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Abstract
Den här studien använder en pragmatisk analysmodell i syftet att kritiskt granska den gyllene 

regelns praktiska användbarhet i ett sammanhang där flera olika livsåskådningar och 

värdesystem möts. Individens uppfattning av jaget spelar en central roll i den processen, då 

jaget i tillämpningen av gyllene regelns principer ställs i relation till Den andre. Grunden är en

teori om människans  natur, där individens normsystem ger förutsättningar att anamma den 

gyllene regelns principer samtidigt som hon agerar och förlitar sig på ett normsystem inom 

den kulturella kontext hon definierar sig i just nu. Interaktionen leder till olika handlingar där 

principerna för den gyllene regeln används i syfte att få förklaringsmodeller och för individen 

logiska beslutsmönster. Med hjälp av fiktiva situationer testas den praktiska användbarheten 

av den gyllene regeln enligt förutsättningarna i den pragmatiska analysmodell som skapats. 

De pragmatiska konsekvensanalyserna ger utrymme för individens och den andres tolkning 

och förklaringsmodell till sitt eget handlande inom olika värdesystem, samtidigt som 

förmågan att kunna byta perspektiv i den processen problematiseras. 

This study uses a pragmatic analysis model in the purpose of critically examining the practical

use of the golden rule in a pluralistic context, where several different value systems meet and 

interact. The individual's perception of the self plays a central part in that process, with the 

self in relation to the other. The basis is a theory of human nature, where the individual's norm

system conditionlizes the adaptation of the principles of the golden rule, all while she is acting

and relying on a norm system within the cultural context she defines her self in the present. 

The interaction leads to various decisions where the principles of the golden rule are used in 

order to retrieve explanatory models and logic behaviour patterns. With the help of fictional 

cases, the practical utility of the golden rule is tested according to the conditions in the 

pragmatic analysis model. The pragmatic framework provides scope for the individual's and 

the other's interpretation and explanatory model for their own actions within different value 

systems, while problematizing the ability to change perspectives in that process at the same 

time. 

Nyckelord: Hick, religiös pluralism, gyllene regeln, värderingssystem, jaget, självidentitet, 

den andre, pragmatism, konsekvensanalys
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1 Inledning
”Good people do things for other people. That's it”. 

Dialog i Tv-serien After Life (2019), säsong 2.

Människan finns och verkar hela tiden i ett sammanhang. Det kan vara ett större sammanhang

eller ett litet. Det kan vara självvalt och det kan vara påtvingat. Det kan också röra sig om ett 

omedvetet sammanhang, om olika perspektiv på samma kärnfråga eller situation som en 

individ befinner sig i; människans medvetenhet om sin egen närvaro är en subjektiv 

upplevelse. Sammanhangen växlar vilket innebär att individen hela tiden går in och ut i olika 

mellanmänskliga möten. Vad som särskiljer människan från andra levande varelser är hennes 

självmedvetenhet, det vill säga medvetenheten om sin egen existens, samt att hon finns i 

någon form av relation till Den andre.1 I relationen till Den andre och i det sammanhang som 

hon verkar fattar hon beslut rörande sitt beteende och sina handlingar gentemot sig själv och 

andra, vilket i sin tur ger konsekvenser för henne själv och för kollektivet hon befinner sig i. 

Inom flera religioner och trossystem i världen finns regler för dessa beslut och 

handlingsmönster, och de sammanfattas bland annat i den gyllene regeln. Denna kan i sin tur 

ställas i relation till individens motiv och drivkrafter för att handla enligt den gyllene regeln – 

det kan vara i syfte att nå egen tillfredsställelse eller för att nå en annan persons 

tillfredsställelse och den förutsätter samtidigt att individen har en insikt och en kunskap om 

den andres perspektiv och värderingssystem.2 Utmaningen är att få en praktisk användbarhet i 

olika sammanhang genom grundprinciperna, det vill säga att behandla andra så som de själva 

vill bli behandlade, och därmed ge individen ramverk och förklaringsmodeller till de beslut 

om handling som fattas när en interaktion sker i ett specifikt sammanhang. I en pluralistisk 

kontext finns den gyllene regeln och frälsningen som gemensamma nämnare för olika 

religiösa trossystem men även för sekulära livsåskådningar. Begreppet frälsning definieras här

som en funnen självmedvetenhet och en frigörelse i relation till rådande normsystem och på 

så vis ryms även en sekulär livsåskådning inom den religiösa pluralistiska arenan som är 

utgångspunkten för att testa regelns praktiska användbarhet.  

1 Lynne Rudder Baker, ”Persons and the natural order”, i Persons: human and divine, red. Peter Inwagen och 
Dean Zimmerman (New York: Oxford University Press, 2007), 267.

2 Harry J. Gensler, ”Persia and the Golden Rule”, Religious Inquiries 2, nr 3 (Winter and Spring 2013): 30.
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1.1 Syfte och frågeställning
Den här uppsatsen kommer att kritiskt granska frågeställningen: 

Är det den gyllene regeln praktiskt användbar och i så fall på vilket sätt? 

Frågeställningen bryts ner i ytterligare två delar för att testa den praktiska användbarheten. 

Den ena delen granskar den gyllene regelns principer utifrån individens egen uppfattning om 

Jaget i relation till Den andre när regeln tillämpas, enligt en pragmatisk ansats och utifrån 

agenternas förmåga och vilja att ta en annan persons perspektiv. Den andra delen granskar 

praktikaliteten av den gyllene regelns principer i enlighet med den kontext individen befinner 

sig i enligt teorin för religiös pluralism. 

Syftet med studien är att testa den gyllene regeln som verktyg i individens egen 

förklaringsmodell till sitt eget handlande i vissa situationer och kontexter som denne befinner 

sig i. Den gyllene regeln fyller i den processen en central funktion som ger förutsättningar för 

den mänskliga förändringen som frälsningen utgör.3 Studien problematiserar således den 

praktiska användbarheten av den gyllene regeln och dess principer för individens beteende 

och handlade gentemot sina medmänniskor, samt individens handlande i relation till Den 

andre inom en pluralistisk kontext. Hick menar att det är inte trossystemet som formar 

människans förhållningssätt utan hon formar snarare sin värdegrund och sitt normsystem 

utifrån den kulturella kontext hon befinner sig i och den tolkningshorisont hon förhåller sig 

till4, vilket även motiverar valet av studiens pragmatiska analysmodell. 

Genom att använda pragmatiska principer tillåts individen i relation till gruppen att verka i 

olika värderingssystem vilket gör att agentens tolkningshorisonter i den här studien delas upp 

i två delar: Reella konsekvenser och upplevda konsekvenser. Tesen är att dessa delar påverkar

den gyllene regelns praktiska användbarhet, samtidigt som konsekvenserna påverkas av 

individens självbild och förmåga att inta en annan persons perspektiv. Syftet i relation till 

frågeställningen blir på så vis att problematisera på vilket sätt Jag definierar sin egen självbild

i relation till Den andre i de handlingar som utförs, samt konsekvenserna för dessa när Den 

andres perspektiv ska anammas. Det ger ett bredare ramverk i agentens beslutsmönster och 

förklaringsmodeller när den gyllene regeln appliceras i praktiken. Genom att granska 

3 John Hick, An interpretation of religion : human responses to the transcendent (New Haven: Yale Cop., 
1989), 309.

4 Hick, 210.
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frågeställningen ur ett religionsfilosofiskt perspektiv med utgångspunkt i Hicks teori för 

religiös pluralism ges ytterligare nivåer i analysarbetet, då individen tillåts verka inom olika 

verklighetsbaserade värderingssystem. Till den pluralistiska arenan räknas här därför även in 

sekulära livsåskådningar med individens drivkraft till frälsning i fråga om sitt eget 

självförverkligande som en förenande faktor. Individens sätt och förmåga att förhålla sig till 

sig själv och till sin omgivning i tillämpningen av den gyllene regeln ger en dynamisk 

komplexitet i samspelet mellan människor och i de mellanmänskliga möten som sker, särskilt 

när konflikter uppstår och individen ska fatta beslut om hur hon ska förhålla sig till dessa, 

samtidigt som relationen och mötet med Den andre består. 

1.2 Metod 
För att i den här studien förena och sätta skilda livsåskådningar i relation till varandra, med 

utgångspunkt från principer för den gyllene regeln, har en metod för pragmatisk 

konsekvensanalys använts. Det pragmatiska synsättet ger utrymme att betrakta individen som 

självständig agent som hela tiden finns i någon form av socialt sammanhang, och hennes 

identitet växer, utvecklas och formas i samspel med andra människor; i mindre eller större 

grupperingar. Individen tror eller inte, oavsett vilket är alla sätt att tro lika adekvata och inte 

mer riktigt än någon annan. Det pragmatiska förhållningssättet i relation till teorin om religiös

pluralism handlar om att utgå från individens eget perspektiv och verklighet, den sanning som

gäller för denne i relation till hur den gyllene regeln ska tolkas beror på det sammanhang och 

den värderingssystem som hon befinner sig i just nu.5 Samtidigt som den gyllene regeln 

förutsätter att Den andres perspektiv kan förstås ger även pragmatiken verktyg för individen 

att skapa en uppfattning om sin egen livsåskådning. Denna formas av olika verkligheter och 

situationer som individen befinner sig i just nu; det handlar om att kunna frikoppla sin 

personliga uppfattning från sakernas faktiska ting, och det är först då som individen kan sätta 

handlingar och konsekvenser i ett trossammanhang, om det så handlar om en religiös eller en 

sekulär livsåskådning.6 Det är också på så vis som hon ger sig själv förutsättningar att 

anamma en annan individs perspektiv och tolkningshorisont.7 Vad som enligt det pragmatiska 

synsättet ger en sanning är det som har förmåga att främja samspelet och den praktiska 

föreningen och ömsesidiga acceptansen mellan religiös praxis och gemensamma intellektuella

5 Hick, 210.

6 Ulf Zackariasson, Forces by Which We Live. Religion and Religious Experience from the Perspective of a 
Pragmatic Philosophical Anthropology (Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 2002), 18.

7 Zackariasson, 88.
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principer.8 Pragmatism ger på så vis verktyg för ytterligheter att kunna förenas och ställas i 

relation till varandra och sig själva.9 Enligt pragmatisk tradition verkar teori och metod i 

parallella processer, vilket innebär att den ena inte är avhängigt den andra. Här blir den 

pluralistiska skolan central då man här menar att vetenskap och religion har skilda betydelser 

och funktioner för individen.10 Enligt pragmatisk pluralism är den centrala pragmatiska 

uppfattningen att teori och praktik tillsammans med metafysik och etik går in i varandra.11 Det

innebär att den pragmatiska analysmodellens metodik kan grunda sig på teoretiska 

utgångspunkter som byggs upp på en pragmatisk pluralistisk grund, men den verkar i ett eget 

spår.12  James (1907) menar att pragmatismen i sig självt borgar för en pluralistisk ansats; det 

finns inte endast en lösning på frågeställningar om universum om livets förutsättningar utan 

det finns flera möjliga förklaringar till sakernas ting. Pluralism erbjuder en bredare empirisk 

möjlighet i sin förklaringsmodell, vilket James menar att pragmatismen också måste vila på.13 

För att pröva den praktiska användbarheten av den gyllene regeln används fyra fiktiva 

situationer som prövas systematiskt utifrån gyllene regelns princip enligt modellen för 

pragmatisk konsekvensanalys. Situationerna handlar om individernas olika val av handling 

utifrån den givna kulturella kontexten och det sociala ramverk situationen utspelar sig i. Det 

handlar om tvångsgifte, om otrohet, om familjerelationer och om intersektionalitet. 

Konsekvensanalyserna görs utifrån reella och upplevda konsekvenser för individen och 

gruppen och på så vis kan en praktisk användning av den gyllene regelns principer påvisas 

inom olika värderingssystem och av olika konsekvenser för individen, i enlighet med den 

kontext denne befinner sig i just då samt utifrån förmåga och relevans att inta Den andres 

perspektiv.

8 Kenneth Nordgren, ”Pragmatism (Theological Interpretations)”, i Encyclopedia of Sciences and Religions 
(Dordrecht: Springer, 2013), 1828.

9 Sami Pihlström, Pragmatic pluralism and the problem of God, First edition (Fordham University Press, 
2013).

10 Ulf Zackariasson, ”Pragmatism on Religion and Science”, i Encyclopedia of Sciences and Religions 
(Dordrecht: Springer, 2013), 1836.

11 Pihlström, Pragmatic pluralism and the problem of God, 6.

12 Ulf Zackariasson, ”Att arbeta pragmatiskt: vikten av att förstå skillnaden mellan teori, metod och material”, i 
Religionsfilosofiska metoder i praktiken (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2018), 50.

13 William James, A New Name for Some Old Ways of Thinking (The Floating Press, 1907), 112, 
http://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/detail.action?docID=563856.
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1.3 Material och avgränsningar
Det finns mycket forskning att tillgå gällande gyllene regeln inom flera olika ämnesområden; 

etik, religionsfilosofi, religionspsykologi, religionssociologi, systematisk 

livsåskådningsforskning för att nämna några. Den här studien har fokuserat på att  inhämta 

forskningsbaserad fakta i fråga om själva fenomenet gyllene regeln, då en främst 

fenomenologisk ansats i två parallella sfärer i form av reella och upplevda konsekvenser i den 

pragmatiska analysmodellen har antagits. Analysmodellen grundar sig på Zackariassons 

(2002) och Pihlströms (2013) pragmatiska analysmetoder, samt Hicks förklaringsmodell 

kopplat till the Real/ det Verkliga. Teorin om religiös pluralism är sammanställd efter Hick 

(1989), Heck (2009), King (2008), Nah, (2012), Rowe (1999) och Sumner (1990). Den 

gyllene regeln är en grundläggande princip som Hick delvis lägger in i teorin om religiös 

pluralism, och principerna för denna som används här har tolkats från Hick (1989), Gensler 

(2013) och från Wattles (1996). Användbarheten i fråga agenternas uppfattning av 

konsekvenserna av den gyllene regeln ställs här i relation till individens strävan mot att nå 

frälsning inom både en sekulär och en religiös kontext, samt till hennes förmåga att i den 

processen inta Den andres perspektiv och förhålla sig till sina egna värderingar i de beslut om

handling som fattas.

En viktig avgränsning är att ondskans problem, som kan vara en konsekvens av den gyllene 

regeln, inte behandlas, och inte heller etiska dilemman som uppstår i användningen eller 

avståndstagandet från den gyllene regelns grundprinciper. Studien avgränsar sig till att göra 

en filosofisk analys i enlighet med den teori om människans natur och religiös pluralism som 

beskrivs i avsnitt 2, enligt en pragmatisk ansats.  

1.4 Forskningsöversikt
Centrala delar i den här studien är den gyllene regeln som fenomen samt teorin om religiös 

pluralism knuten till det fenomenet i och med den praktiska användbarheten av densamma, 

inom olika värderingssystem. John Hick lade grunden till det som idag kallas för religiös 

pluralism och i sin bok An Interpretation of religion (1989) argumenterar han för teorin kring 

den transcendentala verklighet han menar finns inom de flesta religiösa trossystem i världen, 

vilket han kallar för the Real, här översatt till det Verkliga. Den gyllene regeln fungerar inom 

Hicks teoretiska förklaringsmodell som en bas varifrån argumentationen för närvaron av en 

transcendental verklighet byggs upp. Hans tankar har mötts både av kritik och medhåll. En 

forskare som förespråkar teorin om religiös pluralism är Heck (2009). Han lyfter bland annat 
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tanken som ursprungligen kommer från en muslimsk tradition, att religiös pluralism är en del 

av den gudomliga planen för människorna och för världen.14 Han menar också att det är ett 

ständigt pågående arbete, att studera religiös pluralism. Detta på grund av dess komplexitet i 

att se religionernas gemensamma värden, och samtidigt de konceptuella skillnaderna.15 Davis 

S. Nah (2013) har i sin forskning satt religiös pluralism i ett än mer modernt perspektiv, där 

han bland annat utmanar och problematiserar globaliseringens effekter i fråga om migration 

av folkgrupper, som i sin tur leder till att fler olika trossystem existerar närmare varandra.16 

Nathan L. King (2008) och William R. Rowe (1999) är två filosofer som i sin forskning antar 

en kritisk utgångspunkt i sin granskning av Hicks teori. Rowe ifrågasätter bland annat Hicks 

uppfattning om det Verkligas väsentliga egenskaper, på vilket sätt den verklighet som 

beskrivs kan vara en sanning i sig självt.17 Rowe menar snarare att det är de inneboende 

egenskaperna som utgör naturens verklighet och som överskrider våra mänskliga begrepp.18 

King menar att Hicks teori visar att den gemensamma uppfattningen om en transcendent 

verklighet inte går att förena med den exklusivism som King hävdar blir en motsägelse i sig 

självt till existensen av det Verkliga.19 I huvudsak är det den faktiska uppfattningen av det 

Verkliga (an Sich) i Hicks teori som skapar frågetecken och väcker kritiska röster (se även 

avsnitt 3.2). 

Forskning kring den gyllene regeln rör sig inom olika ämnesområden, från etik och moral till 

filosofi och systematisk livsåskådning. Eftersom grundprincipen för den gyllene regeln 

återfinns inom flera trossystem blir den relevant att ställa i relation till olika sociala och 

kulturella ramverk, vilket bland annat, i en kontemporär kontext, har gjorts både av James 

Wattles (1996) och John Hick (1989).  En mer praktisk tolkning av den gyllene regeln görs av

Gensler (2013), som argumenterar för individens förmåga att utifrån dess principer kunna inta

någon annan persons perspektiv och han menar att den gyllene regeln inte kan fungera om 

14 Paul Heck, Common Ground : Islam, Christianity, and Religious Pluralism (Washington: Georgetown 
University Press, 2009), 2.

15 Heck, 2.

16 Davis S. Nah, Christian Theology and Religious Pluralism : A Critical Evaluation of John Hick. (Cambridge:
James Clarke Company, Limited, 2013), 8.

17 William L. Rowe, ”Religious Pluralism”, Religious Studies 1999, nr 35 (u.å.): 145.

18 Rowe, 146.

19 Nathan L. King, ”Religous Diversity and its Challenges to Religious Belief”, Philosophy Compass 3, nr 4 
(2008): 838.
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inte två parters når samförstånd och en gemensam samsyn.20 Den gyllene regeln som fenomen

i relation till moraliska drivkrafter har bland annat granskats närmare av Breakey (2017). 

Hans argumenterar för att att olika motiv för individer ligger till grund för människors olika 

val för moraliska uppfattningar. Trots skillnaderna i olika värderingssystem menar han på att 

människor ändå utgår från samma kärnvärden rörande vad som är moraliskt riktigt och inte. 

Här liknar hans argumentation Hicks religiösa pluralism. Breakey menar dock att det här 

fenomenet, den grundläggande moraliska och för alla gemensamma uppfattningen, 

undergräver olika bevis som används för att motivera populära moralfilosofier. Det anser han 

ger människor anledning att överväga särskilt 'funktionalistiska' berättelser om moral.21 

Breakey sammanfattar det i begreppet ”moral motive pluralism” vilket innebär ett dubbelt 

fenomen där en del är moraliska plikter och den andra drivkrafter eller motiv hos individen.22 

Han pekar på att den gyllene regelns närvaro och relevans inom flera olika trossystem lyfter 

fram att människans moral visar en gemensam förmåga att uppleva olika former av innehåll 

och sanning knutet till det.23 En annan forskningsinriktning är att studera den gyllene regelns 

innebörd i relation till religion och trossystem ur ett övergripande perspektiv gällande logik, 

moral och regelsystem. Balcerowicz (2018) lyfter i en artikel fokus på utjämningen mellan 

religiösa ramverk och sekulära när det handlar om människors drivkraft, förmåga och 

handlingsmönster kopplade till det trossystem individen befinner sig i. Han menar att det är 

logiken som sådan som står i centrum snarare än religiösa eller sekulära, moraliska ramverk.24

Den gyllene regeln i direkt relation till individens uppfattning om Jaget har inom 

forskningsstudier bland annat kopplats till hennes förmåga till empati, och vad den förmågan 

innebär i praktiken. Fuchs (2019) menar att individens empati enligt den gyllene regeln 

innebär att hon uppfattar och erkänner sin granne som ”den andra av sig själv”. Det innebär 

att individen då delar värderingar och moraliska ramverk med sina medmänniskor och att hon 

i och med det kan identifiera sig med en annan människa i samma situation baserad på en 

känsla av likställighet.25 Den här studien använder en pragmatisk analysmodell för att närmare

granska den gyllene regelns praktiska användbarhet, där individens uppfattning av Jaget och 

20 Gensler, ”Persia and the Golden Rule”, 31.

21 Hugh Breakey, ”Same duties, different motives: ethical theory and the phenomenon of moral motive 
pluralism”, Philos Stud 2017, nr 175 (08 februari 2017): 531.

22 Breakey, 532.

23 Breakey, 538.

24 Piotr Balcerowicz, ”Logic in religious and non-religious belief systems”, International Journal for Philosophy
of Religion 84, nr 1 (augusti 2018): 117f, https://doi.org/DOI:10.1007/s11153-017-9646-x.
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dennes relation till Den andre som en central faktor. Den sekulära aspekten är också central i 

den här studien, och en stor del av den forskning som finns kring den gyllene regeln som har 

ett mer sekulärt perspektiv landar snarare inom etiska frågor som rör företagande och 

affärsliv, eller personalvetenskapliga frågor som rör ledarskap. Den här studien lyfter in och 

likställer en sekulär livsåskådning med en religiös inom ramarna för gyllene regeln och Jaget 

med fokus på beteendemönster och attityder i mellanmänskliga möten. Uppfattningen om den 

gyllene regelns relevans samt drivkrafter för att nå frälsning även inom ett sekulärt ramverk i 

form av ”andlig frihet” är de gemensamma nämnare som inom teorin för religiös pluralism 

förenar religiösa livsåskådningar med sekulära.26 Det innebär att till de stora 

världsreligionerna som Hick avser i sin pluralistiska teori, kommer i den här studien även 

sekulära livsåskådningar räknas.

1.5 Disposition
Studieobjekten som granskas här är den gyllene regeln och teorin om religiös pluralism.  

Analysmodellen bygger på principer för pluralistisk pragmatism i att det råder olika 

tolkningshorisonter genom ett religiöst värdebaserat system och ett kunskapsbaserat system, 

och dessa system ger olika reella och upplevda konsekvenser för individen och det 

sammanhang denne befinner sig i. Analysen sker inom ramarna för teorin om människans 

natur och hennes strävan efter samförstånd och förenlighet med  sin omgivning i en 

pluralistisk kontext, vilket beskrivs närmare i avsnitt 2. Studieobjekten presenteras närmare i 

avsnitt 3,  där det fokuseras användningen av den gyllene regeln utifrån individens 

förutsättningar att i den processen inta Den andres perspektiv. Här påvisas också på vilket sätt

teorin om religiös pluralism i många delar blir central när principerna för gyllene regeln sätts i

ljuset. Avsnitt 4 innehåller analysen som utgår från fyra fiktiva situationer, vilka analyseras i 

enlighet med analysmodellen och utifrån studiens teoretiska ramverk. I avsnitt 5, Diskussion 

och slutsatser, redovisas konsekvenser av frågeställningen i enlighet med analysmodellens 

olika värderingssystem; Konsekvenser av beslut om handlande enligt kulturell och social 

kontext, och utifrån individens perspektiv samt upplevelsen av Den andres perspektiv.  

25 Thomas Fuchs, ”Empathy, Group Identity, and the Mechanisms of Exclusion: An Investigation into the 
Limits of Empathy”, Topoi 2019, nr 38 (15 juni 2017): 244, https://doi.org/DOI 10.1007/s11245-017-9499-z.

26 Martin Hägglund, This Life. Why Mortality Makes Us Free (London: Profile Books Ltd, 2019), 202.
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2 Teori
Innebörden i att principen för den gyllene regeln ska vara praktiskt användbar är att agenten 

själv, Jaget, använder principen i sitt beslutsmönster och som förklaringsmodell till sina 

handlingar. Det pragmatiska ramverket ger verktyg att relativisera den gyllene regeln och 

religiös pluralism i agentens faktiska handlingar och vilka konsekvenser dessa får genom att 

Den andres perspektiv blir central för Jagets självmedvetenhet. I den praktiska tillämpningen 

av den gyllene regeln handlar det om att agenten får en förståelse och insikt i Den andres 

uppfattning av det värderingssystem denne definierar sig inom. Ett grundläggande antagande i

samband med det är att människorna är biologiska och sociala varelser som hela tiden, på 

olika vis, strävar mot att finna en balans mellan sig själva, sitt Jag och uppfattningen om sin 

självidentitet, samt med den miljö hon verkar och lever i just nu i relation till Den andres 

kontext och värderingssystem.27  Den gyllene regeln praktiska tillämpbarhet kan däremot inte 

aktualiseras när konsekvenserna går utanför individens och jagets egen tolkningshorisont. Det

innebär konsekvenser som inte skapar någon relevans för vare sig agenten själv eller den 

kontext där konsekvensen ger effekt. 

I den kritiska granskningen av den praktiska tillämpbarheten av den gyllene regeln som görs i 

den här studien består det teoretiska ramverket av två delar. Dels handlar det om individen 

själv, om hennes egna förutsättningar att utifrån sitt eget värderingssystem definiera sig inom 

en specifik kulturell och social kontext. Här är människans handlingsmönster och beteende i 

fokus vilket innebär att människan formas av olika, rådande omständigheter, och dessa 

omständigheter  i sin tur är skapade av människan själv.28 Olika kulturella kontexter och 

sociala förhållanden formar individens tänkesätt och normsystem. Det i sin tur skapar relevans

för den andra delen av det teoretiska ramverket som är teorin om religiös pluralism. Båda 

dessa delar ger förutsättningar för olika individers förståelse av den gyllene regelns praktiska 

innebörd. Hick (1989) menar att alla individers olika livsåskådningar enas i en gemensam 

uppfattning om en transcendental verklighet, det Verkliga. Individen relaterar till den inom 

ramarna för det normerings- och värdesystem som denne befinner sig i och behöver, i syfte att

kunna använda sig av den gyllene regelns principer för att kunna skapa sig en uppfattning av 

27 Ulf Zackariasson, Forces by Which We Live. Religion and Religious Experience from the Perspective of a 
Pragmatic Philosophical Anthropology (Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 2002), 79.

28 Leslie Stevenson och David L. Haberman, Ten Theories of Human Nature, 4:e uppl. (New York: Oxford 
University Press, 2004), 152.
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Den andres perspektiv och värderingssystem.29 Att den gyllene regeln ska vara praktiskt 

användbar handlar utifrån teorin om individen som agent samt om de parallella strukturerna i 

olika livsåskådningar, om att regelns grundprinciper ger konkreta handlingsramar för hur 

agenten kan välja att agera i vissa situationer. Med hjälp av principen kan individen utifrån 

hur denne ställer sitt Jag i relation till Den andre i den specifika kontext de båda befinner sig i

få ett sammanhang i mötet mellan två skilda värderingssystem och därmed få verktyg och 

incitament att nå samförstånd och förmåga att kunna sätta sig in i Den andres situation och 

värderingssystem.30 När båda parter kan mötas i en gemensam uppfattning om den andres 

utgångspunkt och kontext i fråga om normer och värderingar, kan de två synsätten förenas i 

en gemensam strategi hur den gyllene regeln kan tillämpas praktiskt i den specifika 

situationen. En genomgående idé är att meningsfullheten för individen i den aktuella 

kontexten som upplevs just nu, grundar sig på det som uppfattas som sant.31  I den här studien 

utgår det pragmatiska förhållningssättet från att det inte finns en enda sanning som gäller i alla

situationer, utan att det är vissa förutsättningar eller samband som ger grunden för en viss 

förklaringsmodell i specifika situationer.32

2.1 Individen som agent i en större kontext

Människorna är aktiva, producerande varelser vilket är vad som särskiljer oss från djuren; Vi 

har en naturlig förmåga att själva kunna göra avvägningar rörande vår tillvaro och det liv vi 

har och vill leva, och vi producerar aktivt i enlighet med det.33 I det bidrar individen till en 

större helhet, en social kontext, där hon själv utifrån sina egna förutsättningar lägger till sin 

del i helheten.34 Förmågan att kunna bry sig om andra människor kommer sig av att det råder 

ett ömsesidigt beroende av den andre. Människans liv är en existens som är slutgiltigt och 

beroende av av hennes medmänniskor.35  Hick menar att moral för människan är en naturlig 

produkt av människans natur, och han förklarar det genom att individen i gruppsammanhang 

29 Gensler, ”Persia and the Golden Rule”, 30.

30 Gensler, 31.

31 Kenneth Nordgren, ”Pragmatism (Theological Interpretations)”, i Encyclopedia of Sciences and Religions 
(Dordrecht: Springer, 2013), 1829.

32 Zackariasson, Forces by Which We Live. Religion and Religious Experience from the Perspective of a 
Pragmatic Philosophical Anthropology, 11.

33 Stevenson och Haberman, Ten Theories of Human Nature, 148.

34 Hägglund, This Life. Why Mortality Makes Us Free, 18.

35 Hägglund, 123.
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har en social natur som genom tiderna har format både våra lagsystem och våra moraliska 

värderingar.36 För att människor alls ska kunna förvalta förmågan att leva i grupp har dessa 

värderingssystem i form av lagstiftning och normbildning behövts skapas och utvecklas, 

vilket gör människan till en naturlig del av ett större socialt sammanhang där hon själv är 

ytterst aktiv och har en viktig roll i samspel med andra, i de mellanmänskliga möten som 

uppstår. Ett samhälles regler är nödvändiga för varje samhälles överlevnad och utveckling, 

liksom behovet av en auktoritet utifrån pragmatiska premisser, menar Hick.37 Människans 

natur är en produkt av inlärning och socialisering snarare än någonting som uppstår 

naturligt.38  Hon har makten över sitt eget liv och så länge som hon lever är det hon själv som 

styr det. Genom att individen på så sätt aldrig blir klar med sig själv behåller hon makten över

sina egna val och sitt eget beteende och interaktion med andra människor.39 Hägglund (2019) 

argumenterar för det han kallar för spiritual freedom, andlig frihet. Det handlar i den andliga 

friheten att göra sig fri i meningen att förlita sig på sina egna förutsättningar att skapa ett 

ramverk och villkor för sitt eget liv, bland annat i insikten om att livet är slutgiltigt, det finns 

ett slut och idén om ett evigt liv existerar inte.40 Hägglund menar att existentiell ångest är ett 

tecken på människans andliga frihet; det handlar om ett ständigt ifrågasättande av sina livsval,

av existentiella frågor om vad som är meningen med just hennes liv. Det är genom en andlig 

frihet som individen också tillskansar sig förmågan att förändra, byta ut och revitalisera sitt 

engagemang och sina drivkrafter.41 Även Hick lyfter den här aspekten och menar att 

människan når andlig frihet genom att kunna transformera sin mänskliga existens från fokus 

på det egna Jaget till fokus på det Verkliga42; Genom att kunna se sig själv som en del av det 

Verkliga menar Hick kan människan nå en högre form av frigörelse och i längden nå en 

andlig frälsning.43 Med frälsning både som religiöst och sekulärt fenomen skapas på så vis en 

gemensam drivkraft hos alla människor, oavsett livsåskådning. Hon formas av det 

sammanhang hon upplever sig finnas inom genom relationer som skapas eller inte. 

36 Hick, An interpretation of religion : human responses to the transcendent, 97.

37 Hick, 97.

38 Mikael Stenmark, ”Theories of Human Nature: Key Issues”, Philosophy Compass 7, nr 8 (2012): 545.

39 Hägglund, This Life. Why Mortality Makes Us Free, 18.

40 Hägglund, 203.

41 Hägglund, 202.

42 Hick, 303.

43 Hick, 306.
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2.2 Religiös pluralism och parallella system 
Enligt teorin om religiös pluralism råder en transcendental gudomlig verklighet som i sig ger 

förutsättningar för olika trossystems varande och parallella existens.44 Individen verkar som 

agent i en pluralistisk kontext med både religiösa och sekulära värderingssystem att förhålla 

sig till. Hick menar att konstruktionen religion egentligen är en bi-effekt av de sociala 

fenomen som uppstår när människor lever tillsammans och interagerar med varandra i olika 

sociala och kulturella kontexter. Naturliga och sociala konstruktioner har uppstått och 

förvaltas i en intersektionell symbios med varandra.45 Ett gemensamt trossystem har en 

förenande effekt på människor och uppstår som ett fenomen av system av idéer, inom vilka 

individerna representerar sig själva i en större helhet i form av ett kollektiv.46 På så vis ryms 

även de sekulära livsåskådningarna inom teorin om religiös pluralism, även om Hick själv 

mer menar att också de sekulära ramverken oundvikligen relaterar till någon form av 

trossystem med religiösa förtecken.47 Han skriver att vi inte kan dra slutsatsen att religionens 

påståenden om universums natur nödvändigtvis är falska, vilket innebär att han öppnar upp 

för ett mer naturalistiskt synsätt på den pluralistiska arenan. Både sanningar och illusioner kan

båda två lyfta upp och stödja människan i sin övertygelse.48

Under förutsättning att det råder en religiös pluralism i världen, vilket innebär att människors 

olika trosuppfattningar verkar i parallella verkligheter och är jämställda, så innebär det enligt 

Hick att världens olika religioner alla är samma reaktion på den yttersta verkligheten. Att följa

den gyllene regeln kan ha olika syften för individen, att göra mot andra som du vill att de ska 

göra mot dig innebär att människan följer den regeln i syfte att själv få någonting tillbaka, 

vilket kan vara att sträva mot frälsning, att nå någon form av högre belöning i livet. Samtidigt 

krävs då att individens förutsättningar stärks i fråga om kunskap, fantasi, kreativitet, rationell 

förmåga och en god självkännedom.49 Alla människor kan lära sig att förstå, inse och 

acceptera att olika religiösa traditioner är jämlika och att de alla är lika giltiga, mänskliga 

reaktioner på en transcendental verklighet; det är på det viset som människan också kan skapa

44 B. Twiss Sumner, ”The Philosophy of Religious Pluralism: A Critical Appraisal of Hick and His Critics”, 
The Journal of Religion 70, nr 4 (oktober 1990): 534.

45 Nordgren, ”Pragmatism (Theological Interpretations)”, 1829.

46 Hick, An interpretation of religion : human responses to the transcendent, 116f.

47 Hick, 111.

48 Hick, 113.

49 Gensler, ”Persia and the Golden Rule”, 35.
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en egen uppfattning om vägen till sin egen frälsning, genom att kunna sätta sin egen 

livsåskådning i ett sammanhang med övriga.50 Den gyllene regeln i enlighet med teorin för 

religiös pluralism ger agenten möjlighet att praktiskt kunna agera stick i stäv mot andra 

personers vilja – så länge som denne själv kan tänka sig att bli behandlad på samma sätt 

tillbaka.51 Nyckeln är agentens förståelse och insikt om andra personers perspektiv och 

värderingssystem. Den teoretiska utgångspunkten är att människans förändring äger rum inom

olika kulturella kontexter och traditioner – den religiösa upplevelsen och trossystemet 

fungerar som ett förenande medium för att definiera en kontakt med en Högre verklighet. Här 

blir återigen den religiösa upplevelsen och tankemönster en egen sanningsprincip i direkt 

relation till människans egen frälsning.52 Detta visar också på värdet att inom teorin för 

religiös pluralism även lyfta in sekulära livsåskådningar då idén om frälsning och människans 

förvandling är en gemensam faktor för alla livsåskådningar53. Den sekulära frälsningen 

handlar om människans förmåga till medvetenhet och existentiell ångest, vilket i sin tur ger 

henne förutsättningar för en inre drivkraft till förändring och förbättring.54 Förutsättningarna 

för drivkraften efter att nå frälsning förändras och individens förmåga att förhålla sig till sin 

egen vilja och tankekraft växlar även den på grund av för stunden rådande omständigheter. 

Det här är en produkt av vårt moderniserade, globaliserade samhälle och en effekt av den 

pluralistiska miljön är en relativistisk tanke där människans självuppfattning och relationen 

till andra individer och hela grupper är i hög grad aktuella: vem är jag i det sammanhang och 

normsystem jag befinner mig i och hur sätter jag den uppfattningen i relation till Den andre?55

3 Studieobjekten Gyllene regeln och religiös pluralism
Studien har två studieobjekt, som granskas i relation till varandra med hjälp av ett pragmatiskt

förhållningssätt och en pragmatisk analysmodell. 

50 Ulf Zackariasson, ”Pragmatic Pluralisms and Religious Diversities: Toward Diapractice”, American Journal 
of Theology & Philosophy 40, nr 1 (januari 2019): 22.

51 Gensler, ”Persia and the Golden Rule”, 33.

52 Sumner, ”The Philosophy of Religious Pluralism: A Critical Appraisal of Hick and His Critics”, 535.

53 Hick, An interpretation of religion : human responses to the transcendent, 300.

54 Hägglund, This Life. Why Mortality Makes Us Free, 202.

55 Mikael Stenmark, ”Relativism——a Pervasive Feature of the Contemporary Western World?”, Social 
Epistemology 29, nr 1 (2015): 33, https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02691728.2013.782590.
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3.1 Gyllene regeln och den andres perspektiv 
Den gyllene regeln är en grundläggande etisk princip som återfinns inom många religioner 

samt filosofiska och etiska läror.56 Samtidigt som den gyllene regeln återfinns hos alla 

världsreligioner finns också utrymme i tolkningen och användningen av denna regel inom en 

sekulär sfär.57 Det är genom att förutsätta att individers olika religiösa övertygelser eller 

livsåskådningar är likställda som den gyllene regeln kan appliceras i praktiken. Den enda 

anledningen att behandla någons tradition annorlunda än andra är insikten om att det 

förhållningssättet också är ens eget.58 Det finns olika sätt att förstå och tolka den gyllene 

regeln och en utgångspunkt i den här studien är på vilket sätt den gyllene regeln förutsätter en 

jämställd utgångspunkt mellan Jaget och Den andre. Här testas olika formuleringar, varav en 

är: Gör mot andra vad du själv vill att de ska göra mot dig. Detta är regelns positiva anslag. I 

analysen prövas också det negativa anslaget av den gyllene regeln, för att testa 

tillämpbarheten: Gör inte mot andra vad du själv inte vill att de ska göra mot dig.59 

Människan antar naturligt att dennes egen natur kan speglas genom andra människors 

beteenden, inom samma sociala sammanhang vid olika möten och interaktioner som sker eller

inte sker.60 Gensler (2013) definierar den gyllene regelns principer som människans förmåga 

att kunna byta plats med Den andre, att i sina handlingar och beslut kunna anta en annan 

persons perspektiv och kulturella ramverk.61 Gensler har därför formulerat den gyllene regeln 

som Behandla andra endast som du själv går med på att bli behandlad i samma situation.62 

Vad som spelar in är sammanhanget, miljön som parterna befinner sig i och på vilka 

premisser det här mötet och interaktionen sker. Hick betonar att det centrala inom världens 

största religioner är en gemensam tro på en transcendental verklighet.63 Denna gemensamma 

uppfattning om det Verkliga visar sig bland annat i att den gyllene regelns grundprincip, att 

behandla andra som du själv vill bli behandlad, återfinns inom flera trossystem. Det handlar 

inte bara om att kunna byta plats med en annan part, utan också om att gemensamt kunna nå 

56 Hick, An interpretation of religion : human responses to the transcendent, 309ff.

57 James Wattles, The Golden Rule (New York: Oxford University Press, 1996), 4.

58 Hick, 235.

59 Hick, 309.

60 Stenmark, ”Theories of Human Nature: Key Issues”, 543.

61 Gensler, ”Persia and the Golden Rule”, 30.

62 Gensler, 31.

63 Hick, 5.
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en samsyn: Om jag befann mig i den andres situation, skulle jag vilja bli behandlad på 

samma sätt?64 Att följa den gyllene regeln kan också innebära att individen behöver agera 

mot Den andres vilja, vilket fortfarande förutsätter att Den andres perspektiv kan antas. Det 

kan handla om att skydda en person från att göra sig illa, men att individen själv skulle vilja 

bli behandlad på det sättet om denne befann sig i Den andres plats.65 Gensler (2013) menar att

den gyllene regeln vilar på två konsistenskrav: att individen är opartisk vilket innebär att 

bedömning av situation och person sker på samma premisser hela tiden, samt att individen är 

samvetsgrann vilket innebär att denne har en klar uppfattning om sina moraliska 

övertygelser.66 Wattles (1996) argumenterar för att förutom att sätta sig in i en annan persons 

perspektiv i appliceringen av den gyllene regeln, krävs också kunskap och vilja att faktiskt 

agera utifrån den insikten; här är också individens moraliska värderingar centrala.67 Här 

betonas också vikten av konsistens i form av ett generaliseringskriterium: om konsekvenserna

av samma handling som utförs av flera personer innebär någonting negativt ska handlingen 

inte utföras.68 

Syftet med att ha religiösa traditioner är att konkretisera det religiösa ramverk en individ och 

en grupp befinner sig i. Traditionerna i sig leder till att människan får verktyg att själv driva 

på eller låta sig omslutas av en transformation från självcentrering till verklighetscentrering.  

Inom kristendomen kallas denna omvandling för frälsning. Hick menar att denna frälsning 

visar sig i dess effekter i människans eget liv och i relation till andra avseende kärlek och 

medkänsla. Som en följd av det liknar individens väg till frälsning inom olika trossystem samt

inom sekulära ramverk varandra, då kopplat till samsynen av principerna för den gyllene 

regeln. Här blir den gyllene regeln central, och Hick refererar till den som en människas 

naturliga, moraliska insikt.69  I människans strävan efter frihet, som hon själv vill att andra ska

ge henne, måste hon också ge det tillbaka till Den andre, vilket innebär att behandla andra på 

samma sätt. Gensler (2013) menar att detta är ett verktyg för olika kulturer och samhällen att 

64 Gensler, ”Persia and the Golden Rule”, 31.

65 Gensler, 33.

66 Gensler, 35.

67 Wattles, The Golden Rule, 106.

68 Wattles, 125.

69 Bradley Cochran, ”Hick’s Philosophical Advocacy of Religious Pluralism: Exposition and Evaluation” 2012 
(januari 2012): 9, https://doi.org/10.13140/2.1.3538.7524.
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gemensamt kunna verka för grundläggande mänskliga rättigheter.70 Inom ramarna för teorin 

om religiös pluralism är grundkriteriet för att kunna förhålla sig till och förstå upplevelsen av 

olika religiösa fenomen soteriologiskt och att räddningen eller frälsningen är en funktion för 

att tillse mänsklig förändring. Den gyllene regeln kan på så vis fylla en central funktion för 

och bli ett verktyg som ger förutsättningar för just den mänskliga förändringen – frälsning 

inom både den religiösa och den sekulära innebörden av begreppet.71

3.2 Religiös pluralism och individens relation till rådande normsystem  
Hicks teori om religiös pluralism presenterar idén om gemensamma uppfattningar och 

drivkrafter mellan människor, som samtidigt bekänner sig till skilda livsåskådningar och 

värderingssystem.72 Hick avser med sin teori främst de fem stora världsreligionerna 

(kristendom, judendom, islam, hinduism och buddhism) och i den här uppsatsen kommer 

olika religiösa livsåskådningar klustras i det gemensamma begreppet religioner eller 

trossystem, och även inrymma de sekulära livsåskådningarna (t ex humanism, existentialism, 

nihilism). Teorin innebär, att om det inte fanns några regler kopplade till biologiska, 

fysiologiska eller sociologiska faktorer finns det ytterligare verkligheter där individen finns 

och verkar och lever i allra högsta grad utifrån andra föreställningar och premisser. 

Uppfattningen om det Verkliga och idén om frälsning i form av andlig frihet är vad som 

förenar alla religiösa trosuppfattningar i världen, samt även sekulära livsåskådningar.73 En 

människas liv består av flera delar och det handlar för individen om att söka strategier och 

handlingsmönster för att få både familj, jobb och fritid att förenas, att kunna sätta alla delar av

sitt liv i ett eller flera sammanhang. Hick beskriver olika religiösa sammanhang där den 

gyllene regeln är högst närvarande och där de olika religionernas etiska aspekter liknar 

varandra och förenas i en gemensam uppfattning som bottnar i grundprincipen för den gyllene

regeln.74 Olika religioner är fungerande alternativ där individuella, sociala och kult urella 

faktorer avgör vilken man föredrar. Alla stora religioner är, på erfarenhetsnivån, i kontakt 

med samma slutgiltiga verklighet. 

70 Gensler, ”Persia and the Golden Rule”, 42.

71 Hick, An interpretation of religion : human responses to the transcendent, 309.

72 Sumner, ”The Philosophy of Religious Pluralism: A Critical Appraisal of Hick and His Critics”, 533.

73 Hick, kap 1.

74 Hick, 313.
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Enligt Hick finns flera perspektiv som verkar parallellt i världen inom flera olika religiösa, 

och även i förlängningen, sekulära trossystem. Han menar att de olika religiösa koncepten 

som finns verkar parallellt med varandra och möts ibland i det han benämner konflikter, och 

att det i dessa möten och konflikter även finns det han kallar för icke-teistiska traditioner. I 

konceptet livsåskådning ligger enligt Hick per automatik en drivkraft för människan att nå 

frälsning.75 Konceptet frälsning är enligt honom uttryck för en grundläggande önskan om den 

mänskliga existensens gränslösa möjligheter att utvecklas, vilket även tangerar Hägglunds 

sekulära frälsningsuppfattning om självmedvetenhet i individens egen existentiella ångest.76 

Hick argumenterar för att det är idén om det Verkliga som förenar religiösa och sekulära 

livsåskådningar i en egenexisterande uppfattning som innefattar båda fenomenen.77 Centrala 

begrepp är två tankemodeller som ryms inom det han kallar för det Verkliga an sich. Den 

första tankemodellen är uppdelningen i en tinglig och en fenomenologisk del. Här är det 

Verkliga någonting som upplevs både som ett teistisk och icke-teistisk fenomen. Det Verkliga

är så stort och innehåller så pass många bottnar, menar Hick, att det endast kan upplevas i 

olika delar, lite i taget i flera lager – vilket genom historien religionen har visat sig göra för 

människorna.78 Den andra tankemodellen som Hick lyfter fram sätter naturens och tingens 

egen, inneboende skönhet i centrum och här är det Verkliga representerat i den naturliga 

godhet som råder i världen. Han menar, att det finns en tinglig grund för fenomenologiska 

gudomliga attribut men det i sig kan inte leda till att människan kan spåra varje attribut 

tillbaka till godhet eller det Verkliga. Dessa attribut speglas däremot direkt i varje människas 

tankevärld och erfarenheter.79 Han menar att inte bara individens egen livsåskådning kan leda 

till frälsning. Hick har snarare placerat och från olika aspekter belyst en rent epistemologisk 

uppfattning i sin förklaringsmodell, som grundar sig på individens förmåga att sätta sig i ett 

socialt och framför allt kulturellt sammanhang.80 Frälsningsmönstret är kriteriet för en sann 

religion, enligt Hick. Han menar att frälsningen för alla individer är en realitet när ett 

trossystem skapar en kontext för förvandlingen från människans självcentrering till en 

75 Hick, An interpretation of religion : human responses to the transcendent, 33.

76 Hägglund, This Life. Why Mortality Makes Us Free, 202.

77 Hick, 374.

78 Hick, 246–47.

79 Hick, 247.

80 Mikael Stenmark, ”Att filosofiskt studera religioner och livsåskådningar”, i Religionsfilosofiska metoder 
(Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2018), 29.
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centrering för det Verkliga. Frälsningen är här ett grundläggande kriterium för att den 

förvandlingen ska kunna ske, och att alla religiösa traditioner, riter och värderingar skiftar i 

värde enligt på vilket sätt dessa främjar frälsningsmönstret.81 Hick argumenterar också för att 

frälsningen snarare handlar om att alla religioner är likställda när det handlar om individens 

förutsättningar att nå frälsning eller nåd, även inom icke-religiösa trossystem.82 Förvandlingen

i fråga om självmedvetenheten inom en sekulär kontext kallar Hägglund för andlig frihet när 

han skriver om individens frälsning.83 Dessa trossystem är strukturerade kring den praktiska 

frälsningen i syfte att styra förändringen av Jaget i relation till olika konceptuella 

uppfattningar hos olika individer inom samma eller inom olika kontexter, med deras 

respektive individuella uppfattningar av det Verkliga och vad som är värdefullt och centralt 

inom den kontexten.84 

En kritik som kan riktas mot Hicks teori är att hans uppfattning att pragmatisk tillräcklighet 

eller framgång inte per automatik ger relevans till en ontologisk sanning. Det innebär, enligt 

exempelvis Sumner (1990) att den religiösa pluralism Hick förespråkar inte är hållbar inom 

alla teologiska ramverk.85 Sumner sammanfattar Hicks religiösa pluralism i två slutsatser, där 

han dels fastställer att religiös erfarenhet i allmänhet inte kan uteslutas och att religiös 

upplevelse därför för individen betraktas som sann, och dels att när den sanna religiösa 

upplevelsen för en viss tradition accepteras måste även övriga religiösa traditioners sanning 

accepteras på lika villkor.86 Även King (2008) riktar viss kritik mot begreppet och 

begreppsanvändningen religiös pluralism, och menar att mångfalden inom olika trossystem 

istället bör betraktas som diversitet, där pluralism är en del, vid sidan av exklusivism och 

inklusivism.87 Intressant blir därför, i relation till religiös pluralism, att också anlägga ett 

relativistiskt raster. Stenmark argumenterar för en relativistisk aspekt när pluralismen 

granskas närmare, och menar att med den utgångspunkten får sanningsbegreppet en ny 

innebörd som hela tiden omformas relativt individen och dennes kontext och uppfattning om 

81 Hick, An interpretation of religion : human responses to the transcendent, 300.

82 King, ”Religous Diversity and its Challenges to Religious Belief”, 832.

83 Hägglund, This Life. Why Mortality Makes Us Free, 202.

84 Sumner, ”The Philosophy of Religious Pluralism: A Critical Appraisal of Hick and His Critics”, 534.

85 Sumner, 538.

86 Sumner, 547.

87 King, ”Religous Diversity and its Challenges to Religious Belief”, 831.
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den samma.88 En pragmatisk metod ger i samband med det verktyg och utrymme att hantera 

och analysera olika värderingssystem som är aktiva och aktuella för individen och inte minst 

för gruppen i en pluralistisk kontext.89 

4 Analys 
Modellen i den här studien byggs upp enligt pragmatiska principer som vilar på  pluralistiska 

perspektiv enligt Hick (se även avsnitt 1.2 Metod). Analysmodellen grundar sig i vilka 

epistemologiska konsekvenser som är aktuella för individen och dennes sociala kontext när 

den gyllene regelns praktiska tillämpbarhet prövas. Hick menar att den epistemologiska 

grunden av olika religioners ontologiska aspekter medför att det uppstår en relativ jämlikhet 

mellan trossystemen – de ses som alternativa och jämlika frälsningsansatser som alla står i 

relation till samma verklighet och värdegrund.90 Inom individperspektivet synliggörs 

individens uppfattning om Jaget som i sin tur påverkar hennes interaktion och relation till 

Den andre, vilket också analyserna av de olika situationerna i avsnitt 4 prövar. Både effekten 

av det sociala sammanhanget och funktion för individen ges i analysmodellen utrymme 

genom reella konsekvenser och upplevda konsekvenser. Analysen ger förutsättningar för 

individen och för det sociala sammanhanget att undersöka både reella och upplevda 

konsekvenser som kommer sig av den praktiska tillämpningen av principerna för den gyllene 

regeln. Syftet att skilja mellan de två är att dels enligt reella konsekvenser ge agenten verktyg 

att förhålla sig till normsystem och förväntningar på handlingen som utförs, samt att agenten 

enligt upplevda konsekvenser också får verktyg att förhålla sig till Den andre i fråga om 

upplevelsen av konsekvensen. Den pragmatiska ansatsen grundar sig på att Jaget har en 

förmåga att inta Den andres perspektiv, både inom rådande normsystem men framför allt i 

enlighet med upplevelsen hos Den andre.91,92 På så vis ger analysmodellen utrymme för olika 

konsekvenser och perspektiv från olika håll, i flera lager, knutna till specifika situationer där 

principerna för den gyllene regeln prövas praktiskt. Hicks idé om det Verkliga grundar sig i 

hans uppdelning av en transcendent verklighet som något konkret utifrån sig självt (the Real 

88 Stenmark, ”Relativism——a Pervasive Feature of the Contemporary Western World?”, 36.

89 Zackariasson, Forces by Which We Live. Religion and Religious Experience from the Perspective of a 
Pragmatic Philosophical Anthropology, 79.

90 Sumner, ”The Philosophy of Religious Pluralism: A Critical Appraisal of Hick and His Critics”, 537.

91 Zackariasson, 88.

92 Gensler, ”Persia and the Golden Rule”, 30.
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an sich), samt även upplevelsen, fenomenet, av samma verklighet.93 I den här analysmodellen 

visualiseras det i Reella konsekvenser och Upplevda konsekvenser.  

Reella konsekvenser av handlingsmönster i form av rådande normsystem, vilka 

förväntningar som råder i individens relation till Jaget, samt den respons som sker från dels 

den andre och dels på Jagets egen reaktion på den egna handlingen som utförs. 

Upplevda konsekvenser tolkas in i enlighet med social kontext i det upplevda trossystem 

som individen uppfattar sig befinna sig i, och individens förmåga att förhålla sig till Den 

andres normsystem och inta dennes perspektiv, sociala kontext och uppfattning av hur den 

specifika situationen upplevs. För att kunna behandla och bemöta någon annan person utifrån 

hur man själv vill bli behandlad, eller avstå från en handling utifrån hur man själv inte skulle 

vilja bli behandlad, krävs framför allt för att kunna ta upplevelsen av konsekvenser i 

beaktande, en förmåga att definiera sitt Jag och sedan särskilja sig från det Jaget för att skapa

en uppfattning om hur Den andre behandlas i syfte att själv bli bemött på samma sätt. 

Fig 2: Analysmodellen bygger på Zackariasson (2018), Pihlström (2013) samt Hick (1989).

Analysarbetet har genomförts med hjälp av pragmatiska konsekvensanalyser utifrån fyra 

fiktiva situationer vars utgångspunkt är den gyllene regelns grundläggande principer. 

Förutsättningar för individerna är den teori om människans natur samt teorin om religiös 

pluralism som beskrivs i kapitel 3. Analysmodellen är stegvis uppbyggd i värdesystem, 

93 Rowe, ”Religious Pluralism”, 141.
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kulturella och sociala kontexter samt i reella och upplevda konsekvenser av det eller de beslut 

om handlingar eller beteende som fattas, uppdelat i funktion för individen, det vill säga för 

Jaget, och effekter för det sociala sammanhanget. Här testas agenten handlande gentemot 

andra enligt principen för den gyllene regeln samt dennes relation till den gyllene regelns 

praktiska innebörd. Det rör sig om flera olika tolkningshorisonter; det är agentens egna 

tolkningar och upplevelser som ställs i relation både till individens eget Jag och då dennes 

förmåga att relatera till Den andres perspektiv, och vilka konsekvenser som uppstår på 

grundval av olika val enligt principen för den gyllene regeln. För att kunna behandla och 

bemöta någon annan person utifrån hur man själv vill bli behandlad, eller avstå från en 

handling utifrån hur man själv inte skulle vilja bli behandlad, krävs både att de reella 

konsekvenserna inom rådande normsystem kan uppfattas och även att upplevda konsekvenser 

får utrymme för individen i dennes relation till sig själv i en helhet, där Den andre påverkas 

eller inte påverkas.  

4.1 Situation 1: En bortgift dotter
Sahars pappa, Mohammad, vill gifta bort sin dotter med Ahmed. Mohammad, anammar det 

tros- och normsystem han bekänner sig till i sin uppfattning att han äger rätten att bestämma 

vem hans dotter ska gifta sig med och när detta ska ske. I den här situationen står två agenter i

centrum, Sahar och Mohammad. Motivet för Mohammad att fatta det här beslutet är att han 

själv har och kan tänka sig befinna sig i samma situation som sin dotter, och att hans 

uppfattning är att det här beslutet och den här handlingen gynnar kollektivet och hans familjs 

fortsatta ställning inom den sociala kontext han befinner sig. Sahar anser inte att den här 

handlingen gynnar det kollektiv och den sociala kontext hon uppfattar att hon befinner sig i 

och vill fortsätta verka inom. 

Mohammads utgångspunkt är att han agerar mot Sahars vilja, men att om han var i hennes 

situation skulle han själv vilja bli behandlad på det sättet, eftersom det är i enlighet med 

rådande normsystem och det ger en social trygghet för hans dotter. Det här upprätthåller även 

familjens heder, vilket gynnar alla parter i det långa loppet i relation till det kollektiv 

Mohammad uppfattar att de hör till, och lever och verkar i. Sahar motsätter sig dock sin 

pappas beslut, hon definierar sig inte inom samma normativa kontext och anser att det är 

hennes rätt att själv få välja vem hon ska gifta sig med, precis som hon uppfattar att det är alla

människors rätt att själv välja make eller maka.

24



Reella konsekvenser 

De reella konsekvenserna innebär att Mohammad agerar i enlighet med sin tolkade 

uppfattning av det normsystem han definierar sig själv och sin dotter inom. I centrum här är 

det Jagets relation till sina egna förväntningar av handlingen, som skapar en konsekvensenlig 

sanning inom agentens tolkningshorisont.

1. Mohammad beslutar att Ahmed och Sahar ska gifta sig. 

2. Sahar och Ahmed ingår äktenskap. 

3. Sahar är inte nöjd. Mohammad är nöjd. 

Konsekvensen blir att Sahar blir olycklig och Mohammad bryter genom sina handlingar mot 

det normsystem där han faktiskt befinner sig, enligt Sahars uppfattning. Däremot gynnar hans 

handling kollektivet, då han genom att följa normerna inom den sociokulturella kontexten 

följer in i det som uppfattas normalt, vilket i det långa loppet öppnar fler dörrar inom 

kollektivet för både Mohammad och för hela hans familj och tryggar deras framtid i att säkra 

deras ställning.

Ponera så istället att situationen är den omvända. Sahar vill bli bortgift, hon förväntar sig det 

eftersom hon anser att alla döttrar bör bli bortgifta i enlighet med hennes uppfattning. 

Mohammad däremot ser sin dotter som en självständig varelse med en egen vilja och frihet att

själv välja. Samtidigt som han värnar om hennes egen vilja och förmåga att fatta förnuftiga 

beslut, vill han inte att någon person ska utsättas för tvångsgifte. 

 1. Sahar ber Mohammad om att bli bortgift med en make som han har utsett.

 2. Mohammad vill att alla individer själva ska råda över vem de gifter sig med eftersom 

han själv vill bli bemött på samma sätt, med respekt för sin egen vilja.

 3. Mohammad fattar ett av besluten a) eller b).  

 a) Mohammad beslutar att Sahar ska ingå äktenskap med en man han har utsett.

 b) Mohammad beslutar att Sahar ska bestämma själv.

 4. Alt a) ger att Mohammad blir missnöjd, och Sahar blir nöjd. Alt b) ger att Mohammad 

blir missnöjd eftersom han inte har kunnat följa gyllene regelns principer, och Sahar 
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blir missnöjd eftersom hon inte har kunnat följa sin tolkning av den gyllene regelns 

principer och sina egna värderingar. 

De reella konsekvenserna skapar flera handlingsutrymmen för agenten att verka i enlighet 

med Jagets relation i de beslut om handlingar som tas, och att det normsystem som upplevs 

och tolkas in från de olika agenternas horisonter och värderingssystem inte skapar en logisk 

beslutskedja i vilket beslut som ska fattas, inom ramverket som principerna för den gyllene 

regeln tillhandahåller. 

Upplevda konsekvenser

I analysen av den upplevda konsekvensen används både det positiva och det negativa anslaget

av den gyllene regeln som verktyg. 

Användning av den gyllene regeln, positivt anslag Gör mot andra som du själv vill att andra 

gör mot dig: Mohammads motiv för att agera enligt den gyllene regelns principer som de 

verkar inom det normsystem som han bekänner sig till är att han själv ser att andra fattar 

beslut åt honom som han ser gynnar honom själv till någonting positivt. Hans beslut att gifta 

bort sin dotter med en man som Ahmed är ett rationellt fattat beslut där han ser till sitt eget 

och till sin dotters bästa i det kulturella sammanhang de finns i. Handlingen blir på så vis ur 

hans perspektiv och tolkningshorisont för ett högre gott, någonting som gynnar kollektivet. 

Här blir den positiva gyllene regeln relevant.

Användning av den gyllene regeln, negativt anslag Gör inte mot andra vad du själv inte vill 

att andra gör mot dig: Den praktiska användningen av den gyllene regeln ställs här på sin 

spets, då det blir två normsystem som inte går att förena; Sahars egen uppfattning och 

tolkning av sin tro som muslim, går stick i stäv med Mohammads. Dels därför att hon snarare 

placerar och definierar sig i ett annat normsystem där tvångsgifte inte bidrar till någonting 

gott för ett större kollektiv, men också därför att hon i linje med sin kunskapsbaserade 

verklighet vet att enligt profetens ord i Koranen är det inte tillåtet att gifta bort någon mot 

dennes vilja. Här blir den negativa gyllene regeln mer relevant för henne. 

1. Mohammad beslutar att Ahmed och Sahar ska gifta sig. 

2. Sahar protesterar utifrån att hon själv inte skulle vilja att någon som blev tvingad att 

göra någonting mot sin vilja skulle acceptera det. 
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3. Sahar och Ahmed ingår inte äktenskap. 

4. Sahar är nöjd. Mohammad är inte nöjd. 

De upplevda konsekvenserna innebär att Sahars upplevelse bottnar i att hon ser sig själv 

utanför det upplevda trossystemet som är aktuellt när Mohammad tillämpar principerna för 

gyllene regeln med hjälp av den positiva ansatsen. Då det negativa anslaget ur hennes 

perspektiv är mer relevant i den här situationen frigör hon sig från det trossystem som 

Mohammad uppfattar att de båda tillhör, och sätter sitt Jag i relation till Mohammads 

handling i perspektivet Den andre. Effekten för den sociala kontexten blir helt frikopplad från

funktionen för Jaget som i det här fallet är Sahar och hennes upplevelse.

Faktorer som påverkar den här specifika situationen är:

Sociokulturella faktorer: Besluten som fattas sker inom en starkt kulturellt bunden kontext. 

Agenterna verkar inom samma slutna kollektiv, där olika grupperingar av individer relaterar 

till varandra samt till kollektiv och grupperingar och enskilda som står utanför den egna 

kontexten.

Fenomenologiska faktorer: Uppfattning av situationen och konsekvenser som beslut om 

handlingar som sker. De båda agenterna har olika uppfattningar utifrån sin egen 

verklighetssfär.

Sociala faktorer: Jämställdhetsaspekten är i fokus då en av agenterna agerar i underläge 

gentemot den andre. Sahar har ingen röst på den arena där beslut fattas på grund av att hon är 

kvinna och ung.

Konsekvenserna av beslut som leder fram till det sätt på vilket situationen löses verkar i 

gränssnittet mellan dessa tre faktorer, och varje agent har sin egen arena där dennes verklighet

och önskade konsekvenser är en sanning och fråga för tolkning. 

De reella konsekvenserna och de upplevda existerar som två vitt skilda horisonter som verkar 

i parallella spår. Principerna för den gyllene regeln blir på så vis, enligt både Mohammads och

Sahars tolkningshorisonter, i den här situationen icke praktiskt tillämpbara då de inte kan 

mötas på samma arena.   
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4.2 Situation 2: En otrogen väninna
Kerstin och Stina är vänner. Kerstin bedrar sin man Tomas med en annan man. De träffas i 

smyg när tillfälle ges. Tomas vet inte om det, men Stina känner till Kerstins förhållande med 

den andre mannen. De två brukar låna Stinas lägenhet för att ses. Stina skulle själv vilja att 

Kerstin hjälpte henne att uppfylla sina egna behov i syfte att vara lycklig, varför Stina går med

på att låna ut sin lägenhet. Ytterligare en faktor är central i den här situationen då Tomas är 

allvarligt sjuk med högst ett år kvar att leva. Det handlar om ytterligare ett lager i 

bedömningsmodellen (se vidare nedan) som Stina och Kerstin använder när de båda från 

varsin horisont ska applicera principerna för den gyllene regeln. 

Reella konsekvenser

Enligt det kunskapsbaserade värderingssystemet har Tomas endast månader kvar att leva. 

Både Stina och Kerstin själva skulle vilja att andra skulle göra deras sista tid i livet så 

behaglig och fri från störmoment som möjligt, om det var hon som bara hade månader kvar. 

Stina är kristen och skattar enligt sin kristna tro äktenskapet och trohet högt. Samtidigt vill 

hon också agera tillmötesgående och inkännande inför sin väninnas uttryckta önskan. 

1. Kerstin ber Stina att låna ut sin lägenhet när hon och Niklas ska träffas. 

2. Stina lånar ut sin lägenhet när Kerstin ber om det eftersom hon själv vill att hennes 

vänner agerade med konsekvens att hon mår bra och är lycklig, och då hennes 

bedömning är att Tomas skulle bli ledsen om han fick veta att Kerstin bedrar honom.

3. Stina hjälper sin väninna att bedra sin man, och säger ingenting till honom enligt sin 

bedömningsmodell. 

4. Kerstin och Niklas kan fortsätta sin relation bakom Tomas rygg. 

5. Kerstin är nöjd. Stina är nöjd. 

Stina och Kerstin använder båda två bedömningsmodellen Skulle det komma någonting gott 

ur att Tomas får kännedom om att hans hustru bedrar honom med en annan man när han 

själv ligger sjuk med endast några månader kvar att leva? Svaret på den frågan har de båda 

agenterna kommit fram till är Nej, varpå den aktuella konsekvensen och processen för den 

rådande handlingen fortgår. På så vis rättfärdigar både Stina och Kerstin sina respektive beslut

inom den kontext där situationen är aktuell.
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Upplevda konsekvenser

Kerstin skulle däremot inte vilja att Tomas var otrogen mot henne, om inte faktorn om 

sjukdom var aktuell. Att Tomas snart ska dö är alltså central och motivet för hennes 

handlingar vilar helt och hållet på det. Därför väljer hon det religiösa värderingssystemet 

framför det kunskapsbaserade i sin bedömningsmodell, vilket i sin tur skapar konflikt i 

relation till Stinas perspektiv.

 1. Kerstin ber Stina att låna ut sin lägenhet när hon och Niklas ska träffas.

 2. Kerstin skulle själv göra samma sak för sin väninna, om Stina befann sig i samma 

situation. 

 3. Stina ber så Kerstin om samma sak, men hennes man är frisk och kommer inte att dö 

inom en överskådlig framtid. 

 4. Kerstins värderingssystem gör att de två valen om beslut enligt hennes 

bedömningsmodell då går stick i stäv med varandra. 

 a) Kerstin säger Nej till Stina, väl medveten om att Stina då kan komma att förråda 

henne och berätta allt för Tomas, som då blir olycklig sina sista veckor i livet.  

 b) Kerstin går emot sin egen övertygelse och säger Ja till Stina, väl i linje med sin 

bedömningsmodell, men stick i stäv mot hur hon själv praktiserar den gyllene 

regelns principer.

 5. Kerstin är nöjd och inte nöjd. Stina är nöjd och inte nöjd. 

Här råder förutsättningar som ger Kerstin sitt eget Jag utrymme att istället prioritera sitt eget 

välbefinnande utan att sätta det i relation till Tomas. Kerstin särskiljer sitt Jag från det 

aktuella normsystemet och skapar en uppfattning i enlighet med en upplevd konsekvens av 

hur den andre behandlas i syfte att bli behandlad på samma sätt tillbaka. 

Faktorer som spelar in i den här situationen är följande: 

Sociokulturella faktorer är att enligt det normsystem som alla agenter befinner sig i är det inte 

acceptabelt att bedra sin äkta hälft genom att ha en utomäktenskaplig relation med en annan 
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person. Däremot är det inom det kollektiv där agenterna verkar en vanlig företeelse, som är i 

hög grad verklig och närvarande. Men normsystemet tillåter inte att det talas om. 

Fenomenologiska faktorer är den diskrepans som råder mellan de moraliska ramverken som 

inom det givna kollektivet verkar sida vid sida, med två olika tolkningshorisonter. Kerstin ser 

inget fel i sitt agerande att bedra Tomas, eftersom hon också skulle vilja att Tomas agerade på

ett sätt som gjorde honom lycklig. Stinas egen uppfattning om Kerstins agerande är att det är 

fel, då hon själv inte skulle vilja att hennes partner bedrog henne bakom hennes rygg, oavsett 

om hon hade kännedom om den affären eller inte. Dock utgår hon i sin egen värdering och 

från sin egen aktiva roll i den här situationen, när hon fattar beslut om hur hon ska agera 

utifrån de förutsättningar som Kerstins ramverk ger. Stina anpassar sitt agerande och sin 

taktik för att följa den gyllene regelns principer efter dessa. 

I den här situationen råder stark diskrepans mellan de båda systemen kunskapsbaserat och 

religiöst, varför förutsättningarna för Kerstin och Stina att agera enligt gyllene regelns 

principer från varsin horisont förutsätter olika ramverk och handlingsutrymme inom 

respektive kulturell/ social kontext, samt kontext för individen. Den praktiska användningen 

av gyllene regelns principer blir inte möjlig enligt upplevda konsekvenser, då Kerstin och 

Stina här får flera möjliga konsekvenser som gör att handlingar enligt gällande principer inte 

fungerar i praktiken under rådande förutsättningar för den här specifika situationen. 

4.3 Situation 3: Det ofödda barnet
Arons dotter Sara är med barn. Aron själv vill inte göra någon illa, han tror på att varje 

människoliv är heligt och att barn är en gåva från Gud. Samtidigt är hans dotter för ung och 

har ännu inte gått ut gymnasiet. Barnets far finns dessutom inom ett annat religiöst trossystem

som Aron inte bekänner sig till eller definierar sin familj inom. Aron ser det nu att han står 

inför två val. Det första är att han stöttar sin dotter och välkomnar sitt nya barnbarn, och 

älskar denne villkorslöst, liksom han gör med sina övriga barnbarn. Han älskar sina nära 

därför att han själv vill bli älskad tillbaka av de som utgör hans familj. Det andra valet är att 

han hjälper Sara att ta bort det ofödda barnet, som han ser inte har någon naturlig plats i sin 

dotters eller sitt eget liv just nu på grund av att Sara själv fortfarande är ett barn i hans ögon 

samt att fadern tillhör en kultur och ett normsystem som han själv inte accepterar.  

Reella konsekvenser

Arons egen uppfattning är att var och en äger rätt till sin egen kultur och sin egen tro, och han 

30



skulle själv vilja bli respekterad av andra utifrån sin religiösa tro och i det sammanhang han 

befinner sig i. Sara vill själv föda barnet och Aron skulle själv vilja bli respekterad för sina 

egna beslut om han befann sig på Saras plats. På samma gång skulle han inte vilja att någon 

som inte delar hans tro blir en del av hans liv. Om barnet skulle födas skulle detta dock bli 

aktuellt. 

1. Aron låter Sara bestämma själv, men stänger i samband med det dörren till sitt hem för

både Sara och barnets far.

2. Sara föder sitt barn, som aldrig får träffa sin morfar. 

3. Arons uppfattning är att han är sann mot sig själv och mot andra eftersom han inte ger 

avkall på sina religiösa värderingar. 

4. Aron är nöjd. 

Här är Arons uppfattning att han står upp för sig själv i det religiösa sammanhang samt det 

normsystem han definierar sig inom, och att han därmed också agerar i enlighet med 

principerna för den gyllene regeln. Hans uppfattning är att han gör så för sin familjs bästa när 

han avstår från att interagerar med en individ som för honom representerar ett annat 

trossystem och därmed också ett annat värderingssystem. I den sociala kontexten förlorar han 

kontakten med sin dotter och får inte se sitt barnbarn växa upp. Sara förlorar en far och Aron 

förlorar en dotter. Vad som händer är en krock mellan agenternas olika perspektiv, då Aron 

när han ska inta sin dotters plats och behålla barnet måste göra avkall på sina egna värderingar

och gå emot sin uppfattning när han agerar enligt principerna för den gyllene regeln. 

Upplevda konsekvenser

Samma situation, men i en närmare granskning enligt upplevelser och tolkning agerar Aron 

annorlunda. Aron vill bli bemött med respekt för sin religiösa övertygelse av alla människor, 

varpå han agerar på samma sätt när det gäller hans ofödda barnbarn och dennes far. Här är 

Arons uppfattning att han ger avkall på sin egen religiösa trosuppfattning när han välkomnar 

in en individ som representerar en annat religiöst och kulturellt tros- och värderingssystem. 

Han ser sitt Jag i relation till Den andres trossystem och skapar ett förhållningssätt utifrån sin 

egen självuppfattning till sin egen individ och hans egen, individuella upplevelse av hur Den 

andre påverkas av konsekvensen av hans beslut och handlingar. 
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1. Aron öppnar dörren till sitt hem och släpper in både Sara och barnets far, samt stöttar 

Sara i hennes beslut.

2. Aron gör därmed avkall på sina egna värderingar, när han släpper in en individ som 

enligt honom representerar ett trossystem han själv inte sympatiserar med eller vill 

förstå, samt accepterar en situation som inte passar hans världsbild med sin dotter som 

en ung mor. 

3. Arons uppfattning är att han inte är sann mot sig själv eller mot det kulturella 

sammanhang han befinner sig i, han skulle själv inte vilja bli sviken av vare sig en 

individ från ett annat religiöst trossystem eller av personer som ingår i samma 

kulturella kontext som han själv. 

4. Aron är både nöjd och inte nöjd.  

Den gyllene regelns principer enligt hans egen tolkning får här stå tillbaka, då han själv inte 

skulle vilja bli behandlad på det sättet; vilket innebär att interagera med ett annat, i hans 

uppfattning motstående, trossystem. Om däremot formuleringen Behandla andra endast som 

du själv går med på att bli behandlad i samma situation 94 istället aktualiseras blir den 

praktiska appliceringen av den gyllene regeln mer aktuell, då handlingen i sig på så vis frigörs

från värderingssystemet som agenten själv definierar sig inom. 

Faktorer som spelar in i den här situationen är följande: 

Kulturella faktorer spelar en central roll, i det att den judiska identiteten är vad som prioriteras

av Aron när han gör en bedömning i hur han ska agera i den givna situationen. Hans kulturella

arv inom judendomen ser han som en självklar del av hela hans och hans familjs identitet, och

här finns inte utrymme för avsteg från det som han ser som en nyckel för hela hans och hans 

familjs framtid och fortsatta verkande i världen, idag och under kommande tider.  

Frälsningen är en annan faktor, en självmedvetenhet och självuppfyllande i relation till något 

högre, Det verkliga. Denna nås genom Arons självuppfattning i hur han ser på sig själv och på

Den andre, och hur denna relation kan, bör och ska utvecklas eller inte. Arons människosyn 

är att han i sin egenskap av en del av det judiska kollektivet, befinner sig i någon form av 

ofrivillig eller frivillig utanförskap, och att han når sin självmedvetenhet och tillfredsställelse 

94 Gensler, ”Persia and the Golden Rule”, 31.
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genom att utföra handlingar i enlighet med Guds och sin egen vilja. Att bemöta andra 

människor med respekt är för honom en central del i den processen. 

De reella konsekvenserna och de upplevda går i den här situationen under de givna 

premisserna, med dessa agenter, inte att förena. Principerna för den gyllene regeln ges därför 

inte förutsättningar att följas i praktiken, då människosynen hos agenten här går stick i stäv 

med agentens kulturella värdegrund. Den individ som påverkas av handlingarna för de beslut 

som fattas enligt en sammanhållen beslutskedja blir dessutom ett oskyldigt barn som här står i

centrum – ett barn som har blivit till och existerar utanför sin egen kontroll. 

4.4 Situation 4: Naturism i en offentlig kontext
Kevin definierar sig själv som humanist och har som en direkt följd av det valt att leva som 

naturist. Han tror på människans rätt att välja bort kläder och han går utan kläder så ofta 

vädret erbjuder. Kevin behandlar sina medmänniskor med den respekten att alla i egenskap att

vara människor själva får välja om de ska eller inte ska ha kläder på kroppen, av den 

anledningen att hans syn enligt humanismen är att människan själv sätter premisserna för sin 

egen existens. Människorna är, enligt Kevin, utelämnade till sig själva och till varandra och 

kläder på kroppen begränsar hennes livsrum. Kevin utgår således i sin livsåskådning från ett 

kunskapsbaserat värderingssystem, där han anser sig ha rätten att själv besluta om han ska ha 

kläder på sin kropp eller inte. 

Amel är muslim. Hennes religiösa övertygelse är att den mänskliga kroppen vare sig bör 

avbildas eller visas upp för andra. Amel bemöter sina medmänniskor utifrån sin uppfattning 

att alla människor respekterar sin egen och andras kroppar genom att bära kläder i syftet att 

skyla sina intima kroppsdelar för andra. Amel vill inte se Kevins nakna kropp, hon besväras 

av det och tycker det känns obehagligt då hon inte har sett en naken manskropp förut och 

lägger en stark sexuell värdering i det. Kevins uppfattning är att Amel kan ha kläder på sig om

hon själv väljer det, men om hon har synpunkter på hur han är eller inte är klädd kommer han 

inte att respektera det. Amel talar om för Kevin att han måste ha kläder på sig för att Gud inte 

vill att den mänskliga kroppen visas upp naken i offentliga sammanhang. Eftersom han gör 

det kommer hon inte att respektera honom eller hans beslut. Amel utgår således från det 

religiöst baserade värderingssystem som hennes trosövertygelse ger uttryck för. 

Reella konsekvenser

Här möts en sekulär livsåskådning och en religiös livsåskådning. Varje part följer sin tolkning
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av principer för den gyllene regeln: Kevin vill själv bli bemött i sin rättighet att utöva sin roll 

som människa som han uppfattar den, vilket innebär att han anser sig ha rätten att befinna sig 

i samhället med eller utan kläder, enligt sin naturistuppfattning. Han bemöter alla människor 

på samma sätt, oavsett om den andre väljer att ha kläder på sig eller inte. Amel respekterar sin

religiösa trosbekännelse att respektera den mänskliga kroppen genom att täcka den med 

kläder. Hon skulle själv se att alla gjorde på samma sätt, varför hon gör det själv också. En 

naken kropp har för henne, i enlighet med den kulturella och sociala kontext hon upplever sig 

befinna sig i, en stark sexuell laddning, då en man och en kvinna först vid ingånget äktenskap 

kan se varandra utan kläder inom hemmets väggar. 

1. Kevin rör sig i offentliga rum utan kläder på kroppen.

2. Amels reaktion är att titta bort och känna stark oro i den för henne främmande 

situationen. 

3. Kevin tycker att Amel också har rätten att röra sig i offentliga rum utan kläder på 

kroppen, och behandlar därmed henne som han själv skulle vilja bli behandlad.

4. Amel skulle själv vilja bli bemött med respekt för sitt beteende utifrån sin egen 

kulturella och sociala kontext och låter därför Kevin hållas. 

5. Kevin är nöjd. Amel är nöjd med mår dåligt, då hon besväras av Kevins nakenhet. 

Centralt för hur de båda agenterna väljer att applicera den gyllene regelns principer utifrån 

sina respektive tolkningshorisonter blir relationen till Den andre enligt de reella 

konsekvenserna av situationen. Deras handlingar utgår för båda två från deras respektive 

normsystem som de själva definierar sig inom, och här blir polariseringen mellan agenterna 

tydlig och oundviklig. Reaktionerna från de båda agenterna som verkar inom samma 

offentliga arena men med två olika uppsättningar av normsystem tyder på att deras praktiska 

användning av den gyllene regeln fungerar för individen själv, men inte i ett socialt 

sammanhang, i det offentliga rummet.  

Upplevda konsekvenser

Ponera så istället att Kevins empatiska förmåga är starkare än hans övertygelse om rätten till 

naturism. I sitt val utgår han från den positiva ansatsen av den gyllene regeln Gör mot andra 

som du själv skulle vilja att de gjorde mot dig. Här är den offentliga naturismen ett aktivt val, 
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och han definierar sitt Jag i en kulturell kontext, där naturism är socialt accepterad. Samtidigt 

ser han att Amel är besvärad av hans nakenhet och han bemöter henne, Den andre, genom att 

visa empati mot hennes reaktion, vilket också är någonting som han själv skulle vilja att andra

gjorde mot honom. Han gör det genom att skyla sin kropp när han och Amel delar det 

offentliga rummet, trots att det går emot hans livsåskådning och övertygelse. Den egna och 

inre tillfredsställelsen, frälsningen, når han på båda sätten, men i det första fallet agerar han i 

enlighet med sin egen övertygelse som en reell konsekvens. Här blir det istället den upplevda 

konsekvensen som prioriteras. 

1. Kevin rör sig i offentliga rum utan kläder på kroppen.

2.  Amel reagerar genom att rodna, titta bort och känner stark oro i den för henne 

främmande situationen. 

3. Kevin tycker att Amel också har rätten att röra sig i offentliga rum utan kläder på 

kroppen, men tycker samtidigt att hon, precis som han själv, ska kunna röra sig i 

offentliga rum utan att känna obehag inför andra människor. 

4. Kevin görs införstådd med att hans nakenhet väcker obehag hos Amel och han skyler 

sin kropp. 

5. Amel är nöjd. Kevin är både nöjd och missnöjd. 

I det andra fallet går de praktiska principerna för gyllene regeln således inte att följa fullt ut 

från Kevins perspektiv. Amel anammar istället den negativa ansatsen i den här situationen, då 

hon upplever sig utsatt, Gör inte mot andra som du själv inte vill att ge gör mot dig. Hon har 

som praktiserande muslim och iklädd hijab i offentliga rum blivit bemött med både respekt 

men också med mycket hat som grundar sig i hur hon är klädd. Här innebär mötet med Kevin 

att att hon själv inte skulle gå utan kläder i offentliga rum i enlighet med den religiöst och 

kulturellt baserade kontext hon definierar sig inom, men samtidigt skulle hon själv inte ansätta

en annan individ på grundval av hur denne har valt att klä sig eller inte. Det innebär att hon 

tycker att Kevin utför ett aktivt val och en handling som går stick i stäv med hennes egen 

uppfattning och relation till mänsklig nakenhet, men hon reagerar inte på hans val eftersom 

hon själv inte skulle vilja att någon reagerade på hennes.  

Faktorer som spelar in i den här situationen är följande: 
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De sociala faktorerna är centrala, då det handlar om normer och värderingar för hur var och en

beter sig i offentliga rum, inte enbart av respekt mot sig själv utan också i en social kontext. 

Få samhällen och kulturer accepterar nakenhet i offentliga sammanhang, vilket allt som oftast 

grundar sig i acceptans för den nakna kroppen snarare än det opraktiska i att gå utan kläder 

och därmed riskera att frysa eller skada sig. I situationen har Kevin anammat naturismen som 

livshållning utifrån sin humanistiska övertygelse, där han sätter människan i centrum av 

alltings varande, och ser människan som allenarådande över sig själv och det sammanhang 

hon befinner sig i. Den sekulära trosövertygelsen hindrar dock inte att Kevin ändå strävar 

efter självuppfyllande, vilket kan gör genom att enligt honom vara sann mot sig själv i det 

sociala sammanhang han definierar sig. De sociala kontakterna har dock en tendens att 

påverkas negativt, då hans trossystem och förklaringsmodell till sitt eget existensberättigande 

krockar med samhällets normsystem i övrigt. Den som påverkas av det är i den här situationen

Amel. 

Fenomenologiska faktorer bottnar i de båda agenternas uppfattning och tolkning av 

situationen, samt hur de från varsin horisont förhåller sig till situationen och väljer att agera 

utifrån den. Förmågan att anamma ett pragmatiskt synsätt bottnar i agentens vilja och kunskap

att sätta sig in i Den andres perspektiv för att förstå dennes handlingar i relation till den 

rådande situationen. 

Den praktiska användningen av den gyllene regeln blir i den här situationen möjlig, men med 

ett pris som i den sociala kontexten kan tyckas bli för högt. Som hjälp används Genslers 

formulering : Behandla andra endast som du själv går med på att bli behandlad i samma 

situation.95 Kevin förhåller sig då till den andre samtidigt som han inte gör det, och Amel 

reagerar starkt utifrån sitt perspektiv där hon tolkar in intentioner från Kevin som inte var 

hans avsikt från början. Handlingen går på så vis stick i stäv med agentens tolkning av 

principen, men fungerar i praktiken när Kevin utgår från hur han själv skulle vilja bli 

behandlad om han befann sig i Amels plats. Att bokstavligen utgå från den gyllene regeln i de

beslut om handling som Kevin fattar i här blir i praktiken inte möjligt, då det på en offentlig 

arena finns flera olika normsystem och trossystem som tillsammans delar på det offentliga 

rummet. För att kunna hitta en balans att skapa goda gemensamma intentioner att kunna hitta 

en gemensam väg framåt och ha förmågan att verka sida vid sida – oavsett om det handlar om

95 Gensler, ”Persia and the Golden Rule”, 31.
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direkt eller indirekt interaktion mellan agenterna – krävs uppoffringar och, som i det här 

fallet, avsteg från sina egna principer. Både inom en religiös och en sekulär kontext. 

5 Diskussion och slutsatser
Frågeställningen i den här studien lyder Är det den gyllene regeln praktiskt användbar och

i så fall på vilket sätt? Dels har studien granskat den gyllene regelns principer utifrån 

individens egen uppfattning om Jaget i relation till Den andre när regeln tillämpas och dels 

har studien granskat den gyllene regelns principer utifrån den kontext individen befinner sig i 

enligt teorin för religiös pluralism. Resultatet visar att de reella konsekvenser som blir följden 

av vissa beslutsmönster, som i sin tur grundar sig på agentens användning av den gyllene 

regelns principer, handlar om vad konsekvenserna innebär för henne som individ när andras 

tolkningshorisonter inte går i linje med eller svarar upp mot hennes egen. Det innebär i många

situationer att andra inte behandlar henne tillbaka på samma sätt som hon behandlar dem. I de 

givna situationerna blir därför formuleringen av den gyllene regeln enligt följande mer 

relevant: Behandla andra endast som du själv går med på att bli behandlad i samma 

situation.96 En faktisk konsekvens när den gyllene regeln efterlevs bör vara att alla behandlar 

varandra på samma sätt. En gynnsam konsekvens bör vara att alla behandlar varandra på ett 

sätt som leder till trygghet och glädje. En förutsättning för det är att kollektivet har en 

gemensam värdegrund, vilket allt som oftast inte är fallet i praktiken och som också 

visualiseras i situationerna som beskrivs ovan. Konsekvensen av handlingen kan vara en 

konsekvens som gynnar mig själv, mitt Jag, och det kan bli en konsekvens som gynnar någon 

annan men inte mitt Jag, det vill säga en osjälvisk handling. Den osjälviska handlingen 

definieras som att den inte helt och fullt är enligt agentens egen tolkning av hur principerna 

för den gyllene regeln kan tillämpas i praktiken, utan sker istället för att gynna Den andre. 

Jaget ställs i relation till Den andres tolkade upplevelse, vilket i sin tur leder agenten ett steg 

närmare frälsningen, det vill säga den ökade självuppfyllelsen och självmedvetenheten i 

relation till det Verkliga i en pluralistisk kontext. 

Frågeställningens två delar, där individens uppfattning om Jaget tillsammans med gyllene 

regelns användning inom olika värderingssystem inom en pluralistisk kontext, påvisas med 

hjälp av den pragmatiska ansatsen att individen när den gyllene regeln ska praktiseras eller 

inte behöver kunskap, insikt och vilja att kunna sätta sig i Den andres plats. Och det innebär 

att målet med att finna den gyllene regeln praktiskt användbar inte primärt handlar om att 

96 Gensler, 31.

37



agenten ska bli nöjd med utfallet i fråga om reella eller upplevda konsekvenser. När två eller 

flera värdesystem möts, både religiösa och sekulära, finns delar som förenar i fråga om den 

gemensamma uppfattningen om ett högre väsen, det Verkliga, men också agentens egen 

moraliska kompass i relation till vikten av handlingens konsekvenser – både reella 

konsekvenser som sker i situationen som sådan, samt också den upplevda konsekvensen där 

agenten tolkar Den andres upplevelse av situationens utfall. Med hjälp av Genslers (2013) 

formulering av den gyllene regeln får agenten ett konkret verktyg, men detta fyller endast en 

praktisk funktion när hon når insikt att detta även kan innebära att hennes egna värderingar 

åsidosätts när den gyllene regelns principer appliceras i praktiken.

5.1 Slutsats
Frågeställningen visar att den praktiska användningen av den gyllene regeln i en pluralistisk 

kontext både är och inte är möjlig. Den är möjlig beroende på agentens tolkningshorisont och 

konsekvensernas beroende av vilket värdesystem som agenten utgår ifrån när denne ska 

applicera principerna för den gyllene regeln. Den är däremot svårare att se som praktiskt 

möjlig i den mellanmänskliga möten som sker agenterna emellan, då den offentliga arenan 

kan vara av samma innebörd för båda samtidigt som det förutsätter att båda agenter har 

kunskap och förmåga att inta Den andres plats när beslut om handling fattas i enlighet med 

gyllene regelns princip. Var någonstans den offentliga arenan befinner sig, inom vilket 

normsystem, är inte per automatik en delad uppfattning av agenterna. För att agenten i 

interaktion med andra människor inom ett pluralistiskt ramverk ska kunna luta sig på 

tryggheten i att använda principer för den gyllene regeln i sina beslutsmönster krävs därför att 

både agenten själv och Den andre har förmågan att anamma den motsatta partens perspektiv. 

Detta oavsett om de befinner sig inom samma religiösa eller sekulära normsystem. Genom en 

gemensam uppfattning om att Den andre har en egen tolkningshorisont kan varje agent själv 

ge sig förutsättningar att förhålla sig till sin egen tolkning av hur principerna för den gyllene 

regeln ska användas praktiskt. På så vis blir det sammanhanget och Jagets egen kontext som 

avgör om principerna är tillräckligt relevanta utifrån konsekvenser de innebär i specifika 

situationer. 

6 Sammanfattning
Den här studien visar att det är fullt möjligt att luta sig mot den gyllene regeln i den praktiska 

handlingen i interaktion med andra människor utifrån agentens eget perspektiv och 

värderingssystem. Men eftersom individen hela tiden verkar inom olika sammanhang och 
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interagerar och reagerar med andra människor som del av kollektivet uppstår ständigt en 

diskrepans i den gyllene regelns praktiska relevans i de mellanmänskliga möten som uppstår 

vilket ställer krav på kunskap hos agenten, samt kompetens att anamma ett annat perspektiv 

än sitt eget. Utanför den akademiska sfären kan studien fungera som praktisk vägledning för 

professionella i terapeutiska sammanhang med både ungdomar och vuxna som ska bearbeta 

beteenden och relationer till sin omvärld. I samband med det skulle vara intressant att utifrån 

den pluralistiska ansatsen sätta användbarheten av den gyllene regeln i ett sekulärt 

sammanhang och utifrån det ställa sekulära livsåskådningar i skarp kontrast mot religiösa. I 

samband med skilda kulturella och sociala kontexter i fråga om exempelvis 

hedersproblematik eller våld i nära relationer kan slutsatserna här utvecklas vidare och 

appliceras på mer konkreta samhällsproblem som är en reell verklighet för många människor. 

Begränsningar som dock återstår att förhålla sig till blir frågor kring individens förmåga att  

skapa en medvetenhet om sig själv i relation till Den andre, vilket i praktiken innebär att 

denne allt som oftast får ge avkall på sina egna principer som grundar sig på den gyllene 

regelns grundmening. I den processen kan det pragmatiska synsätt vara ett stöd, då det här 

inte krävs någon vidare relativisering när den gyllene regeln används. Detta därför att 

individen hela tiden omformar situationens utfall i enlighet med den andres perspektiv och 

sina egna förutsättningar att agera i varje specifik situation, utifrån det värderingssystem 

denne definierar sig och den uppfattning Den andre har om samma system inom vid varje 

givet tillfälle. 
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