmodellen finns det goda verktyg för att bekämpa ondskan. Eftersom alla 

människor har både en ond och god kraft inom sig kan alla människor på någon nivå välja att inte 

göra det onda mot varandra. Då är det också möjligt att påverka sig själv och andra åt en viss 
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riktning. Samtidigt är det också möjligt att vila i tanken att Gud alltid finns inom en och försöker bli

en del av ens innersta väsen. Böhme var klar med att även de som inte var kristna hade det 

gudomlig goda i sig och därför kan alla skapa en bättre värld. Det största problemet som 

uppkommer med en dualistisk förklaringsmodell är dock att precis samma sak kan hända åt det 

motsatta hållet. Det onda har samma möjlighet att bli en del av en människas inre väsen och på 

grund av det fria valet kan en människa därför alltid riskera att förlora den kampen. Däri kan det 

ligga en överhängande risk för att känna en hopplöshet inför ondskan som alltid riskerar att vinna. 

Den liberalteologiska förklaringsmodellen anser jag möter samma styrkor och svagheter som den 

andra och därför kommer jag inte utveckla den vidare. Min slutsats är därför att den andra och 

tredje förklaringsmodellen bäst erbjuder verktyg för att stå emot det onda eftersom de kan ge 

människor en viss kontroll över att stoppa ondskan i världen. 

Verktyg för andlig trygghet 

Den lutherska förklaringsmodellen har sin centrala del i nåden. Luther menade att människan 

behöver förlita sig och förtrösta på det guddomliga ordet där Gud lovat att vara med oss och ge oss 

nytt liv. Här i finns det ett löfte alla människor kan få och kan hoppas på Guds nåd. Det finns också 

en tröstande tanke i att när Gud väl arbetar inom en människa är det omöjligt för den människan att 

någonsin falla ur Guds grepp. Dessvärre kan också samma trygghet omvandlas till det motsatta. Om

en människa inte känner sig uppfylld av Gud eller inte känner att Guds nåd har nått hen kan samma 

förklaring skapa en enorm oro och skräck: för tänk om jag är en av de onda som Gud inte tänker 

hjälpa? Därför anser jag att det första perspektivet kan ge en viss form av andlig trygghet, men 

riskerar att skapa en lika storm form av otrygghet. 

För den mystika förklaringsmodellen finns det en viss form av trygghet i förståelsen av ondska som 

något som inte är en del av Gud. Där kan en gudsbild skapas som bokstavligen bara består av 

kärlek. Idén om Kristus som varje människas centrum som kan få människan att ta sig igenom allt 

fångar in en del av den lutherska nådetanken. En risk som uppkommer med förklaringsmodellen är 

den rädsla som kan infinna sig i idén om en ond tilldragelse som finns i varje människa och vill få 

hen att göra ont, samt tävlar mot den kärleksfulle Guden. Även tanken på en djävulsk ond kraft som

ständigt frestar människor till att bli mer och mer ond riskerar att skapa en enorm andlig nöd. 

Motsatsen att Gud skulle vara upphovet till ondskan löser däremot inte problemet. Om Gud har en 

baktanke med det onda, till och med den banala och meningslösa ondskan framstår Gud som en 

som inte tar människans individuella lidande på så stort allvar. Det blir i princip att be en människa 

att tillbe en bödel och det riskerar att skapa en annan och hemskare form av otrygghet: där den som 
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är kärlek också är upphovet till det onda. Slutsatsen är därför att den andra förklaringsmodellen kan 

erbjuda en viss form av andlig trygghet men som också kan leda till former av otrygghet. 

För den liberalteologiska förklaringsmodellen finns det en stor hoppfullhet i relation till synen på 

människans ofullkomlighet. Det ger en acceptans och en förståelse för människans fel och brister 

som går att göra något åt. Gud vill att vi ska ta oss ifrån det mot en bättre framtid. Häri går det att 

skåda en viktig form av frigörelse från ett religiöst ok som funnits speciellt ide protestantiska 

kyrkorna. Däremot läggs då det mesta av ansvaret hos den enskilde att ansvarsfullt söka sig tillbaka 

till Gud. Att bekräfta Gud som en transcendent Gud förvisar även dennes existens till en plats långt 

borta och det tar bort en stor del av Guds närvaro. Det riskerar att ta bort bilden av en närliggande 

Gud som alltid finns hos människan när hen har svårt. Därför ligger ett stort ansvar i att människan 

själv vill ta del av det goda. Det gör att även den tredje förklaringsmodellen kan erbjuda en viss 

form av andlig trygghet förutsatt att människan själv söker upp Gud. 

Fallbeskrivningen 

Den lutherska förklaringsmodellens konsekvens i det själavårdande samtal som jag presenterat 

anser jag vore problematiskt. Modellen hade inte kunnat ge ett adekvat svar till personen som kom 

med frågor till prästen. Att hänvisa till mysterium eller Guds nödvändighet att allt ont måste hända  

är inte bara svårt att förstå, det ger inte heller några verktyg att hantera de svåra känslorna som 

uppkommit i situationen. Att be personen ha tilltro till Guds löfte anser jag inte är ett bra svar för 

någon som frustrerat ifrågasätter Guds handlande. Slutligen är den teologiska bakgrund som det 

hela vilar på möjlig att ifrågasätta ur både läromässiga och vetenskapliga skäl och därför anser jag 

att förklaringsmodellen inte bör användas i det själavårdande samtalet. 

Den mystika förklaringsmodellens konsekvens i det själavårdande samtalet hade varit att besvara 

personens frågor med människans fria val. Detta hade kunnat vara ett rimligt svar som sätter ett 

ansvar i förövaren som valt att gå efter en av de två viljorna som finns inom honom. Gud har 

därmed också ingripit men utifrån sin kärleksfulla natur som inte nådde fram. Svaret skulle också 

kunna ge vissa verktyg för att förstå varför det onda sker samtidigt som det får vara en del av det 

meningslösa och onaturliga för människan. Förutsatt att förklaringsmodellen anpassas till 

ovanstående förändringsförslag så finns det inga läromässiga eller vetenskapliga skäl till ifrågasätta 

förklaringsmodellen vilket gör att jag drar slutsatsen att förklaringsmodellen kan användas i det 

själavårdande samtalet. 
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Den liberalteologiska förklaringsmodellens konsekvens i det själavårdande samtalet hade också 

inneburit ett svar som utgick från en människas fria val. Även här sätts ansvaret för det som hände 

på en förövare som vänt ryggen åt Gud. Däremot uppkommer vissa svårigheter med förklaringen. 

Skedde det hela för att Gud låter något gott komma ur det? Skedde det på grund av Guds 

mysterium? Skedde det för att folk runtomkring skulle få vara solidariska? Alla tre förklaringar som

modellen erbjuder anser jag inte vara adekvata svar i en själavårdande situation. I en situation där 

själavården dessutom ska föra människor närmare Gud riskerar denna modell att göra det motsatta 

med ett synsätt att Gud använder ondskan och därmed är ytterst ansvarig för det som skett. Däremot

fungerar den fullständigt utifrån både ett vetenskapligt och läromässig utgångspunkt. På grund av 

detta anser jag att förklaringsmodellen kan användas, men bör användas försiktigt i ett 

själavårdande samtal. Min slutsats är därför att den andra och tredje förklaringsmodellen med 

speciellt fokus på den tredje är mest rimliga att använda utifrån ett pragmatiskt kriterium eftersom 

de båda uppfyllt kriteriet allra mest. 

4.0 Slutsats 

Jag har nu visat vilka för och nackdelar de olika förklaringsmodellerna har och hur kompatibla de är

med respektive kriterium. Frågeställningen för det här arbetet var: Vilken förklaringsmodell är mest 

rimlig att använda för ondska i Svenska kyrkan? Utifrån ovanstående analys anser jag därför att den

mystika förklaringsmodellen är den som uppfyllt de tre kriterierna på bästa sätt och kan erbjuda en 

teologi med en bakgrund i traditionen och tillföra en relevant reflektion i en nutida situation. Det 

existerar dock flera punkter som behöver revideras för att förklaringsmodellen ska kunna vara 

kompatibelt med den svenskkyrkliga kontexten. 

För det första behöver den metafysiska förståelsen av världen frigöras från den medeltida och 

alkemiska synen till en modern och känslocentrerad syn. Den medeltida förståelsen av djävulen 

behöver också förkastas och istället anta en ny form som är mer i linje med modernare 

uppfattningar om Guds gestalt och existens så att djävulen mer blir en ond kraft som kan beskrivas 

utifrån egenskaper och vad den gör snarare än hur den ser ut och var den befinner sig. Slutligen 

behöver också den Böhmiska synen på syndafallet fokusera på det symboliska fallet snarare än det 

historiskt-konkreta för att kunna vara relevant i relation till nutida vetenskap och exegetik. Utifrån 

ovanstående reflektion så menar jag att ett möjligt svar på de frågor som den unga tjejen ställer till 

prästen i Karlby skulle kunna se ut såhär: 

”Jag tycker att Gud är god. Gud skulle aldrig tillåta att något sånt här händer själv. Dessvärre är 

det inte bara Gud som styr allt som sker. Den som har skadat din vän hade ett ansvar själv att 
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handla gott, men ibland drivs vi av olika viljor. Ibland vill en människa göra gott och ibland vill 

hen göra ont. En person som själv blivit utsatt för något ont eller går runt och är arg kan bli fast i 

tankar som gör hen mer och mer arg och mindre benägen att göra något gott. Ibland är vi som små 

djävlar som driver varandra till det onda och ibland kan det vara en ond kraft inom oss. I Bibeln 

brukar den kraften beskrivas som djävulen.

Men Gud lämnar aldrig någon människa. Varje dag försöker Gud kalla på oss i vårt inre att göra 

gott. För det enda som kan stoppa ondskan är kärleken i vårt inre som kan lägga band på det onda,

men ibland kan vår egoism och vrede vara så stort att vi inte klarar det själva. Då måste vi be Gud 

om hjälp. Gud har lovat att aldrig låta oss stå ensamma i det svåra och tunga. Men vi måste själva 

våga öppna upp oss för det goda. Hade Gud tvingat på oss det goda hade vi inte varit fria att ta 

emot Guds kärlek. Varje dag pågår en kamp mellan det onda och det goda inom oss och utanför 

oss, överallt. Därför behöver vi tillsammans kämpa för att det goda ska segra och hindra det onda 

från att ta över.” 

Slutsatsen betyder inte att förklaringsmodellen är den enda som är rimligt i en svenskkyrklig 

kontext. Det påvisar endast att det skulle vara möjligt att utgå från förklaringsmodellen under 

förutsättning att vissa delar anpassas för kontexten. Detta arbete har visat på vikten av att förstå att 

olika synsättet på ondska får konsekvenser som är större än bara den enskildes trosuppfattning. En 

rimlig förklaring till ondska behöver ta hänsyn till många saker, både när det gäller kyrkans tro och 

den enskildes. Speciellt i ett själavårdande samtal krävs det en fingertoppkänsla där prästen kan 

förutse vad hens synsätt kan medföra. 

Därför är det viktigt att Svenska kyrkan som samfund inte låter dessa frågor vara helt upp till varje 

enskild personal att skaffa sig en uppfattning om eftersom det kan medföra situationer som både 

skadar samfundets trovärdighet och professionalitet. Jag anser därför att ett öppet samtal om vilka 

synsätt på ondska som är kompatibla inom samfundet vore positivt och ett sätt att minska riskerna 

för att synsätt uppkommer som varken är kompatibla med Svenska kyrkans tradition eller kan ge 

dess besökare något för att hantera sin existentiella situation. Här skulle vidare forskning och 

kartläggning av de olika synsätten på ondska som florerar inom Svenska kyrkan kunnat vara en 

viktig del i samtalet. Ska samfundet kunna vara en relevant röst i samhället för att bekämpa ondska 

krävs det också att det finns en medvetet tanke bakom som ger människor möjlighet att själva 

reflektera över om de kan ställa sig bakom budskapet eller inte.
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