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Abstract 

The subject of this essay is the concept of omnisubjectivity, which is a form of omniscience 

introduced by Linda Zagzebski. I will analyse the concept in detail, its possible implications, 

objections and further developments and critically examine these.  

     Omnisubjectivity is the idea that God has constant access to our consciousness and all our 

mental states and that God can grasp all conscious creatures’ first-person perspectives at the 

same time as God has his own first- and third-person perspective. As a model for this 

Zagzebski uses human empathy, where she means that God has perfect total empathy which 

implies that God has constant access to all our mental states at the same time as God never 

forgets that those mental states aren’t God’s own.  

     Some of the possible implications that I bring up in this essay are that omnisubjectivity can 

explain how God hears prayers, how God’s love and providence can deepen, how God might 

or might not be affected by humans’ mental states, especially their failings and immoral 

actions and thoughts, and how God’s judgement can be perfectly fair. The objections concern 

Zagzebski’s use of empathy as a model for omnisubjectivity, the definition of perfection, 

God’s relation to time and what the first-person perspective contributes to. The developments 

concern Thomas Aquinas thought of God as everything’s first cause and christology.  

     This essay’s conclusion is that omnisubjectivity is, to a large extent, already a part of 

omniscience, but that it also contributes with new aspects and opens up for new questions and 

deepens the meaning of omniscience and God’s relation to his created creatures.  

 

Key words: Omnisubjectivity, Linda Zagzebski, omniscience, divine consciousness, divine 

attributes.  
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Inledning 

Bakgrund 

Allvetande och allnärvaro är två traditionella gudsegenskaper som tillskrivits den teistiska 

Guden under lång tid. I Psaltaren 139:2-4 står det:  

 

Om jag står eller sitter vet du det, fast du är långt borta vet du vad jag tänker. Om jag går 

eller ligger ser du det, du är förtrogen med allt jag gör. Innan ordet är på min tunga vet du, 

Herre, allt jag vill säga.”1  

 

Redan i Gamla testamentet går det att urskilja en tanke om att Gud vet allt om oss 

människor och känner oss utan och innan. Trots att begrepp som allvetande och 

allnärvaro på ytan kan verka enkla att definiera finns det många svårigheter med att 

göra en sådan definition. Kan Gud verkligen veta precis allt? Kan Gud veta hur det är 

att synda eller hur det är att vänta? Kan Gud veta hur jag känner när jag är kär eller 

när jag är rädd? Kan Gud veta hur det är just för mig när jag sörjer mina föräldrars 

död? Kan Gud vara både i mig och utanför mig? Är Gud närvarande i mitt hjärta, 

sinne eller i min omgivning? Dessa är svåra frågor och det krävs definitioner av 

allvetande och allnärvaro för att kunna svara på dem. 

     En som har försökt göra en definition och klargöra vad främst allvetande innebär är den 

amerikanska religionsfilosofen Linda Zagzebski (1946-).2 Hon har under 2000-talet 

introducerat begreppet omnisubjectivity som hon definierar som förmågan att med perfekt 

exakthet förstå förstapersonsperspektivet hos varje medveten varelse. För att kunna göra 

denna definition utvecklar hon en modell som är byggd på empati och försöker sedan ge 

lösningar på de frågor som följer av begreppet.3 

 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att studera Zagzebskis begrepp omnisubjectivity, fortsatt benämnt 

omnisubjektivitet. Begreppets syfte är att visa på en aspekt av Guds allvetande och innebär att 

Gud inte bara vet allt, utan också kan inta förstapersonsperspektivet hos alla människor. 

 

1 Bibel 2000, Ps 139:2-4. 

2 Gale Literature Resource Center, Linda Trinkaus Zagzebski. 

3 Zagzebski, “Omnisubjectivity”, s. 231. 
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Zagzebski använder som liknelse att Gud inte bara kan skriva din biografi, utan också din 

självbiografi. Gud känner dig alltså precis likaväl som du känner dig själv. Hon vill ge en 

möjlig förklaring till hur Gud kan ha denna kunskap samt hur Gud kan uppleva det jag erfar 

på exakt samma sätt som jag själv. I denna uppsats kommer jag att studera omnisubjektivitet 

närmare och redogöra för dess innebörd, argument och implikationer samt göra en 

konsekvensprövning av implikationerna av omnisubjektivitet och se på vilken eventuell kritik 

som kan riktas för eller mot att Gud är omnisubjektiv.4  

 

Frågeställningar 

Uppsatsen kommer att redogöra för vad omnisubjektivitet innebär, identifiera vilka argument 

Zagzebski använder för dess relevans samt studera närmare vilka teologiska implikationer 

som uppstår och slutligen kritiskt och konstruktivt granska dessa.  

     Denna uppsats frågeställningar är därför: 

• Vad innebär Zagzebskis begrepp omnisubjektivitet?  

• Vilka argument använder Zagzebski för relevansen av omnisubjektivitet?  

• Vilka teologiska implikationer uppstår om Gud antas vara omnisubjektiv och hur står 

sig dessa i en kritisk och konstruktiv granskning?  

• Vilken kritik kan riktas för eller mot att Gud är omnisubjektiv och på vilka sätt går 

omnisubjektivitet att utveckla?  

 

Avgränsningar  

I denna uppsats kommer det göras två avgränsningar som är viktiga att känna till. Till att börja 

med kommer endast Zagzebskis förståelse av omnisubjektivitet att studeras. Det finns andra 

filosofer och teologer som också har försökt förklara och definiera Guds allvetande och 

allnärvaro, men dessa kommer inte att vara en del av denna uppsats. Istället kommer fokus 

ligga på att redogöra för vad just omnisubjektivitet innebär och får för följder.  

     Ytterligare en avgränsning är att det endast är en teistisk gudsuppfattning som kommer att 

behandlas och enbart den kristna Guden. Det betyder att alltid när Gud omnämns syftar detta 

på en klassisk teistisk gudsuppfattning.  

 

 

4 Zagzebski, “Omnisubjectivity”, s. 245 
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Material 

Eftersom omnisubjektivitet är ett förhållandevis nytt begrepp finns det inte särskilt mycket 

skrivet om det ännu. Det mesta som är skrivet om detta och finns att tillgå behandlas i denna 

uppsats. Uppsatsen kommer ha sin utgångspunkt i två texter av Zagzebski som handlar om 

omnisubjektivitet. Dessa är kapitlet ”Omnisubjectivity” ur boken Oxford Studies in 

Philosophy of Religion: Volume 1 och artikeln ”Omnisubjectivity: Why It Is a Divine 

Attribute” ur Nova et vetera.5 Det är dessa som utgör uppsatsens primärmaterial och som 

kommer ligga till grund för redogörelsen av begreppet omnisubjektivitet samt argument och 

implikationer som Zagzebski själv tar upp. Utöver dessa två texter har Zagzebski också skrivit 

en bok om omnisubjektivitet som heter Omnisubjectivity: A Defense of a Divine Attribute.6 

Eftersom den tyvärr inte fanns att tillgå i Sverige eller som e-bok när detta arbete utfördes 

kommer den inte att vara en del av materialet för denna uppsats.  

     Uppsatsens sekundärlitteratur består av framförallt två olika sorters texter. Den första är 

artiklar från andra teologer som replikerat på eller recenserat Zagzebskis artiklar och bok eller 

uttryckligen diskuterar omnisubjektivitet. Dessa är skrivna av Bernhard Blankenhorn, Adam 

Green, Chad McIntosh samt Raphaël Millière. Den andra sortens texter är sådana som tillför 

relevanta aspekter till ämnet och som framförallt berör allvetande och Guds medvetande. 

 

Metod 

I denna uppsats kommer jag att göra en innehållslig idéanalys samt en konsekvensprövning. 

För att utforma min metod har jag tagit hjälp av Carl-Henric Grenholms bok Att förstå 

religion.7, Karin Johannessons kapitel ”Konsekvensprövning” ur Filosofiska metoder i 

praktiken8 samt Mikael Stenmarks kapitel ”Naturvetenskap och religion” ur 

Religionsdidaktik: Mångfald, livsfrågor och etik i skolan9. 

     Enligt Grenholm består en innehållslig idéanalys av tre delar. Dessa är att beskriva och 

klargöra för innehållet i texten, klargöra textens logiska struktur genom att se på innebörden 

av författarens ståndpunkter, det logiska sambandet mellan dessa ståndpunkter  och vilka 

argument författaren lyfter samt att ta ställning till om utsagorna i texten är godtagbara och 

 

5 Zagzebski, “Omnisubjectivity”; Zagzebski, “Omnisubjectivity: Why It Is a Divine Attribute”. 

6 Zagzebski, Omnisubjectivity: A Defense of a Divine Attribute.   

7 Grenholm, Att förstå religion, s. 213-214, 237-245, 299-303. 

8 Johannesson, ”Konsekvensprövning”, s. 65-83. 

9 Stenmark, ”Naturvetenskap och religion”, s. 82-87. 
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rimliga. Grundpelarna är alltså att tolka, precisera och förstå textens innehåll. Detta kommer 

jag göra i denna uppsats genom att först redogöra för, och särskilt precisera otydliga delar av, 

Zagzebskis resonemang och förståelse av omnisubjektivitet.Vidare kommer jag att diskutera 

möjliga implikationer av omnisubjektivitet för att förstå dess innebörd och följder. Grenholm 

menar att ett av målen är att hitta en rimlig tolkning. En rimlig tolkning definierar han som: 

”den tolkning som gör texten i dess helhet så godtagbar och logiskt motsägelsefri som möjligt, 

samtidigt som vi också tar hänsyn till vad vi vet om författarens avsikter.”10 Denna definition 

av rimlig tolkning kommer jag att använda mig av i denna uppsats. Utöver denna definition 

ger Grenholm också fyra rimlighetskriterier. Dessa är erfarenhetskriteriet, koherenskriteriet, 

vetenskapskriteriet och integrationskriteriet. Erfarenhetskriteriet innebär att läran står i 

överensstämmelse med mänskliga erfarenheter, koherenskriteriet innebär att den är fri från 

logiska motsägelser, vetenskapskriteriet innebär att den inte strider mot vetenskapliga resultat 

och integrationskriteriet innebär att den behöver vara integrerad med våra övriga 

uppfattningar om verkligheten och det mänskliga livet. Vetenskapskriteriet kommer inte att 

användas i denna uppsats eftersom ämnet för denna uppsats inte går att pröva mot 

vetenskapliga resultat. De tre andra kriterierna kommer jag däremot att använda i uppsatsens 

studie av omnisubjektivitet, dess innebörd och följder.11 

     I den andra delen av analysen kommer begreppet omnisubjektivitet att kritiskt prövas. För 

att göra detta kommer jag främst att använda mig av en argumentationsanalys med fokus på 

konsekvensprövning. En argumentationsanalys innebär, enligt Stenmark, att kritiskt granska 

och eventuellt komplettera uppfattningar i texten. För att göra detta kommer jag att använda 

mig av en konskevensprövning, eftersom jag är intresserad av att undersöka vilka följder 

omnisubjektivitet får, vad dessa innebär samt hur omnisubjektivitet eventuellt påverkar andra 

delar av teologin. Stenmark definierar konsekvensprövning som att det handlar om: ”om den 

uppfattning som diskuteras medför några (positiva eller negativa) konsekvenser som inte 

nämns i resonemanget.”12 När något hävdas följer andra saker av det. Konskevensprövning 

handlar om att identifiera dessa följder och sedan se på vad de innebär. Jag kommer dock att 

både identifiera de konsekvenser som Zagzebskis själv tar upp och kritiskt pröva dessa samt 

ta upp andra delar som antingen tas upp av andra teologer eller som jag själv identifierar. 

Johannessons skriver att konsekvensprövning handlar om att fråga om argumentationen är 

 

10 Grenholm, Att förstå religion: Metoder för teologisk forskning, s. 238, 239. 

11 Grenholm, Att förstå religion: Metoder för teologisk forskning, s. 213, 214, 227, 303. 

12 Stenmark, ”Naturvetenskap och religion”, s.  92. 
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lämplig eller fruktbar och vad den kan leda till om den tillämpas. Det handlar alltså inte 

främst om att pröva om argumentet är hållbart eller giltigt utan fokus ligger på att studera vad 

argumenten kan få för tänkbara konsekvenser vid tillämpning.13 

     Sammanfattningsvis går det alltså att säga att metoderna innehållslig idéanalys och 

konsekvensprövning innebär att redogöra och precisera begreppet omnisubjektivitet, 

identifiera vad det får konsekvenser och pröva dessa.  

 

Teori 

I denna uppsats kommer jag att utgå från Mikael Stenmarks definitioner av en personlig Gud 

och traditionell teism i hans artikel ”Panentheism and its neighbors”.14 Stenmark kallar tanken 

om en personlig Gud för minimal personal theism och definierar det som: ”God is concious or 

mind-like, or person or person-like, or has properties at least similar to those of a person.”15 

Denna definition av Gud som en medvetande- eller personlik varelse är en förutsättning för 

studien. Vidare menar Stenmark att en möjlig definition av grundantaganden i traditionell 

teism skulle, utöver minimal personal theism, kunna vara: 

 

(1) God is ontologically distinct from the world; 

(2) God is the creator of the world, so the world depends on God for its origin; 

(3) God could exist without this world or without any other world, so God in no way 

depends on the world for God’s own existence; 

[...] 

(5) The continuing existence of the world depends on God’s ongoing creative activity.16 

 

Denna definition innebär att Gud och världen är ontologiskt skilda åt, att världens 

skapande, varande och fortsatta existens är beroende av Gud men att Gud inte är 

beroende av världen. När traditionell teism omtalas i denna uppsats är det denna 

definition som används.  

     En annan viktig teori för denna uppsats är vad allvetande innebär. 

Omnisubjektivitet är en form av allvetande, och för att kunna studera detta behövs en 

grundläggande teori om vad allvetande betyder. Till hjälp för att utforma denna 

 

13 Johannesson, ”Konsekvensprövning”, s. 68, 80; Stenmark, ”Naturvetenskap och religion”, s.  87. 

14 Stenmark, “Panentheism and its neighbors”, s. 23-25 

15 Stenmark, “Panentheism and its neighbors”, s. 24. 

16 Stenmark, “Panentheism and its neighbors”, s. 25. 
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används kapitlet ”Omniscience” i The Routledge Companion to Philosophy of 

Religion skrivet av Zagzebski17, kapitlet ”Omniscience” i A Companion to 

Philosophy of Religion skrivet av George I. Mavrodes18 samt kapitlet ”Divine Power, 

Goodness, and Knowledge” i The Oxford Handbook of Philosophy of Religion 

skrivet av William L. Rowe19. 

     Zagzebski skriver att allvetande är en av de främsta traditionella 

gudsegenskaperna och menar att det faktum att Gud är allvetande innebär att Gud vet 

allt som går att veta om dåtid, nutid och framtid. Hon ger också en standarddefinition 

av allvetande som lyder: ”a being A is omniscient just in case A knows the truth 

value of every proposition.”20 En förutsättning för denna definition är att varje 

påstående antingen är sant eller falskt. I det fallet skulle Gud veta vad som är sant 

och vad som är falskt. Mavrodes tillför en viktig del till definitionen av allvetande, 

nämligen att det innebär att veta ”all the truths which it is logically possible for any 

one being to know”21. Skulle det finnas kunskap som inte skulle vara logiskt möjligt 

för Gud att ha skulle det alltså inte inskränka på Guds allvetande.22  

     En sista aspekt som är viktig att ha med är att Guds kunskap generellt ses som att 

den är direkt eller omedelbar. Den följer inte av evidens som Gud samlar in och 

sedan kan utröna en kunskap eller sanning ur, utan Gud har direkt tillgång till den 

kunskap som Gud besitter.23 

     Sammanfattningsvis är definitionen för allvetande i denna uppsats som följer:  

(1) Gud har kunskap om både dåtid, nutid och framtid. 

(2) Gud vet allt som det är logiskt möjligt för Gud att veta. 

(3) Guds kunskap är direkt.  

 

 

17 Zagzebski, “Omniscience”, s. 261-270. 

18 Mavrodes, “Omniscience”, s. 236-242. 

19 Rowe, “Divine Power, Goodness, and Knowledge”, s. 15-34. 

20 Zagzebski, “Omniscience”, s. 262. 

21 Mavrodes, “Omniscience”, s. 238. 

22 Zagzebski, “Omniscience”, s. 261, 262. 

23 Rowe, “Divine Power, Goodness, and Knowledge”, s. 28. 
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Forskningsläge 

Eftersom omnisubjektivitet är ett relativt nytt begrepp finns det mycket lite skrivet om detta. 

Det enda primärmaterial som finns om omnisubjektivitet är det som Zagzebski själv skrivit. I 

dagsläget består detta av ett bokkapitel, en artikel och en bok. Det finns andra artiklar som 

antingen omnämner Zagzebski och hennes tanke om omnisubjektivitet, som recenserat hennes 

bok eller replikerat på hennes artikel. Det gör att det än så länge finns mycket lite forskning 

om just omnisubjektivitet. Det finns andra som har skrivit om liknande idéer som handlar om 

Guds förmåga att veta hur det är att vara just jag och försökt att definiera begreppet 

allvetande, men att lansera ett begrepp likt omnisubjektivitet är Zagzebski ensam om. Det 

finns därför rum för mer forskning om omnisubjektivitet, till exempel att kritiskt granska och 

utveckla det och undersöka om och i sådana fall på vilka sätt det kan berika tanken om Gud 

och gudsegenskaper.  

     Det finns däremot mycket skrivet om Guds allvetande eftersom det är ett begrepp som 

både behöver definieras och som leder till flera problem. Klassisk teism menar att om det 

finns en största tänkbar varelse vet den varelsen varje tänkbar sanning. Gud skulle därför ha 

perfekt och maximal kunskap. Begreppet behöver dock definieras på flera sätt. Vad är 

kunskap, vilken kunskap har Gud tillgång till och vad innebär det att veta? Mavrodes skriver i 

”Divine Power, Goodness, and Knowledge” att det finns olika sorters kunskap. Det finns 

kunskap i meningen att man vet något, att man vet hur något fungerar eller hur man gör och 

att man har erfarenhet av något. Frågan Mavrodes ställer sig är vilken eller vilka av dessa 

olika sorters kunskaper som Gud kan tänkas ha. Han konstaterar att de flesta teologer som 

anser att Gud är allvetande anser att Gud har propositionell kunskap, alltså att Gud har att-

kunskap, men det går att argumentera för att Gud även har annan slags kunskap.24  

     I ”Omniscience” tar Zagzebski upp tre problem som diskuteras i frågan om allvetande. Det 

första problemet är att allvetande kan hamna i konflikt med andra gudsegenskaper som till 

exempel att Gud är utanför tiden och immateriell. Kan Gud då veta hur det är att vara sen eller 

att ha en tröja som kliar? Det andra problemet handlar om ifall det är möjligt att Gud kan vara 

allvetande när olika människor vet olika saker. Till exempel är det bara jag som vet hur det är 

att vara jag. Det tredje problemet är att frågan om allvetande innebär förkunskap. Hur kan 

tanken om att Gud vet allt om dåtid, nutid och framtid förenas med tanken om människans 

fria vilja?25  

 

24 Mavrodes, “Omniscience”, s., 236, 237; Rowe, “Divine Power, Goodness, and Knowledge”, s. 28. 

25 Zagzebski, “Omniscience”, s. 261. 
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     Allvetande är ett mycket större område med mycket skrivet om och exemplen ovan är bara 

några få delar av vad denna forskning innehåller. Zagzebskis bidrag till den större forskningen 

om allvetande handlar om att ge namn till en viss form av allvetande som hon anser vara en 

central del. Mitt bidrag blir att redogöra för och kritiskt granska denna.   
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Omnisubjektivitet 

I första delen av analysen kommer jag att redogöra för Zagzebskis förståelse av 

omnisubjektivitet samt göra ytterligare definitioner och klargöranden i hennes resonemang 

som jag anser vara nödvändiga för att få en uppfattning om vad omnisubjektivitet innebär.  

 

Vad är omnisubjektivitet? 

Omnisubjektivitet är ett begrepp som Zagzebski myntat. Det är en form av allvetande och kan 

ses som en ytterligare definition av det. Omnisubjektivitet definieras kortfattat av Zagzebski 

som ”[...] the property of consciously grasping with perfect accuracy and completeness the 

first-person perspective of every conscious being.”26 Gud kan alltså både inta 

förstapersonsperspektivet hos varje människa samtidigt som Gud också kan ha kvar sitt eget 

första- och tredjepersonsperspektiv av samma händelse. Det finns heller ingen risk för att Gud 

skulle glömma bort att Gud inte är den person vars förstapersonsperspektiv Gud intar, menar 

Zagzebski. Detta kommer att diskuteras närmare senare i denna uppsats.27  

     Att Gud är allvetande är en vanligt förekommande åsikt, inte minst bland kristna. Thomas 

av Aquino skriver att allting är naket och öppet för Guds ögon, i Psaltaren 139 står det om hur 

Gud vet allt om oss och i många kristna böner återkommer temat om Gud som känner oss 

utan och innan.28 Zagzebski menar att om Gud är allvetande måste Gud ha all kunskap, som 

det är logiskt möjligt för Gud att ha, om varje aspekt av sin skapelse, inklusive alla mentala 

tillstånd hos de som Gud skapat. Hon stannar dock inte där utan menar också att en allvetande 

Gud måste kunna skilja på olika subjektiva upplevelser hos de Gud skapat och kunna skilja på 

första- och tredjepersonsperspektiv hos andra. Som grund för detta ligger antagandet att 

förstapersonsperspektivet ger mer information än bara tredjepersonsperspektivet. Om Gud är 

allvetande behöver Gud alltså, förutsatt att det är logiskt möjligt, ha tillgång till både våra 

förstapersonsperspektiv och sitt eget tredjepersonsperspektiv för att få tillgång till all 

information som finns om oss. Ett exempel på detta är att tänka sig att jag sörjer att jag 

förlorat min mormor i cancer. Bara jag kan veta:  

(a) Jag sörjer att jag förlorat min mormor i cancer. 

 

26 Zagzebski, “Omnisubjectivity”, s. 232. 

27 Zagzebski, “Omnisubjectivity”, s. 231, 244; Zagzebski, “Omnisubjectivity: Why It Is a Divine Attribute”, s. 

443. 

28 Zagzebski, “Omnisubjectivity: Why It Is a Divine Attribute”, s. 444. 
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Andra som träffar mig kan ha en liknande kunskap som jag har, men det de vet är: 

(b) Hon sörjer att hon förlorat sin mormor i cancer.    

Även om (a) och (b) är snarlika finns det ändå en viktig skillnad mellan de båda. (a) 

innehåller min subjektiva upplevelse av händelsen och den delen av (a) kan andra aldrig få 

tillgång till. Även om jag utförligt skulle berätta om min upplevelse av min mormors död och 

i detalj berätta hur det får mig att känna är det bara jag som har tillgång till min subjektiva 

upplevelse av händelsen. Omnisubjektivitet handlar om att ha tillgång till både (a) och (b) 

samtidigt, samt: 

(c) Johanna sörjer att hon har förlorat sin mormor i cancer.  

Om Gud är omnisubjektiv skulle det innebära både att Gud vet att hon, Johanna, sörjer sin 

mormors död, men också hur det känns för just mig i just den situationen. Ytterligare en 

aspekt av detta är att om både jag och min bror skulle sörja vår mormors död skulle Gud 

kunna skilja mellan våra olika subjektiva upplevelser av samma händelse. Gud har alltså 

förmågan att samtidigt uppfatta alla människors subjektiva upplevelser, skilja mellan dessa 

och säga vad skillnaden ligger i.29 

     Zagzebskis argument för att Gud är omnisubjektiv skulle kunna sammanfattas i följande 

uppställning:  

(1) Gud är allvetande, vilket innebär att Gud kan vet allt som är logiskt möjligt att veta. 

(2) En allvetande Gud borde ha kunskap om varje aspekt av sin skapelse, inklusive 

mentala tillstånd hos de Gud skapat.  

(3) En allvetande Gud borde ha tillgång till varje persons förstapersonsperspektiv samt sitt 

eget tredjepersonsperspektiv av samma händelse, eftersom förstapersonsperspektivet 

tillför unik information. 

(4) Omnisubjektivitet är förmågan hos Gud att medvetet förstå, med perfekt exakthet, 

förstapersonsperspektivet hos varje medveten varelse samtidigt som Gud också kan 

inta sitt eget tredjepersonsperspektiv. 

 

Alltså: 

(5) En allvetande Gud borde, förutsatt att det är logiskt möjligt, vara omnisubjektiv.  

 

 

29 Bibel 2000 139:2-4; Zagzebski, “Omnisubjectivity”, s. 231, 233, 234; Zagzebski, “Omnisubjectivity: Why It 

Is a Divine Attribute”, s. 444.  
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Allvetande och kognitiv perfektion 

Omnisubjektivitet handlar om en allvetande och kognitiv perfekt Gud som känner de som 

Gud skapat. Vad innebär då allvetande och kognitiv perfektion?30  

     En allvetande Gud borde veta allt som är logiskt möjligt att veta om världen. Var och en av 

oss uppfattar kognitivt hur det är att vara i olika mentala tillstånd och Zagzebski menar att 

dessa är en del av den skapade världen. Om Gud vet allt måste Gud därför ha kunskap om 

både de subjektiva och objektiva delarna. Zagzebski lyfter att Thomas av Aquino menar att 

det är absurt att tänka sig att vi vet något som Gud inte vet och därför måste Gud veta allt, 

både fakta om världen, men också innehållet i våra medvetanden. Enligt Zagzebski gör 

omnisubjektivitet Guds kunskap än mer perfekt än om Gud bara varit allvetande. Detta 

eftersom Gud skulle kunna ha kunskap om all fakta i världen, och samtidigt inte vara 

allvetande eftersom det finns fler delar än objektiva fakta, såsom subjektiva upplevelser och 

mentala tillstånd, i Guds skapelse. Det räcker heller inte att Gud bara vet all fakta om mina 

mentala erfarenheter. För att Gud ska ha full förståelse för vem jag är och hur jag känner 

behöver Gud på något sätt också själv ha eller uppleva just mina subjektiva erfarenheter. En 

allvetande Gud borde rimligtvis veta minst lika mycket som jag vet, inklusive hur det är att 

vara jag. Om det inte skulle vara på det sättet skulle det innebära att jag har kunskap som Gud 

inte har. Att en av Guds skapade varelser innehar mer kunskap om en viss del av skapelsen än 

den allvetande Guden är motsägande. Enligt Zagzebski behöver därför Gud vara 

omnisubjektiv för att kunna vara allvetande.31 

     En omnisubjektiv Gud skulle veta allt som går att veta om mig. Det skulle inte finnas 

någon kunskap om mig eller del av mig som Gud inte skulle ha vetskap om. Allt det som jag 

lärt mig genom att leva mitt liv, genom erfarenheter, kunskap, känslor, vänskaper, skulle 

också Gud veta. Det finns, menar Zagzebski, delar av livet som bara går att lära sig genom att 

man lever ett medvetet liv. Om Gud ska veta allt som går att veta behöver Gud alltså veta hur 

det är att leva just mitt liv som just mig.32 

     Det är detta som kognitiv perfektion innebär. Det är en del av att vara allvetande och 

innefattar enligt Zagzebski förmågan att perfekt kunna uppfatta mentala tillstånd hos 

 

30 Zagzebski, “Omnisubjectivity”, s. 246. 

31 Green, “Omnisubjectivity and Incarnation”, s. 693; Zagzebski, “Omnisubjectivity”, s. 232, 244, 245; 

Zagzebski, “Omnisubjectivity: Why It Is a Divine Attribute”, s. 437, 438. 

32 Zagzebski, “Omnisubjectivity”, s. 242, 245; Zagzebski, “Omnisubjectivity: Why It Is a Divine Attribute”, s. 

443. 
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medvetna varelser och förmågan att både kunna skilja två medvetna varelser åt samt att kunna 

skilja på två mentala tillstånd i en och samma person. Zagzebski hävdar att allvetande kräver 

kognitiv perfektion. Detta innebär också att en allvetande Gud inte bara kan säga att det är en 

skillnad mellan två mentala tillstånd utan också vad den skillnaden ligger i.33 

 

Förstapersonsperspektiv och tredjepersonsperspektiv  

En viktig del av Zagzebskis tanke om omnisubjektivitet handlar om förstapersonsperspektiv 

och tredjepersonsperspektiv. Det avgörande för omnisubjektivitet är att Gud har möjlighet att 

inta förstapersonsperspektiv hos alla medvetna varelser och kan se saker ur precis samma 

perspektiv som jag själv gör. Samtidigt kan Gud också ha kvar sitt eget 

tredjepersonsperspektiv. I exemplet med min mormors död kan Gud alltså både veta exakt hur 

jag upplever situationen och hur situationen ser ut utifrån. Det gör att Guds kunskap blir 

större, eftersom Gud kan inta både det subjektiva och objektiva perspektivet. Zagzebski 

definierar subjektivitet som hur medvetenheten upplevs hos ett individuellt objekt. 

Omnisubjektivitet innebär alltså att trots att Gud inte är just det objektet har Gud ändå 

möjlighet att erfara samma upplevelse av dess medvetenhet.34  

     En vedertagen tanke inom kristen människosyn är att alla människor är unika. Enligt 

Zagzebski ligger detta i vår personliga uppfattningsförmåga och i innehållet i vårt 

medvetande. Hon menar att mitt medvetande är unikt på det sätt att det är omöjligt att 

duplicera och att det är det specifika innehållet i mitt medvetande som gör mig till just mig. 

Alla människor ser och upplever världen och tillvaron ur sitt eget perspektiv vilket gör att 

våra erfarenheter också kommer att skilja sig åt och vi kommer alla ha våra egna subjektiva 

upplevelser. Mitt förstapersonsperspektiv är snarare någonting jag är än något som jag har. 

Om Gud inte kan ha kunskap om dessa subjektiva upplevelser skulle Gud inte heller kunna ha 

full förståelse för hur vi känner och tänker. Detta skulle vara problematiskt för en Gud som 

antas vara allvetande, under förutsättning att det är logiskt möjligt för Gud att ha den 

kunskapen om oss.35  

 

33 Zagzebski, “Omnisubjectivity”, s. 230, 233, 234. 

34 Zagzebski, “Omnisubjectivity”, s. 244. 

35 Mander, “Does God Know What It is Like to be Me?”, s. 438; Zagzebski, “Omnisubjectivity: Why It Is a 

Divine Attribute”, s. 435, 445, 446.  
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Kunskap 

Omnisubjektivitet handlar om vilken kunskap Gud har och i vilken utsträckning Gud har den. 

Därför behöver också några klargörande göras om antaganden om kunskap som finns i 

Zagzebskis resonemang om omnisubjektivitet. 

 

Tre antaganden om kunskap 

Meningar som börjar med ”här”, ”nu” och ”jag” är problematiskt för någon annan att ha 

kunskap om. Någon som inte är här just nu kan inte ha kunskap om meningen ”här är det 

soligt”. Däremot kan den personen veta att det är soligt i Uppsala, men det är inte exakt 

samma sak som meningen som börjar med ”här”, om personen befinner sig i någon annan 

stad än Uppsala. På samma sätt är det bara jag som kan ha kunskap om meningar som börjar 

med jag. Bara jag kan veta ”jag ser färgen blå”. Andra kan veta ”du ser färgen blå”, ”hon ser 

färgen blå” eller ”Johanna ser färgen blå”, men det är bara jag som kan ha kunskap om att jag 

ser färgen blå. Det gör att kunskap om påståenden som börjar med ”jag”, ”här” eller ”nu” bara 

är tillgänglig för en eller vissa personer och den kunskapen är omöjlig att dela med någon 

annan. Det leder också till den andra viktiga delen i Zagzebskis resonemang, nämligen att hon 

förutsätter att det finns en skillnad mellan hur en person förstår sig själv och hur någon annan 

förstår personen, samt att det är något kunskapsmässigt överlägset bättre i sättet en person 

relaterar till sig själv än sättet någon annan relaterar till henne. Det innebär att om vi skulle 

kunna förstå hur det är att känna och se saker ur en persons eget perspektiv skulle vi få en 

djupare och bättre kunskap om henne än om vi bara ser det ur ett tredjepersonsperspektiv. I 

detta påstående finns det tredje antagandet Zagzebski gör, nämligen att djupare förståelse 

leder till djupare kunskap. För att överhuvudtaget kunna ha kunskap om en person behöver 

det finnas en förståelse och ju större denna förståelse är, desto större blir kunskapen om 

personen, menar Zagzebski.36  

 

 

36 Zagzebski, “Omnisubjectivity”, s. 232; Zagzebski, “Omnisubjectivity: Why It Is a Divine Attribute”, s. 445, 

446. 
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Empati  

Zagzebski använder mänsklig empati som en modell för att förklara omnisubjektivitet. Hon 

menar att Guds kunskap om våra mentala liv går att likna vid en perfekt form av empati. 

Nedan följer Zagzebskis definition av empati och några viktiga aspekter och klargöranden.  

 

Zagzebskis definition av empati 

Zagzebskis definition av empati består av fem delar:  

 

(i) Empathy is a way of acquiring an emotion like that of another person.  

(ii) A thinks that the fact that B has a given emotion is a reason for her to have the same 

emotion. 

(iii) When A empathizes with B, A takes on the perspective of B. 

(iv) When A empathizes with B, A is motivated from A’s own perspective to assume the 

perspective of B. 

(v) An empathetic emotion is consciously representational. The empathizer does not adopt 

the intentional object of the emotion she represents as her own intentional object.37  

 

Empati handlar alltså om att göra en slags kopia av känslan hos någon annan. Enligt 

Zagzebski finns det två huvudsakliga anledningar till att en person vill känna empati med 

någon annan. Dessa är att personen tycker om eller älskar den andra eller att den vill förstå 

den andre. I alla fall av empati görs en simulering av den ursprungliga känslan. Känslan hos 

den som känner empati kan därför liknas vid en kopia av den ursprungliga känslan. För 

Zagzebskis modell finns det här tre viktiga saker att notera. För det första säger inte (ii) något 

om varför A har anledning att inta samma känsla som B. Det följer inte automatiskt av (ii) att 

A håller med B eller anser att Bs känsla är berättigad. I vardagligt tal kan det lätt tolkas som 

att den som känner empati med någon också håller med denna. I Zagzebskis modell är detta 

inte en förutsättning för empati. För henne är det därför fullt möjligt att känna empati med 

någon som man inte tycker om enbart för att försöka förstå varför den känner som den gör. 

Att känna empati blir något neutralt som enbart handlar om att göra en återgivning av någon 

annans känsla. Detta är en viktig aspekt att ha med sig när Zagzebski använder sig av 

begreppet empati. För det andra är den som känner empati med någon annan alltid medveten 

om att den känsla hon känner är en kopia av den ursprungliga känslan. Det finns ingen risk att 

 

37 Zagzebski, “Omnisubjectivity”, s. 238, 239, 240. 
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den som känner empati blandar ihop sin kopia av känslan med den ursprungliga känslan, utan 

dessa två går alltid att hålla isär. För det tredje är det viktigt att ha i åtanke att den 

ursprungliga känslan och den empatiska kopian har olika objekt. När A känner empati med B 

är A:s känslas objekt inte detsamma som B:s. Vi använder exemplet med sorgen över min 

mormors död igen. Jag sörjer för att min mormor har gått bort. Objektet för min känsla är 

alltså min mormors död. När du känner empati med mig är objektet för din känsla inte min 

mormors död, utan det faktum att jag känner sorg. Du behöver därför inte alls omfatta 

objektet för min känsla för att känna empati med mig. Ytterligare ett exempel för att 

tydliggöra detta skulle kunna vara att tänka sig att AIK möter Hammarby i en fotbollsmatch. 

A hejar på AIK och B hejar på Hammarby. Matchen slutar med vinst för Hammarby och A 

går dyster från matchen medan B traskar hem jublande. Om A då skulle känna empati med B 

skulle A känna glädje för att A tycker om B eller för att A vill förstå varför B känner glädje, 

och inte av den anledningen att B känner glädje, nämligen att Hammarby vann, eftersom A 

egentligen känner precis tvärtom. Detta exempel förtydligar också att det inte är något krav att 

A håller med B i B:s känsla för att kunna känna empati.38 

     Dessa tre delar är viktiga eftersom de handlar om hur Gud kan känna empati med oss utan 

att påverkas av våra mänskliga känslor. Gud är alltid medveten om att den empatiska 

återgivningen av våra mentala tillstånd är en kopia och därför finns det ingen risk att Gud 

skulle blanda samman dessa. Om Gud till exempel intar mitt mentala tillstånd att jag är arg 

gör Gud det ur mitt mänskliga perspektiv och gör en kopia av min känsla. Gud intar inte 

denna känsla själv. Av samma skäl är det viktigt att notera att Guds empatiska återgivning av 

vårt mentala tillstånd inte har samma ursprungliga objekt som vår känsla har. Det gör att Gud 

kan förstå hur jag känner när jag känner hat utan att Gud för den skull hatar det mitt hat är 

riktat mot. Säg att jag skulle känna hat mot alla människor med blå ögon. Objektet för mitt hat 

skulle vara de blåögda människorna, men för Guds empatiska återgivning skulle det vara det 

faktum att jag känner hat som skulle vara objektet för Guds kopia av mitt hat. Det finns alltså 

ingen risk att omnisubjektivitet innebär att Gud skulle påverkas av våra mänskliga 

tillkortakommanden, enligt Zagzebski. En förutsättning för detta är att det inte finns några 

mentala tillstånd som är onda i sig själva. Detta kommer diskuteras mer längre fram i denna 

uppsats.39 

 

 

38 Zagzebski, “Omnisubjectivity”, s. 237, 238, 240. 

39 Zagzebski, “Omnisubjectivity”, s. 243. 
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Total empati och perfekt total empati 

Zagzebski menar att om det är möjligt att inta en annan persons perspektiv för att göra sig en 

egen avbildning av den känslan, borde det vara möjligt att inta dess perspektiv för att göra sig 

en bild av alla dess mentala tillstånd, såsom övertygelser, val och längtan, på samma sätt som 

man känner empati. Att kunna föreställa sig en annan persons alla mentala tillstånd kallar 

Zagzebski för total empati. Gud har dock inte bara total empati, enligt Zagzebski, utan Gud 

har perfekt total empati vilket innebär att Gud kan göra en komplett och precis återgivning av 

en persons alla mentala tillstånd.  Zagzebski skriver:  

 

If A has perfect total empathy with B, then whenever B is in a conscious state C, A is 

conscious that B is in C and takes that fact to be reason to acquire C herself. A acquires a 

state that is an accurate copy of C both in quality and in strength, and A is aware that her 

conscious state is a copy of C.40 

 

Detta innebär att när Gud känner empati med en människas känsla föreställer sig Gud de 

känslorna ur ett mänskligt perspektiv och mer specifikt ur just den människans perspektiv. En 

brist med mänsklig empati är att den aldrig kan vara en helt exakt kopia eftersom vi inte har 

full tillgång till varandras mentala tillstånd. Eftersom omnisubjektivitet innebär att Gud 

faktiskt har total tillgång till alla våra mentala tillstånd skulle det möjliggöra för Gud att göra 

en exakt kopia av den ursprungliga känslan och Gud skulle därför kunna känna och erfara 

tillvaron på exakt samma sätt som vi själva gör.41 

 

Skillnaden mellan känsla och övertygelse  

Enligt Zagzebski finns det en viktig skillnad mellan en empatisk återgivning av en känsla, en 

förnimmelse, en övertygelse, ett val och ett beslut. En känsla och en förnimmelse går inte att 

göra en empatisk återgivning av utan att faktiskt känna den känslan. Om jag känner empati 

med någon som är ledsen för att dess vän gått bort kommer jag själv att omfatta känslan av att 

vara ledsen, precis som om jag känner empati med en som just gift sig med sitt livs kärlek 

kommer jag själv att omfatta lyckokänslan. Det är mycket svårt, enligt Zagzebski omöjligt, att 

känna mig glad samtidigt som jag känner empati med min vän vars förälder gått bort. Med en 

 

40 Zagzebski, “Omnisubjectivity”, s. 241. 

41 Zagzebski, “Omnisubjectivity”, s. 241, 243; Zagzebski, “Omnisubjectivity: Why It Is a Divine Attribute”, s. 

440. 
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övertygelse, ett val eller ett beslut är det däremot annorlunda, menar Zagzebski. Jag kan känna 

empati med någon som gör val P, till exempel för att jag vill förstå varför den gör just det 

valet, samtidigt som jag själv väljer inte-P. Ett exempel på detta är att jag kan sätta mig in i 

och försöka förstå varför den som väljer att äta kött gör det, samtidigt som jag själv väljer att 

vara vegetarian. På samma sätt är det med övertygelser. En empatisk återgivning av en 

övertygelse är inte en övertygelse i sig själv. Detta kan exemplifieras genom att tänka sig att 

jag som kristen pratar med en naturalist. Jag försöker sätta mig in i dess tankevärld, lyssnar 

till dess argument och resonemang. Genom att försöka sätta mig in i dess övertygelse och 

göra en empatisk kopia av den kan jag förstå varför den väljer att tro som den gör, samtidigt 

som jag inte på något sätt blir mindre övertygad om min egen kristna tro. Detta gör, menar 

Zagzebski, att även om Gud är lika närvarande i alla våra mentala tillstånd som vi själva är, 

innebär det inte att Gud gör samma val som oss. Väljer vi att göra något som Gud anser vara 

ont eller synd betyder det inte att Gud också valt att göra en ond handling. Gud gör enbart en 

empatisk återgivning av vårt val för att förstå oss bättre.42 

     Zagzebski använder sig av en liknelse om hur vi kan sätta oss in i bok- och filmkaraktärers 

mentala liv för att förtydliga hur relationen mellan en omnisubjektiv Gud och oss skulle 

kunna antas vara. Hon menar att när vi läser en bok kan vi föreställa oss att vi är en av 

karaktärerna och inta dess känslor och övertygelser samtidigt som vi hela tiden är medvetna 

om att vi inte är karaktären ifråga. Det finns ingen risk att vi blandar ihop hur karaktären mår 

med hur vi själva mår. Skulle karaktären ha en stark politisk övertygelse kan vi föreställa oss 

hur den ligger till grund för dess val samtidigt som vi själva inte överger vår egen motsatta 

politiska övertygelse. På samma sätt, menar Zagzebski, är det när vi försöker sätta oss in i det 

mentala livet hos en riktigt ond filmkaraktär. Försöker vi känna empati med den onda 

karaktären kan vi förstå varför den handlar som den gör och föreställa oss dess perspektiv. De 

känslor som vi gör empatiska återgivningar av reagerar vi dock på som oss själva, även när vi 

försöker sätta oss in i en karaktärs känsloliv. Om jag själv har en negativ inställning gentemot 

till exempel girighet, kommer jag också att reagera negativt på min empatiska återgivning av 

den känslan. Vi glömmer aldrig bort oss själva eller våra egna känslor och uppfattningar i 

empatiska återgivningar.43 

 

  

 

42 Zagzebski, “Omnisubjectivity”, s. 242, 243. 

43 Zagzebski, “Omnisubjectivity: Why It Is a Divine Attribute”, s. 442, 448. 
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Kritisk prövning av möjliga implikationer, invändningar och 

utvecklingar  

I den andra delen av analysen kommer jag först att redogöra för och kritisk pröva några av de 

möjliga implikationer som följer av omnisubjektivitet. Dessa är både sådana som Zagzebski 

själv tar upp och som andra eller jag själv identifierat. Sedan kommer jag att lyfta några 

invändningar mot och utvecklingar av omnisubjektivitet och beskriva samt kritiskt granska 

och ge möjliga svar på dessa.  

 

Implikationer  

Nedan kommer några av de delar som påverkas eller följer av omnisubjektivitet redogöras för 

och kritiskt prövas, medan andra inte kommer att behandlas här. Några av de följder som inte 

kommer tas upp är frågan om omnisubjektivitet kan kombineras med en tanke om fri vilja, om 

omnisubjektivitet kan vara en grund för tanken om aktualitet och möjliga världar och hur 

omnisubjektivitet kan finnas med som en del i relationen mellan de tre personerna i 

treenigheten. Dessa frågor är alla mycket intressanta och kan ligga till grund för fortsatt 

forskning om omnisubjektivitet. Här kommer fokus istället att ligga på delar som handlar om 

bön, moral, Guds försyn och kärlek samt Guds dom. Dessa delar har valts ut därför att det är 

områden som Zagzebski själv lyfter upp och som jag därför vill diskutera och kritiskt pröva 

samt att det är delar som jag anser särskilt intressanta.  

     I denna del kommer Grenholms tre rimlighetskriterier - erfarenhetskriteriet, 

koherenskriteriet, och integrationskriteriet - att användas tillsammans med 

konsekvensprövningen som redogjorts för i metodkapitlet.  

 

Bön 

I traditionell kristen bönepraktik antas i de allra flesta fall att Gud hör böner oavsett om de 

uttalas högt, lågt, i huvudet eller består av en tyst meditation, samt att Gud inte blir medveten 

om vårt mentala liv just och endast i bönestunden. Zagzebski skriver: ”I am claiming now that 

we treat God as being omnisubjective in our practices of prayer.”44 Vi förutsätter att Gud hör 

våra böner utan att vi behöver kalla på Gud eller uttala bönerna högt. Zagzebski menar att i 

samma stund som vår tanke om bön blir verklighet vet Gud om det och för att det ska vara 

 

44 Zagzebski, “Omnisubjectivity: Why It Is a Divine Attribute”, s. 444. 
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möjligt behöver Gud ha kunskap om vårt medvetande redan innan. Det behövs en förklaring 

till hur Gud kan känna och förstå våra böner precis lika väl som oss, och enligt Zagzebski är 

denna förklaring omnisubjektivitet. Hon anser att bön inte handlar om att Gud 

uppmärksammar oss utan om att vi uppmärksammar Gud. Guds kunskap om vårt medvetande 

är inte heller beroende av om vi ber eller inte, eftersom Zagzebski menar att traditionell 

bönepraktik antar att Gud är direkt insatt i medvetandet hos varje medveten varelse som kan 

be. Om Gud inte redan skulle vara insatt i vårt medvetande skulle det betyda att vi först skulle 

behöva kalla på Gud på något sätt, vänta tills vi fått kontakt med Gud och därefter börja be. 

För att detta inte ska krävas behöver Gud ha kunskap om vad som händer i vårt medvetande 

redan innan vi ber, för att vi ska kunna rikta oss till Gud i bön. Om Gud skulle vara 

omnisubjektiv skulle frågan om hur Gud hör bön lösas, menar Zagzebski, eftersom Gud då 

skulle känna till våra böner på exakt samma sätt som oss, från den första längtan till den 

uttalade bönen.45 

     Jag identifierar Zagzebskis argument för att omnisubjektivitet förklarar att Gud hör bön 

som följer: 

(1) Gud hör alla människors böner oavsett om de uttalas högt, bara existerar i tanken eller 

genom meditation. 

(2) För att Gud ska kunna känna till bönerna vi inte uttalar behöver Gud ha tillgång till 

våra medvetanden.  

(3) För att vi inte ska behöva kalla på Gud innan vi ber behöver Gud ha tillgång till våra 

medvetanden redan innan vi börjar be.  

(4) En omnisubjektiv Gud har ständig tillgång till våra medvetanden. 

 

Alltså: 

(5) En Gud som hör alla böner bör vara omnisubjektiv.  

Att Gud behöver ha tillgång till våra mentala tillstånd för att kunna känna till böner som inte 

uttalas högt förefaller rimligt enligt både erfarenhetskriteriet, koherenskriteriet och 

integrationskriteriet. En allmän uppfattning bland kristna är att Gud hör alla böner, oavsett i 

vilken utsträckning de uttalas. Många kristna har också gett uttryck för en erfarenhet av att 

böner som enbart uttalats tyst i huvudet eller genom meditation har blivit besvarade. Det 

förefaller därför rimligt att Gud har ständig tillgång till våra medvetanden. Det som inte 

 

45 Zagzebski, “Omnisubjectivity”, s. 245; Zagzebski, “Omnisubjectivity: Why It Is a Divine Attribute”, s. 439, 

440, 444. 
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framgår i Zagzebskis resonemang är om detta kräver att Gud kan inta förstapersonsperspektiv 

hos alla medvetna varelser. Eftersom Zagzebski definierar omnisubjektivitet som att Gud med 

exakthet kan förstå och inta varje persons förstapersonsperspektiv går det att ifrågasätta om 

det krävs att Gud är omnisubjektiv för att möjliggöra att Gud hör bön. Det borde enligt 

Zagzebskis argument räcka att Gud har ständig tillgång till våra medvetanden ur sitt eget 

tredjepersonsperspektiv, och omnisubjektivitet skulle därför inte behöva vara en förutsättning 

för att Gud ska höra människors böner. 

     Ett möjligt svar på denna invändning är att om Gud endast har tillgång till våra mentala 

tillstånd ur ett tredjepersonsperspektiv skulle det betyda att Gud skulle kunna missuppfatta 

våra böner. Om vi skulle uttrycka oss klumpigt, fel eller otydligt skulle det kunna innebära att 

Gud inte förstår våra böner fullt ut. Detta svar går dock att ifrågasätta genom att argumentera 

för att Gud är ofelbar och därför inte kan missförstå oss. Det som talar emot det är att Gud 

skulle kunna uppfatta korrekt det vi säger när vi samtidigt egentligen menar någonting annat 

än det vi uttrycker. En omnisubjektiv Gud vet däremot exakt hur vi känner, tänker och 

upplever tillvaron. Det skulle göra att en omnisubjektiv Gud skulle veta vad vi vill och menar 

med vår bön, även när vi uttrycker oss på ett märkligt, otydligt eller inkorrekt sätt. Eftersom 

en omnisubjektiv Gud kan se det från exakt samma perspektiv som jag själv finns det ingen 

risk att Gud missuppfattar eller inte förstår min bön, även om den bara skulle bestå av en 

suck. 

     Det går att utveckla Zagzebskis tanke om hur omnisubjektivitet kan vara en förklaring till 

hur Gud kan höra alla böner, men i grunden anser jag att omnisubjektivitet fungerar som en 

bra förklaring till bön och Zagzebskis tanke om att traditionell bönepraktik implicerar en 

omnisubjektiv Gud är mycket rimlig. Om Gud ska ha möjlighet att höra böner som inte uttalas 

högt måste Gud ha tillgång till våra medvetanden. Det finns också här en koherens mellan 

omnisubjektivitet och både skriften och den kyrkliga traditionen eftersom det finns en stark 

tradition av att tro att Gud hör alla böner.  

 

Guds försyn och kärlek 

Zagzebski menar att varken Guds försyn eller kärlek kräver omnisubjektivitet, men att de 

tillsammans med omnisubjektivitet kan förklaras och fördjupas. Om Gud kan känna perfekt 

total empati med oss i våra subjektiva upplevelser skulle Gud kunna ha en större och djupare 

förståelse för hur det är att vara jag och det jag upplever. När vi är ledsna vet Gud inte bara att 

vi är ledsna, utan Gud vet också hur det är för just mig när jag är ledsen. Gud är inte bara 

medveten om min sorg, utan är också närvarande i min sorg. Vidare menar Zagzebski att om 
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Gud inte har förståelse för hur det är för var och en av sina skapade varelser att känna sorg, 

rädsla, glädje eller förväntan verkar det både okänsligt och oansvarigt av Gud att skapa de 

känslorna. Då kan Gud omöjligt veta vad Gud gjort sina skapade varelser kapabla till att 

känna. Det skulle inskränka på Guds allvetande och väcka frågan om Gud kan skapa sådant 

som Gud inte själv känner till. Att Gud är närvarande i mina känslor skulle också göra att Gud 

ännu bättre skulle kunna förstå vad som är bra och inte bra för mig. Dessutom skulle Gud veta 

exakt vad vi behöver hjälp med eftersom Gud har kunskap om allt vi känner. Zagzebski 

menar också att Guds kärlek till oss skulle fördjupas om Gud vore omnisubjektiv eftersom 

Gud då skulle vara den mest intimt vetande där ingenting skulle vara gömt för Gud. Gud 

skulle veta allt vi vet om oss själva och allt som vi inte vet om oss själva. Likaså skulle 

omnisubjektivitet kunna påvisa att Gud alltid är med oss och att vi aldrig någonsin är 

ensamma, eftersom Gud känner till allt som vi går igenom.46 

     Omnisubjektivitet blir ett sätt att göra begreppet allvetande mer personligt, enligt 

Zagzebski. Jag håller med hennes i detta, eftersom det faktum att Gud inte bara vet att jag är 

ledsen, utan vet precis hur jag känner när jag är ledsen gör relationen mellan Gud och mig 

mer personlig. Om Gud vet allt som går att veta om oss, allt positivt och allt negativt, och 

ändå skulle älska oss anser jag det också göra Guds kärlek till människorna än djupare och 

starkare, eftersom Gud då skulle älska oss människor trots alla brister och fel. Allt ligger 

öppet för Gud och trots detta älskar Gud människorna. En annan styrka med 

omnisubjektivitet, anser jag, är att Gud kan veta exakt vad vi behöver eller inte behöver 

eftersom Gud känner oss utan och innan, och vet exakt hur vi upplever vår tillvaro. Som 

kristen kan jag då vila i att Gud vet vad jag behöver även när jag inte vet det själv. Det anser 

jag är en styrka och stämmer väl överens med erfarenhetskriteriet, eftersom kristna ofta har en 

erfarenhet av att vara burna av Gud.47  

     Jag identifierar dock två problem i tanken om hur Guds försyn och kärlek och 

omnisubjektivitet kan höra samman. Den första är en större fråga som inte går att diskutera i 

full omfattning här men som jag ändå anser är värd att lyfta. Om Gud känner oss utan och 

innan och har full kunskap om allt vi står i, hur kommer det sig då att Gud inte ger alla 

människor det de behöver? Det finns en problematik i att Gud vet exakt vad jag behöver eller 

 

46 Mander, “Does God Know What It is Like to be Me?”, s. 430; McIntosh, “Linda Zagzebski. Omnisubjectivity: 

A Defense of a Divine Attribute. Marquette University Press, 2013”, s. 256; Zagzebski, “Omnisubjectivity”, s. 

245; Zagzebski, “Omnisubjectivity: Why It Is a Divine Attribute”, s. 446, 449, 450. 

47 Zagzebski, “Omnisubjectivity: Why It Is a Divine Attribute”, s. 450. 
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inte behöver och samtidigt är det människor som ber Gud om Guds försyn och hjälp och 

upplever att de inte får det. Ett svar på detta skulle kunna vara att eftersom Gud vet exakt vad 

vi behöver ger Gud oss det, även när vi tror att det är någonting annat vi behöver. Guds plan 

är större än vi vet och ligger utanför vår vetskap. I mindre frågor kan detta vara ett godtagbart 

svar, men det blir svårare i frågor av större vikt, som till exempel att en kvinna ber om kraft 

att ta sig ur sitt drogmissbruk. Om Gud känner henne utan och innan och därför vet vad hon 

behöver, men hon samtidigt upplever att hon inte klarar sig ur missbruket finns det en 

inkonsekvens och många frågor väcks. Samtidigt är detta en fråga som är mycket nära 

besläktat med frågan om Gud och lidande, vilket är en för stor fråga för att behandla här. 

Trots detta anser jag att det är en viktig aspekt att tänka vidare kring i frågan om Guds försyn 

och omnisubjektivitet.48  

     Det andra problemet jag vill lyfta handlar om att Zagzebski anser att en förutsättning för 

kärlek är förståelse. Hon skriver: ”We cannot love what we cannot grasp. A perfect grasp 

makes possible perfect love.”49 Detta är inget som hon sedan utvecklar särskilt mycket mer. 

Jag ställer mig frågande till detta påstående. Behöver vi begripa något för att älska det? Som 

ett exempel tänker vi oss en förälder och dess nyfödda barn. Barnet har precis fötts och 

pappan tittar på barnet som ligger i hans famn. Han vet mycket lite om vem det här barnet är. 

Han vet att det är en människa, att det är en dotter, att hon är 43 centimeter lång och väger 

3768 gram och att hon till hälften består av hans gener och till hälften består av hans frus 

gener, men mycket mer vet han inte. Han vet inte hur hon kommer bli, hur kommer se ut, vad 

hon kommer göra i sitt liv och antagligen kan han inte begripa hur det här barnet har kunnat 

växa inuti en mage i nio månader och nu plötsligt ligga i hans famn och andas helt av sig 

själv. Trots denna brist på förståelse och kunskap om barnet skulle de allra flesta föräldrar 

säga att de känner en obeskrivligt stor kärlek till sitt lilla nyfödda barn. Många kristna skulle 

också säga att de älskar Gud trots att de har en mycket begränsad kunskap om vem Gud är, än 

mindre än förälderns kunskap om sitt nyfödda barn. Dessa två exempel på mänskliga 

erfarenheter stämmer inte överens med Zagzebskis tanke om att det krävs förståelse för att 

kärlek. Däremot håller jag med henne om att en djupare förståelse kan leda till en djupare 

kärlek. I jämförelse mellan en förälskelse och en långvarig kärleksrelation är det rimligt att 

anta att kärleken är djupare i den långvariga relationen än i förälskelsen, eftersom det finns en 

större förståelse mellan parterna. Att Guds kärlek till människorna därför skulle bli djupare 

 

48 Zagzebski, “Omnisubjectivity: Why It Is a Divine Attribute”, s. 450. 

49 Zagzebski, “Omnisubjectivity: Why It Is a Divine Attribute”, s. 446. 
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eftersom Gud känner oss utan och innan anser jag vara en rimlig tanke, men jag kan inte hålla 

med om att en förutsättning för kärlek är förståelse.  

 

Moral 

Det finns två följder av omnisubjektivitet som faller under kategorin moral. Den ena handlar 

om moralen för människorna och den andra om det är möjligt för Gud att vara omoralisk.  

     Zagzebski menar att omnisubjektivitet skulle kunna stärka moralen om den anses på något 

sätt vara given av Gud: 

 

[...] some ethicists think that the first-person viewpoint is ineliminable. If God is 

omnisubjective, the divine viewpoint would not be limited to a third-person viewpoint. It 

would include first-person viewpoints, in fact, it would include every first-person 

viewpoint.50 

 

Guds perspektiv skulle alltså vara en kombination av Guds eget tredjepersonsperspektiv och 

varje människas förstapersonsperspektiv. Det gör att Gud har tillgång till all fakta och kan se 

på alla händelser ur både ett objektivt och ett subjektivt perspektiv. Detta skulle, enligt 

Zagzebski, göra Gud kapabel till att utforma den perfekta moralen. Förutsatt att moralen är 

grundad i Gud håller jag med Zagzebski om att omnisubjektivitet skulle stärka moralen. 

Genom att Gud har tillgång till varje människas subjektiva upplevelse skulle Gud kunna 

utforma en perfekt rättvis moral, eftersom Gud har tillgång till allt som går att veta ur alla 

perspektiv.  

     Den andra frågan som omnisubjektivitet väcker när det gäller moral är om Gud kan vara 

omoralisk. Kan Gud påverkas av våra mentala tillstånd när Gud känner perfekt total empati 

med oss? Enligt Zagzebski skulle omnisubjektivitet endast vara ett problem om det skulle 

finnas mentala tillstånd som är omoraliska i sig själva eller om återgivningar av sådana 

tillstånd i medvetandet hos en Gud med perfekt total empati också skulle vara omoraliska. Här 

återkommer Zagzebski till skillnaden på att känna empati med en känsla eller ett val. Enligt 

Zagzebski finns det vissa mentala tillstånd som är omoraliska, men dessa är bara de som 

handlar om val, beslut eller övertygelser. Om en handling är omoralisk är också valet att 

utföra den handlingen omoraliskt. Det som dock gör att detta inte påverkar Gud är att 

återgivningen av ett val inte är ett val. Jag kan göra ett val samtidigt som jag kan försöka 

 

50 Zagzebski, “Omnisubjectivity”, s. 245. 
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förstå och föreställa mig varför någon annan gör ett val som är tvärtemot det jag valt. Detta är 

dock inte möjligt när det gäller känslor, eftersom Zagzebski menar att det inte går att känna 

empati med en känsla utan att själv inta samma känsla. Eftersom det, enligt Zagzebski, inte 

finns några omoraliska känslor, utan att det som är omoraliskt endast handlar om val, 

övertygelser och beslut skulle Gud därför inte påverkas av att göra återgivningar av alla våra 

mentala tillstånd. Skulle det däremot finns känslor som är omoraliska i sig själva och att en 

återgivning av dessa också skulle vara omoralisk i sig själv medger Zagzebski att Gud skulle 

påverkas av att fullt förstå alla känslor hos alla medvetna varelser. Hon är dock kritisk inställd 

till att detta skulle vara möjligt och skriver: ”I find the idea that God would be less than fully 

perfect [...] if he had too close a contact with the created world peculiar and quite 

implausible.”51 Samtidigt som hon vidare påpekar att frågan om Gud påverkas av oss 

människor är en mycket större fråga som behöver diskuteras i förhållande till andra 

gudsegenskaper och tankar om Gud.52 

     Zagzebskis resonemang om att Gud inte blir omoralisk eftersom det finns en skillnad 

mellan känsla och val anser jag vara rimlig eftersom till exempel ilska i sig inte automatiskt 

behöver vara omoralisk, utan det handlar om vad ilskan är riktad mot. Ilska som riktar sig mot 

diskriminering och som resulterar i en kamp för alla likas värde går att se som högst moralisk, 

medan ilska riktad mot en flickvän som resulterar i misshandel är högst omoralisk. Det 

handlar alltså mer om handlingen än känslan bakom den i bedömningen av vad som är 

omoraliskt eller inte. Detta går dock att diskutera, eftersom det beror på vilken syn på etik 

som omfattas. Det jag främst anser blir en svårighet med Zagzebskis resonemang är var 

gränsen mellan en känsla och ett beslut eller övertygelse går och om dessa verkligen alltid går 

att skilja åt. Om jag känner hat mot alla med blå ögon skulle övertygelsen som ligger bakom 

detta hat kunna vara att blåögda människor inte är värda samma respekt som andra människor. 

Är det då möjligt för Gud att göra en exakt och fullständig återgivning av min känsla av hat 

utan också innefatta objektet som det riktas mot? Om Gud endast omfattar min känsla av hat 

anser jag det tveksamt om Gud helt och fullt kan förstå den eftersom hatet i sig inte är något 

utan det som det är riktat mot. En möjlig invändning från Zagzebski skulle vara att detta 

handlar om (iv) i henne definition av empati, nämligen att den empatiska återgivningen av en 

känsla inte har samma objekt som ursprungskänslan. Precis som att du inte sörjer min 

 

51 Zagzebski, “Omnisubjectivity: Why It Is a Divine Attribute”, s. 449. 

52 Zagzebski, “Omnisubjectivity”, s. 245; Zagzebski, “Omnisubjectivity: Why It Is a Divine Attribute”, s. 447, 

449. 
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mormors bortgång när du känner empati med min sorg hatar Gud inte blåögda när Gud känner 

empati med mitt hat. Trots denna invändning menar jag att det går att diskutera om det är 

möjligt för Gud att omfatta delar av en känsla och ändå fullt ut förstå den. Adam Green ser 

också en svårighet i denna fråga och skriver: 

 

Zagzebski needs there to be a difference between what evil people have in their soul and 

what a simulating God has in his mind, and yet that difference means that God actually 

doesn’t experience what it’s like to be that evil person. He experiences what it is like to 

imagine that he’s the evil person, and that’s different.53 

 

Precis som Green skriver finns det en svårighet i att Gud både kan göra en exakt kopia och 

samtidigt inte påverkas av den kopian. Green menar att ”som om”-upplevelser skiljer sig från 

den ursprungliga erfarenheten, och därför kan Gud inte fullt ut uppfatta den ursprungliga 

känslan eller erfarenheten. Detta är en adekvat invändning mot Zagzebskis resonemang. Är 

det möjligt att Gud kan göra en exakt kopia av varje persons medvetande samtidigt som det 

måste finnas en skillnad mellan till exempel Hitlers hat mot judar och Guds återgivning av 

den känslan för att Gud inte också ska hata judar? Enligt Green är detta inte möjligt, utan 

Guds återgivning handlar om att Gud sätter sig in i hur det skulle vara att vara Hitler och 

känna de känslor som Hitler känner. Zagzebskis svar mot Greens invändning kan tänkas 

handla om hennes tanke om att Gud alltid kan hålla isär sitt eget perspektiv och 

förstapersonsperspektivet hos den andra. Gud kan göra en exakt återgivning utan att för den 

skull påverkas eftersom Gud aldrig blandar ihop den återgivna känslan med sin egen känsla 

och uppfattning.54  

     Precis som Zagzebski själv påpekar tror jag dock att det krävs en än större diskussion kring 

detta eftersom det i grunden handlar om det är möjligt för oss människor att påverka Gud eller 

inte. Förutsatt att Gud antas vara allgod blir omnisubjektivitet problematiskt om vad vi 

känner, är övertygade om och upplever kan påverka Gud negativt, eftersom det skulle kunna 

leda till att Gud själv blir omoralisk. Om vi människor däremot inte har möjlighet att påverka 

Gud med vad vi känner, säger och gör innebär omnisubjektivitet bara att Gud har full 

förståelse för varför vi känner och gör som vi gör, och det finns ingen risk att Gud skadas av 

våra tillkortakommanden.  

 

53 Green, “Omnisubjectivity and Incarnation”, s. 696. 

54 Green, “Omnisubjectivity and Incarnation”, s. 696. 
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Guds dom  

Något annat som påverkas av omnisubjektivitet är Guds dömande av människorna. Enligt 

Zagzebski behöver Gud kunna känna perfekt total empati med en människas alla mentala 

tillstånd för att kunna döma henne med perfekt precision och rättvisa. Omnisubjektivitet blir 

därför en förutsättning för Guds exakt rättvist dömande av människorna. Det innebär att Gud 

måste kunna inta alla mentala tillstånd även hos syndare, eftersom Gud annars inte skulle 

kunna döma människor som gör omoraliska val rättvist. Därför är ett nödvändigt villkor för 

Guds dom att Gud kan inta alla mentala tillstånd hos alla människor utan att påverkas av 

dem.55 

     William J. Mander menar att en förutsättning för att Gud ska kunna döma rättvist är att 

Gud vet exakt hur det är att vara var och en av oss. Genom att veta detta skulle Guds 

förståelse för oss öka, eftersom Gud inte bara skulle ha kunskap om vad vi gjorde utan också 

varför vi gjorde det och hur vi kände när vi gjorde det. Det förefaller därför rimligt både enligt 

koherenskriteriet och integrationskriteriet att Gud behöver veta allt för att Gud ska kunna 

döma exakt rättvist. Om det finns fakta som Gud inte har tillgång till som påverkar domens 

utslag skulle Gud inte kunna döma lika rättvist. Att Gud vet allt ger Guds rättvisa dom en 

dimension till och gör den än mer precis. Detta förutsätter dock att hur vi känner och tänker 

när vi utför en handling påverkar hur handlingen, och vi, bör dömas. Skulle min dom 

påverkas om jag redan när jag utför en handling har en känsla av att det jag gör är fel? Skulle 

den mildras för att jag vet att jag gör något fel eller skulle den bli hårdare för att jag trots att 

jag vet att det jag gör är fel ändå utför det? Jag vet till exempel att jag som lever i Sverige 

använder mycket mer ekonomiska resurser och naturresurser än många, många andra i 

världen. Jag borde förändra mitt sätt att leva och kämpa för att både de ekonomiska 

tillgångarna och naturresurserna ska fördelas mer lika över världens befolkning. Trots detta 

gör jag inte det i den utsträckning som jag skulle kunna göra. Skulle jag dömas mildare, 

hårdare eller utan någon skillnad jämfört med någon som lever på exakt samma sätt som jag, 

men som inte vet att den borde göra annorlunda? Ett annat exempel är att tänka sig att jag 

tvärtom utför en handling som objektivt är fel men på grund av den känsla eller  

bakomliggande tanke jag har, borde jag inte dömas lika hårt. Detta är stora etiska frågor och 

för att kunna avgöra svaret på dessa krävs en större etisk diskussion. Att Zagzebski förutsätter 

 

55 McIntosh, “Linda Zagzebski. Omnisubjectivity: A Defense of a Divine Attribute. Marquette University Press, 
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att omnisubjektivitet skulle göra att Gud kan döma mer rättvist innebär att hon omfattar en 

tanke om att inställningen till våra handlingar och deras intentioner påverkar hur de bör 

bedömas. Förutsatt denna inställning är omnisubjektivitet en viktig del av Guds exakta, 

rättvisa dom. Om en annan etisk grundinställning omfattas behöver dock omnisubjektivitet 

inte vara en förutsättning för Guds dömande av människorna.56 

 

Invändningar  

I denna del kommer några invändningar mot Zagzebskis förståelse av omnisubjektivitet att 

redogöras för och kritiskt prövas.  

 

Zagzebskis användning av empati 

Zagzebski använder sig av empati som en modell för hur omnisubjektivitet kan förklaras, där 

hon menar att Gud har perfekt total empati med oss människor och därför har full kunskap om 

våra subjektiva erfarenheter. För Zagzebski är empati något neutralt som enbart handlar om 

att göra en återgivning av någon annans känsla. Detta är något som tydligt framkommer i 

hennes modell. Jag vill dock rikta viss kritik mot Zagzebskis sätt att använda sig av empati 

som modell eftersom jag anser att det skiljer sig alltför mycket från hur vi till vardags 

använder oss av begreppet empati. I vardagligt tal innebär empati också att, i alla fall till viss 

del, hålla med om att känslan är berättigad. Skulle jag säga att Gud kan känna empati med 

Hitler tror jag att många skulle ifrågasätta detta. Samtidigt är det just detta som Zagzebski gör. 

I teorin gör hon dock inget fel. Enligt Nationalencyklopedin är definitionen av empati: 

”förmåga att uppfatta och uppleva en annan människas känslor” 57 och enligt Britannica 

Academic innebär empati: ”the ability to imagine oneself in another’s place and understand 

the other’s feelings, desires, ideas, and actions”58. Ingen av dessa definitioner av empati säger 

någonting om att empati skulle innebära att den som känner empati håller med i eller 

berättigar känslan. Zagzebskis användning av empati är därför helt korrekt. Jag anser dock att 

det finns en viss problematik i att empati i vardagligt tal ofta förknippas med medkänsla och 

medhållande i känslor. Även om Zagzebski inte gör fel i sitt användande tror jag att det finns 

 

56 Mander, “Does God Know What It is Like to be Me?”, s. 430. 

57 NE Nationalencyklopedin AB, “empati”. 

58 Encyclopædia Britannica, Inc, “empathy”. 



 30 

en risk att hennes användning av just empati som modell kan bli ett hinder i förståelsen av 

omnisubjektivitet. 

     Green är inne på en liknande kritik mot Zagzebskis användning av empati, men där han 

menar att det största problemet är det han kallar emotionell smitta. Han menar att det finns 

risk att Gud påverkas av våra känslor om Gud kan göra en exakt kopia av våra 

förstapersonsperspektiv. Istället vill Green se Gud som den perfekte simulatorn: ”Perhaps 

God is not omnisubjective in virtue of being an empathizer on the view in play so much as 

God’s empathy is made possible by being the perfect simulator.”59 Gud skulle då göra 

perfekta simulationer genom att föreställa sig sina skapade varelser och deras perspektiv, men 

hela tiden som sig själv. Istället för att inta Hitlers förstapersonsperspektiv skulle Gud istället 

tänka ”om jag vore Hitler och såg en jude skulle jag känna såhär”. Enligt Green skulle Gud 

kunna ha tillgång till alla känslor och erfarenheter hos sina skapade varelser utan att för den 

skull behöva känna perfekt empati eller inta deras förstapersonsperspektiv.60 

     Greens svar är en lösning på problemet att det finns en differens mellan hur vi använder 

begreppet empati i vardagligt tal och hur den formella definitionen av det är. Samtidigt är 

Greens lösning mycket nära Zagzebskis egna tankar, men utan användning av begreppet 

empati. Den stora skillnaden är att Green gör en större åtskillnad mellan Guds återgivning av 

känslan och den ursprungliga känslan än vad Zagzebski gör. För Zagzebski är det viktigt att 

Gud kan ha själva upplevelsen ”jag är ledsen eftersom min mormor gått bort” medan Green 

menar att Gud kan ha tillgång till samma kunskap genom att göra en perfekt simulation av 

mig och mina känslor, där Gud tänker ”om jag vore Johanna skulle jag vara ledsen eftersom 

hennes mormor gått bort”. Det avgörande för Zagzebski är att Gud kan känna exakt samma 

sak som mig. Zagzebski skulle därför kunna invända att Green tar bort något väsentligt när 

han gör om meningen som börjar med ”jag” till en mening som börjar med ”om jag vore 

Johanna”. Frågan som väcks är om det blir något skillnad mellan dessa två. Om Gud kan göra 

perfekta simulationer skulle Guds simulation av hur jag känner vara exakt på samma sätt som 

jag faktiskt känner och därför skulle det inte vara någon skillnad mellan de två meningarna. 

Samtidigt anser Zagzebski att meningar som börjar med ”jag” innefattar en kunskap som 

enbart går att nå för den som är jaget i fråga. Om detta tas bort och istället blir en ”om jag är”-

mening går det att argumentera för att något väsentligt försvinner. Detta är något som Green 

själv medger när han skriver: ”’As if’ experiences are experienced differently from real 

 

59 Green, “Omnisubjectivity and Incarnation”, s. 696. 

60 Green, “Omnisubjectivity and Incarnation”, s. 695. 
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experiences”61. Detta stämmer för människor, men om Gud antas kunna göra perfekta 

simulationer behöver detta inte gälla för Gud.  

     Zagzebskis användning av empati går att ifrågasätta eftersom den skiljer sig från hur 

empati används i vardagligt tal. Skulle jag säga att jag känner empati med en våldtäktsman 

skulle många i min omgivning rycka till och ställa sig frågande till detta. Likaså skulle 

antagligen många kristna bli mycket förbryllade om jag säger att Gud känner empati med 

Hitler. Även om det formella definitionen av empati inte säger något om att empati behöver 

innefatta medkänsla eller medhåll är hur ordet används i vardagligt tal ändå en viktigt aspekt 

att ha med. En lösning för Zagzebski skulle kunna vara att enbart använda sig av 

empatimodellen som en startpunkt och sedan gå över till att använda begrepp som återgivning 

och simulationer istället, för att undvika missuppfattningar och problem som empatimodellen 

kan medföra.   

 

Perfekt empati och tankeläsning  

Zagzebski menar att Gud har perfekt total empati och att Gud kan uppfatta våra mentala 

tillstånd helt och hållet och med perfekt exakthet. Även om ord som perfekt och exakt på ett 

sätt är tydliga behöver de samtidigt kompletteras med en definition för att klargöra vad det är 

som menas. En som lyfter detta är Raphaël Millière som säger att total empati verkar vara 

mycket likt tankeläsning: 

 

Thus total empathy seems quite close to what social cognitivists call ‘mindreading’: the 

capacity of ascribing such and such mental states to another being. Suppose that God is a 

perfect mind reader, as Zagzebski suggests; this doesn’t mean that he could know what it is 

like to be me.62  

 

Millière menar att den definition som Zagzebski gör av perfekt total empati, att hela tiden veta 

och uppleva exakt det mentala tillstånd den andre finner sig i, i mycket är detsamma som 

tankeläsning, och att det i sig inte innebär att Gud vet hur det är att vara jag. Skillnaden 

mellan att veta att jag är rädd och att veta hur det är för just mig att vara rädd innefattas inte 

automatiskt i Zagzebskis resonemang om perfekt total empati, enligt Millière.63  

 

61 Green, “Omnisubjectivity and Incarnation”, s. 696. 

62 Millière, “Is God a Zombie? Divine consciousness and omnipresence”,  s. 46. 

63 McIntosh, “Linda Zagzebski. Omnisubjectivity: A Defense of a Divine Attribute. Marquette University Press, 

2013”, s. 256; Millière, “Is God a Zombie? Divine consciousness and omnipresence”,  s. 46. 
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     Millière identifierar en viktig aspekt av Zagzebskis förståelse av omnisubjektivitet: att det 

är viktigt att kunna definiera vad perfekt innebär. Den tolkning som Millière gör är att det 

innebär att Gud kan göra en exakt kopia och att det därför blir mycket likt tankeläsning. Jag 

förstår Millières tanke, samtidigt som jag också kan förstå hur Zagzebski skulle kunna 

invända mot detta genom att säga att den perfekta delen i Guds totala empati inte enbart 

handlar om att kunna göra en exakt kopia, utan också om att till fullo förstå vad den känslan 

innebär och hur den känns för just mig. Det är detta som Zagzebski vill lyfta fram genom 

begreppet omnisubjektivitet. Gud gör inte bara perfekta återgivningar, utan Gud vet också hur 

de tillstånd Gud återger känns för just mig. Min egna subjektiva upplevelse är en del av Guds 

återgivning. Millières invändning är delvis relevant eftersom den tydliggör vikten av tydliga 

definitioner och visar på en del av ett potentiellt problem i Zagzebskis förståelse av 

omnisubjektivitet. Gränsen mellan förståelse och tankeläsning är hårfin. Samtidigt är jag inte 

säker på att Zagzebski skulle mena att det faktum att Gud skulle vara en perfekt tankeläsare 

vore något problem. Till exempel menar hon att omnisubjektivitet kan vara en förklaring till 

hur Gud kan uppfatta våra böner som bara finns i vår tanke, alltså att Gud är en tankeläsare. 

Det viktiga för Zagzebski är dock att Gud inte stannar vid att vara en tankeläsare, likt Millière 

verkar mena att hon gör, utan att Gud också kan känna och uppleva det som jag själv känner. 

Jag menar att omnisubjektivitet kan sägas bestå av två delar: tankeläsning och upplevelse. 

Gud har tillgång till våra tankar och våra subjektiva upplevelser. Därför anser jag Millières 

invändning främst vara irrelevant eftersom den enbart identifierar den ena delen av 

Zagzebskis förståelse av omnisubjektivitet. 

 

Perfekt kopia  

En annan invändning mot omnisubjektivitet grundar sig i Platons tanke om form och görs av 

Chad McIntosh. Platon menar att ingenting kan avspegla formen perfekt utan att det då också 

skulle vara formen. Utifrån detta resonemang frågar sig McIntosh om det verkligen går att 

göra en perfekt kopia av någon annans mentala tillstånd utan att det blir samma mentala 

tillstånd. Detta skulle, enligt McIntosh, betyda att genom att Gud intar exakt samma mentala 

tillstånd som oss skulle det vara för svårt för Gud att hålla isär de två mentala tillstånden och 

undvika att påverkas av dem. Detta blir ett problem i aspekten om moral som lyfts tidigare. 
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Om Gud gör en sådan perfekt kopia att den blir exakt likadan, är det då möjligt för Gud att 

inte påverkas av den?64  

     Zagzebski menar att Gud kan hålla isär ursprungskänslan och den perfekta kopian. Att 

omnisubjektivitet innebär att Gud kan göra en kopia som är precis som det ursprungliga 

tillståndet, samtidigt som Gud vet om att detta tillstånd inte är Guds eget. Frågan är dock om 

det verkligen är möjligt. McIntosh menar att det finns vissa svårigheter med detta. Jag är dock 

tveksam till om det verkligen följer av att en exakt kopia gör att det blir samma sak och inte 

går att hålla isär. Säg till exempel att jag har en favorittröja. Jag tycker så mycket om den att 

jag gärna skulle vilja ha en till som är exakt likadan. Jag hittar ett exakt likadant tyg och har 

sådana extraordinära sömnadskunskaper att jag kan sy en exakt kopia av den. Framför mig på 

bordet ligger nu två exakt likadana tröjor. Även om de är på millimetern likadana kan jag hela 

tiden förstå att det är två tröjor. Det finns ingen risk att jag plötsligt tror att det bara finns en, 

eftersom jag är medveten om att den existerar i två exemplar. Detta tror jag är en viktig aspekt 

att ha med sig i Zagzebskis förståelse av omnisubjektivitet. Gud är medveten om att känslan 

finns i två exemplar. Även om Guds empatiska återgivning är exakt likadan som 

ursprungskänslan finns det ingen risk att Gud glömmer bort att det inte är Guds egen känsla 

eftersom Gud vet att känslan finns i två exemplar. En ursprunglig och en kopia. Nu råkar 

dessa vara exakt likadana, men precis som tröjorna, finns det fortfarande två stycken. Jag 

anser därför invändningen som McIntosh gör är irrelevant, eftersom en viktig del i Zagzebskis 

resonemang är att Gud kan hålla isär det ursprungliga tillståndet och kopian av det. Jag vill, 

med hjälp av tröjexemplet, argumentera för att det är möjligt. På samma sätt som min vetskap 

om att det finns två tröjor gör att det inte finns någon risk för att jag tror att det bara finns en, 

finns det ingen risk att Gud tror att den återgivna känslan är den enda eftersom Gud vet att det 

är just en återgivning.  

 

Tiden 

En annan invändning som går att göra handlar om hur Gud befinner sig i förhållande till tiden. 

McIntosh menar att om Gud, som det traditionellt brukar antas, befinner sig utanför tiden eller 

är tidlös blir det problematiskt för Gud att kunna uppleva en persons subjektiva perspektiv. 

McIntosh skriver:  

 

64 McIntosh, “Linda Zagzebski. Omnisubjectivity: A Defense of a Divine Attribute. Marquette University Press, 

2013”, s. 255. 
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[...] because creaturely experience is marked by temporality, an omnisubjective God must 

know what it’s like to have temporal experiences [...]. But the essentially temporal 

character of such experiences makes it hard to see how God could know what they’re like 

without being in time.65 

 

McIntosh menar att det krävs att Gud är i tiden för att Gud ska kunna uppleva en persons 

subjektiva upplevelse. Är det till exempel möjligt för en Gud utanför tiden att ha den 

subjektiva upplevelsen av att vänta? Enligt McIntosh är det inte möjligt, vilket gör att det inte 

skulle gå att förena en tanke om en Gud utanför tiden med en Gud som innehar 

omnisubjektivitet.66 

     Detta är något som Zagzebski själv identifierar som ett problem. Hennes lösning är att 

använda sig av liknelsen att läsa en bok. När vi läser en bok tänker vi oss inte karaktärernas 

upplevelser i verklig tid, men trots det kan vi känna empati med dem. Därför menar Zagzebski 

att det inte är en förutsättning att ha samma tidsupplevelse för att kunna känna empati. Jag 

anser att Zagzebskis förklaring är rimlig i frågan om mänsklig empati och i läsning av böcker, 

men jag är mer tveksamt inställd till om det är en lösning på frågan om Guds varande utanför 

tiden. Även om bokkaraktärens liv inte utspelar sig i realtid befinner sig både jag och 

bokkaraktären i samma tids- och rumspektra. Jag har samma upplevelse av tid som 

bokkaraktären och därför finns det inga svårigheter för mig att förstå hur karaktären känner 

när den får vänta på sin fästman som är iväg i fyra år. Jag kan förstå att fyra år är en mycket 

lång tid att vänta på sin kärlek eftersom jag själv har en uppfattning av hur länge fyra år är. 

Om Gud däremot är helt utanför tiden har Gud inte den erfarenhet av tid som jag har när jag 

läser boken. Det skulle göra att Gud inte kan förstå hur det känns att vänta fyra år på den man 

älskar. Zagzebskis resonemang förutsätter därför att Gud har kunskap om vår tidsuppfattning 

utan att för den skull själv vara i tiden. Delvis går detta att se som en lösning. Om Gud antas 

vara allvetande vet Gud exakt hur länge en sekund, en minut eller ett år är. Ett problem som 

kvarstår är dock att den subjektiva upplevelsen av tid kan variera. Något som många kan 

vittna om är att upplevelsen av tid kan variera mycket. En dag kan krypa fram och kännas 

oändlig, samtidigt som en månad kan upplevas försvinna i ett ögonblick. Frågan är om Gud 

kan ha kunskap om de subjektiva upplevelserna av tid, utan att ha samma tidsuppfattning som 

 

65 McIntosh, “Linda Zagzebski. Omnisubjectivity: A Defense of a Divine Attribute. Marquette University Press, 

2013”, s. 256. 

66 McIntosh, “Linda Zagzebski. Omnisubjectivity: A Defense of a Divine Attribute. Marquette University Press, 

2013”, s. 256. 
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oss. Ett svar från Zagzebski skulle kunna tänkas vara att eftersom Gud gör en exakt 

återgivning av vårt mentala tillstånd, behöver Gud inte själv ha haft den erfarenheten. Det är 

genom att kopiera vår subjektiva upplevelse som Gud får tillgång till den. Enligt Zagzebski är 

en av grundpelarna i omnisubjektivitet att subjektiva upplevelser innehåller mer information 

än de objektiva delarna, och det är dessa subjektiva delar som Gud får tillgång till genom att 

vara omnisubjektiv. Det gör att det inte måste vara en förutsättning att Gud har erfarit allt 

sedan innan för att förstå hur vi känner. Det är genom att kopiera våra upplevelser, känslor 

och erfarenheter som Gud får kunskap om dem. Jag anser därför att invändningen som görs av 

McIntosh inte är avgörande för tanken om omnisubjektivitet. Genom att Gud har tillgång till 

våra subjektiva upplevelser kan Gud få en uppfattning av hur det är att vänta utan att för den 

skull ha väntat själv. Precis som Gud kan föreställa sig Hitlers hat mot judar utan att för den 

skull själv ha hatat judarna.67  

 

Förstapersonsperspektivets nödvändighet  

Mander lyfter frågan om Gud verkligen behöver kunna inta en människas 

förstapersonsperspektiv för att veta allt som går att veta om en person. Att Gud kan detta är en 

grundläggande tanke för Zagzebski, eftersom hon menar att det är just genom 

förstapersonsperspektivet som Gud får tillgång till allt som går att veta om oss. Mander menar 

att det kanske inte är nödvändigt för Gud att inta mitt förstapersonsperspektiv, om det är så att 

Gud redan känner mig bättre än jag känner mig själv och vet allt jag är och allt jag kommer att 

bli: 

 

[...] God doesn’t know what it is like to be me, for he knows me better than I know myself. 

He knows the things I don’t know or understand about myself, the things in my 

unconscious, the things I misperceive about myself, the things I deceive myself about. He 

knows everything. We may not know or understand the forces that drives us, but to God 

they are no more hidden than any other thoughts and feelings. God knows the true me; the 

person I really am, the person [...] I might ideally become. 

     In view of such knowledge we might be tempted to allow that God doesn’t know what it 

is like to be me, but wonders whether this really matter.68 

 

 

67 McIntosh, “Linda Zagzebski. Omnisubjectivity: A Defense of a Divine Attribute. Marquette University Press, 

2013”, s. 256; Zagzebski, “Omnisubjectivity: Why It Is a Divine Attribute”, s. 442, 448. 

68 Mander, “Does God Know What It is Like to be Me?”, s. 435. 
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Om det är så att Gud vet precis allt som går att veta om mig, inklusive det som inte ens jag 

själv vet, går det att fråga sig vad förstapersonsperspektivet tillför. Mander svarar själv att det 

både tillför något och att det inte gör det. Förstapersonsperspektivet borde inte vara 

nödvändigt om Gud redan vet allt som går att veta om mig eftersom det då inte skulle ge 

någon ny information. Jag anser detta vara en rimlig invändning till att börja med. När det 

gäller mellanmänskliga relationer är förstapersonsperspektivet något som enbart jag har 

tillgång till och som ger mig mer information än den som ser på mig utifrån, eftersom den 

endast känner mig via sitt eget perspektiv. Om det däremot handlar om relationen mellan mig 

och Gud och Gud förutsätts veta mer om mig än vad jag själv gör, är frågan om 

förstapersonsperspektivet är viktigt för Gud. Den kunskap Gud skulle kunna få genom mitt 

förstapersonsperspektiv har Gud redan genom att Gud vet allt som går att veta om mig.  

     Det finns dock vissa problem med detta som också Mander identifierar. Den första frågan 

är om det verkligen går att känna någon helt och fullt utan att veta hur det är att vara just den 

personen. Även om Gud objektivt vet allt som går att veta om mig, vad jag är rädd för, vad 

jag sörjer, vad jag blir glad av och vad som får mig att skratta, går det att ifrågasätta om Gud 

därför vet hur jag känner mig när jag är rädd, glad eller ledsen. Det skulle kunna vara en 

aspekt som inte går att ha tillgång till utan att faktiskt kunna inta just mitt 

förstapersonsperspektiv. Den andra frågan handlar om att resonemanget inte säger något om 

hur Gud skulle kunna få all denna kunskap om oss. Det säger bara att Gud har all kunskap om 

oss, men inte på vilket sätt Gud kan få den. Därför behöver förstapersonsperspektivet inte 

vara någon motsättning, utan istället ett sätt att förklara hur Gud kan ha tillgång till all den 

kunskap om oss som Gud besitter.69 

     Ytterligare något som Mander lyfter är att även om mitt perspektiv inte är perfekt och jag 

kan missförstå eller inte se hela bilden så är det ändå ur det perspektivet som jag tar mina 

beslut. För att Gud då ska förstå varför jag gör och känner som jag gör behöver Gud ha 

tillgång till just mitt bristfälliga perspektiv. Mitt eget förstapersonsperspektiv skulle då ge 

Gud möjlighet att se saker genom mitt begränsade perspektiv, och därför tillför 

förstapersonsperspektivet något väsentligt.70 

     Att Gud intar förstapersonsperspektivet hos varje medveten varelse är något som väcker 

många problem och frågor och det går att, likt Mander, diskutera om det är en nödvändig del 

av Guds allvetande eller om det tillför mer svårigheter än vad det löser. Jag anser att det ändå 

 

69 Mander, “Does God Know What It is Like to be Me?”, s. 432, 435. 

70 Mander, “Does God Know What It is Like to be Me?”, s. 436. 



 37 

är en viktig del och att omnisubjektivitet kan vara en förklaring till hur Gud kan ha tillgång till 

våra medvetanden och ha all kunskap om oss. Om det är så att Gud vet allt som går att veta 

om oss, borde Gud även ha kunskap om våra förstapersonsperspektiv och våra egna 

subjektiva upplevelser av saker och ting. Om Gud inte har tillgång till den kunskapen skulle 

det innebär att det finns saker hos mig som Gud inte vet om. Det skulle bland annat göra att 

jag i bön skulle behöva förklara för Gud hur jag känner. Detta anser jag är något som går emot 

den kristna traditionen om att Gud känner oss utan och innan, och jag anser därför att 

förstapersonsperspektivet tillför något oumbärligt och är nödvändigt. 

 

Utvecklingar 

I denna del kommer jag att lyfta några möjliga utvecklingar av omnisubjektivitet utifrån 

artiklar av Bernhard Blankenhorn och Mander samt kritiskt granska dessa.  

 

Gud som första orsak  

Blankenhorn menar att omnisubjektivitet är något som följer av en klassisk kristen tanke om 

Guds perfekta kunskap, tillsammans med en modern tanke om subjektivitet. Han utvecklar på 

vilket sätt omnisubjektivitet skulle kunna vara en möjlig gudsegenskap genom att tala om att 

Gud är närvarande i allt som deras första orsak. Till grund för Blankenhorns resonemang 

ligger Thomas av Aquinos tanke om de fem vägarna som bevis för Guds existens, med 

särskilt fokus på den andra vägen som handlar om verkande orsaker. Blankenhorn menar att 

Gud känner alla individuella varelser eftersom Gud är deras skapare och att Guds medvetande 

är den första orsaken till att vi har ett medvetande. Det gör att Gud också är den första orsaken 

till all vår kunskap och vårt sätt att uppleva vår omgivning. Gud har dessutom den mest 

perfekta formen av medvetande, kunskap och subjektivitet. Uttryckt med andra ord går det att 

säga att Gud har omnisubjektivitet som en första orsak till all subjektivitet. Detta gör att vi 

inte behöver se Guds kunskap om oss som att Gud ser oss ur ett externt perspektiv där Gud 

skulle kunna tänkas ”klättra in” i våra huvuden och medvetanden. Istället skulle Gud kunna ha 

alla mina tankar och känna dem genom mitt perspektiv, eftersom Gud både är min, och all, 

subjektivitets första orsak. Blankenhorn menar också att Gud inte består av massa olika 

tankar, utan istället av en enda tanke som vet allting om allting och att denna tanke även 

skulle innehålla alla våra subjektiva perspektiv. Detta är även Mander inne på och menar att 

Gud vet hur det är att vara oss eftersom Gud har ett oändligt och fullständigt perspektiv på 

världen som innehåller alla människors individuella och begränsade perspektiv. Som exempel 
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säger Mander att vi kan ha olika perspektiv på samma sak och att dessa perspektiv delvis kan 

överlappa varandra:  

 

Britain’s perspective on the world and that of Spain are both parts of the European 

perspective. [...] Our point of view on things – what it is like to be us – may be but a limited 

part of a much wider and deeper perspective – what it is like to be God.71 

 

Varje människas kunskap, medvetanden och perspektiv skulle då vara en liten del av 

Guds oändligt stora och perfekta kunskap, medvetande och perspektiv, och därför vet 

Gud hur det är att vara var och en av oss.72  

     Både Blankenhorn och Mander menar att omnisubjektivitet är något som går att förena 

med både skrift och tradition. Mander menar att tanken om att Gud vet allt om oss och att 

ingenting är gömt för Gud går att finna i både skrift och tradition. Blankenhorn menar att för 

att omnisubjektivitet ska stå i harmoni med skrift och tradition behöver den förenas med en 

klassisk tanke om Gud som alltings orsak. Den utveckling av omnisubjektivitet som går att 

göra med hjälp av Blankenhorn och Mander är fruktbar och genom att förena tanken om 

omnisubjektivitet med Thomas av Aquinos tanke om Gud som alltings första orsak finns det 

också en tydlig koppling till den kristna traditionen. Det går att argumentera för att det 

Zagzebski gör är att sätta ord på något som redan existerar i den kristna traditionen. 

Blankenhorns tanke om att Gud har tillgång till min subjektiva upplevelse eftersom Gud är 

den första orsaken till min subjektivitet är bra. Den löser frågan om hur Gud kan komma åt 

mina innersta tankar, samtidigt som den fortfarande lämnar några frågor obesvarade, såsom 

på vilket sätt Gud har tillgång till min subjektivitet och hur det moraliska problemet ska lösas. 

Detta är också ett problem med Manders tanke om att mitt perspektiv är en del av Guds 

oändliga perspektiv. Det skulle kunna betyda att en människas onda perspektiv också skulle 

vara en del av Gud, vilket skulle betyda att Gud innefattar ett ont perspektiv. Detta är 

tveksamt och Manders tanke om olika perspektiv som är del av varandra behöver utvecklas 

mer för att undvika problem, som till exempel emotionell smitta som Green varnar för.73 

 

 

71 Mander, “Does God Know What It is Like to be Me?”, s. 439. 

72 Blankenhorn, “Response to Linda Zagzebski’s ‘Omnisubjectivity: Why It Is a Divine Attribute’”, s. 451, 452; 

Mander, “Does God Know What It is Like to be Me?”, s. 439. 

73 Blankenhorn, “Response to Linda Zagzebski’s ‘Omnisubjectivity: Why It Is a Divine Attribute’”, s. 458; 

Mander, “Does God Know What It is Like to be Me?”, s. 439. 
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Kristologi 

Blankenhorn menar att omnisubjektivitet kan berika tanken om Kristus perfekta mänskliga 

förståelse och medkänsla. Att omnisubjektivitet skulle kunna tillföra något till kristologin har 

att göra med Kristus räddande uppdrag i den yttersta tiden. Blankenhorn menar att för att 

Kristus ska kunna döma oss tydligt, rättvist och barmhärtigt vid tidens slut behöver Kristus ha 

fullständig kunskap om alla människors liv. Denna kunskap har Kristus för att Jesus delat vårt 

förstapersonsperspektiv i sin mänsklighet och därför kan Kristus helt och fullt förstå våra 

djupaste motiv, intentioner, längtan och anledningarna till både vårt handlande och våra 

tillkortakommande. Zagzebski menar att de tre personerna i treenigheten har perfekt 

omnisubjektivitet med varandra och genom att Kristus har en del av denna gudomliga 

omnisubjektivitet kan, enligt Blankenhorn, Kristus ta del av den mänskliga kunskap som 

Jesus tillskansat sig under sin tid på jorden, och därför ha full förståelse för människorna.74 

Till exempel skulle Gud veta hur det är för oss att lida eftersom Gud själv lidit som människa 

och Gud skulle veta hur det är att vänta, älska, sörja och glädjas eftersom Gud själv upplevt 

det. Det skulle göra att invändningen mot omnisubjektivitet som handlar om att Gud är 

utanför tiden och därför inte skulle kunna förstå vår tidsaspekt skulle lösas eftersom Gud 

genom Jesus har upplevt samma tid som vi. Mander invänder dock mot detta genom att säga 

att även om Gud själv upplevt lidande betyder det bara att Gud vet hur det är att lida för Gud 

själv. Det betyder inte att Gud vet hur det är för just mig när jag lider.75 

     Jag håller med Mander i hans argument. Omnisubjektivitet handlar inte om hur det känns 

att sörja, utan hur det känns för just mig när jag sörjer i just den här specifika situationen. Det 

faktum att Gud blivit människa i Jesus och därför fått mänskliga erfarenheter säger bara att 

Gud har upplevt hur det är för Jesus att älska, gråta eller glädjas. Det säger inte hur det är för 

mig eller dig. Som ovan nämnt kan det hjälpa till att lösa invändningen om skillnaden i hur vi 

och Gud förhåller oss till tiden, men utöver det anser jag inte att Jesus mänskliga erfarenheter 

gör att Gud kan förstå just mig bättre. Omnisubjektivitet tillför mer än det. Omnisubjektivitet 

innebär att Gud har kunskap om min erfarenhet, inte om den generella mänskliga 

erfarenheten.  

 

74 För mer ingående förklaring om Zagzebskis resonemang om treenigheten och omnisubjektivitet se Zagzebski, 

“Omnisubjectivity: Why It Is a Divine Attribute”, s. 445-446. Av utrymmesskäl kommer jag inte redogöra 

närmare för det här.  

75 Blankenhorn, “Response to Linda Zagzebski’s ‘Omnisubjectivity: Why It Is a Divine Attribute’”, s. 454, 457; 

Mander, “Does God Know What It is Like to be Me?”, s. 437. 
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     Det finns ytterligare en aspekt av kristologin som kan berikas med tanken om 

omnisubjektivitet, menar Blankenhorn. Genom att Gud kan inta förstapersonsperspektiv hos 

oss alla skulle omnisubjektivitet kunna fungera som en berikad förklaring till hur Kristus kan 

be med och i oss. Denna berikning av kristologin med hjälp av omnisubjektivitet anser jag 

mer fruktbar än den ovan nämnda eftersom omnisubjektivitet kan fungera som en förklaring 

hur Gud kan ha tillgång till vårt allra innersta.76 

     Treenigheten och kristologin är stora frågor och både Zagzebski och andra har skrivit om 

hur omnisubjektivitet och treenigheten skulle kunna förenas. Detta är mycket intressant och 

väcker både många frågor, svårigheter och lösningar och är något som kan ligga till grund för 

fortsatt forskning om omnisubjektivitet.  

 

  

 

76 Blankenhorn, “Response to Linda Zagzebski’s ‘Omnisubjectivity: Why It Is a Divine Attribute’”, s. 455. 
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Sammanfattande diskussion 

I denna avslutande del kommer jag att sammanfatta uppsatsens resultat, redogöra för den 

slutsats jag gör utifrån min studie samt ge förslag på fortsatt forskning inom ämnet. 

     Syftet med denna uppsats var att studera begreppet omnisubjektivitet. Detta har jag gjort 

genom att redogöra för dess innebörd, argument och implikationer och kritiskt pröva dessa, 

samt identifiera några invändningar och utvecklingar som går att göra och även kritiskt pröva 

dessa. Detta har jag gjort genom att besvara följande frågeställningar: 

• Vad innebär Zagzebskis begrepp omnisubjektivitet?  

• Vilka argument använder Zagzebski för relevansen av omnisubjektivitet?  

• Vilka teologiska implikationer uppstår om Gud antas vara omnisubjektiv och hur står 

sig dessa i en kritisk och konstruktiv granskning?  

• Vilken kritik kan riktas för eller mot att Gud är omnisubjektiv och på vilka sätt går 

omnisubjektivitet att utveckla?  

För att besvara dessa och genomföra den kritiska prövningen har jag använt mig av en 

innehållslig idéanalys och en argumentationsanalys med särskilt fokus på 

konskevensprövning.  

 

Sammanfattning 

     Omnisubjektivitet är ett nytt begrepp som Zagzebski introducerat och som det inte skrivits 

särskilt mycket om än så länge. Det gör att det finns många delar av detta som är intressanta 

att studera närmare och som kan tillföra nya aspekter till forskningen om gudsegenskaper. På 

grund av den begränsade mängd material som hittills finns och med tanke på att den bok som 

Zagzebski skrivit om omnisubjektivitet inte finns att tillgå i Sverige finns det en viss 

osäkerhet i min studie av omnisubjektivitet. Utifrån det material som jag har haft att tillgå har 

jag kunnat dra vissa slutsatser och kunnat fylla i där jag ansett att det behövts, men med större 

mängd material skulle risken för missuppfattning eller luckor minskas.  

     Omnisubjektivitet är en form av allvetande som innebär att Gud kan inta 

förstapersonsperspektivet hos alla medvetna varelser. Det gör att Gud kan förstå varje 

människas subjektiva upplevelse av varje erfarenhet och att Gud har ständig tillgång till alla 

människors medvetande och alla deras mentala tillstånd. För att förklara detta använder sig 

Zagzebski av mänsklig empati som en modell för hur det är möjligt för en annan person att 

göra en mental återgivning av någon annans känsla utan att för den skull själv ta över den 

känslan. På samma sätt fungerar omnisubjektivitet. Gud kan göra en återgivning av alla mina 
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mentala tillstånd utan att för den skulle själv behöva inta samma mentala tillstånd. Detta löser 

problemet att omnisubjektivitet skulle kunna göra Gud omoralisk. Zagzebskis främsta 

argument för att omnisubjektivitet är något som borde omfattas är att det på många sätt redan 

är implicerat i klassisk kristen tradition. Som exempel på detta tar hon upp bibelcitat, där det 

tydligaste är Ps 139:2-4, att det förutsätts att Gud hör både uttalade och outtalade böner, att 

Gud inte behöver åkallas innan vi börjar be, att Gud känner alla människor utan och innan och 

att Guds absolut rättvisa dom kräver att Gud har tillgång till all fakta. Dessa är också delar av 

de teologiska implikationer som följer av omnisubjektivitet. De som tagits upp i denna 

uppsats är bön, Guds försyn och kärlek, moral och Guds dom. Det finns även fler, till exempel 

frågan om fri vilja och omnisubjektivitet i förhållande till treenigheten, men dessa tas inte upp 

här, utan är istället frågor som kan ligga till grund för fortsatt forskning.  

     Det går att rikta både positiv och negativ kritik mot omnisubjektivitet. Den negativa som 

tagits upp i denna uppsats handlar om perfektion, Guds förhållande till tiden och vad 

förstapersonsperspektivet tillför. Den positiva kritiken framkommer främst i den kritiska 

prövningen av både implikationer och invändningar, som att det är logiska argument, att det 

är något som följer av många traditionella tankar inom kristen tradition och att det kan 

förklara vissa svårigheter. Två utvecklingar av omnisubjektivitet lyfts också upp. Dessa 

handlar om hur omnisubjektivitet kan förenas med Thomas av Aquinos tanke om Gud som 

alltings första orsak och gör det mer grundat i kristen tradition samt hur omnisubjektivitet kan 

bidra med viktiga aspekter till kristologin.  

 

Slutsats 

Min slutsats är att omnisubjektivitet egentligen inte är något nytt, utan något som på ett sätt 

redan är en del av klassisk kristen tradition och av begreppet allvetande. Tanken om att Gud 

hör outtalade böner, att Gud känner alla människor utan och innan och att inget är gömt för 

Gud implicerar en tanke om att Gud har tillgång till våra medvetanden. Omnisubjektivitet 

fördjupar också Guds relation med människorna eftersom omnisubjektivitet tillför en mer 

personlig aspekt av allvetande.  

     De konsekvenser jag identifierat som följer av omnisubjektivitet är godtagbara för en 

kristen tradition, och flera av dem går att identifiera som redan existerande. Frågan som då 

väcks är om omnisubjektivitet tillför någonting nytt till den kristna teologin och om det är ett 

nödvändigt begrepp. Min slutsats är att det gör det. Jag identifierar två aspekter som gör 

omnisubjektivitet till ett viktigt begrepp. Den första är att omnisubjektivitet hjälper till att ge 
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en förklaring till hur Gud kan ha tillgång till våra medvetanden och förstapersonsperspektiv. 

Allvetande innebär att Gud vet allt som går att veta, men det säger inte hur Gud har tillgång 

till all den kunskapen. Omnisubjektivitet kan då fungera som en förklaring till hur Gud kan 

veta allt om oss och hur Gud kan höra och förstå outtalade böner och de böner som bara 

består av en suck. Den andra aspekten som omnisubjektivitet tillför är att genom att ge ett 

begrepp och en förklaring till hur Gud kan ha kunskap om våra medvetande öppnar det också 

upp för att kunna kritiskt pröva hur den kunskapen kan påverka oss och Gud och kan på så 

sätt berika teologin.  

     Två implikationer jag fann särskilt intressanta är de om bön och om moral. Dessa två visar 

också på de aspekter som jag anser att omnisubjektivitet tillför. I fallet om bön kan 

omnisubjektivitet ge svar på frågan om hur Gud hör bön. Det innebär inte att 

omnisubjektivitet förklarar alla problem med bön. Till exempel är frågan varför Gud besvarar 

vissa böner och andra blir utan svar, fortfarande olöst. Däremot ger omnisubjektivitet en 

förklaring till den vedertagna uppfattningen inom kristendomen att Gud hör alla böner, 

oavsett hur de uttrycks. Inom kristen tradition antas det att Gud hör bönen i samma stund som 

jag börjar be den oavsett vilka ord, ljud eller avsaknad av dessa som jag använder. Hur detta 

är möjligt förklarar omnisubjektivitet genom att introducera tanken om att Gud har ständig 

tillgång till våra medvetanden. 

     Den andra implikationen jag finner särskilt intressant är den som handlar om moral. Detta 

är ett exempel på hur introduktionen av ett begrepp med kriterier och modeller gör det möjligt 

att använda för att kritiskt granska andra delar. Till exempel om Gud påverkas av en alltför 

intim relation med människorna. Är det möjligt för Gud att förstå alla delar av människornas 

känslor och erfarenheter? Kan Gud sätta sig in i tanken hos till exempel Hitler eller en 

våldtäktsman utan att själv påverkas? Enligt Zagzebski visar omnisubjektivitet att detta är 

möjligt. Delvis håller jag med Zagzebski, men jag anser samtidigt att detta är något som 

behöver studeras ytterligare och också är något som kan ligga till grund för fortsatt forskning. 

     Sammanfattningsvis anser jag att omnisubjektivitet är ett begrepp som bör omfattas och 

forskas vidare kring. Det tillför intressanta och fördjupande aspekter av begreppet allvetande 

och öppnar också upp för fler frågor och forskning. Min uppfattning är att omnisubjektivitet 

på ett sätt inte är något nytt, utan något som redan delvis existerar i begreppet allvetande, och 

därför går det, utan allt för stora svårigheter, att förena med kristen tradition. Genom att det 

ändå specificerar allvetande och tillför delvis nya delar och framförallt nya modeller och nya 

frågor anser jag dock att det är ett viktigt begrepp att introducera i religionsfilosofin.       
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Fortsatt forskning 

Eftersom det inte finns särskilt mycket skrivet om omnisubjektivitet hittills finns det stora 

möjligheter till fortsatt forskning inom området. Det finns förstås många fler frågor och 

aspekter av omnisubjektivitet än de som jag tagit upp i denna uppsats. Ett ämne för fortsatt 

forskning är frågan om det är möjligt, och i sådana fall på vilket sätt, det går att kombinera 

omnisubjektivitet med människans fri vilja. Är det möjligt att Gud har ständig tillgång till 

våra medvetanden och vet exakt hur vi känner och reagerar och att vi samtidigt har kvar vår 

fria vilja? Människans autonomitet är något som anses vara mycket viktig i dagens samhälle. 

Finns det en risk att omnisubjektivitet utmanar människans autonomitet? 

     Zagzebski har ett intressant resonemang om hur omnisubjektivitet kan vara en egenskap 

som de tre personerna i treenigheten har och att de därför har en perfekt förståelse mellan 

varandra. Blankenhorn är kritisk till detta och menar att det är lätt att hamna i att treenigheten 

då består av tre separata gudomliga agenter. Detta är en intressant fråga och att utveckla 

Zagzebskis resonemang om treenigheten och omnisubjektivitet och kritiskt pröva detta är ett 

mycket intressant ämne för fortsatt forskning.77 

     En tredje intressant forskningsfråga vore att se på vilka sätt som tanken om 

omnisubjektivitet redan används eller skulle kunna användas i religiösa sammanhang. Till 

exempel skulle Svenska kyrkans handbok och psalmbok kunna studeras närmare för att 

undersöka om tanken om Gud som omnisubjektiv är något som återfinns där och sedan 

undersöka om det skulle tillföra något till det religiösa sammanhanget att tala om Gud som 

omnisubjektiv.  

     Ovan är bara tre exempel på fortsatt forskning om omnisubjektivitet. Det finns många fler 

frågor som skulle kunna undersökas närmare och fördjupa och bredda forskningen om 

omnisubjektivitet och Guds allvetande. 

  

 

  

 

 

 

77 Blankenhorn, “Response to Linda Zagzebski’s ‘Omnisubjectivity: Why It Is a Divine Attribute’”, s. 453; 

Zagzebski, “Omnisubjectivity: Why It Is a Divine Attribute”, s. 445.  
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