
”Att undervisa i Guds vilja”  
en innehållsmässig idéanalys av sex konfirmandböckers 

framställning av kristen etik 

Teologiska institutionen 
Tros- och livsåskådningsvetenskap C 
Etik 
Uppsats 15hp, VT 2017 
Författare: Malin Lindgren 
Handledare: Carl-Henric Grenholm  



1. Inledning  3 

Syfte och frågeställningar 3 

Undersökningsmaterial  4 

Teori 6 

Metod 6 

Tidigare forskning 8 

Disposition  10 

2. Teori 10 

Grunden till moralisk insikt 10 

Kontextens påverkan och samtal över kontextgränser 13 

Ytterligare tre krav på en kristen etik 15 

3. Grunden 15 

4. Kom och se 19 

5. Det handlar om dig 23 

6. Närkontakt 27 

7. Via Mystica 31 

8. Livet och frälsarkransen 35 

9. Att undervisa i Guds vilja, det var visst inte så enkelt 40 

Litteraturlista 47

!2



1. Inledning  

Kan våld någonsin vara okej? Vad har vi i Sverige för ansvar för de som lever i andra länder? Och 

hur är man en schyst partner? Dessa och många andra frågor lyfter konfirmandböcker och en del 

uppmanar konfirmander att fundera över dem. Men svaren på frågorna skiljer sig kraftigt åt idag 

och igenom historien. Den kristna etiken är tätt sammanknuten med dess människosyn, gudsbild, 

ecklesiologi och eskatologi. Och sättet att beskriva den kristna etikens grund, funktion och resultat 

skiljer sig kraftigt åt. Idag pågår en omfattande diskussion om hur vi ska beskriva den verklighet 

som vi lever i. Den pågående diskussionen påverkar och påverkas naturligtvis av den etiska 

diskussionen om vad som är rätt, och det ofta utan att vi är medvetna om det. I den här uppsatsen 

kommer jag att presentera några viktiga skillnader i världsbilden och hur dessa påverkar vår 

upplevelse av rätt och fel. 

 Min uppsats har fått titeln ”Att undervisa i Guds vilja”. Här kommer jag undersöka och 

rimlighetspröva olika sätt att tala om Guds vilja genom att undersöka sex olika konfirmandböckers 

framställningar av kristen etik. 

Syfte och frågeställningar 

I och med samhällsförändringarna i Sverige så har konfirmationen allt mer kommit att ta 

dopundervisningens plats. Många gånger är det först under konfirmationen som konfirmanderna 

möter den kristna tron mer än som den där gyllene regeln som låg till grund om hur man skulle 

behandla varandra i förskoleklassen. Tonårstiden är en omvälvande tid för många då tonåringen blir 

allt mer självständig och utvecklar en egen världsbild delvis skild ifrån föräldrarnas. Just på grund 

av att konfirmationstiden är grunden för mångas kristna tro, och även kan påverka en människas 

verklighetsuppfattning i ett mycket formbart läge, så är det av högsta intresse att undersöka vilken 

framställning av etik som presenteras i Svenska kyrkans konfirmandundervisning.  

 Som tidigare nämnts och som även blir tydligt i forskningen jag presenterar nedan, så 

befinner vi oss i en pågående diskussion om hur vi ska förklara vår verklighet och därmed vad vi 

beskriver som rätt och fel. Den kristna etiken tycks trots allt inte vara skriven i sten. Så hur har den 

egentligen förändrats? Och hur skulle en rimlig kristen etik kunna se ut? Det är frågorna jag lyfter i 

denna uppsats.  

 I denna uppsats har jag för avsikt att undersöka och kritiskt granska presentationen av 

kristen etik i sex olika konfirmandböcker. Det jag studerar är alltså inte Svenska kyrkans 

konfirmandundervisning, inte heller har jag för avsikt att beskriva författarnas etikuppfattning. Om 

det var min avsikt hade bland annat kompletterande intervjuer, enkäter och iakttagelser av 
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konfirmandundervisningen behövts. I denna uppsats är det konfirmandböckerna för sig själva som 

kommer att studeras just därför att se hur presentationen av kristen etik däri har kommit att påverkas 

av olika världsbilder och konfirmationens skiftande målsättning som tidigare forskning visat på.  

 I denna uppsats ämnar jag undersöka och analysera vilka uppfattningar om kristen etik som 

kommer till uttryck i sex olika konfirmandböcker använda inom Svenska Kyrkan. Jag har också för 

avsikt att kritisk granska den uppfattningen av kristen etik som ges till utryck i dessa 

konfirmandböcker för att undersöka om deras framställning är rimlig. 

 I min uppsats har jag två frågeställningar: 

1. Vilken framställning av kristen etik möter vi i sex olika konfirmandböcker som använts inom 

Svenska kyrkan?  

2. Ger dessa konfirmandböcker en framställning av en kristen etik som är användbar och rimlig?   

Undersökningsmaterial  

Denna uppsats undersöker konfirmandböcker, alltså läroböcker som skrivits för att användas i 

konfirmandundervisningen. Till många konfirmandböcker följer olika ledar- och 

fadderhandledningar, dessa är inte en del av undersökningsmaterialet.  

 Det är inte obligatoriskt att använda konfirmandböcker i Svenska kyrkans konfirmandarbete, 

dock har det kommit att bli en vanligt förekommande vana. Utformningen och hur 

konfirmandböckerna används har därför varierat kraftigt och konfirmandböckerna kompletteras 

alltid med annat material, erfarenheter och gudstjänster. Vid nittonhundratalets början utfick de 

flesta konfirmandböcker från Luthers lilla katekes med frågor och svar som konfirmanderna skulle 

lära sig utantill, men med tiden kom konfirmandböckerna att bli allt mer olika. 

 Det finns en mycket stor mängd konfirmandböcker skrivna från 1900-talets mitt till idag. 

Jag har här valt att begränsa mig till att undersöka sex konfirmandböcker med stor spridning i tid 

och typ. Jag har försökt hitta konfirmandböcker som har varit väl använda inom Svenska kyrkan, ett 

resultat av detta har blivit att alla undersökta konfirmandböcker är utgivna av Verbum eller det som 

kom att bli Verbum på grund av deras nära samarbete med Svenska kyrkan. 

 Som tidigare nämnts kan konfirmandböckers form och omfång variera mycket. Jag har här 

för analysens skull valt bort konfirmandböcker som inte ger plats åt en utförligare framställning av 

en kristen etik. De konfirmandböcker jag undersöker är:  

1945 Grunden av Bo Giertz   
1972 Kom och se av Ingmar Ström 
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1983 Det handlar om dig av Jan Carlquist och Leif Kristiansson 
1997 Närkontakt av Mikael Hansson och Lars-Eric Rännar 
2007 Via mystica av Jonas Eek, Stefan klint och Beata Åhrman Ekh 
2011 Livet och frälsarkransen av Emma Tribell 

 Bo Giertz konfirmandbok Grunden har kommit i tjugotre upplagor mellan 1942 och 1975. 

Här har jag valt att undersöka den åttonde upplagan ifrån 1945. I min undersökning är det Giertz 

bok som tydligast följer lilla katekesens struktur med frågor och svar som konfirmanderna ska lära 

sig utantill. Konfirmandbokens inledning har undertiteln ”hur man blir en kristen” och behandlar 

konfirmationens betydelse, gudstjänsten, kyrkoåret och Bibeln. Efter inledningen följer en 

genomgång av de fem huvudstyckena: Tio Guds bud, Trons artiklar, Herrens bön, dopet och 

nattvarden som i mycket följer Luthers lilla katekes. Grunden skrivs för en ungdom med en tydlig 

kristen uppfostran där konfirmationen beskrivs som den kristna uppfostrans avslut. 

 I Kom och se av Ingmar Ström från 1972 blandas löpande text med uppgifter och 

funderingar till konfirmanden tillsammans med många bilder. Rubriker så som ”Rätten till arbete”, 

”patriarkalt arbetsmönster” och ”översexualisering eller brist på kärlek” blandas med beskrivningar 

av bland annat första och andra trosartikeln och gylleneregeln. Ström presenterar vad han kallar 

livets spelregler och Guds bruksanvisning för att hjälpa och stötta konfirmanden till att mogna på ett 

riktigt vis.   

 Även i Jan Carlquist och Leif Kristianssons konfirmandbok Det handlar om dig från 1983 

finns många bilder och frågor till konfirmanden i den löpande texten tillsammans med många fler 

bibelhänvisningar än i Ströms konfirmandbok. Konfirmanden uppmanas till att själv fundera och ett 

genomgående tema i boken är att det handlar om Konfirmandens egna liv, här och nu och hur 

konfirmanden kan påverka och vara en del av det som händer. Andra halvan av boken består av en 

ordbok. 

 Närkontakt av Mikael Hansson och Lars-Eric Rännas gavs ut 1997. I  boken blandas bilder, 

text, övningar och uppmaningar till konfirmanden tillsammans med psalmer och bibelhänvisningar. 

Boken är indelad i två delar där den första tar upp livsfrågor som konfirmanden kan möta i sin 

vardag och den andra handlar om kristen tro och liv. I konfirmandboken är Guds bekräftande av 

konfirmanden centralt och i inledningen står det: ”konfirmation betyder bekräftelse. Främst är det 

en bekräftelse på att Gud vill stå vid din sida. (…) Men konfirmationen kan också innebära en 

bekräftelse från dig på att du vill tro på Gud. Det är en bekräftelse på att du vill stå på det godas 

sida.”      1

 Hansson, Mikael & Rännar, Lars-Eric, Närkontakt, Verbum, Stockholm, 1997 s 6 1
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 De två böckerna från 2000:talet, Via Mystica och Livet och frälsarkransen är enligt Verbum 

två väl använda böcker inom Svenska kyrkan idag. Via Mystica av Jonas Eek, Stefan Klint och 

Beata Åhrman Ekh är utgiven 2009. Bokens knappt två hundra sidor är fylld av massor med färg 

och bilder i olika stilar, på människor, landskap, och serier och på många sidor finns det endast ett 

citat. Genom konfirmandboken får konfirmanden följa de tre parallella resorna Livets resa, 

Världens resa och Gudstjänstens resa genom födelse, skuld, befrielse, kärlek och det sista. På 

bokens baksida står det att en kristen tro kan vara likt en karta som kan hjälpa konfirmanderna och 

att konfirmandboken inte är färdig innan konfirmandens egna bilder och ord också står på sidorna. 

 Livet och frälsarkransen av Emma Tribell är uppbygd kring frälsarkransen som är ett 

radband Martin Lönnebo har utvecklat och som används på många håll inom Svenska kyrkan, 

särskilt i konfirmandarbete. Boken följer frälsarkransens 18 pärlor, lyfter deras betydelser och 

kopplar dem till Gud, Jesus och konfirmandens egna liv. Många rubriker är ställda som frågor och 

konfirmanden uppmanas i varje kapitelslut att ta en stund tillsammans med frälsarkransen och 

fundera. Bilderna i boken är tecknade och svartvita. 

Teori 

Den teori jag kommer att använda mig av i denna uppsats finns närmare beskriven i kapitel två. Där 

presenterar jag tre olika sätt att tänka kring hur man som kristen kan nå moralisk insikt, nämligen en 

förnuftsbaserad etik, en uppenbarelsebaserad etik och en teologisk anknytningsetik. I Teorin i 

kapitel två beskriver jag också kort diskussionen kring hur mycket kontexten påverkar en individs 

moraluppfattning. Skillnaderna mellan de etiska modellerna jag presenterar ligger som grund till de 

analysfrågor jag presenterar under Metod. I min teori presenterar jag också fyra rimlighetskriterier 

jag hämtat ifrån Grenholm och nämner kort delar av kritiken av de etiska modellerna jag 

presenterat, denna kritiska del av min teori är det som ligger till grund för de rimlighetskriterier jag 

presenterar under min metod nedan.   

Metod 

Då jag är intresserad av innehållet i konfirmandlitteraturen kommer jag att använda mig av en 

innehållsmässig idéanalys. På grund av att jag har två frågeställningar så kommer även min 

innehållsmässiga idéanalys att vara indelad i två delar.  

 För att svara på första frågeställningen om vilken framställning av kristen etik som finns i 

konfirmandböckerna kommer jag att ställa ett antal analysfrågor till konfirmandlitteraturen. 

Därefter kommer jag svara på andra frågeställningen, den kritiska rimlighetsprövningen av 
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konfirmandböckernas framställningar av kristen etik. I min kritiska granskning kommer jag att 

använda mig av rimlighetskriterier som jag prövar konfirmandböckernas framställning av kristen 

etik emot. 

 För att svara på första frågeställningen om vilken framställning av kristen etik vi möter i 

konfirmandlitteraturen kommer jag att använda mig av fem analysfrågor. Dessa analysfrågor 

grundar jag på min framläggning i kapitel två. 

1. Vilken grund finns till moralisk insikt? 

2. Är den kristna etiken unik? På vilket vis? Eller varför inte? 

3. Är samtal över olika kontextgränser möjlig? 

4. Finns det kristna etiska regler och grundläggande moraliska principer som åläggs alla 

människor?  

5. På vilket vis hänger gudsbilden, människosynen, de etiska reglerna, och förlåtelsen 

ihop? 

Efter att ha svarat på den första beskrivande och analyserande frågeställningen kommer jag så att gå 

över till att svar på den andra kritiskt granskande frågeställningen. 

 Den andra frågeställningen kommer jag att svara på genom jämföra konfirmandlitteraturens 

framställning av kristen etik med de rimlighetskrav jag ställt upp för en rimlig kristen etisk modell. 

I min teori visar jag hur rimlighetskraven grundar sig på mina fyra rimlighetskriterier 

erfarenhetskriteriet, koherenskriteriet, vetenskapskriteriet och integrationskriteriet samt den 

ömsesidiga kritiken mellan de olika etiska modellerna jag presenterat där. 

En rimlig kristen etik skall: 

A. ha en människosyn där människan beskrivs så att hon har en viss gemensam natur, 

samtidigt som olika kontexter och erfarenheter i mycket påverkar människans 

upplevelse av vad som är rätt och fel.  

B. beakta att det finns flera möjliga källor till moralisk insikt: rationellt förnuft, 

livserfarenheter och olika livsåskådningar. Alla dessa bör tas i beaktning för att 

bedöma rimligheten på ett moraliskt beslut. 

C. beakta att livserfarenheterna ser olika ut beroende på kultur, kön, klass, sexualitet 

D. erkänna att den kristna etiken delvis har innehåll som är förståligt även utanför den 

kristna kontexten samt delvis innehåll som har ett tydligt kristet perspektiv 

E. erkänna att samtal över kontextgränser är möjligt men inte utan hinder.   

F. ha en människosyn där både människans helighet och brustenhet ryms 
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G. ha något förklaringssätt till hur gudssynen och människosynen hör ihop med de etiska 

reglerna, där förlåtelsen och nåden har en central del. 

H. ha en godtagbar förklaring på hur Guds nåd och förlåtelse hänger ihop med de etiska 

normerna där varken de etiska kraven eller förlåtelsen tar ut varandra.  

Dessa krav på en rimlig kristen etisk modell kommer jag så att jämföra med de framställningar som 

konfirmandlitteraturen ger oss för att så undersöka om någon eller några av dessa kan ge en 

tillämpbar och rimlig framställning av en kristen etik enligt de rimlighetskrav jag ställt.  

Tidigare forskning 

Det finns en del tidigare forskning som undersöker konfirmandböcker. Några exempel är Karin 

Johanneson  som undersökt om hur tro beskrivs i olika nutida konfirmandböcker och Elin 2

Danielsson Hannus  som i sin uppsats skriver om hur konfirmandböckers framställning av dopet 3

stämmer överens med Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Det som denna forskning visar är 

relevansen och intresset av hur konfirmandlitteratur presenterar olika ämnen.  

 Jag har inte kunnat hitta någon forskning om hur just kristen etik framställs i 

konfirmandlitteratur. Men däremot har jag hittat doktorsavhandlingen Tradition och förnyelse i 

Svenska kyrkans konfirmandundervisning. Läroplansutveckling och pressdebatt 1942 - 1985 av 

Birgitta Wallinder. I sin avhandling tittar Wallinder på sambandet i pedagogisk utveckling mellan 

skolan och Svenska kyrkans konfirmandundervisning. Wallinder visar på stora pedagogiska 

förändringar där olika målsättningar så som Kateketik i centrum, Liturgin i centrum, Metoden i 

centrum och Konfirmanden i centrum starkt påverkar undervisningens innehåll och metod. 

Wallinder beskriver i sin avhandling hur önskan om förnyelse ökar mot slutet av hennes 

undersökningsperiod samt att undervisningen i mycket har gått från att vara kateketikcentrerad till 

konfirmandcentrerad. Med kateketikcentrerad undervisning syftar Wallinder på den 

konfirmandundervisning som har stort fokus på kunskapsöverföring med utgångspunkt i Bibeln och 

katekesen med syftet att ge konfirmanderna kunskap och fortsatt engagemang i kyrkan. Med den 

mot periodens slut ökande konfirmandcentrerade undervisningen menar Wallinder istället den 

undervisning som sätter konfirmandens egna frågor och liv som utgångspunkt. I 

konfirmandcentrerad undervisning förklarar Wallinder är inte samma fokus på kunskapsöverföring 

 Johannesson, Karin, ”Brudar, kosmonauter, riddare och sportfantaster. Tro, gudstjänst och vardagsliv i Svenska 2

kyrkans konfirmandverksamhet”, i: Borgehammar, Stephan (red) Svenskt Gudstjänstliv, årgång 84. Artos & Norma 
bokförlag, Malmö, 2009 

 Danielsson, H.,Elin, Presentationen av dopet i konfirmandarbetet: Konfirmandböckers samstämmighet med Svenska 3

kyrkans bekännelseskrifter. Kandidatuppsats, Linköpings universitet, 2014
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som i det kateketikcentrerade utan konfirmanden får fundera och söka efter egna svar och får bilda 

en delvis egen livsåskådning.  4

 En uppsats som också skriver om de stora förändringarna i konfirmandundervisningen under 

1900-talet är Johanna Bergmans uppsats Från Katekisation till livsfrågor: En studie av 

konfirmandböckers utveckling 1962-1978. Även Bergman skriver om skiftet ifrån 

kunskapscentrering till en konfirmandcentrering. Hon beskriver hur den tidigare 

konfirmandlitteraturens fokus på kunskapsöverföring resulterade i uppläggningar som ofta liknade 

lilla katekesen med frågor och svar som konfirmanden skulle lära sig. Bergman visar också på hur 

det i konfirmandlitteraturen ges allt större plats åt konfirmandens egna frågor och vardag. Frågor 

om samhällsutveckling och politik får ta plats i konfirmandundervisningen och de religiösa frågorna 

får ibland ge plats åt andra ämnen. Bergman förklarar hur riktlinjer uppmanar till att möta 

konfirmanden där den är och fokusera på konfirmandens egna utveckling som ett sätt att nå fram 

med den kristna undervisningen.  5

 Fokuset på konfirmandernas egna livsfrågor syns även i krafttag konfirmation som är en 

satsning som Svenska kyrkan under skrivandets stund har haft igång under ett år. Som bakgrund till 

satsningen ligger en undersökning om 14-åringars livsfrågor. Med hjälp av dessa frågor hoppas 

Svenska kyrkan kunna förmedla till konfirmanderna att kristen tro handlar om deras egna liv och 

egna frågor. 

 En uppsats som problematiserar konfirmandutvecklingen är Anna Hultbergs uppsats ”Ändå 

vill jag tala om en kris”: Problematiken kring konfirmationensutveckling och förändrade betydelse 

1942-2000. I sin uppsats problematiserar hon den utveckling som konfirmationen genomgått vilken 

hon menar resulterat bland annat i att konfirmationens betydelse och teologi har kommit att bli 

otydlig.   6

 Forskningen visar på att frågor kring konfirmation och konfirmandlitteratur är högst aktuell. 

Tidigare forskning visar på hur konfirmandens egna livsfrågor och vardag får ta allt mer plats i 

konfirmandundervisningen.Vi kan därmed dra en slutsats att konfirmandens egna frågor och 

funderingar även fått spela in i hur den kristna etiken presenteras. I min teori visar jag på hur 

framställningen av kristen etik, teologi överlag och världsuppfattning hänger tätt samman. I 

 Wallinder, Birgitta, Tradition Och Förnyelse i Svenska Kyrkans Konfirmandundervisning: Läroplansutveckling Och 4

Pressdebatt 1942-1985, Verbum, Stockholm, 1990

 Bergman, Johanna, Från Katekisation till livsfrågor: En studie av konfirmandböckers utveckling 1962-1978. 5

Masteruppsats. Lunds universitet, 2012

 Hultberg, Anna, ”Ändå vill jag tala om en kris”: Problematiken kring konfirmationensutveckling och förändrade 6

betydelse 1942-2000. Uppsats. Lunds universitet, 2006
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konfirmandundervisningen finns därför också ett tätt samband mellan pedagogik, teologi och 

framställning av etik. I min undersökning har jag för avsikt att visa på hur sambandet mellan det 

ökade fokuset på konfirmanden påverkar och påverkas av framställningen av den kristna etiken. 

Genom att visa på detta samband hoppas jag så kunna förklara delar av den utveckling och 

förvirring som tidigare forskning visar på. Genom att presentera tidigare forskning samt göra min 

undersökning och rimlighetsprövning av konfirmandlitteratur, hoppas jag även på att bidra till 

sökandet efter en mer rimlig framställning av kristen etik, konfirmandpedagogik, teologi och 

världsbild. 

Disposition  

Uppsatsens huvuddel kommer att inledas med kapitel två, Teori, där jag  kommer att klargöra olika 

sätt att förklara kristen etik och föra kritik emot dessa. Denna teoridel är det som ligger till grund 

för de analysfrågor och rimlighetskriterier jag presenterat i metoden i min inledning. 

 Efter att ha presenterat min teori kommer jag i kapitel tre till och med åtta att göra min 

analys och rimlighetsprövning av en konfirmandbok i taget från den äldsta till den yngsta. Min 

uppsats kommer slutligen att avslutas och sammanfattas med att jag i kapitel nio kort svarar på mina 

två frågeställningar och presenterar vad jag kommit fram till i min undersökning.  

2. Teori 

Vad kännetecknar en människa? Hur får en kristen insikt om vad som är rätt och fel? Och hur 

mycket formar egentligen det sociala sammanhanget individens etiska uppfattning? Dessa och 

många andra frågor ställs inom den kristna etiken idag och här finns inga enhetliga svar. 

Grunden till moralisk insikt 

En nyckelfråga för den kristna etiken är hur den kristne når moralisk insikt om vad som är gott och 

ont och vad som räknas för giltiga skäl vid moraliska överväganden. Förenklat kan vi beskriva att 

det finns en spänning mellan två olika svar på den frågan, det förnuftsbaserade och det 

uppenbarelsebaserade. 

 Den förnuftsbaserade kristna etiken menar att kunskapen om vad som är gott och ont är 

tillgänglig genom människans erfarenheter och rationella förnuft. Källan till den moraliska 

kunskapen är således tillgänglig för i princip alla människor, oavsett livsåskådning. Eftersom den 

kristna etiken inte förklaras som tillföra något nytt som inte redan kan förstås av alla människor 

genom deras förnuft, förklaras den kristna etiken som identisk med den icke kristna etiken. Ett 
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exempel på en kristen etik som är förnuftsbaserad är läran om den naturliga lagen som i mycket 

liknar västerländsk humanism där det sant mänskliga förklaras som gott, gudomlig uppenbarelse 

inte ses som nödvändig, moraliska omdömen i allmänhet har ett sanningsvärde och att därmed 

kontexten har en begränsad påverkan på människan. Den naturliga lagen med teologer som 

Augustinus och Thomas av Aquino har varit en dominerande etisk modell inom kristen tradition.  7

  En annan framställning av förnuftsbaserad etik som kommit att ha stort inflytande särskilt i 

Sverige är Knud Ejler Løgstrups bok Det etiska kravet. Løgstrup menar att det inte finns någon 

särskild kristen etik, det Jesus förkunnar i evangelierna är ett etiskt krav riktat till alla människor 

och som alla oberoende av livsåskådning eller kontext har möjlighet att känna igen. Løgstrup 

förklarar att Jesus inte presenterar regler eller förordningar, utan förtydligar det etiska kravet på att 

ta hand om din medmänniskas liv på bästa vis. Vad som är bäst för din medmänniska kan inte fästas 

i förordningar utan måste alltid vara ett förnuftigt övervägande förklarar Løgstrup. I Løgstrup 

framställning av kristen etik är det därför inte gärningen utan motivet bakom gärningen som avgör 

dess moraliska värde. Insikten om kravet att ta hand om sin medmänniska finns i människans 

erfarenheter och förnuft då hon ser sin ömsesidiga påverkan av medmänniskan och betraktar sitt liv 

som en gåva.   8

 Den kristna uppenbarelsebaserade etiken menar att den enda möjliga vägen till kristen 

moralisk insikt är via Guds uppenbarelse. Därmed blir också endast de skäl som grundar sig på 

Guds uppenbarelse i Kristus giltiga skäl i ett moraliskt övervägande. Mänskliga erfarenheter, 

förnuft eller andra livsåskådningars argument bör inte räknas in vid moraliska överväganden menar 

den kristna upplevelsebaserade etiken. Här förklaras den kristna etiken som något som skiljer sig 

helt från den icke kristna etiken eftersom moralisk insikt endast är möjlig i och med uppenbarelsen.   9

 Stanley Hauerwas skriver att en uppdelning i förnuftsbaserad och uppenbarelsebaserad etik 

är en förenkling där det uppenbarade och det förnuftiga sätts emot varandra och det uppenbarade 

därför upplevs som oförnuftigt och onaturligt. Hauerwas förklarar istället det uppenbarade som 

Guds uppenbarade kunskap om sig själv, och att därför all kunskap om Gud är både naturlig och 

uppenbarad. Detta ändrar inte att jag vill beskriva Hauerwas etik som just uppenbarelsebaserad, 

eftersom Hauerwas förklarar den kristna kontexten och kunskap om Gud som förutsättningar för att 

handla etiskt gott. Med hjälp av kunskapen om Gud kan människan se världen så som den är och 

 Grenholm, Carl-Henric, Bortom humanismen: En studie i kristen etik, Verbum, Stockholm 2003 s 67f7
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inte endast så som människan önskar att den är. Denna insikt menar Hauerwas leder människan till 

att våga släppa på kontrollen och så leva ett liv i sanning och ickevåld. Hauerwas förklarar hur en 

kontext påverkar en människas världsbild och hur denna i förlängningen påverkar hela människans 

moraluppfattning och vilka moraliska dilemman som uppstår. Därför förklarar Hauerwas att även 

den kristna etiken bör ses som en del av en historia som inte går att fästa i discipliner, utan ständigt 

behöver beskrivas som varierande på tid och situation. Det som gör den kristna etiken just kristen är 

att den bygger på en kristen världsförståelse där Israel och Jesus liv, död och uppståndelse formar 

det sätt som individen ser på sig själv, Gud, kyrkan och framtiden.   10

 Carl-Henric Grenholm presenterar i sin bok Att förstå religion fyra olika rimlighetskriterier 

som jag kommer att använda för att söka efter en rimlig kristen etik: Erfarenhetskriteriet, som 

innebär att läran behöver vara förenlig med mänskliga erfarenheter. Koherenskriteriet, som innebär 

att två utsagor inom samma lära inte logiskt kan strida emot varandra och samtidigt båda vara 

sanna. Vetenskapskriteriet, som innebär att en utsaga för att anses rimlig bör stämma överens och i 

alla fall inte strida emot det som vetenskapen gett oss anledning att hålla för sant. Grenholm 

beskriver också ett fjärde rimlighetskriterium, integrationskriteriet, som han beskriver som en 

utvidgad form av vetenskapskriteriet som alltså innebär att en rimlig utsaga bör vara förenlig med 

inte bara vetenskapen, utan även för att kunna godtas av en individ bör vara möjlig att integrera i 

individens redan befintliga världsbild och uppfattningar om mänskliga livet.   11

 Med hjälp av Grenholms kriterier och den ömsesidiga kritiken emellan det förnuftsbaserade 

och den upplevelsebaserade etiken blir det snabbt tydligt hur båda dessa förklaringar om hur 

människan kan nå moralisk insikt i sin isolerade form ger en allt för förenklad förklaring av 

verkligheten. Den kristna etiken påminner allt för mycket om andra livsåskådningars uppmaningar 

för att kunna förklaras som helt annorlunda, samtidigt finns en upplevelse hos många att det 

mänskliga livsåskådningsoberoende förnuftet både är onåbart och inte kan påstås som tillräckligt för 

att nå moralisk insikt. En rimlig kristen etik bör ge auktoritet både åt argument baserade på 

mänskliga erfarenheter och förnuft, och åt argument som baserar sig på den gudomliga 

uppenbarelsen i Kristus. Ett sådant tredje alternativ som poängterar behovet av både förnuftet och 

uppenbarelsen kallar Grenholm för teologisk anknytningsetik.   12
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Kontextens påverkan och samtal över kontextgränser 

En annan viktig fråga och skillnad i olika kristna etiska modeller är frågan om i vilken grad 

kontexten färgar människans moraliska uppfattning och om samtal över olika kontextgränser ens är 

möjlig. Också här vill jag presentera två idétraditioner det universalistiska och det kontextualistiska.  

 Den universalistiska etiken menar att det inte bara önskvärt utan också möjligt med samtal 

över kontextgränser. Människor har ett gemensamt moraliskt språk som gör att olika argument för 

etiska uppfattningar kan förstås och godtas av alla människor. Detta gemensamma språk gör att 

människor delar vissa moralprinciper och värden. Denna universalistiska syn på människors 

möjlighet till samförstånd har dominerat kristen och humanistisk tradition förklarar Grenholm. 

Vanligast kombineras den universalistiska synen med en förnuftsbaserad etik som menar att 

argument för vad som är moralisk gott kan förstås i olika kontexter på grund av det gemensamma 

moraliska språket. Men den universalistiska synen kan också kombineras med en 

uppenbarelsebaserad etik, då förklaras att etiska argument enbart kan grundas på den gudomlig 

uppenbarelse i kristus oavsett kontext.   13

 Den kontextuella etiken ställer sig i tydlig polemik till den universalistiska och pekar på den 

uppenbara etiska oenigheten som finns i dagens pluralistiska samhällen. Det finns inget moraliskt 

gemensamt språk och olika etiska argument ges olika auktoritet i olika kontextuella sammanhang, 

vilket leder till att det inte finns några gemensamma värden och principer samt att samtal över 

kontextgränser är en utopi. De kontextuella modellerna kombineras på grund av fokuset på 

kontextens påverkan vanligast med en uppenbarelsebaserad kristen etik då varje kontext har olika 

förståelse för vad som är giltiga argument för ett etiskt omdöme. Samtidigt kan också den 

kontextuella förståelsen kombineras med en förnuftsbaserad etik där etiken ses som rationellt 

grundad, men att förståelsen om vad som kännetecknar ett godtagbart argument för ett etisk 

påstående skiljer sig mellan olika kontexter.  

  Även i denna fråga om hur mycket kontexten påverkar individens moraliska 

uppfattning och möjligheten till etiska samtal över kontextgränserna, blir det tydligt att ingen 

förklaring i dess isolerade form kan ses som tillfredställande. Med postkoloniala och feministiska 

perspektiv ser vi riskerna med en allt för strikt universalism som riskerar lyfta upp en särskild 

grupps etiska åsikter till att bli allmängiltiga. Men det blir också tydligt hur en etisk relativism 

varken stämmer överens med våra upplevelser av möten med andra kulturer och vår förmåga till 

självkritik. Den etiska universalismens sätt att förklara alla människors möjlighet att via rationella 

 Grenholm, Carl-Henric, aa,  s 17, 22f13

!13



överväganden nå samma insikt ifrågasätts av Grenholm. Grenholm menar att den universalistiska 

beskrivningen av verkligheten falsifieras eftersom det inte tycks finnas moraliska uppfattningar som 

är helt universellt accepterade. Grenholm menar också att det universalistiska beskrivningen av 

människan är allt för individualistisk och misslyckas med att förklara människans påverkbarhet och 

formande i sin sociala situation. Att förklara all moralisk kunskap som tillgänglig enbart via det 

universella förnuftet blir så enligt Grenholm allt förenklat. Vad som menas med olika ord och vad 

som uppfattas som förnuftiga argument skiljer också mellan olika kontexter förklarar Grenholm och 

argumenterar så för att även andra källor så som erfarenheter bör räknas som en källa för moralisk 

insikt. Samtidigt poängteras också vikten av att inte fastna i en etisk relativism då det särskilt i vårt 

demokratiska samhälle krävs en möjlighet i dialog där självkritiken är en förutsättning för samtalet. 

Att förklara etiska insikter som enbart möjliga att förstå inom en särskild kontext försvårar och till 

och med omöjliggör ett sådant samtal. Därmed argumenterar Grenholm för vad han kallar en 

modifierad kontextualism som menar att det både finns en allmänmänsklig förståelse av vad som är 

moraliskt samtidigt som det moraliska omdömet färgas av människans sociala kontext. I en kristen 

etik menar Grenholm skulle detta leda till att det finns både innehåll i den kristna etiken som är unik 

och innehåll som kan överensstämma med andra traditioner.   14

 I diskussion kring kontextualism ingår också en diskussion kring hur man ska förklara ett 

etiskt handlandes normativa värde och här finns flera olika former av etisk kontextualism. I denna 

uppsats kommer jag dock inte att uttala mig om olika etiska värdens normativitet utan jag har valt 

att enbart stanna vid att en rimlig etik bör beakta att det finns flera möjliga perspektiv på vad som är 

etiskt, och att en rimlig etik därmed inte kan presentera sitt egna perspektiv som det universella. 

 Ett resultat av dubbelheten mellan det universella och det kontextuella är att det finns flera 

möjliga källor till moralisk insikt; rationellt förnuft, livserfarenheter och livsåskådningar. Dessa tre 

källor som kan sägas motsvara Grenholms rimlighetskriterier bör alla i en rimlig etisk modell ges 

auktoritet i etiska överväganden.  Samtidigt bör det också i ett rimligt etiskt övervägande finnas 15

medvetenhet om att dessa och hur auktoriteten fördelas mellan dessa skiljer sig åt beroende på 

klass, kön, kultur, och sexualitet.   

 Dessa rimlighetskrav på medvetenhet om sitt egna perspektiv och flera möjliga källor till 

moralisk insikt stämmer överens med vad vi kallat en teologiska anknytningsetik som menar att 

 Grenholm, Carl-Henric, Bortom humanismen, s 245-24914
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etiska argument bör kunna grundas i både mänskliga erfarenheter och förnuft samt i den gudomliga 

uppenbarelsen i Kristus.  

Ytterligare tre krav på en kristen etik 

Här ovan har jag visat hur Grenholms fyra rimlighetskriterier tillsammans med annan kritik visar på 

krav på alla etiska modeller. Då man tillämpar Grenholms fyra rimlighetskriterier på en specifikt 

kristen etik tillkommer det ytterligare krav. En konsekvens av de fyra rimlighetskriterierna är att en 

etik som ska kallas för kristen måste hänga ihop med kristen trosåskådning. Det som försvårar 

skapandet av ytterligare krav på en specifikt kristen etik är att tolkningen av kristendomens läror 

förstås på något skilda vis i olika kristna sammanhang. Jag kommer här presentera ytterligare tre 

krav på en kristen etik som uppstår på grund av Grenholms rimlighetskriterier.  

 Det första kravet handlar om människosyn där en rimlig kristen etisk modell bör kunna 

förklara både människans helighet och hennes brustenhet. I den kristna tron och i mångas erfarenhet 

om vad det innebär att vara människa ligger en dubbelhet mellan en människas grundvärde och 

gudslikhet och hennes brustenhet. Vi har erfarenhet att att ha förmågan att själva nå moralisk insikt, 

men också av att behöva vägledning och hjälp när vi gör misstag. 

 Det andra rimlighetskravet är att en rimlig kristen etik bör kunna förklara hur Gud hänger 

ihop med den etiska modellen och att det som är gott enligt den etiska modellen överensstämmer  

med eller är Guds vilja. Om inte detta kriterium kan uppfyllas borde inte den etiska modellen kallas 

för kristen. De etiska kraven, som åläggs både kristna och delvis icke kristna bör i en rimlig kristen 

etisk modell ha någon koppling till Guds vilja. 

 Det tredje kravet på kristen etik är behovet av att det finns en förklaring om hur Guds nåd 

och förlåtelse hänger ihop med de etiska normerna. Trots olika förståelser av kristen tro är Jesus 

offer på korset centralt. Jesus offer handlar på olika vis om Guds förlåtelse och benådning av 

människan. Ett kriterium på en rimlig kristen etik blir alltså att det finns en förklaring om hur de 

etiska normerna och förlåtelsen hänger samman.  

3. Grunden 

Den första och äldsta boken i min undersökning är Grunden av Bo Giertz som kom ut i sin åttonde 

upplaga 1945. Giertz är en tydligt luthersk teolog med höga teologiska ambitioner i sin 

konfirmandbok. Med hjälp av Wallinders avhandling kan vi vid en snabb läsning se att Giertz 

teologiska fokus resulterar i vad Wallinder kallar att ha kateketik i centrum. Hos Giertz kan vi ana  

ett stort fokus på kunskapsöverföring av färdiga teologiska frågor till skillnad från senare 
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konfirmandböcker där konfirmandens egen frågor får ta större utrymme. Som nämnts i inledningen 

bygger Giertz konfirmandbok just på en genomgång av de fem huvudstyckena i Luthers lilla 

katekes med en liknade fråge- och svars- metod. Parallellt med genomgången av de fem 

huvudstyckena har Giertz också skrivit en mer flytande text med beskrivningar och förklaringar för 

att kunna fördjupa och förklara konfirmandernas förståelse för vissa frågor.  

 Genomgående i Giertz konfirmandbok finns en stark luthersk uppdelning i lag och 

evangelium. Lagen beskriver Giertz som det som Gud kräver av människan och han sammanfattar 

lagen i de bibliska orden:”Du skall älska Herren, din Gud, av allt ditt hjärta och din nästa såsom dig 

själv”.  Giertz beskriver lagen som en förbannelse som lagts på människan då lagen kräver att 16

människan som inte följer lagen ska dö. Men till människans räddning finns Evangeliet som Giertz 

förklarar är det som Gud ger till människan i nåd. Evangeliet sammanfattas av Giertz i orden ”Så 

älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, på det att var och en som tror på honom skall 

icke förgås, utan hava evigt liv” . I detta evangelium menar Giertz att människans enda räddning 17

finns. I Bibeln som läses med andens hjälp finns allting människans behöver för att få tillgång till 

sin räddning, men det finns också enbart där.  18

 Giertz beskriver lagens hårda och ouppnåeliga krav, men samtidigt beskriver han att lagen 

också har tre viktiga funktioner. 1)Lagen hjälper till att upprätthålla en yttre ordning i samhället. 

Giertz beskriver hur människan med lagen och Guds hjälp kan agera på ett skötsamt vis och 

förklarar att ett land med gudsfruktan kommer att hålla sig med hederliga traditioner även om dess 

invånare inte tror. 2) Genom att lagen skapar en självmedvetenhet om människans synd, skapas i 

människan en ånger vilket gör att människan söker den förlåtelse som enbart finns hos Kristus 

förklarar Giertz. Människans räddning ligger i att tro på Jesus, men för att göra det krävs att hon 

känner sig själv som syndare som behöver Jesus förlåtelse och räddning, och detta kan enbart lagen 

hjälpa henne med argumenterar Giertz.   19

 3) I Giertz framställning av kristen etik kan vi även ana att lagen har ett tredje bruk. För 

Giertz fortsätter lagen att ha en stor betydelse även efter att man fått frälsningen. Visserligen har 

man som troende inte lagen likt den förbannelse det är utan Jesus räddning, men efter frälsningen 

ska lagen fortsätta att följas och den troende ska med hjälp av den leva i fortsatt omvändelse. Giertz 
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skriver ”Tron kan finnas tillsammans med ouppsåtliga synder men aldrig tillsammans med 

uppsåtliga” . Med det menar Giertz att en troende aldrig kan synda medvetet utan ständigt strävar 20

efter att leva enligt lagen. Att medvetet synda trots att man tror kallar Giertz för en död tro där 

människan enbart tröstar sig med Guds nåd utan att ha viljan till omvändelse.   21

 Denna idé om lagens tredje bruk i Giertz framställning skiljer sig från Luthers egen 

uppfattning om lagens bruk. Samtidigt är det svårt att förstå exakt hur Giertz framställer lagen. 

Giertz förklarar att den troende har hjälp av av bön, nattvard och tillgången till uppenbarelsen i sin 

kamp emot synden. Den troende har så både förtydliganden och en helt annan hjälp än den icke 

troende i att avstå från synden. Vilka delar av lagen som finns tillgängliga innan tron och som på så 

vis kan skapa en syndamedvetenhet och driva till Kristus förklarar Giertz inte så tydligt. 

Otydligheten kan delvis bero på att Giertz riktar sig till ungdomar som redan fostrats i en kristen tro, 

och där konfirmationen presenteras som ett avslutande av den kristna uppfostran till goda 

medborgare. Det som däremot blir tydligt är att Giertz menar att människan genom naturen och sitt 

samvete får en viss kunskap om Gud och Guds vilja. I Samvetet förklarar Giertz finns det en 

förmåga att känna lagen. Problemet med det mänskliga samvetet förklarar Giertz är att samvetet lätt 

kan ta miste och att det enbart kan förmedla lag och inte evangelium. Samvetet i sig själv kan så 

räcka till att få en syndamedvetenhet, men för att tro behöver människan få ta del av det 

uppenbarade evangeliet.  22

 Den kristna etik som är ilagt i människans samvete blir en allmänmänsklig etik. Däremot 

presenterar Giertz nödvändigheten till en kristen gemenskap för lagens andra och tredje bruk då han 

beskriver att den kristna tron ger ett specifikt kristet perspektiv på etiken och färgar ett kristet 

leverne. På så vis blir Giertz framställning av den kristna etiken inte en uppenbarelsebaserad utan 

vad jag här kommit att kalla en teologisk anknytningsetik påg rund utav att kunskapen om den 

kristna etiken delvis kan förstås av alla människor oberoende av det uppenbarade, men samtidigt 

delvis också vilar på det uppenbarade. 

 Giertz betonar som sagt starkt den kristnes behov av syndamedvetenhet och den omvändelse 

som bör följa på tron. I och med detta så betonar Giertz även den allmänmänskliga brustenheten, 

syndabenägenheten och människans behov av Guds hjälp. Den bild av människan som Giertz lägger 

fram är en väldigt trasig människa som har Gud att tacka för att hon skapats, bevarats och hållits vid 
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liv. Människan står på grund av detta i en skuld till Gud och har som plikt att tacka Gud och följa 

Guds vilja. Människans plikt och enda räddning blir så att tro och omvända sig. Gudsbilden som 

Giertz framställning av den kristna etiken resulterar i är en Gud som älskar alla som följer och 

tjänar honom, enbart de människorna får kalla sig hans barn.  23

 Giertz betoning på människans brustenhet och oförmåga att utan Guds hjälp leva på ett gott 

vis behöver enligt min teori problematiseras då en rimlig människosyn även bör förklara 

människans helighet. I Giertz framställning måste människan leva i omvändelse för att få räddning, 

men samtidigt inte ta sin räddning för given på grund utav sitt agerande, utan enbart tacka Gud för 

nåden. Giertz skriver att en människa som låter Gud handla i hennes liv blir ”bättre i grannarnas 

ögon men sämre i sina egna.”  Denna framställning menar jag så riskerar att reducera människans 24

värde och helighet på ett sådant vis att skam och skuld kommer att bli ett problem. I mina 

rimlighetskriterier trycker jag på förlåtelsen och nådens centrala del i den kristna etiken samt att de 

etiska kraven och förlåtelsen inte ska ta ut varandra. Detta tycks inte Giertz helt uppfylla då han 

skriver att en troende människa inte kan synda avsiktligt och att människan ska stå till svars för all 

hon gör.  25

 Giertz förklarar det allmänmänskliga samvetet som en grund till moralisk kunskap och 

lyckas därför få med att den kristna etiken innehåller delar som kan förstås av alla människor som 

mitt rimlighetskriterium D menar att en rimlig etik bör göra. I Giertz tal om behovet av det 

uppenbarade och den fördjupade etik som detta ger finns också en medvetenhet om att det finns ett 

annorlunda perspektiv i den kristna etiken än i annan etik. Men eftersom Giertz förklarar att det 

finns en allmänmänsklig förmåga till viss moralisk insikt samt att alla människor oavsett kontext 

har sin enda räddning i Gud är det tydligt att han omfattar en sådan universalistisk etik som jag 

presenterat i min teori. Det problematiska med en allt för universalistisk framställning av etik är att 

den inte stämmer med vår erfarenhet av verkligheten. Den universalistiska framställningen måste 

också som tidigare nämnts problematiseras då den förenklar kontextens påverkan på individe och 

att etiken på så vis reskerar att bli ett argument för att ställa sin etiska uppfattning som mall även för 

andra. Att som i Giertz framställning av den kristna etiken presentera den kristna etiken som den 

enda rätta i alla kontexter och samtidigt påpeka att människor även i andra sammanhang bör ha 
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delvis insikt i den kristna lagen blir problematiskt då de som är kristna och har ”bättre förståelse” 

får ett ansvar för att rädda de som inte befinner sig inom den egna kontexten.  

 Denna framställning av kristen etik kanske inte var lika uppenbart problematisk i Giertz mer 

enhetligt kristna Sverige. Men att i vår pluralistiska tid presentera en sådan universalistisk kristen 

etik skulle bli minst sagt problematiskt, då det idag blivit tydligt att en rimlig etik bör beakta att det 

kan finnas flera olika möjliga källor till moralisk insikt. Att likt Giertz avfärda andras åsikter som 

syndafördärvade blir problematiskt. 

  

4. Kom och se 

Ingmar Ströms konfirmandbok Kom och se kom att skapa en del uppståndelse då den publicerades. 

Boken ogillades av biskopsmötets granskningsnämnd men kom ändå att bli en storsäljare.   26

Därmed är det inte så konstigt att Ströms konfirmandbok skiljer sig en hel del ifrån Giertz som jag 

analyserat ovan. Det är stora skillnader i konfirmandbokens upplägg och pedagogik där Ströms 

konfirmandbok har lämnat katekesupplägget och på ett tydligt vis vänder sig emot ungdomar som 

inte nödvändigtvis redan befinner sig inom den kristna sfären. Ström tar också upp frågor av 

känsligare natur så som sex, abort och dödshjälp och skriver sin konfirmandbok med konfirmanden 

mer i centrum. Konfirmandboken börjar i intresserar sig för konfirmandernas egna livsfrågor vilket 

också märks på bokens titel Kom och se som Ström förklarar med att tro är något konfirmanderna 

måste uppleva, se och pröva själva. Detta stämmer överens med Wallinders avhandling och 

Bergmans uppsats där de skrivit om hur konfirmanden och dennes liv och vardag kom att bli allt 

mer i fokus under denna tiden. 

 Både Ström och Giertz beskriver att alla människor har en möjlighet att förstå de etiska 

regler som människan uppmanas följa. Men där Giertz betonar att uppenbarelsen ger nytt perspektiv 

på etiken menar Ström istället att det uppenbarade inte tillför något nytt som inte redan kunde 

förstås enbart via förnuftet. Den framställning av kristen etik som finns i Ströms konfirmandbok är 

tydligt förnuftsbaserad och är starkt färgad av Løgstrup. Precis som Løgstrup förklarar Ström att 

samma krav ställs på alla människor oberoende av tillgången till det uppenbarade eftersom alla 

människor kan nå moralisk insikt enbart via sitt förnuft. Människors liv är starkt ihopkopplade, 

därför har människan ett ansvar att med sitt förnuft fatta långsiktiga beslut för allas frihet och bästa 

förklarar Ström på Løgstrupt vis. Liksom Løgstrup förklarar Ström att vad som är etiskt gott främst 

beror på motivet bakom handlingen och dämed inte kan fastställas i regler utan att alla regler vid 
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varje enskilt tillfälle behöver tolkas. Etiska regler kan hjälpa, så som Jesus förtydligande av lagen i 

bergspredikan men de uppenbarade reglerna säger egentligen inte något som förnuftet och 

erfarenheten inte redan visat på. Reglerna kan så inte ersätta förnuftet och varje människas enskilda 

ansvar i etiska överläggningar.   27

 Ström menar att tro och förnuftet inte säger olika saker utan är förenliga med varandra. 

Däremot finns det vissa saker inom tron som vetenskapen inte kan förklara, bevisa eller motbevisa, 

utan som enbart kan upplevas. Därför uppmanar Ström konfirmanden att våga prova och våga 

ifrågasätta. Just förnuftet och människans förmåga till att ifrågasätta är alltså nyckeln till mognad 

och moralisk kunskap menar Ström. På grund av Ströms betonande av människans förmåga till att 

använda sitt allmänmänskliga förnuft menar Ström att nyckeln till att komma överens ligger i 

förnuftiga samtal. Ström påpekar visserligen att det finns vissa kontextskillnader och att det är svårt 

att veta om tex tjejers och killars olika beteenden beror på biologi eller uppväxten, men det som 

dock möjliggör samtalen om detta är förnuftet.  28

 Konfirmationen är till ungdomarnas hjälp i detta ansvar och Ström önskar hjälpa 

ungdomarna att mogna till ansvarsfulla vuxna med kunskap om livets spelregler. Denna mognad i 

att följa Guds vägledning och livets spelregler förklarar Ström som att leva ett ”friskt och riktigt liv 

så som det är meningen att leva” . Denna förklaring tillsammans med Ströms betonande av en 29

människas egenfrihet, förklarande av det naturliga och mänskliga som något gott och människans 

uppdrag att styra över världen är tydligt humanistiska drag som Grenholm förklarar ofta hänger tätt 

samman med en förnuftsbaserade kristen etik och beskrivningar av den naturliga lagen.   30

 Men trots skillnaderna mellan Giertz och Ström så är även Ströms framställning av den 

kristna etiken starkt färgad av Lutersk teologi. Men hos Ström finns inte den ortodoxa betoningen 

på lagens tredje funktion som vi såg hos Giertz. I Ströms beskrivning av den kristna etiken finns 

alltså lagens första och andra bruk. Lagens första bruk till allmän ordning märks tydligt i Ströms 

betonande av den naturliga lagen. Men även andra bruket, visandet på Kristus och förlåtelsen kan 

man ana. Ström förklarar att den naturliga lagen och den uppenbarade lagen är identiska, men han 

förklarar också att det ansvar som läggs på människan till att använda sitt förnuft leder till ett 

ifrågasättande av sina motiv. Ström berättar att det bakom ett handlande ofta ligger flera motiv, 
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medvetna och omedvetna. I dessa motiv kan lätt ondskan smyga sig in och etiska beslut fattas på 

grund av önskningar eller drömmar som inte syftar till sin medmänniskas bästa förklarar Ström. 

Människans ansvar som ligger i den naturliga lagen driver så människan till att ifrågasätta sina 

motiv, där menar Ström kommer hon att upptäcka att det bland motiven finns falska trygghetskällor 

eller avgudar som Ström även kallar dem. Jesus avslöjar dessa motiv skriver Ström och hjälper 

människor att se dem. Men Jesus visar också vilken trygghetskälla som är den sanna, nämligen 

Gud. Ström berättar också hur Jesus i sin död och uppståndelse visar att kärleken och gemenskapen 

med Gud är en trygghetskälla. Guds kärlek menar Ström möjliggör att vi älskar vår medmänniska. 

Visserligen gör inte Ström en lika tydlig begreppslig skillnad på lag och evangelium som Giertz, 

men uppdelningen finns ändå där i Ströms betonande av människans ansvar och därmed hennes 

behov av den trygghet och förlåtelse som enligt Ström enbart Gud kan ge.   31

 Genom Ströms konfirmandbok poängteras människans ansvar och Guds kärlek. Ström 

beskriver människans förmåga till både gott och ont samt hennes förmåga att via sitt förnuft kunna 

skilja på dessa. Den människobild Ström presenterar är som sagt optimistisk och starkt färgad av 

humanismen. En central del i mognadsprocessen är att ställa sig frågan varför menar Ström, och här 

har alla människor alla de verktyg hon behöver i sitt förnuft och i Guds kärlek och omvårdnad. 

Ström skriver mot slutet av sin bok att de som inte kan ta sitt ansvar så som Gud önskar, de är ändå 

älskade av Gud. Ström betonar på ett tydligare vis än Giertz människans okränkbara värdighet och 

att Guds kärlek inte är något som människan behöver förtjäna, den är redan given. Ströms 

optimistiska människosyn, hans motstånd emot teologi som ej värnar om människan och kanske 

även hans konfirmandfokus resulterar i att han skriver att konfirmanden om den inte upplever sig 

behöva syndernas förlåtelse inte behöver låtsas känna sig syndig. Dessa konfirmander uppmanar 

han istället till fortsatt mognad och tillit till att om känslan om värdelöshet kommer, så kommer 

förlåtelsen och upprättelsen att finnas kvar.  32

 Ströms människosyn stämmer mer överens med de rimlighetskriterium jag ställt upp då han 

på ett bättre vis än Giertz presenterar människans natur som dubbel. Ström beskriver att motiven 

bakom en handling nästintill alltid är blandade. Däremot blir Ströms beskrivning av människan 

ibland lite väl optimistisk då han beskriver att människan via sitt förnuft ändå kan förstå vad som är 

rätt och fel. Ström visar visserligen viss medvetenhet om att etiska frågor är svåra och att det finns 

gråzoner i vad som är rätt, men ändå sätter Ström lite väl stor tilltro till människans fömåga att se 
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det rätta. Man kan också ifrågasätta Ströms starka prägling av upplysningshumanismen som i 

mycket påverkar hans framställning av kristen etik. Att ifrågasätta det humanistiska kan vara något 

svårare eftersom det humanistiska fortfarande har ett stort inflytande idag, men ett exempel på ett 

humanistiskt drag hos Ström som kan vara lättare att kritisera är hans sätt att beskriva människans 

vilja att härska över naturen som något naturligt och gott.  33

 Ströms beskrivning av människan och hennes förnuft leder även till en universalistisk 

tankegång om att alla människor har ett gemensamt moraliskt språk som möjliggör samtal över 

kontextgränserna och som även leder till gemensamma moraliska värden. Och precis som Giertz 

drabbas därför Ström av en kritik om ett reducerande av verklighetens komplexhet. Ström visar 

visserligen en medvetenhet om att moral färgas av olika kontexter men det räcker inte riktigt helt.  34

Ströms likhetstecken mellan den naturliga lagen och den uppenbarade lagen, samtidigt som den 

uppenbarade lagen i Jesus förklaras som renare än den naturliga riskerar att göra det kristna till det 

normgivande. Risken här är att det helt enkelt finns en omedvetenhet om att andra människors liv 

och värderingar kan se annorlunda ut. I min teori komplicerar jag detta sätt att sätta sig själv som 

etisk mall för andra. Att likt Ström presentera en själv och ens egen natur som mallen för det goda 

och rätta kan starkt försvåra mötet med människor med andra erfarenheter och vanor. 

 Ett annat av mina rimlighetskriterier som är värt att nämnas i detta sammanhang är D: att 

erkänna delvis det allmänmänskliga innehållet samt det unika perspektivet i den kristna etiken. 

Ström betonar det allmänmänskliga och universalistiska och tappar därmed delvis den 

kontextmedvetenhet som jag söker. Men trots detta så lyckas Ström i sin framställning av kristen 

etik ge oss ett gott exempel på en medvetenhet att kristen tro ger ett specifikt perspektiv på det 

etiska. I sin framställning förklarar Ström att den kristne har en unik tillit till Guds kärlek och 

trygghet som den icke kristne inte har på samma vis. Denna trygghet menar så Ström hjälper den 

kristne att med sitt förnuft ifrågasätta de bakomliggande motiven till sitt handlande och så agera 

mer rätt. Anledningen till varför jag menar att Ströms förklaring av detta unika kristna perspektiv 

ger oss ett gott bidrag på en perspektivmedvetenhet är att denna förklaring även är möjlig att 

tillämpa för att förklara andra perspektivs unikhet.   35

 Till sist har vi frågan om de etiska kraven och förlåtelsen tar ut varandra i Ströms 

framställning av kristen etik. De etiska reglerna finns och är ålagda alla förklarar Ström, det ingår i 
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att mogna och ta ansvar att sträva efter att följa dem. Men man kan misslyckas och det kommer inte 

at skada relationen med Gud på ett ohållbart vis. Genom att lagen är ilagd i människan och inte är 

ett krav från Gud för att skapa en relation, så kan Guds förlåtelse bli oändligt stor och de etiska 

reglerna ändå kvarstå utan att behöva trycka ner människan. Det etiska förklaras inte som regler 

från ovan, utan som det naturliga och goda för människan. Gud blir därför inte en domare som 

behöver straffa det onda, det som istället ifrågasätter det onda är det av naturen nedlagda ansvaret 

gentemot varandra. 

  

5. Det handlar om dig 

Som jag nämnt i inledningen och som också hörs på namnet så har även Jan Carlquist och Leif 

Kristiansson konfirmandbok Det handlar om dig ett starkt konfirmandfokus. Carlquist och 

Kristianssons börjar sin bok med konfirmandens egna frågor om tro och verklighet. Författarna 

berättar om Jesus och hur Jesus död och uppståndelse även handlar om dem, hur ungdomarnas 

frågor får svar och att ungdomarna har ett ansvar över sina livsval. 

 Men trots att Carlquist och Kristianssons konfirmandbok påminner om Ströms i sitt större 

fokus på konfirmandens egna frågor märks det att deras framställning av kristen etik innehåller 

delar som till skillnad från Ström är starkt uppenbarelsebaserade. En av de första sakerna man 

lägger märke till är att konfirmandboken hänvisar till en ny bibeltext på varje sida. Framförallt 

hänvisas det till Nya testamentet och Psaltaren som beskrivs som Jesus bönebok. De gånger som 

andra böcker än Psaltaren hänvisas från Gamla testamentet är för att berätta om Jesajas ord om 

Guds lidande tjänare, om kärlekens kraft som det skrivs om i höga visan och om tio Guds bud i 

andra Mosebok. Jag upplever att syftet med  bibelhänvisningarna kan vara att visa på att Bibelns 

ord är aktuella och igenkännbara för oss idag och att våra tankar kan spegla sig däri. Men 

hänvisningarna och speciellt att de flesta är från Nya testamentet ger också aningar till att Carlquist 

och Kristiansson betonar det uppenbarade.  

 Carlquist och Kristiansson förklarar att människan lever i en dualistisk värld, mitt emellan 

gott och ont. Människan har en fri vilja att välja både gott och ont, men människan är född med en 

arvsynd som försvårar hennes val. Arvsynden gör att människan har en fallenhet och lust till det 

onda. Att hämnas kommer naturligt berättar Carlquist och Kristiansson, men inte att tacka. Och 

genom att människan har en arvsynd så påverkas hon också lätt av sin omgivning. Människans 

osäkerhet om sitt eget värde och värderingar skapar det behov av idoler och sökande efter falsk 

trygghet som man kan se i reklam och samhället idag förklarar Carlquist och Kristiansson. Mycket 

av det onda som finns i vår värld beror just på hur människor handlar. Människan frestas också av 
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djävulen berättar Carlquist och Kristiansson och djävulen försöker hela tiden dra människan bort 

ifrån Gud. Carlquist och Kristiansson upprepar flera gånger  Paulus ord från Rommarbrevet om att 

man inte gör det man vill, och gör det man inte vill.   36

 Ondskan finns i världen och påverkar människan konstaterar Carlquist och Kristiansson. 

Men genom att människan, till skillnad från alla andra djur har fått en hjärna att resonera med så 

kan hon med förnuftet och samvetet ändå känna igen det onda. På så vis finns det naturligt inlagt i 

människans skapelse att skilja det onda ifrån det goda, men människan behöver hjälp och 

vägledning av Gud och det menar Carlquist och Kristiansson att människan har fått i och med Jesus. 

Det Jesus har sagt och gjort menar Carlquist och Kristiansson ger människan tydlig vägledning i 

vad som är etiskt gott. Med hjälp av Jesus vägledning och det mänskliga förnuftet kan människan så 

fundera på hur vägledningen behöver aktualiseras i den specifika situationen i vår tid.   37

 Carlquist och Kristiansson påminner på flera vis om Hauerwas i sitt betonande av 

uppenbarelsen och människans behov av det som uppenbarats i Jesus för att kunna handla etiskt 

gott. Båda framställningarna av kristen etik betonar betydelsen av att de etiska reglerna inte fästs 

utan hela tiden måste tolkas i den specifika situationen. Både Hauerwas och Carlquist och 

Kristiansson visar också en kontextmedvetenhet men får som vi snart kommer se ändå problem på 

grund av att både framställningarna presenterar det kristna som det enda normativt sanna.  

 Men Carlquist och Kristiansson förklarar ändå liksom Giertz att människan har en 

grundläggande förståelse för gott och ont. Och författarna menar att förnuftet även behövs för att 

tolka in Guds vägledning in i sin tid. På så vis betonar alltså Carlquist och Kristiansson behovet av 

både förnuftet och det uppenbarade för att handla gott och kan därför sägas omfatta en teologisk 

anknytningsetik. 

 I Carlquist och Kristianssons framläggning av den kristna etiken kan vi så se lagens första 

bruk i människans förnuft och samvete som hjälper till yttre ordning. Men vi kan också ana lagens 

andra bruk på så vis att Carlquist och Kristiansson förklarar att människan kan se och förstå sin 

tendens till ondska och hennes behov av hjälp och förlåtelse ifrån Gud. I Carlquist och 

Kristianssons konfirmandbok är det framförallt konfirmandens ansvar till gott etiskt handlande som 

betonas men även Guds förlåtelse och trygghetsgivande finns där. Liksom Ström beskriver 

Carlquist och Kristiansson att Gud är en sann trygghetskälla som människan kan sätta sin tillit till 
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och låta sig påverkas utav. Gud beskrivs som en nära och kärleks-slösande Gud som älskar utan 

några garantier på att människan ska följa Guds vilja.   38

 Man kan även ana lagens tredje bruk och dess åläggande av ett speciell etik hos kristna, men 

på ett lite annorlunda vis än hos Giertz. I konfirmandbokens ordbok skriver Carlquist och 

Kristiansson om att en reaktion på Jesu förlåtelse kan vara att vilja förändra sitt liv och leva i större 

tacksamhet och efterföljelse. I konfirmandboken märks också en neddämpat fokus på att tro på 

olika trossatser, istället poängteras just det synliga tecknet på att vara troende i att visa kärlek till 

sina medmänniskor. Carlquist och Kristiansson betonar konfirmandens ansvar att handla rätt, men 

detta ansvar förklaras också till en stor del vara ett ansvar emot människans förmåga till förnuftigt 

tänkande och medmänniskorna snarare än till Gud som hos Giertz.  39

 I och med att det hos Carlquist och Kristiansson finns en uppdelning i lag och evangelium 

där lagen är delvis tillgänglig för alla, så finns det vissa krav som ställs på alla människor. Alla 

människor tycks också med sitt förnuft kunna inse sitt behov av hjälp och förlåtelse på grund utav 

sina onda tendenser. I Carlquist och Kristianssons beskrivning av kristen etik står det klart att man 

påverkas utav sin omgivning, men också att man har en möjlighet att påverka. På grund av Carlquist 

och Kristianssons fokus på förnuftet och påverkbarheten tycks samtal över kontextgränserna 

presenteras som möjliga.   40

 Carlquist och Kristiansson skriver flera gånger om att kristna tycker olika och att 

konfirmanden verkligen ska ifrågasätta även kyrkan. Men deras betoning på människans behov av 

det uppenbarade resulterar i att den kristna etiken ändå menas tillföra något som ingen annan 

kontext kan ge, och därmed bör ställas som norm. Detta leder till att Carlquist och Kristiansson 

möter på liknande kritik som Giertz och Ström just på grund utav att de presenterar kristendomen 

som en norm som alla på grund av de universalistiska tendenserna borde förstå. Det uppenbarade 

beskrivs som icke motstridigt mot det förnuftsbaserade, men liksom hos Hauerwas beskrivs ändå 

det uppenbarade som det med mest auktoritet vilket skapar svårigheter i både samtal och bemötande 

med andra kontexter. Carlquist och Kristiansson berättar att bemötandet med andra människors tro i 

kristendomens historia inte alltid varit så färgad av tolerans och förståelse och att man många 

gånger förklarat andra religioner som primitiva. Carlquist och Kristiansson förklarar att detta är 

något man försöker komma ifrån genom att betona att leva med Kristus som förebild till ett mer 
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medlidande och kärleksfullt beteende emot alla människor. Men tyvärr lyckas inte Carlquist och 

Kristiansson helt med toleransen och förståelsen de heller. I konfirmandboken finns nämligen flera 

beskrivningar av Gammaltestamentliga tolkningar med primitiva antydningar och Carlquist och 

Kristiansson beskrivning av det uppenbarade har tydliga tecken på ersättningsteologi där judarna 

förklaras ha en stor oförståelse för Jesus uppenbarelse.  41

 Carlquist och Kristiansson har liksom Giertz en teologisk anknytningsetik och betonar både 

det allmänmänskliga och det uppenbarade. På samma vis som Giertz lyckas de därför presentera 

både universella och unika perspektivet i den kristna etiken. Men tyvärr är de på grund utav sin allt 

för stora universalistiska ingång inte heller tillräckligt medvetna om det unika i kristendomens 

perspektiv. De pratar som sagt visserligen om att man kan tycka olika i olika frågor men misslyckas 

att helt ta med denna medvetenhet in i sin framställning av den kristna etiken. Värt att notera är 

dock att Carlquist och Kristiansson också nämner att människans osäkerhet får henne att skapa 

falska trygghetskällor och idoler och hur dessa påverkar henne, men i och med sitt stora fokus på 

uppenbarelsen presenteras endast Gud som en lämplig påverkan, en framställning som jag 

problematiserat ovan.  42

 Carlquist och Kristianssons beskrivning av människan innehåller större dualism än både 

Giertz och Ström. I grunden för Carlquist och Kristianssons människosyn ligger likt Ström en tydlig 

humanism som betonar människans särställning i skapelsen, här i hennes förmåga till förnuft. 

Färgningarna av humanism syns också i Carlquist och Kristianssons betoning på människans fria 

vilja och rättvisan som borde råda mellan människor. Författarna förklarar så människan som helig, 

men även om de inte lika mycket som Giertz betonar människans brustenhet beskriver de ändå 

människan som hjälplös utan Guds vägledning och tappar därmed den dubbelhet i det 

allmänmänskliga moraliska förmågan som jag söker i en rimlig kristen etik.  

 Det sista rimlighetskriterium jag vill nämna i min analys av Carlquist och Kristiansson är H; 

som menar att en rimlig kristen etik bör ha en god avvägning mellan förlåtelsen och de etiska 

kraven så att de inte tar ut varandra. Här lyckas Carlquist och Kristianssons i och med att de inte 

beskriver Guds förlåtelse som en befrielse från ansvaret som människa att handla rätt. På så vis kan 

de likt Ström betona Guds förlåtelse utan att det etiska kravet försvinner i och med förlåtelsen. Att 

djävulen är en bidragande orsak till människans tendens till ondska förflyttar också skulden delvis 

bort från människan. Carlquist och Kristiansson beskriver Gud som en orättvis Gud som ger ut lika 
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lön oavsett hur länge man följt hans ord. I Carlquist och Kristiansson får fariséerna här den 

ifrågasättande rollen och frågar varför man då ska följa Guds bud. Till svar presenterar Carlquist 

och Kristiansson en kristen etik där människans ansvar inte enbart är emot Gud utan även emot sitt 

förnuft och mot medskapelsen. Guds förlåtelse och värderande av människan tar därmed inte bort 

människans ansvar, utan möjliggör hennes fortsatta strävan till att handla gott genom att påminna 

henne om hennes värde och hennes möjlighet att påverka.  43

6. Närkontakt 

Även Mikael Hanssons och Lars Eric Rännas bok Närkontakt har ett tydligt konfirmandperspektiv 

med ett stort fokus på de frågor som konfirmanden kunde tänkas möta i sin vardag. Men än mer än 

Carlquist & Kristiansson, är de tydliga med att det kristna svaret i Bibeln är det rätta. Parallellt med 

att konfirmandens frågor tas upp och författarna hjälper konfirmanden att fundera över olika frågor 

så ges Bibelns svar på frågorna på ett klart och tydligt vis. Så samtidigt som konfirmanden 

verkligen placeras i centrum och uppmanas att ifrågasätta och ställa frågor så är det tydligt att 

Hansson och Rännar menar att Bibeln har svaret och att konfirmanden inte helt behöver lämnas till 

enbart sitt förnuft och livserfarenheter. 

 Liksom Hauerwas skulle troligen Hansson och Rännar protestera emot en uppdelning 

mellan en förnuftsbaserad och uppenbarelsebaserad etik på grund utav att en sådan uppdelning 

skulle få det uppenbarade att framstå som oförnuftigt. Kristendomen handlar om verkligheten och 

Gud vill vara med oss i den verklighet som vi lever i förklarar Hansson och Rännar. Just denna 

anknytning till verkligheten menar Hansson och Rännar är det som skiljer kristendomen från bland 

annat olika New Age andlighet. En annan skillnad mellan New Age och kristendom är att en kristen 

litar på Guds kraft och inte sin egen.  44

 Hansson och Rännar har genom hela sin konfirmandbok en stor tillit och stort fokus på Guds 

kärlek och förlåtelse. Hansson och Rännar förklarar att konfirmanden fick sitt värde innan hon var 

född och innan hon kunde göra någonting. De förklarar också att Jesus särskilt kom till dem som 

inte handlat rätt och dem som världen vände ryggen till. Människobilden som Hansson och Rännar 

beskriver är en mycket positiv syn med stor betoning på det allmänmänskliga. Författarna beskriver 

att människan i sin natur inte gillar våld och att det ligger i människans skapelse att ha en 

samhörighet med naturen, även om naturfolken brukar ha lättare att komma ihåg och se det 
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sambandet. Hansson och Rännar beskriver också sökandet efter Gud som allmänmänskligt och till 

och med något som allt skapat har gemenskap i. Om det skulle finnas rymdvarelser så hade Gud 

skapat dem, och då har även de en längtan till sin skapare argumenterar Hansson och Rännar. Denna 

allmänmänskliga gudslängtan förklaras ge sig i uttryck på olika vis i olika kulturer och olika 

religioner beskrivs som tecken på samma längtan efter Gud och sina rötter.   45

 I Hanssons och Rännars sätt att beskriva det allmänmänskliga så finns det ett stort utrymme 

för att förklara hur det allmänmänskliga kan ge sig i uttryck på olika sätt i olika kontexter och de 

poängterar också att denna pluralitet behöver beaktas. Författarna hyllar mångfalden, poängterar 

vitsen med religionsfrihet och argumenterar för uppbyggandet av moskéer och synagogor med 

gyllene regeln som grund. Hansson och Rännar problematiserar även att Bibeln är skriven ur och 

för ett manligt perspektiv. De förklarar att en människas uppväxt och omgivning påverkar hennes 

uppfattning om vad som är rätt. På grund av att Hansson och Rännar på så vis belyser både det 

universalistiska och det kontextualistiska på ett mycket tydligare vis än de tidigare analyserade 

författarna så tycks de beskriva samtal över kontextgränser med en mycket större medvetenhet för 

de problem som kan uppstå.  46

 Men människobilden är så positiv just för att Guds kärlek till människan betonas. 

Visserligen beskriver Hansson och Rännar att det finns en slags allmänmänsklig uppfattning om det 

etiskt goda. Men ändå finns det också en tydlig brustenhet i människan så som Hansson och Rännar 

förklarar henne. Hon står i en kamp mellan att välja det goda och det onda, i detta val har 

människan en fri vilja. Människan påverkas lätt negativt av sin omgivning, men trots att 

omgivningen påverkar människan så ligger ansvaret på henne själv. Här betonar också Hanson och 

Rännar den särskilda påverkan ungdomar har på sin omgivning och det ansvar som följer på detta. 

Men som tur är står inte människan själv i sina liv förklarar Hansson och Rännar, Gud har visat vad 

som är rätt. Återkommande i konfirmandboken är att Jesus gett svaret på vad som är sant och rätt. 

Jesus har visat på den rätta gudsbilden, gett hopp om vad som händer efter döden, men också vad 

som är moraliskt rätt handlande. I Bibeln finns kärleken som en röd tråd förklarar Hansson och 

Rännar. Bibeln sammanfattas bäst i det dubbla kärleksbudet om att älska Gud, och din nästa som 

dig själv menar författarna. Gyllne regeln beskrivs också som en mycket central regel. Hansson och 

Rännar menar att kyrkan och den kristna gemenskapen hjälper människan att handla rätt. . 47
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 Som tidigare nämnt finns en stor optimism i Hansson och Rännars beskrivning av 

människan, men optimismen beror på stor del utav att Gud gett människan den hjälp hon behöver. 

För utan Guds hjälp hade människan inte kunnat handla helt etiskt gott. Människan behöver sin 

skapare för att handla gott, men också för att få förlåtelsen då hon handlat fel. Men Hansson och 

Rännar beskriver en Gud som vet detta och som innan människan är född gett henne allt hon 

behöver. Därför blir inte betoningen på människans brustenhet lika stor som i Giertz beskrivning, 

kärleken och förlåtelsen finns nämligen redan där och syndens konsekvenser, skulden och skammen 

människan kan få av den blir inte ett problem.  48

 I Hanssons och Rännars beskrivning av kristen etik beskrivs människan som att ha en etisk 

förståelse ilagd sig, men på grund utav människans påverkbarhet och kampen mellan det onda och 

goda där människan har en fri vilja så behöver människan ytterligare hjälp ifrån Gud. Denna hjälp 

finns delvis i de tio budorden, men till fullo finns de först i den kristna gemenskapen menar 

Hansson och Rännar. Författarna fäster stor betydelse vid det uppenbarade och gång på gång är det 

just det uppenbarade som får det sista ordet. I konfirmandboken förklarar också Hansson och 

Rännar flera gånger om hur saker som står i Bibeln är sanna, trots att de vid första anblicken verkar 

oförenliga med förnuft och vetenskap. På så vis förklarar Hansson och Rännar att Maria ändå blev 

gravid av helige ande och Jesus ändå utförde under, för om Gud skapade världen, vad skulle då vara 

omöjligt?  49

 Därmed kan vi i Hansson och Rännars framställning av den kristne etiken se behovet av 

framförallt det uppenbarande för att handla rätt, men på grund av att de likt Giertz förklarar att 

människan har en grundläggande naturlig känsla för rätt och fel på blir deras etik likt Giertz en 

teologisk anknytningsetik. I Hanssons och Rännas framställning finns även som hos Giertz en 

tendens till lagens första, andra och även tredje bruk. Lagen skapar allmän ordning, hjälper 

människan att inse sitt behov av sin skapares förlåtelse och etisk vägledning, men framförallt 

hjälper den uppenbarade lagen människan att inse det etiskt goda och sitt ansvar emot Gud och 

skapelsen. 

 Hanssons och Rännars framställning av den kristna etiken blir så den framställning som 

mest liknar Hauerwas uppenbarelsebaserade etik. Båda dessa framställningar betonar den kristna 

gemenskapens betydelse för gott etiskt handlande och människans innerliga behov av närhet till 

Gud. Hauerwas hårda betoning på våldets destruktivitet kan man också se i Hansson och Rännars 
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tydliga motstånd emot våld och båda framställningarna förklarar att Jesus har visat en alternativ väg 

i kärlek och omtanke. Båda framställningarna beskriver att också att Jesus i sin förlåtelse helar de 

relationer som synden brutit och hur de kristna reglerna tillför något som det allmänmänskliga inte 

redan hade just på grund utav att det kristna baseras på det uppenbarade. Samtidigt finns det hos 

båda en tydlighet i att det uppenbarande trots allt inte är något icke förnuftigt.  50

 Hanssons och Rännars framställning av den kristna etiken presenterar visserligen en 

medvetenhet om kontextens påverkan, men på samma vis som Hauerwas framställer de ändå den 

kristna etiken som den unika och rätta. Visserligen beskriver författarna en allmänmänsklig strävan 

efter sin skapare, och att Gud som skapat allt är målet för denna strävan. De beskriver också det 

rätta i att låta moskéer och synagogor få byggas. Men ändå är Hansson och Rännar tydliga med att 

den kristna uppenbarelsen och Guds ande är det som hjälper människan till gott etiskt handlande. 

Hansson och Rännar poängterar också på klassiskt humanistiskt vis för alla människors lika värde. 

Men i slutändan så leder detta gemensamma grundvärde till att alla människor enligt Jesus hade rätt 

till den ”nya tron”, en allmänmänsklig rättighet att ta del av Guds sanna uppenbarelse. Och istället 

för att beskriva hur missionens målsättning förändras i och med kärleken så beskriver Hansson och 

Rännar hur den förändrade fördelningen av kristna i världen kan komma att leda till att missionärer 

behöver komma hit till Sverige för att missionera.  51

 Detta universalistiska sätt att presentera den kristna etiken som det enda rätta för alla har jag 

redan problematiserat. Och även om Hansson och Rännars betoning på kärleken till nästan och 

gyllneregeln resulterar i ett stödjande av religionsfrihet, så kan jag inte låta bli att vifta en 

varningens flagga. Historien har visat att även ett maktutövande i kärlek för att hjälpa en människa 

rätt, är ett maktutövande som ger negativa konsekvenser. 

 Ett annat grundläggande problem i ett starkt betonande av det uppenbarelsebaserade är att 

bibelforskningen ändå är enig om i att det trots allt är svårt att veta exakt vad som är Jesus verkliga 

handlingar och ord. Ett problem i Hanssons och Rännars konfirmandbok är så hur de presenterar 

vissa saker som sanna, trots att bibelforskningen ställer sig tveksamma till dess historiska 

trovärdighet. I detta skulle man kunna göra en närmare analys av flera av konfirmandböckerna och 

så jämföra deras samtida bibelforskning. I denna uppsats kan vi dock stanna vid att det finns en viss 

vetenskaplig problematik att presentera något som sant utan att samtidigt åtminstone nämna 

vetenskapens argument för det motsatta. 
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 I min rimlighetsprövning lyckas dock Hansson och Rännar på ett gott vis presentera både 

människans gemensamma natur och samtidigt hennes påverkan av sin omgivning, även om den 

gemensamma naturen betonas finns det samtidigt en stor medvetenhet om de olika perspektiven. 

Däremot finns det som sagt en stor brist i och med att det allmänmänskliga används för att 

argumentera för det kristna som i slutändan nästintill presenteras som möjligheten att överbrygga 

kontextgränserna. Denna brist i Hansson och Rännars framställning av kristen etik beror på deras 

stora betoning av det uppenbarade och därmed delvis bristande med att beakta även andra möjliga 

källor till moralisk insikt. Ett resultat av detta är att Hansson och Rännar tyvärr tappar bort att även 

det kristna perspektivet är ett perspektiv, utan istället förklarar det som något som alla kan komma 

fram till.  

 Till sist kan också nämnas att Hansson och Rännar löser problematiken med balansgången 

mellan förlåtelsen och de etiska reglerna på ett liknande vis som Ström och Carlquist och 

Kristiansson. De etiska reglerna blir inte viktiga att följa för att upprätthålla sin kontakt med Gud 

som hos Giertz, men däremot har människan på grund av sin frihet ett ansvar att göra sitt bästa. 

Människan kan beskrivas ha en grundtrygghet vilket möjliggör hennes försök till gott etiskt 

handlande. 

7. Via Mystica 

När vi nu rör oss in i 2000-talet och den näst sista konfirmandboken i min analys ser vi kanske inte 

så  oväntat hur Hansson och Rännars positiva människobild på grund utav Guds kärlek hänger med. 

Jonas Eek, Stefan Klint och Beata Åhrman Ekhs konfirmandbok Via Mystica börjar precis som 

Hansson och Rännar inte i de etiska kraven utan i att människan är älskad, önskad av Gud, precis så 

som hon är. Eek et al. skriver: ”Kristen tro handlar inte i första hand om regler eller bud. Utan om 

att kasta sig in i livet tillsammans med andra och lita på att någon bär.” ,  52 53

 Eek et al. tar avstamp i vad de menar är allmänmänskliga behovet av att känna sig älskad 

och beskriver en människobild som likt många av de tidigare författarna är färgad av humanism. 

Människans egenvärde, möjligheter och rättighet till frihet, livsglädje och kärlek poängteras och 

argumenteras för både med hjälp av Bibeln, vetenskap, förnuft och erfarenheter. Mänskliga 

rättigheter enligt FN:s deklarationer nämns och det finns ett sätt hos Eek et al. att beskriva förnuftet 

och de humanistiska värderingar som en grund för en etik som de flesta människor kan enas om. 
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Eek et al. förklarar att flera regler, däribland tio Guds bud delas och accepteras av de flesta 

människor oavsett tro. De etiska reglerna beskrivs finnas för allas trygghet och frihet, som ett sätt 

att värdera livet.  54

 Men parallellt med betoningen på de allmänmänskliga värderingarna och förnuftet så finns 

det i Eek et al.s framställning av kristen etik också viss betoning på det uppenbarade. Det som det 

uppenbarade särskilt pekar på och visar på är Guds kärlek och hur Guds kärlek segrar. Guds kärlek 

beskrivs ge konsekvenser för det etiska handlandet då Guds kärlek beskrivs binda samman 

människor och ge människan en grundtrygghet i sitt handlande så att människan slipper söka annan 

trygghet. Jesus handlingar beskrivs visa att det är den gränsöverskridande kärleken som är den 

sanna. Och det är också denna kärlek som konfirmanderna uppmanas låta växa i världen.   55

 Människobilden som Eek et al. presenterar i sin konfirmandbok är som sagt i huvudsak 

optimistisk just eftersom Guds kärlek betonas. Människans egna natur beskrivs med en dubbelhet. I 

människans livsvillkor beskrivs ondskan vara en naturlig del och människan beskrivs utföra en 

kamp biologiskt och psykologiskt genom hela sitt liv. Livet, ljuset och kärleken beskrivs som 

ständigt hotat av död, mörker och hat. I denna dubbelhet beskriver Eek et al. finns en ömsesidig 

påverkan mellan konfirmanden och hennes omgivning. Och där har konfirmanden en möjlighet att 

välja mellan gott och ont. Både kärleken och att må dåligt sprider sig. De är svårt att inte såra andra 

och sig själv skriver Eek et al. men det finns en möjlighet att välja, att kämpa, och därmed så finns 

det även ett ansvar förklarar Eek et al.. I konfirmandboken är det speciellt ondskan som 

konfirmanden drabbas utav som beskrivs. Men Eek et al. uppmanar konfirmanden till att inte 

blunda för ondskan, utan försöka att göra något emot den. I kampen emot ondskan beskrivs den 

kristna tron som en möjlighet till hjälp och kraftkälla. Eek et al. beskriver synd som något som 

skapar avstånd mellan människor.   56

 Om människan ändå skadas av ondskan, eller väljer ondskan förklarar Eek et al. finns det 

hjälp att få i Gudstjänsten. I förlåtelsen får konfirmanden hjälp med sin skuld som beskrivs som ett 

tecken på människans medvetenhet om sin värdighet. Och i välsignelsen berättar Ek et al. hur 

människan kan få hjälp med skammen som förklaras oftast är ett resultat av att andra människor 

behandlat en illa. Eek et al.s sätt att beskriva syndaförlåtelsen är lite spännande då den påminner om 

Hauerwas. Eek et al. beskriver syndaförlåtelsen som ett sätt att släppa kontrollen och lita på Gud. 
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Och Hauerwas förklarar att människans lösning och enda sätt att handla gott är att släppa kontrollen 

och ge den åt Gud. Hauerwas menar nämligen att människans krampaktiga tag efter kontroll leder 

till upprustning, försök att kontrollera andra människor och mycket destruktivitet. Denna 

grundtrygghet och tilliten att släppa kontrollen beskriver Eek et al. är det centrala i den kristna tron, 

och det är spännande att se hur Eek et al.s framställning och Hauerwas kan både likna varandra på 

denna centrala punkt och samtidigt ändå vara så olika i vilka normativa grepp de gör.  57

 På grund utav Eek et al.s stora betoning på Guds förlåtelse, evangeliet, får de etiska kraven, 

lagen, på samma vis som hos Hansson och Rännar inte samma kraft. Men ändå försvinner inte 

människans ansvar att följa det etiska, snarare förklaras evangeliet ge människan förutsättningarna. 

För liksom alla de andra analyserade konfirmandböckerna utom Giertz beskriver Eek et al. att 

människan inte behöver följa de etiska reglerna för att ha kvar sin gudsrelation, men däremot har 

människan i sin frihet ett ansvar. På så vis lyckas dessa författare både ha kvar lagen, och samtidigt 

betona evangeliet. Det är också intressant att se hur Eek et al. likt Ström på grund av det stora 

betoningen på den naturliga lagen beskriver det etiskt korrekta som att göra det som är mest 

naturligt och bäst för även en själv. Att följa de etiska reglerna blir på så vis inte ett självförnekande 

utan ett självuppfyllande. 

 Eek et al. beskriver tron och kristendomen som ett komplement till vetenskapen. Tron 

beskrivs som det som tar vid efter att vetenskapen inte kan säga mer. Att tro handla mer om att lita 

på än att ha svar förklarar Eek et al.. Tron och det uppenbarade får så ta vid där förnuftet och 

vetenskapen inte kan säga mer. Det uppenbarade berättar om något utöver det vetenskapen kan säga 

och ger människan en anledning till tillit. Eek et al. lånar Albert Einsteins ord och skriver 

’Vetenskapen är förlamad utan religion. Religion är blind utan vetenskap.’  Eek et al.s  58

framställning av kristen etik kan så på grund av sitt sätt att beskriva behovet av både förnuftet och 

uppenbarelsen beskrivas som en teologisk anknytningsetik.   59

 Frågan som dock kvarstår och som är lite svårare att svara på är huruvida Eek et al. menar 

att det kristna uppenbarelsen ger ett unikt bidrag till etiken eller ej. Det är tydligt att den kristna 

uppenbarelsen gör det tydligt att Gud älskar, men det är inte tydligt huruvida detta enbart kan 

förstås inom den kristna kontexten. Människans värdighet och rättigheter argumenteras som sagt för 

med hjälp av erfarenheter och förnuft. Flera gånger används även delar av Gamla testamentet för att 
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förklara Guds särskilda kärlek och befrielse till människan. Visserligen skriver Eek et al. om Martin 

Luthers kritiska påminnelse om att Guds nåderika kärlek är det mest centrala i det kristna 

budskapet. Och författarna berättar även för konfirmanden att en god tolkningsnyckel för Bibeln är 

att läsa med Luthers ord om att låta Jesus vara Bibeln kärna och stjärna. Men i Eek et al.s 

konfirmandbok finns en stor medvetenhet om att det finns flera möjliga perspektiv. Och även om de 

här presenterar det kristna perspektivet så utesluter de inte att även andra perspektiv kan komma till 

samma eller en liknande slutledning. Tvärt om låter Eek et al. som sagt de olika källorna för 

moralisk kunskap komplettera varandra. Även tydligt icke kristna citat som av Buddha får utrymme 

i konfirmandboken och frågan om hur de olika religionerna hör samman eller om det bara finns en 

Gud lämnas obesvarad. I Eek et al.s konfirmandbok förklaras också återkommande gånger att vissa 

tolkningar är gjorda ur ett kristet perspektiv.  60

 Huruvida den kristna uppenbarelsen är unik eller ej svarar Eke et al. alltså inte så tydligt på, 

däremot är det tydligt att det finns en stor medvetenhet om att det finns både en stor gemenskap och 

saker som kan skilja mellan olika perspektiv. I Eek et al.s framställning av kristen etik kan vi så se 

en modifierad kontextualism. Ett resultat av detta är att Eek et al. på ett mer framgångsrikt sätt än de 

tidigare författarna lyckas visa på både det allmänmänskliga och det unika perspektivet i kristen 

etik.  

 På grund utav otydligheten i Eek et al.s framställning av kristen etik skulle vi kunna mena 

att deras betoning på det allmänmänskliga är allt för stor vilket resulterar i ett förminskande av den 

kristna unikheten. Om man förstod Eek et al.s som om de menar att den kristna uppenbarelsen eller  

den kristna erfarenheten likt Løgstrup och Ström definitivt inte bidrar med något utöver förnuftet 

skulle denna kritik vara mer träffande. Den tvetydighet och otydlighet som Eek et al. har i sin 

konfirmandbok är kanske istället ett mycket gott alternativ på balansgången att inte falsifiera andra 

perspektiv, och samtidigt inte fastna i en total etisk relativism. Eek et al. skriver tillexempel om 

dopet på detta vis: ”När en människa döps i kyrkan är det som att Gud sätter ett hemligt tecken på 

den människan och viskar: Du hör alltid hemma hos mig. (…) -Jag överger dig aldrig”.  61

Författarna uttalar sig inte som om detta enbart sker i dopet, men inte heller att det går att få detta 

nära samband på något annat sätt än i dopet. Genom denna otydlighet tillsammans med tydligheten 

med alla människors lika värde lyckas Eek et al. bibehålla möjligheten att beskriva det unikt kristna, 

utan att beskriva det som det enda rätta för alla människor.  

 Eek et al., aa, s 28, 80, 86, 94, 98, 10460

 Eek et al., aa, s 7661

!34



 Det Eek et al. däremot inte lyckas få in i sin kontextmedvetenhet är att de trots allt stödjer 

sig mycket på ett humanistiskt och västerländskt perspektiv. I sin framställning av kristen etik 

förklarar Eek et al. det allmänmänskliga som det som varje människa kan komma fram till med sitt 

förnuft, problemet är dock att de som sagt egentligen underbygger sina argument med ett 

humanistiskt synsätt och ett västerlänskt sätt att resonera kring moral. Så även om de trots allt visar 

vissa tendenser till att ha en modifierad kontextualism, så misslyckas de på ett tydligt vis visa sin 

medvetenhet i sitt västerländska perspektiv.  

 Eek et al.s betoning av människans både gemensamma och delade moraliska uppfattning 

beror på att författarna presenterar flera möjliga källor till moralisk kunskap och betonar att dessa 

på olika vis formar den moraliska upplevelsen. Till skillnad från Hansson och Rännar 

problematiserar delvis Eek et al. Bibelns status som sann och varnar för att Bibeln ibland kan 

användas på fel vis.  Eek et al. använder sig flera gånger av bibelhänvisningar, men många gånger 62

blir inte bibeltexterna ett tydligt svar på en fråga, utan mer likt en spegel konfirmanderna kan spegla 

sina egna erfarenheter i. Bibeltexterna blir en källa bland flera i en pågående diskussion och inte det 

avslutande ordet så som hos Hansson och Rännar.  

 Eek et al.s framställning av de etisk reglerna lyckas som sagt lägga ett ansvar på 

konfirmanden. Men samtidigt är detta ansvar på grund av Guds redan givna kärlek inte ett ansvar 

som handlar om att kämpa för sin tillhörighet. Alla människor är redan värdefulla och älskade, 

däremot förklarar Eek et al. hur denna känsla av att vara älskvärd möjliggör känslan av att ha ett 

ansvar. På detta vis lyckas de balansera på avvägningen mellan förlåtelse och på människans 

brustenhet. Visst finns det i Eek et al.s korta framställning saker som skulle kunna förklarats så som 

vilka bud som finns mellan människan och Gud som författarna enbart nämner men inte berättar 

mer om.  Och även hur stor människans fria vilja är och hur mycket människan är fri att välja gott 63

och ont.  Men i det stora tycks det ändå som att Eek et al. i dessa frågor lyckas balansera på ett 64

önskat vis.  

8. Livet och frälsarkransen 

I Emma Tribells konfirmandbok Livet och Frälsarkransen fortsätter konfirmandfokuset och det inte 

så oväntade betonande av att det kristna tron handlar även om konfirmandens vardag. Tribell 
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beskriver hur pärlorna i frälsarkransen inte bara handlar om Gud, utan också om konfirmanden och 

andra människor. Gång på gång beskriver hon hur också Jesus gått igenom svårigheter och kan 

känna igen sig i konfirmandens liv och frågor.   65

 Tribell påminner inte så förvånande om Eek et al.s konfirmandbok som kom ut fyra år innan 

och därmed har den minsta tidsskillnaden mellan mina analyserade konfirmandböcker. Mellan 

böckerna finns flera likheter, men också några små skillnader som kommer att bli synliga i min 

analys.  

 Tribells sätt att betona det allmänmänskliga och samtidigt dubbelheten i människans natur 

känner vi igen både ifrån Eek et al. och tidigare författare. Människans natur beskrivs som dubbel, 

och absolut inte som perfekt. Att vara människa innebär att göra fel, att ha brister, att vara både ond 

och god. Men att vara människa innebär också att vara oändligt värdefull, att vara älskad och 

förlåten av Gud berättar Tribell. Tribell beskriver att människan kan ta olika roller, men att ingen av 

rollerna egentligen kan helt visa vem man är. Men även om du inte vet vem du är, så vet Gud 

försäkrar Tribell. Gud känner hela dig och älskar dig, därför behöver du inte skämmas. Tribell 

argumenterar för människans värde med hjälp av Jesaja 43:4, Psaltaren 139:1-5 och 

skapelseberättelsen och menar att alla människor oavsett kön eller ålder, färg på hår eller hud, är 

lika mycket värda i Guds ögon. Alla människor har genom att vi är skapade till Guds avbild med en 

fri vilja ett särskilt uppdrag i skapelsen ett ansvar menar Tribell. Det mesta av ondskan som finns i 

värden förklarar Tribell, har människan orsakat i första eller andra led. Ibland är det svårt, och det 

går fel, men människan har ett ansvar i att fortsätta försöka.    66

 Tribell beskriver ett allmänmänskligt ansvar att vara likt Gud och fundera på hur Gud skulle 

ha gjort i olika situationer och då är det särskilt det kärleksgivande som Tribell tycks syfta på.  

Människan har ett uppdrag att berätta och visa Guds kärlek i sina handlingar förklarar Tribell. 

Tribell förklarar att världen skulle vara hemsk om man inte visade kärlek och omtanke också till de 

som är främlingar. På så vis tycks alla människor via sitt förnuft kunna inse sitt ansvar. Människans 

samvete och moral presenterar också Tribell som ett möjligt Gudsbevis. Vi människor har 

förväntningar på varandras beteenden menar hon. ”Finns det regler som gäller alla? Om det finns 

regler är det kanske för att Gud finns och har gett oss ett samvete.”  Senare i konfirmandboken 67

skriver Tribell att det nog finns endel saker vi kan vara överens om är fel, och vissa vi kan vara 
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överens om är rätt, men at det finns gånger som det är svårt,  då det inte finns något bra alternativ. 

Då får man fundera förklarar Tribell och göra det som blir minst dåligt. 

I Bibeln finns det regler för att hjälpa människan att göra rätt, de tio budorden är några av de 

viktigaste menar hon och förklarar hur konfirmanden kan förstå budordet i sitt liv i sin relation till 

Gud och till andra människor. Tribell berättar också om den gyllne regeln. Det intressanta är dock 

att hon skriver att Jesus gav oss den och att den finns i andra religioner med olika formuleringar. Så 

på Tribells sätt att skriva det låter det som att Jesus var den första.   68

 Men trots att alla människor har fått ett ansvar och att Bibeln visar på det ansvaret på ett 

tydligt vis så betonar Tribell likt Eek et al. och Hannson och Rännar att detta att vara kristen framför 

allt inte handlar om att följa regler om vad man inte får göra, utan att det centrala i kristen tro 

handlar om att lita på Gud och Guds kärlek, trots allt. Framför allt verkar det vara sådana regler som 

förhindrar människan från att ha roligt och vara sig själv som Tribell är emot. De regler som Tribell 

istället berättar om är regler som handlar om ett självförverkligande och att följa sin natur, inte 

självförnekelse eller att kämpa emot det naturliga. På så vis kan vi än en gång i Tribells 

framställning se hur det humanistiska går in i den naturliga lagen som är ilagd människan så att det 

naturligt mänskliga är det som förklaras som gott.   69

 Tribell använder sig av argument från både konfirmandens erfarenheter, förnuft och Bibeln 

och vi kan se hur hennes framställning till viss del är både är förnuftsbaserad och 

uppenbarelsebaserad. Men liksom i analysen av Eek et al. blir frågan om huruvida det uppenbarade 

egentligen tillför något nytt en aktuell fråga. Liksom hos Eek et al. förklaras Bibeln visa framförallt 

vem Gud är. Det skapelseberättelsen berättar är inte hur världen skapades utan att det enligt kristen 

tro var Gud som gjorde det och att det därför finns en mening med jorden och det levande förklarar 

Tribell. På samma vis visar Jesus vem Gud är eftersom Jesus är Gud fortsätter Tribell. Genom att vi 

vet att Gud genom Jesus varit människa så kan vi veta att Gud liksom vi har gråtit, skrattat, varit arg 

och upplevt det som människor upplevt och därmed kan vara med oss på ett särskilt vis. Jesus 

visade också att Gud inte straffar de som gjort fel och den särskilda gemenskap människan har med 

Gud.  Allt detta visas tydligast igenom Jesus förklarar Tribell. Det tycks så som att Tribell mer än 

Eek et al. liknar Løgstrup i att säga att det uppenbarade inte ger nytt innehåll utöver den naturliga 

lagen, men att den däremot förtydligar den naturliga lagens innehåll. Enligt  Løgstrup säger så 
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uppenbarelsen ingenting som människan redan kunnat förstå, och här tycks Tribell delvis hålla 

med.   70

 Liksom Eek et al. beskriver Tribell hur konfirmanden i tolkandet av Bibeln kan tänka på 

Luthers ord om att Jesus är Bibelns kärna och stjärna, vilket antyder att Tribell skulle beskriva en 

viss unikhet i den kristna etiken.  I analysen av Eek et al. beskrev jag också hur deras otydliga sätt 71

att presentera dopet antydde på att det kunnat finnas något unikt i det uppenbarade. Men då Tribell 

skriver om dopet skriver hon: ”Några av Guds presenter blir särskilt synliga i dopet” . Kort därefter 72

presenterar hon flera olika syner på vad som händer med de människor som inte är döpta och 

berättar då om tre olika syner där dopet gör skillnad, kan göra skillnad eller enbart är en 

symbolhandling.  Hos Tribell finns det så inte en lika stor tvetydighet i frågan om det 73

uppenbarades unikhet som hos Eek et al.. Gåvorna blir särskilt synliga i dopet och det finns ändå en 

möjlighet att dopen enbart är en handling för människorna. Av Tribells sätt att tala om Guds kärlek 

till alla människor tillsammans med hennes sätt att beskriva dopet tycks så på ett tydligare vis än 

hos Eek et al. tyda på att hennes framställning av kristen etik i starkt betonar den kristna etikens 

tillgänglig för alla och att den kristna kontexten inte är den enda möjliga källan till god moralisk 

kunskap eller närhet till Gud. 

 I min läsning av Tribells konfirmandbok har jag dock hittat en mening som är värd att ta upp 

i detta sammanhang. Där står: ”Bara Gud kan göra det lungt i ditt inre.”  Utifrån detta tillsammans 74

med Tribells betoning på Guds relation till alla och samtidiga betoning på hur det uppenbarande 

ändå visar på vem Gud är anar jag att Tribell likt Eek et al. lämnar frågan om skillnaden mellan 

religioner och om det finns flera gudar obesvarad men ändå mellan raderna visar på det 

allmänmänskliga relationen och behovet av densamma Gud. 

 I Tribells konfirmandbok finns det som sagt ett stort fokus på det allmänmänskliga, men där 

finns också betoningar på att människor är olika. Tribell presenterar den gyllne regeln som en god 

etisk vägledning, men samtidigt poängterar hon flera gånger vikten av att fundera på vad ens 

medmänniska önskar och att det kan vara bra att fråga. Tribell betonar också den individuella 

kontakten med Gud och skriver att vad som i slutändan är syndigt är något som är mellan individen 
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och Gud. Återkommande är också Tribells sätt att förklara att olika människor förklarar sina 

livsvillkor på olika vis och att även betona att det inom ett kristet perspektiv finns flera olika vis att 

förklara och tro.   75

 I Tribells framställning av kristen tro finns en medvetenhet om att upplevelser kan skilja sig 

på individnivån. Det finns också flera gånger tydligt perspektivmedvetenhet i Tribells beskrivande 

om den kristna tron. Men i Tribells sätt att beskriva etiska dilemman tycks problemet inom etiken 

vara att det ibland inte finns rätta svar, snarare än att det skulle finnas en oenighet.  Tribell betonar 76

så det universella något mer än Eek et al. och träffas så tydligare av den kritik som Eek et al. delvis 

lyckades undvika. Tribells förklaring av det etiska tycks nästintill ha en funktion att förklara 

människors likhet och därmed lika värde, men tyvärr leder denna betoning till att Tribell reducerar 

det kontextuella. Utöver att Tribell betonar det allmänmänskliga mer än Eek et al. missar även hon 

att problematisera de kontextuella skillnaderna mellan olika klasser och kulturer. Visserligen 

problematiserar Tribell gyllene regelns tendens att sätta sig själv som mall för andra. Men på grund 

utav att Tribell så betonar det allmänmänskliga och enbart presenterar vissa skillnader riskerat 

Tribell att sätta de västerländska humanistiska värderingarna och det västerländska förnuftet som 

norm för alla människor. Ett resultat av detta är också att Tribell tycks missa en del av de hinder 

som kan uppstå vid samtal över olika kontextgränser.  

 Men trots att Tribell tappar lite av den kontextmedvetenhet jag söker så finns det i  hennes 

framställning en förklaring om vad det speciellt kristna perspektivet ger. I och med att Tribell 

liksom alla andra analyserade framställningar utom Giertz beskriver att det det särskilt kristna ligger 

i en tillit på Guds kärlek så lyckas hon i sin framställning av kristen etik både beskriva delar som är 

gemensamma och unika i relationen till andra perspektiv.  

 Tribell lyckas också delvis se att det finns flera olika källor till moralisk kunskap och hon 

använder sig i sin konfirmandbok av dessa parallellt med varandra för att argumentera för sina 

moraliska ståndpunkter. Det jag som sagt saknar hos Tribell är en större medvetenhet om att detta 

källor för moralisk kunskap skiljer sig åt både i innehåll och legitimering mellan olika kontexter.  

 En spännande brist i Tribells framställning av kristen etik är att hon trots att hon i likhet med  

Løgstrup betonar det förnuftsbaserade, ibland presenterar en komplicerad presentation av bibliska 

fakta. Tribell berättar i sin konfirmandbok att vetenskapen visar på att Jesus har funnits. Men hon 

komplicerar inte skillnaden mellan den historiske Jesus och den Jesus som de kristna tror på så som 
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bibelvetenskapen ofta gör, utan fortsätter med presentationen av Jesus som om allt det hon skriver 

vore vetenskapligt baserat. Extra problematiskt upplever jag att det blir då Tribell beskriver Jesus i 

en faktaruta, vilkens form tyder än mer på att det är vetenskapligt stödd fakta. Senare i 

konfirmandboken argumenterar Tribell också på bibliska och förnuftsbaserade grunder för att vi kan 

lita på att Jesus har uppstått, annars borde inte så många ha stått ut med de svårigheter son följde. 

Att på detta vis förklara det uppenbarade som sant delvis utanför vad det förnuftiga kan intyga 

skulle vara mer logiskt i en uppenbarelsebaserad etik, så som vi såg i Hansson och Rännar. Tribell 

problematiserar också liksom en typisk förnuftsbaserad etisk framställning Bibelns sanningshalt och 

att Bibeln innehåller motsägelser.   77

 Till sist kan vi konstatera att Tribell lyckas förklara människans dubbelhet på ett gott vis. 

Tribell lyckas också med en lösning vi nu väl känner igen kopplar ihop det etiskt goda med det som 

är gott för människan som tillsammans med Guds kärlek som ges till människan förutsättningslöst 

resulterar i att de etiska kraven och förlåtelsen inte tar ut varandra. 

9. Att undervisa i Guds vilja, det var visst inte så enkelt 
Då jag har analyserat konfirmandböckerna har det gång på gång blivit tydligt att tolkningen av 

dessa ofta är allt annat än enkel. Konfirmandböckerna till sin form ger enbart grunderna i den 

kristna tron. Endast Giertz tycks rikta sig till redan tydligt kristna ungdomar och förklarar sin 

konfirmandundervisning som ett avslut av den kristna uppfostran. De andra författarnas 

konfirmandböcker förutsätter inte så stor kunskap och redan kristen fostran hos konfirmanderna. 

Med konfirmandböckernas begränsade utrymme får inte heller författarna så stor möjlighet att 

beskriva den kristna etiken på djupet. Som tidigare nämnts i inledningen kompletteras 

konfirmandböcker alltid med annan form av undervisning och i många av böckerna uppmanas 

konfirmanden att ställa frågor till sina ledare. Det finns helt enkelt inte utrymme till att alltid 

förklara allt på ett djupare och tydligare vis. Flera av konfirmandböckerna är också skrivna av flera 

författare med olika tolkningar av kristen etik, men inte alltid så teologiskt djuplodande 

framställningar. Och även i de konfirmandböcker som är skrivna av en författare så kan vi inte utgå 

från att framställningen är så genomtänkt som man i en innehållsmässig idéanalys ibland försöker få 

fram. I min analys har jag därför försökt att delvis göra rättvisa till otydligheterna men ändå med en 

medvetenhet om tolkningens problematik försöka komma fram till några slutsatser. Här i slutsatsen 

kommer jag att nämna sex stycken resultat jag iakttagit i min analys.  
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 Det första resultatet jag vill nämna är att alla de analyserade konfirmandböcker i sin 

beskrivning av människan lyckas få med både människans helighet samt hennes brustenhet som jag 

kräver i min teori, men att de alla gör det på olika vis och med olika betoningar. Ström, Eek et al. 

och Tribell har en optimistisk människobild där människan beskrivs med en stor förmåga till att 

handla rätt. Men trots det stora fokuset på människans godhet betonas även hennes brustenhet. 

Ström förklarar att motiven för en människas handlande nästan altid är en blandning av goda och 

mindre goda avsikter och både Eek et al. och Tribell berättar att människan både har gott och ont i 

sig och att det ibland är svårt att inte såra. Giertz, Carlquist och Kristiansson samt Hansson och 

Rännar presenterar istället människan med en mycket större brustenhet. Carlquist och Kristiansson 

beskriver att en människa föds med en naturlig tendens till ont. Giertz, Carlquist och Kristiansson 

samt Hansson och Rännar betonar också människans påverkbarhet av världens brustenhet och 

hennes arvsynd. Hansson och Rännar är den av dessa som ändå har den mest optimistiska 

människosynen och beskriver att ingen människa ändå gillar våld. I Hansson och Rännars 

beskrivning av människan blir också beskrivningen av människans helighet mycket betonad på 

grund utav Guds kärlek till henne. Beroende på hur man menar att en människosyn ska se ut i en 

rimlig kristen etik kan de optimistiska framställningarna hos Ström, Eek et al. och Tribell kritiseras 

för att beskriva människans frihet till etiska val på ett allt för optimistiskt vis och de mer brustna 

människobilderna för att beskriva människans möjlighet till val som allt för liten. Vad vi ändå här 

kan komma fram till är att en människobild som rymmer både människans brustenhet och helighet 

kan se ut på många vis, men att en människas möjlighet till etiska val på grund av människans 

dubbelhet varken bör förstoras eller förminskas i en rimlig kristen etik.  

 Den andra viktiga iakttagelsen jag vill lyfta upp är att eftersom alla författare menar att alla 

människan ändå har viss grundläggande moralisk kunskap så kan vi inte tala om en ren 

uppenbarelsebaserad etik i någon av konfirmandböckerna. Ström är den författare vars 

framställning av den kristna etiken tydligast är förnuftsbaserad, medan alla de andra analyserade 

framställningarna är någon form av teologisk anknytningsetik. Men liksom i frågan om 

människosynen så skiljer författarnas betoningar sig tydligt åt och de olika författarna ger exempel 

på olika sorters teologisk anknytningsetik.   

  Giertz, Carlquist och Kristiansson samt Hansson och Rännar betonar uppenbarelsen 

starkare än de andra då de på ett tydligt vis beskriver människans behov av det uppenbarade som en 

dominant källa till moralisk kunskap. Människan beskrivs som påverkbar av sin omgivning och 

djävulen så att det enda människan i slutändan kan lita på är det som Gud på ett tydligt vis har 

uppenbarat för människan. I denna analys av Giertz, Carlquist och Kristiansson samt Hansson och 
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Rännar är det också intressant att titta närmare på vilken källa den allmänmänskliga kunskapen 

kommer ifrån där Giertz samt Hansson och Rännar beskriver att människan är skapad med en 

medfödd upplevelse om vad som är rätt. Giertz beskriver att den moraliska förmågan finns i 

människans samvete och Hansson och Rännar förklarar bland annat att ingen människa gillar våld 

då hon föds. Carlquist och Kristiansson förklarar istället att människan har kunskap om det 

grundläggande etiskt goda genom sitt förnuft som så skiljer människan från resten av skapelsen.  

 Även Eek et al. och Tribell argumenterar med hjälp av både förnuftet och det uppenbarade, 

och även om det är svårt att i analysen se om de menar att det uppenbarande har något unik att 

tillföra den kristna etiken eller om det uppenbarade enbart förklaras som ett förtydligande av 

förnuftet, så kan vi se att de skiljer sig en hel del ifrån Giertz, Carlquist och Kristiansson samt 

Hansson och Rännars framställning av kristen etik. Vad som också är spännande att se är att 

människosynen och betoningen på det uppenbarade kontra det förnuftsbaserade tycks höra ihop på 

ett tydligt vis, där Giertz, Carlquist och Kristiansson samt Hansson och Rännars betoning på 

människans brustenhet hänger samman med en beskrivning av människan som i stort behov av 

gudomlig vägledning i det uppenbarade. Och Ströms, Eek et al.s och Tribells mer positiva 

människobild hänger samman med en större tillit till de moraliska beslut människan kan komma 

fram till via sitt förnuft.  

 De olika framställningarnas betoning på människans helighet kontra hennes brustenhet tycks 

också på ett tydligt vis hänga ihop med hur författarna beskriver individens påverkan av kontexter. 

Det tredje resultatet jag så kan presentera är att jag i min analys sett ingen av författarna fastnar i en 

total relativism eftersom alla i alla fall delvis beskriver en slags allmänmänsklig moral som alla 

människor kan nå via sitt samvete eller sitt förnuft. Eftersom människans i alla fall har viss 

grundläggande moralisk förmåga i alla framställningar så finns det hos alla framställningar ett 

universalistiskt eller ett modifierat kontextualistiskt sätt att förklara människans natur. Detta leder 

till att alla framläggningar menar att det finns vissa grundläggande moraliska principer som åläggs 

alla människor. Och på grund av de delvis gemensamma normativa värderingarna och delade av i 

alla fall vissa källorna till moralisk kunskap förklaras samtal över kontextgränser som i alla fall 

delvis möjliga. 

 Det som snarare blir ett problem i de analyserade konfirmandböckerna är att den 

universalistiska betoningen blir allt för stor och de riskerar att presentera individen i sina moraliska 

beslut som allt för självständig ifrån sin kontext. I min analys har det visat sig att Eek et al. och 

Tribells konfirmandböcker på grund av sin otydlighet i frågan om uppenbarelsens unikhet också har 

klarat sig bäst i prövningen av att lyckas med en modifierad kontextualism och att inte fastna i en 
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universalism. Till skillnad från de andra konfirmandböckerna gör inte Eek et al. och Tribell lika 

tydliga normativa bedömningar av annat än kristen etik. I de tidigare framläggningarna av kristen 

etik förklarar författarna på ett tydligare vis hur den kristna etiken är den enda rätta etiken och att all 

annan möjlig etik inte egentligen kan förklaras vara Guds vilja. Eek et al. och Tribell presenterar 

visserligen den kristna etiken som Guds vilja med människan, men samtidigt är de mycket 

försiktiga med att beskriva den som den enda i alla kontexter och situationer. 

 Ström och Giertz visar en delvis förståelse för hur olika kontexter påverkar människan när 

Giertz varnar sina konfirmander från påverkan de får från dansbanan och Ström förklarar hur 

massmedier och organisationer gör sitt bästa för att påverka konfirmandernas val i livet. Men Giertz 

och Ström misslyckas ändå helt med någon mer utvecklad medvetenhet om kontexternas olika 

moralförståelse och fastnar i en tydlig universalism. Carlquist och Kristiansson samt Hansson och 

Rännar visar istället en större kontextmedvetenhet och beskriver hur olika kontexter har olika 

moraliska uppfattningar, men på grund av sina tydliga normativa värderingar fastnar de i en 

universalism då de på samma vis som Hauerwas presenterar den kristna kontexten som lösningen 

för alla utan att helt lyckas ge auktoritet till andra kontexters moraliska grunder.  

 Men samtidigt har inte heller Eek et al. eller Tribell helt lyckats presentera den 

kontextmedvetenhet jag söker då de missar att problematisera sitt tydliga västerländska perspektiv. 

Eek et al. och Tribell lyfter upp de humanistiska värderingarna till allmänmänsklig nivå och 

förklarar det förnuftiga som om det enbart finns ett sätt att vara förnuftig på. För oss som lever i ett 

samhälle så färgat av humanistiska och västerländska värderingar kan det vara svårt att se och 

kritisera dessa. Även konfirmandboksförfattare befinner sig inuti denna kontext, kanske har vissa av 

dessa svårt att se syftet med att kritisera mer än de tydligaste problemen som visar sig i samhället. 

Men i min teori och genomgående i min analys har jag poängterat behovet av att inte sätta sin egna 

etiska uppfattning som mall för andra samt behovet av att kunna vara självkritisk för att ett samtal i 

vår kontextuella verklighet ska vara möjlig. Visserligen har en konfirmandbok ett begränsat 

utrymme, men jag hoppas att jag ändå i min uppsats lyckats betona vikten av en 

kontextmedvetenhet som tyvärr ingen av de analyserade konfirmandböckerna helt kunnat 

presentera. 

 Eftersom ingen av de analyserade framställningarna av kristen etik helt lyckats ha den 

kontextmedvetenhet och modifierade kontextualism som jag söker så lyckas inte heller någon av 

dem på ett helt tillfredställande sätt förklara både människans gemensamma etiska natur samt hur 

människans etiska värderingar påverkas av sin kontext. Författarna förklarar visserligen människans 

gemensamma källor för moralisk insikt. Men på grund utav att alla i någon grad misslyckas beakta 
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att de olika källorna för moralisk kunskap skiljer sig både i innehåll och auktoritetsmässigt mellan 

olika kontexter, så lyckas de inte heller beskriva alla de hinder som kan uppstå i ett samtal över 

olika former av kontextgränser. 

 Ett fjärde resultat jag vill lyfta upp här i min slutsats är kopplingen mellan den ökande 

konfirmandcentrering som den tidigare forskningen visar på och betoningen på det förnuftsbaserade 

som jag i min analys har sett tydligast hos Ström, Eek et al. och Tribell. Tidigare i min uppsats har 

jag i min presentation av tidigare forskning beskrivit hur Wallinder och Bergman i sin avhandling 

respektive uppsats beskriver en tydlig förändring i konfirmandböckers allt större fokusering på 

konfirmanden och att konfirmandens egna frågor har fått tagit allt större plats, ibland till teologiska 

frågors bekostnad. Wallinder förklarar att den förr vanligare kateketikcentreringen också ofta hörde 

samman med en kunskapsöverföring medan konfirmandcentrering en låter konfirmanden själv 

fundera och söka svar. I min analys kan vi dock se att även konfirmand centrerade 

konfirmandböcker så som Carlquist och Kristiansson samt Hansson och Rännar trots sina 

betoningar på hur kristen etik handlar om konfirmandens vardag kan ha en tydlig tendens till 

kunskapsöverföring på grund av sin betoning på det uppenbarade. I min analys har jag tittat på hur 

olika framställningar av kristen etik betonar det förnuftsbaserade och det uppenbarelsebaserade, 

genom detta har vi sett att det förefaller sig naturligt att en mer uppenbarelsebaserad framställning 

har ett större behov av att presentera det rätta svaret för konfirmanden. Medan en förnuftsbaserad 

framställning mer på konfirmandens egna villkor kan diskutera frågorna eftersom konfirmanden 

egentligen redan har tillgång till sanningen enbart via sitt förnuft. Då vi har sett detta mönster kan vi 

så på grund av tidigare forskning och Svenska kyrkans satsning krafttag konfirmation se att den allt 

större konfirmandcentreringen hänger samman med att förnuftet värderas som allt högre auktoritet 

vid sökande av moralisk kunskap.   

 Spännande i detta sammanhang är att jag i min analys kunnat notera att det skett en stor 

förändring emot en större tillit till människans förnuft och människans helighet. Av de analyserade 

konfirmandböckerna är det Giertz konfirmandbok Grunden som tydligast skiljer sig ifrån de senare. 

Giertz skiljer sig genom att hans framställning i mycket högre grad än hos de andra ställer 

katekesen i centrum. En annan tydlig skillnad till de senare konfirmandböckerna är att de senare är 

mycket mer färgade av humanistiska värderingar, vilket också hänger ihop med hur människan 

beskrivs som mer helig och människans förnuft får större moralisk auktoritet.  

 De humanistiska värderingarna påverkar som sagt beskrivningen av människans värdighet i 

alla de analyserade konfirmandböckerna förutom hos Giertz. En femte iakttagelse jag vill lyfta upp 

är att den humanistiska beskrivningen av människan och hennes etiskt goda som naturligt leder till 
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att de etiska reglerna fortsätter att vara aktuella trots den stora betoningen på Guds kärlek och 

förlåtelse som blir tydligare hos de senare konfirmandböckerna. I alla framställningar utom Giertz 

blir Gud inte den domare som ska föra in rättvisa i världen, utan istället är det etiskt goda det som 

människan själv mår bra av och människan därmed bör välja trots att Guds kärlek och förlåtelse är 

så lättillgänglig. I min analys har det också visat sig att detta sätt att betona Guds förlåtelse och 

kärlek leder till att alla författare utom Giertz skriver att människan kan byta ut sina falska 

trygghetskällor emot den sanna trygghetskällan hos Gud och hur detta kommer att ge konsekvenser 

i den kristnes etiska handlande.  Detta sätt att förklara tilliten på Gud som det centrala och grunden 

för ett gott kristet handlande hittar vi också i Hauerwas där han beskriver att en människa för att 

handla gott behöver ge kontrollen tillbaka till Gud. Detta sätt att presentera det speciella 

perspektivet i kristen etik har jag i min analys presenterat som mycket god just pågrund utav att den 

hjälper till att förklara det särskilt kristna perspektivet i en kristen etik. Samtidigt som 

förklaringsmodellen också kan användas för att förklara även andra etiska perspektiv. Genom att 

ställa frågan om vilken trygghet en människa söker och vad som driver hennes etiska beslut menar 

jag att man både kan se det unika i den etiken, och ändå inte falsifiera alla andra grunder för etiska 

beslut. I min analys har detta visat sig ett vanligt vis att beskriva det unikt kristna i både 

uppenbarelsebaserade och förnuftsbaserade framställningar av kristen etik och jag tror som sagt att 

det kan komma att vara ett gott verktyg i den vidare diskussionen kring en rimlig framställning av 

kristen etik.  

 Den sjätte och sista iakttagelsen jag vill lyfta upp är att jag i min analys har noterat att de 

konfirmandböcker som skrivits under 2000-talet bäst stämmer överens med mina 

rimlighetskriterier. Egentligen är inte heller detta så förvånande eftersom man kan förvänta sig att 

de på ett annat sätt än de tidigare konfirmandböckerna stämmer överens med den nuvarande synen 

på rimlighet och kunskapssyn. Här kan man också komma ihåg att även om akademin påverkar 

konfirmandböckerna, så påverkar även konfirmandböckerna och de rådande framställningen av 

kristen etik de som nås av den. Och eftersom jag själv konfirmerats är det inte så underligt att även 

jag i min rimlighetsbedömning är färgad av konfirmandböckernas framställning av kristen etik.  

 Att undervisa i Guds vilja, var kanske inte så enkelt. Min analys visar på en del av den stora 

vidden om vad som beskrivs som Guds vilja och hur framställningen av Guds vilja hör ihop med 

stora delar av verklighetsuppfattningen. Det svåra är att det egentligen inte finns några enhetliga 

svar, utan att alla författare närmar sig etiken ur olika perspektiv. Jag vill avsluta min uppsats med 

att än en gång poängtera vikten av att undersöka och reflektera över den framställning av kristen 

etik som kyrkan i stort och särskilt konfirmandböcker presenterar. Konfirmanden som möter kyrkan 
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är som sagt i ett mycket formbart stadium och kyrkan har på grund av sin auktoritet ett stort ansvar 

att vara medveten om vilken bild av Guds vilja, och därmed kunskapssyn och människobild som 

präglar konfirmanden och samhället i stort. 
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