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Abstract 

The aim of this paper is to investigate what it means to call oneself a Christian according to 

Søren Kierkegaard’s Concluding Unscientific Postscript, so as to shed new light on this im-

portant question. For there needs to be an agreement between the Christian’s ”what” and 

”how”, between what he proclaims as his doctrine of faith and how this faith manifests in his 

life, if the designation of Christian is not to lose its fundamental value. This twofolded issue – 

(1) on what it means to call oneself a Christian, and (2) on how this designation comes to ex-

pression in one’s life – will be explored with the help of theories by thinkers such as Ludwig 

Wittgenstein, William James, and Pierre Hadot. The result of the paper shows that the desig-

nation of Christian must first of all be understood in its ontological perspective, as ”pure sub-

jectivity”, and furthermore that this designation is expressed through a ”double reflection” by 

the single individual: first as ”direct communication” and then, through his unique existence 

in the world, as ”indirect communication”. Lastly, the designation of Christian (or simply 

”having faith”) implies being in an inward state of ”immediacy after reflection”. The single 

individual can gravitate either to ”this world” or to that mystical ”other world” of Christian 

theology, i.e. Paradise, and if he is caught in between these two worlds he is in the ”reflective” 

state. The goal of the Christian life, however, must be to overcome this second state of reflec-

tion and to ”take a leap of faith” into the unknown – into ”irrationality” – into ”immediacy 

after reflection”. This, I argue, is the true τέλος of the Christian way of life. 

Keywords: Søren Kierkegaard, ”Concluding Unscientific Postscript”, Christianity, Subjectivi-

ty, Language, Philosophy as a Way of Life. 
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Den ideala uppsatsen, som finns i idévärlden (och bara i idévärlden), blev av naturliga skäl 

inte skriven. Det är vår arma lott, att möjligheten inte kan bli verklighet ”på denna sidan evig-

heten”. Därför ber jag er, läsare, att hålla till godo med denna bleka kopia. För alla ansträng-

ningar är ett brott, och varje gest en död dröm – och hur mycket mer då inte en talträngd upp-

sats! 



Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga: 

Här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är inom er. 

Lukasevangeliet 17:20-21 



 

 

Inledning 

Den kappadokiske kyrkofadern Gregorios av Nyssa frågade sig redan på 300-talet vad som 

menas med beteckningen ”kristen”. Vilka krav ställer beteckningen på den som bär den? Det 

måste rimligen finnas en överensstämmelse mellan den kristnes ”vad” och ”hur”, mellan vad 

han säger sig tro på och hur denna tro kommer till uttryck i hans liv, så att han inte ”tar på sig 

en livlös mask” och vederlägger beteckningen med sitt okristna, utsvävande liv. Det är inte 

möjligt för Kristus att inte vara rättvisa och renhet och sanning och främling för allt ont, säger 

Gregorios, varför det inte heller är möjligt att vara (eller kalla sig för) kristen om man inte 

inom sig uppvisar ett deltagande i dessa dygder.  Det kommer följaktligen an på ”med vilken 1

innerlig lidelse” den enskilde individen är förmögen att deltaga i (eller imitera) den gudomliga 

naturen.  På ett liknande sätt står det i Diognetosbrevet från omkring 100 år efter Kristus: 2

De kristna skiljer sig varken till land, språk eller seder från andra människor. De bor varken 
i egna städer eller talar något särskilt språk eller för något egendomligt liv… De bor i gre-
kiska och utländska städer, allt efter som var och en har fått på sin lott, och de följer landets 
seder i dräkt, föda och övrigt levnadssätt, men samtidigt visar de en förunderlig och erkänt 
ovanlig hållning i sin vandel.  3

Detta problem besvärade den danske filosofen och teologen Sören Kierkegaard (1813-1855), 

som genom hela sitt liv stred mot den, enligt honom, alltför abstrakta och objektiva kunskaps-

syn som dominerade inte bara på universiteten utan även i samhället i stort. Det är nämligen 

en oerhörd skillnad mellan ett ”vetenskapligt övervägande” (i förhållande till sanningen) och 

att tillägna sig sanningen på innerligt, subjektivt sätt, så att sanningen inte bara är ett ”ting” 

som man studerar vid skrivbordet utan också – och framför allt – ett sätt att vara och handla i 

världen. För, som Kristus säger i Johannesevangeliet (14:6): ”Jag är vägen, sanningen och li-

vet”, vilket antyder att sanningen inte är ett substantiv utan – ett verb – något man är snarare 

 Gregory of Nyssa. Ascetical Works. Washington, D.C.: The Catholic University of America Press, 1967, 85.1

 Jfr Matt 5:48.2

 De apostoliska fäderna, övers av O Andrén och P Beskow. Stockholm: Verbum, 1992, 213.3
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än studerar. Den språkliga funktionen kommer bara så långt i att uttrycka verklighetens på 

samma gång horisontella och vertikala dimension, vilket betyder att det måste finnas en annan 

kunskap som ligger över, under eller vid sidan av språkets gränser. 

Det är enkelt att ”säga” en sak men betydligt svårare att på samma gång ”visa” vad man säger, 

och för att inte ”vanhelga Guds namn” måste det därför råda en grundläggande överensstäm-

melse härvidlag.  Den dubbelreflekterade meddelelsen – korrespondensen mellan den kristnes 4

”vad” och ”hur” – kan på så vis betraktas som den specifikt kristna livsformen. För ett liv ut-

märker sig framför allt till sin form och är blott ”ekande brons, en skrällande cymbal”  om 5

inte ordet reflekteras i handlingen och handlingen i ordet, så som det står skrivet i Thomase-

vangeliet (22): ”När ni gör de två till en och gör det inre som det yttre och det yttre som det 

inre och översidan som undersidan, då skall ni gå in i riket.”  Det kristna livet är subjektiv 6

”existensmeddelelse” och inte abstrakt, objektiv ”meddelelse”,  säger Kierkegaard, och som 7

historiskt ideal för detta innerliga, subjektiva sätt att tillägna sig sanningen har han Sokrates, 

som lämnade ”abstraktionens rike” för att träda ut i världen med sitt eget liv som insats. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Denna undersökning syftar till att (1) klargöra det filosofiska ”systemet” i Sören Kierkegaards 

Avslutande ovetenskaplig efterskrift för att på så vis (2) komma till nya, värdefulla insikter om 

vad han menar med beteckningen ”kristen”. För om en beteckning alls skall vara meningsfull 

måste den svara mot en särskild idé,  och om denna idé till yttermera visso skall utgöra ett 8

moraliskt ideal – ”fullkomligheten” – som den enskilde individen bekänner sig till och försö-

 Det är emellertid viktigt att handlingen verkligen svarar mot ordet, och vice versa, ty annars ”känner man av4 -
sikten, och blir förstämd”, som Goethe säger i Torquato Tasso (II, 1). Jämför Swedenborg i Arcana Coelestia 
(par. 9293): ”For he who is intelligent does not attend to a man’s deeds, but only to the will from which, by 
which, and on account of which the deeds come forth. Nay, he who is wise scarcely sees the deeds, but only the 
nature and amount of the will in them.”

 Jfr 1 Kor 13:1.5

 Frid, Bo och Svartvik, Jesper. Thomasevangeliet. Lund: Arcus, 2006, 57.6

 Dessa två begrepp är centrala för Kierkegaard och uttrycker, kort sagt, skillnaden mellan (1) vad en människa 7

meddelar genom sitt liv och (2) vad hon meddelar genom sina ord.

 Den irländske filosofen George Berkeley skriver i Alciphron (London: Routledge, 1993, 117): ”He who annex8 -
eth a clear idea to every word he makes use of speaks sense; but where such ideas are wanting, the speaker utters 
nonsense.” Jämför Shakespeare i Hamlet (III, 3): ”My words fly up, my thoughts remain below; Words without 
thoughts never to heaven go.”
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ker eftersträva, bör den rimligen komma till uttryck i hans liv, i hans särskilda sätt att vara och 

handla i världen, ty annars är den blott nominell eller utan betydelse.  Det kan betraktas som 9

ett problem om det råder en diskrepans mellan den kristnes ”vad” och ”hur”, mellan vad han 

säger sig tro på och hur detta (inte) kommer till uttryck i hans liv. Vem är egentligen ”kristen” 

och vad kännetecknar hans liv? Är det en subjektiv eller en objektiv bestämmelse? Det finns 

här en tvåfaldig problematik: dels vad som menas med beteckningen ”kristen” (det vill säga 

vilken särskild idé som svarar mot den) och dels hur beteckningen meddelas – subjektivt eller 

objektivt, genom den enskilde individens liv eller ”vid skrivbordet”? Detta har jag för avsikt 

att komma till klarhet om med hjälp av Sören Kierkegaard, som mer än någon annan filosof 

och teolog har brottats med detta problem. Jag tror nämligen att vi, om vi undersöker Kierke-

gaards tänkande med hjälp av bland andra Ludwig Wittgenstein, William James och Pierre 

Hadot, kan lösa dessa problem på ett sätt som gagnar inte bara den teologiska diskussionen 

utan även hur den enskilde individen förhåller sig till sin egen tro.  För att uppfylla detta syf10 -

te kommer jag att utgå från frågeställningen: 

Vad innebär det att kalla sig själv ”kristen” enligt Sören Kierkegaard? 

1.2 Material 

Jag kommer att analysera valda delar ur Sören Kierkegaards Avslutande ovetenskaplig efter-

skrift, som publicerades i Danmark år 1846. Den var först tänkt som en ”efterskrift” till Filo-

sofiska smulor som publicerades två år tidigare, men under arbetets gång växte boken i både 

ambition och omfång och till slut hade Kierkegaard här utvecklat – och sammanfattat – sitt 

system  på ett sätt som han inte gjorde varken förr eller senare i sin digra produktion, varför 11

jag också har valt att analysera just denna bok framför någon annan. Det ”ovetenskapliga” i 

bokens titel syftar sannolikt på att det, liksom i de flesta av Kierkegaards böcker, är svårt att 

urskilja en tydlig röd tråd i framställningen: ty med konstnärens fulla frihet, med ”det språng-

 Berkeley fortsätter (125): ”It seems also to follow, that there may be another use of words besides that of mar9 -
king and suggesting distinct ideas, to wit, the influencing our conduct and actions; which may be done either by 
forming rules for us to act by, or by raising certain passions, dispositions, and emotions in our minds.”

 Jfr Rom 14:22.10

 Försåvitt det nu över huvud taget går att tala om något sådant, ty han skriver själv att ”ett tillvarons system kan 11

inte finnas – utom för Gud” (Kierkegaard, Sören. Avslutande ovetenskaplig efterskrift I. Berlin: Nimrod, 1999, 
116).
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visa utslungandet av en tanke” och med exempel hämtade ur det vardagliga, konkreta livet 

griper han sig an sitt ämne: att presentera en ”existensfilosofi” och förklara vad, mot bakgrund 

av en sådan filosofi, det innebär att kalla sig själv ”kristen”. Därför kan det också vara bra att, 

om materialet så kräver, ställa litet andra frågor till materialet, som tar hänsyn inte bara till 

materialets innehåll utan även till dess form. ”Poetisk filosofi bjuder verkligheten motstånd 

och strider mot en följsam verklighetsförståelse, både genom sitt filosofiska innehåll och ge-

nom sin poetiska form, men också i de samspel – eller diskrepanser – mellan innehåll och 

form som de rymmer”, skriver Maria Essunger,  och på samma sätt svarar formen i boken 12

mot Kierkegaards egen idé om att ”subjektiviteten är sanningen”. Det är här fråga om en ”av-

gjord subjektivitet” som lever – eller snarare skriver – som han lär. 

1.3 Metod 

För att uppnå undersökningens syfte kommer jag att göra en så kallad ”innehållslig idéanalys” 

av valda delar ur Sören Kierkegaards Avslutande ovetenskaplig efterskrift. ”När vi genomför 

en sådan analys har vi att ge en klargörande översikt av textens innehåll och att föreslå tolk-

ningar av sådana uttryck och satser i texten som kan förstås på skilda sätt”, skriver Carl-Hen-

ric Grenholm, vilket jag också har för avsikt att göra på ett sådant sätt att ”textens innehåll 

framstår som klarare och överskådligare än vad som är fallet i själva texten”.  Det är med 13

andra ord avgörande att låta klarheten i sig vara ett mål snarare än ett medel, i synnerhet som 

Kierkegaard är en erkänt ”svår” och idiosynkratisk författare som kan läsas på många skilda 

sätt. Därför kommer jag att vid behov ta stöd av andra tänkare samt av utdrag ur hans övriga 

produktion för att klargöra innehållet i den ena eller andra satsen (eller tanken). 

Jag kommer att avgränsa det omfattande materialet – över 600 sidor i två volymer – med hjälp 

av tre nyckelbegrepp: (1) subjektiviteten, (2) meddelelsen och (3) omedelbarheten (efter re-

flektionen). Jag har valt dessa tre begrepp – och begrepp som anknyter till dem – dels för att 

de är centrala för att förstå bokens logiska struktur (om man nu kan tala om en logisk struktur 

eller argumentation i Kierkegaards fall), vilket också är en av forskarens viktigaste uppgifter 

 Essunger, Maria. ”Poetisk filosofi.” I Filosofiska metoder i praktiken, Stenmark, Mikael, Johannesson, Karin, 12

Jonbäck, Francis och Zackariasson, Ulf (red.), 179-180. Uppsala universitet, 2018.

 Grenholm, Carl-Henrik. Att förstå religion : Metoder för teologisk forskning. Lund: Studentlitteratur, 2006, 13

216, 223.
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när han gör en ”innehållslig idéanalys”,  och dels för att de återkommer som en röd tråd ge14 -

nom hela boken. På så sätt kan jag göra ett ”naturligt urval” utan att fördenskull försumma, 

förvrida eller förvränga bokens centrala tankegångar. 

Det är mitt uttalade syfte att klargöra det filosofiska ”systemet” i boken för att därmed komma 

till nya, värdefulla insikter om vad det innebär att kalla sig själv ”kristen”, vilket på samma 

gång betyder att undersökningen är mindre intresserad av att utveckla en sofistikerad metod 

och mer av att utifrån teoretiska utgångspunkter nå fram till en större klarhet. Därför kommer 

jag i det följande att bereda mer plats åt att diskutera tre tänkare och tre ”teorier” som alla, på 

var sitt sätt, bidrar till en fördjupad förståelse av vad Kierkegaard menar med beteckningen 

”kristen”: (1) Ludwig Wittgenstein om distinktionen mellan säga och visa; (2) William James 

om pragmatismens filosofi; och (3) Pierre Hadot om filosofi som en livsform. 

1.4 Teori 

1.4.1 Ludwig Wittgenstein 

Den för filosofihistorien mycket inflytelserika boken Tractatus logico-philosophicus av Lud-

wig Wittgenstein publicerades för första gången 1921. Den är till sitt omfång ovanligt kort för 

att vara en filosofisk klassiker – drygt 130 sidor i den senaste svenska översättningen  – och 15

har en minst sagt lika ovanlig form: sju huvudsatser som är numrerade 1 till 7 följt av bisatser 

och bisatser på bisatserna, så att ett väldigt lövverk till slut har tagit form, en komplex men på 

samma gång klargörande helhet. Författaren rör sig i en brittisk, ”analytisk” filosofisk tradi-

tion där förhållandet mellan språk och verklighet står i centrum, inte sällan behäftad med en 

logisk, teknisk begreppsapparat som för en utomstående är mycket svår att begripa, och söker 

med boken förklara hur filosofins problem ”bygger på en missuppfattning om vårt språks lo-

gik”.  Den undersöker på vilket sätt språket förhåller sig till verkligheten och vad det, i för16 -

längningen, får för etiska implikationer. Författaren skrev själv i ett brev att ”mitt verk består 

av två delar: av den ena som är här, och av allt det som jag inte har skrivit. Och det är precis 

 Grenholm, 215.14

 Wittgenstein, Ludwig. Tractatus logico-philosophicus. Stockholm: Norstedts, 2014.15

 Wittgenstein, 23.16
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denna andra del som är den viktiga.”  Det finns redan här en antydan om ett slags mystik (el17 -

ler rättare sagt begränsning) inneboende i språkets natur som boken söker lägga fram i da-

gen  – och som har relevans för denna undersökning. 18

Ett ord betyder ingenting i och av sig självt, menar Wittgenstein, utan ord, när de sätts sam-

man och bildar ”sammansatta satser” (och i sin mer primitiva form, ”elementarsatser”), pro-

ducerar en bild i människans inre som antingen korresponderar eller inte korresponderar med 

den yttre världen, varav man har skapat ett slags metod för att ”verifiera” huruvida språkliga 

utsagor är logiskt ”sanna” eller ”falska”.  Det betyder vidare att språkliga utsagor, som en 19

konsekvens av detta, endast kan beskriva (och referera till) den fasta, konkreta och sinnliga 

yttervärlden och att abstrakta begrepp som kärlek, skönhet och godhet därför måste ligga ”ut-

anför språkets gränser”.  Denna språkliga begränsning kommer starkast till uttryck när han 20

skriver: ”Ingen sats kan utsäga något om sig själv av det skälet att satstecknet [talet, skriften] 

inte kan omfatta sig självt (detta är hela »typteorin«).”  En sats har så att säga två dimensio21 -

ner: dels (1) vad den de facto meddelar med hjälp av ord och ords sammansättningar, och dels 

(2) vad själva dess form meddelar. Någon kan till exempel säga att han är en god och from 

kristen och lägga fram otaliga ”bevis” för denna hans sak, men om han på samma gång visar 

en helt annan sida av sig själv föreligger plötsligt ett problem, en diskrepans. För ”vem lyss-

nar på ursäkter när man kan höra handlingar?”  22

Den berömda (och dogmatiska) slutsatsen blir därför: ”Det som alls går att säga, går att säga 

klart, och om det man inte kan tala måste man tiga”.  Denna distinktion mellan säga och 23

visa, mellan vad som å ena sidan hör till det horisontella planet eller den språkliga ordningen 

och å andra sidan det vertikala planet eller den åskådliga ordningen (”världen i sig”, för att 

 Monk, Ray. Ludwig Wittgenstein : The Duty of Genius. New York: Penguin Books, 1990, 178.17

 Detta för tankarna till Shakespeares berömda ord i Romeo and Juliet (II, 2): ”What’s in a name? That which 18

we call a rose / By any other word would smell as sweet.”

 Denna metod förespråkades av ”Wienkretsen” i början av 1900-talet. De utgick från Wittgensteins tankar om 19

”verifikationsprincipen” och grundlade därefter teorin om ”logisk empiricism”.

 Wittgenstein, 149. Jfr Matt 5:37.20

 Wittgenstein, 48.21

 Lichtenberg, Georg Christoph. Kladdböcker. Lund: Propexus, 1991, 43. 22

 Wittgenstein, 23.23
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låna ett kantianskt uttryck), kommer att fungera som teoretisk utgångspunkt för denna under-

sökning. Det är uppenbart, menar jag, att detta att vara och att bli en ”kristen” är någonting 

som visar sig och att det följaktligen är ett problem att meddela sin kristendom med blott 

språket som medel.  Detta styrker också Kierkegaards tes om att kristendomen i första hand 24

är subjektiv ”existensmeddelelse” snarare än abstrakt, objektiv ”meddelelse”. 

1.4.2 William James 

Pragmatism: A New Name for Some Old Ways of Thinking av William James publicerades år 

1907 som en serie på åtta föredrag hållna i Boston respektive New York. Den presenterar vis-

serligen ingen ny teori om hur språket förhåller sig till verkligheten och verkligheten till språ-

ket, men den förespråkar ett pluralistiskt sanningsbegrepp som av många kan verka provoce-

rande: ”om hypotesen om Gud fungerar tillfredsställande i ordets vidaste mening är den enligt 

pragmatiska principer sann.”  Det är sålunda sant, som hjälper människan i hennes liv som 25

handlande varelse, varför sanningen rimligen inte hör till den horisontella, språkliga ordning-

en – ”meddelelsen” – utan till den vertikala, åskådliga ordningen – ”existensmeddelelsen”. De 

kristna begreppen har som mål att ”producera heliga liv snarare än raffinerade teorier”  och 26

är på så vis ”pragmatiska” i det att de fungerar som regler för hur människan bör (och inte 

bör) handla. 

Det måste upprättas en ”positiv förbindelse” mellan den intellektuella abstraktionsförmågan 

och ”de ändliga människolivens faktiska värld” för att sanningen över huvud taget skall vara 

meningsfull.  Det kommer an på ”människan som handlande varelse, både när det gäller in27 -

nebörden i ord och, mer kontroversiellt, när det gäller att förstå vad sant och falskt betyder”, 

skriver Bengt Molander i sitt förord till boken,  vilket styrker tesen om att sanningen bör för28 -

 Jfr Ords 18:4.24

 James, William. Pragmatism. Göteborg: Daidalos, 2003, 164.25

 Berkeley, 134.26

 James, 31.27

 Molander, Bengt. ”Förord”. I Pragmatism, William James. Göteborg: Daidalos, 2003, 7.28

—  —7



stås som ett verb och inte som ett substantiv.  Detta medför emellertid att sanningsbegreppet 29

relativiseras så till den grad att nästan vad som helst kan vara ”sant” (eller ”falskt”), så länge 

det gagnar (eller inte gagnar) den enskilde individens liv, vilket förvisso knyter an till Kierke-

gaards dogm att ”subjektiviteten är sanningen”. En människa kan hålla aldrig så vaga, sken-

bart orimliga principer för sanna, men om hon på samma gång "har hjärtat på rätt ställe” och 

förhåller sig till dessa principer på ett innerligt, passionerat sätt, kan vi inte låta bli att hålla av 

henne.  Detta är en av meddelelsens egendomliga och paradoxala egenskaper. 30

För verkligheten är ”stum” och det är upp till oss människor att ge uttryck åt den – både på det 

horisontella, språkliga planet och på det vertikala, åskådliga planet. ”Den värld ens filosofi-

professor introducerar en i är enkel, ren och ädel. Det verkliga livets motsägelser är frånva-

rande… Den förklarar inte vår konkreta värld, utan är något helt annat: en ersättning för den, 

ett botemedel, en flyktväg”.  Det är precis detta abstrakta, objektiva sätt att tillägna sig kun31 -

skap som Kierkegaard motsätter sig i Avslutande ovetenskaplig efterskrift, och med hjälp av 

William James kan vi här kasta ett förklarande ljus över detta problem. För ”våra övertygelser 

är i själva verket handlingsregler”, fortsätter han, ”och för att bestämma en tankes innebörd 

behöver vi bara avgöra vilket beteende den är lämpad att ge upphov till: detta beteende är för 

oss dess enda betydelse”.  Det gäller alltså att upprätta en ”positiv förbindelse” mellan ord 32

och handling, mellan ”abstraktionens rike” och livet självt, om vi inte bara vill studera san-

ningen utan också vara den, så som till exempel Sokrates var och uttryckte den genom sitt 

liv.  Detta (och mycket mer) skall jag nu utveckla vidare med hjälp av den franske filosofen 33

och idéhistorikern Pierre Hadot (1922-2010). 

 Den schweiziske filosofen Henri-Frédéric Amiel skriver härom i En drömmares dagbok (7. uppl. Stockholm: 29

Wahlström & Widstrand, 1947, 57): ”Filosofin är medvetandet om mysteriet, och mysteriet är genesis, vardan-
det, uppenbarelsen, med andra ord utträdet ur intet, alstringen och födelsen, kort sagt verbet… Allting stelnar, 
hårdnar, kristalliseras i vårt tungomål, som eftersträvar formen och icke substansen, resultatet och icke dess till-
blivelse, det vill säga det yttre mera än det inre.”

 Därför säger Shakespeare i Hamlet (I, 3): ”This above all: to thine own self be true, / And it must follow, as the 30

night the day, / Thou canst not then be false to any man.”

 James, 32.31

 James, 42-43.32

 Amiel fortsätter (63): ”En sann religion är den som omgestaltar livet; en sann tanke är den som förnyar åskåd33 -
ningarna och tingen själva. Sanningen bevisar genom sina verkningar, en sanning som ingenting förändrar är 
ofruktsam, och ofruktsamhet är detsamma som död.” Jfr 2 Kor 3:6.
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1.4.3 Pierre Hadot 

Philosophy as a Way of Life publicerades i Paris år 1988 och utvecklar pragmatismens insikt 

om att sanningen framför allt är ”en livsform” och inte en abstrakt, objektiv kunskap som man 

kan sluta sig till ”a priori” (för att låna ytterligare ett uttryck av Kant). Pierre Hadot hänvisar 

till Platons dialog Gästabudet och menar att vad som utmärker en filosof är att han ”älskar 

visheten”; och visheten, fortsätter han (och Platon), är ingenting annat än ”ett tillstånd av full-

komlighet” som filosofen – Sokrates i det här fallet – uttrycker genom sitt liv som handlande 

varelse.  Det är lätt att förstå varför Kierkegaard uppehöll Sokrates som ett ideal för denna 34

högre, sanna livsform, en människa som levde (och dog) i enlighet med sina övertygelser. Det 

är, mot bakgrund av denna förståelse, den kristnes plikt att vara en ”filosof”, att i fruktan och 

bävan sträva efter ”fullkomligheten” och på så vis upprätta den ”positiva förbindelse” mellan 

ord och handling, mellan ”meddelelse” och ”existensmeddelelse”, som är nödvändig för att 

skapa mening i våra liv.  35

Det är precis denna konflikt mellan att å ena sidan se verkligheten för vad den är och å andra 

sidan sträva efter ett högre vishetsideal – som dessvärre är och förblir ett ideal (det vill säga i 

viss mån ouppnåeligt) – som utmärker ”filosofens” paradoxala och, beroende på hur man ser 

det, tragiska liv.  Detta sammanfaller för Kierkegaard med den kristnes lott i världen: att vara 36

”i världen” men inte ”av världen”: att, hur mycket han än strävar efter att deltaga i det gudom-

liga livet, i slutändan misslyckas med sitt företag. Det är svårt (för att inga säga omöjligt)  att 37

redan här och nu, i denna världen, uppnå ”mediationen” och bli ett med Gud, som Hegel me-

nar, ty livet präglas enligt Kierkegaard framför allt av sin dubbla, paradoxala natur.  Denna 38

specifikt kristna livsform har med tiden utvecklat sin egen inre attityd och sitt eget sätt att tala, 

 Hadot, Pierre. Philosophy as a Way of Life. Oxford: Blackwell, 1995, 57.34

 För, som Swedenborg skriver i Arcana Coelestia (par. 2261): ”No one can ever say that he can be saved by 35

truths, unless there is good in the truths which are of faith, and this good that must be in the truths must be the 
good of charity; hence faith itself, in the internal sense is nothing else than charity.”

 Hadot, 58.36

 Helgonen är så att säga ”undantagen som bekräftar regeln”.37

 Lev Tolstoj skriver i Anden af Kristi lära (Stockholm: Bonniers, 1891, 38): ”Det finns icke något förhållande i 38

lifvet, hvari Faderns vilja fullgöres helt och hållet och fullständigt; hela vårt lif är endast en sträfvan att fullgöra 
den.” Jfr 1 Pet 5:6 och Ps 126:5-6.
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sitt eget ”språkspel”, vars mål är ”andlig utveckling i riktning mot detta ideal”.  39

Det är framför allt denna nya insikt av Pierre Hadot som jag vill ta fasta på i min egen under-

sökning för att förstå vad Kierkegaard menar med beteckningen ”kristen” (och vad det inne-

bär att kalla sig själv ”kristen”, vilket medför ytterligare en problematik om hur man meddelar 

sin kristendom): att beteckningen ”kristen”, för Hadot liksom för Kierkegaard, kan betraktas 

som ett ”vishetsideal” – och i det här fallet ”fullkomligheten” som Jesus Kristus hänvisar till i 

Matteusevangeliet (5:48) – som den kristne på ett eller annat sätt måste förhålla sig till om 

han vill vara värdig beteckningen.  För den antika filosofin (som Hadot undersöker i sin bok) 40

lär oss att det till syvende og sidst handlar om att ”förvandla oss själva”, inte om att förvärva 

kunskap som vi sedan behandlar med mer eller mindre likgiltigt intresse; om omvändelse, om 

ett radikalt annorlunda sätt att se och möta livet på, om ”ett oupphörligt sökande efter 

vishet”.  Faran är annars, menar Hadot, att utbildningen (och kunskapsinhämtandet i största 41

allmänhet) blir ”skolastisk” och förlorar kontakten med människans liv, så att ”professorer 

tränar professorer för att kunna träna andra professorer” i stället för att hjälpa människan att 

bli en ”fullt utvecklad personlighet”.  42

1.5 Forskningsläge 

Jag har valt ut två verk, en avhandling och en antologi, som båda behandlar boken Avslutande 

ovetenskaplig efterskrift och som båda har relevans för undersökningen: (1) The Anti-Christi-

anity of Kierkegaard av Herbert M. Garelick och (2) Kierkegaard’s ’Concluding Unscientific 

Postscript’ : A Critical Guide av Rick Anthony Furtak. Det senare verket är som sagt en anto-

 Hadot, 59.39

 Förlåtelsen är emellertid ett viktigt begrepp inom kristendomen, och det kan diskuteras huruvida ”lagen” eller 40

”evangelium” här bör vara förhärskande. En kristen är ju per definition ”en syndare” och som sådan oförmögen 
att vilja det goda. Philipp Melanchthon skriver i Loci Communes (Göteborg: Församlingsförlaget, 1997, 24): ”På 
samma sätt som det i staten finns en envåldshärskare, finns i människan viljan, och såsom rådet är envåldshärs-
karen underdånigt, så är kunskapen viljan underdånig, och detta på så sätt att fastän den goda kunskapen manar, 
avvisar dock viljan den och föres iväg av sin affekt.” Det är alltså omöjligt för människans befläckade natur att 
bli ett med Guds obefläckade natur, säger Gregorios av Nyssa (Homilies on the Beatitudes. Leiden: Brill, 2000, 
26), men hon kan åtminstone sträva efter att imitera Hans ödmjukhet. Jfr Rom 7:19 och Jer 17:9.

 Hadot, 275. Jfr Rom 12:2.41

 Hadot, 270. Tolstoj fortsätter (55): ”Dessa föregifne lärare, som tro sig lära andra, beröfva sig själfva det sanna 42

lifvet och hindra andra från att få kännedom därom… De bekymra sig endast om yttre ting. Från dem komma 
alla frestelser i världen, ty de erbjuda det onda i det godas namn… De lära ord allenast och göra intet, och därför 
kunnen I icke lära annat än ord utaf dem. Fadern fordrar icke ord, utan gärningar.”
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logi, från vilken jag i första hand kommer att använda mig av artikeln Climacus on Subjectivi-

ty and the System av Merold Westphal. Det är här på sin plats att nämna att Westphal har skri-

vit en hel bok om Avslutande ovetenskaplig efterskrift och att jag följaktligen hade kunnat väl-

ja den i stället; men på grund av utrymmesskäl och, vad mera är, på grund av antologins natur 

(som presenterar fler artiklar som kan vara av intresse för undersökningen), har jag valt anto-

login. 

Garelicks avhandling, The Anti-Christianity of Kierkegaard : A Study of ’Concluding Unsci-

entific Postscript’, undersöker i stort sett samma problem som jag själv undersöker, nämligen 

Kierkegaards definition av beteckningen ”kristen”, men intresserar sig inte så mycket för den 

historiska definitionen av denna beteckning (eller av närbesläktade beteckningar som ”reli-

giös”, et cetera) som för var Kierkegaard själv menar med denna beteckning – ett särskilt sätt 

att vara, en separat och distinkt livsform som skiljer sig från andra livsformer – och undersö-

ker sedan hur definitionen av denna beteckning överensstämmer med Kierkegaards övriga 

filosofi.  Han kommer fram till tre saker: (1) att Climacus  definierar kristendomen som ir43 44 -

rationell, (2) att så inte är fallet eftersom definitionen lutar sig mot ”förnuftet”, och (3) att 

Climacus begrepp om kristendomen sålunda är blott ”en listig manöver” för att undvika svåra 

frågor om döden, lidandet och meningslösheten.  Denna avhandling kommer att vara särskilt 45

intressant att gå i dialog med när jag själv analyserar materialet, i synnerhet för att kunna gå 

till botten med vilken roll förnuftet – det rationella kontra det irrationella – har i Kierkegaards 

filosofi och huruvida man kan, eller inte kan, prata om Kierkegaard som en ”apofatisk” tänka-

re. 

Professor emeritus Merold Westphal (Fordham University) har en helt annan ingång till boken 

i sin artikel Climacus on Subjectivity and the System. För honom är boken (och Kierkegaards 

filosofi i största allmänhet) i första hand en kritik av Hegels idé om ”mediationen” – det vill 

säga att vi redan här och nu, i ”denna världen”, kan bli ett med vårt högre ideal – och i stället 

ett bejakande av mediationens motsats, nämligen paradoxen, som för Kierkegaard präglar 

 Garelick, Herbert M. The Anti-Christianity of Kierkegaard : A Study of ’Concluding Unscientific Postscript’. 43

The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 1965, 4.

 Johannes Climacus är Kierkegaards pseudonym i boken.44

 Garelick, 4.45

—  —11



människans liv mer än någonting annat.  För om Garelick ser Kierkegaards bejakande av pa46 -

radoxen (som konstituerande för det kristna livet) som ett logiskt felslut, ställer sig Westphal 

positiv till ett sådant ”modigt språng” av Kierkegaard. Det krävs så att säga ett visst mod, 

både inför sig själv och inför sina medmänniskor, att våga vara ”irrationell” och ta språnget ut 

i ovissheten. Den kristne tror ”mot sitt bättre vetande”, som Kierkegaard säger, och Westphal 

betraktar detta språng (som den kristne tar) inte bara som en kritik av Hegels system (om 

”mediationen”) utan också av hans ”elitistiska” tanke att den spekulativa filosofin – och hans 

egen filosofi i synnerhet – skulle vara en högre version av kristendomen.  Denna artikel 47

kommer att vara särskilt relevant för min egen undersökning för att fördjupa diskussionen om 

relationen mellan ”mediationen” och ”paradoxen” och huruvida Kierkegaard förespråkar det 

ena eller andra i sin egen filosofi. 

 Westphal, Merold. ”Climacus on Subjectivity and the System.” I Kierkegaard’s ’Concluding Unscientific Post46 -
script’ : A Critical Guide, Rick Anthony Furtak (red.), 132. Cambridge University Press, 2010.

 Westphal, 148.47
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Analys 

2.1 ”Subjektiviteten är sanningen” 

Then said the Jews unto him, Thou art not yet fifty years old, and hast thou seen Abraham? 

Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Before Abraham was, I am. 

John 8:57-58 

Denna sats – ”subjektiviteten är sanningen” – är ett slags ett omkväde i boken och bör därför 

analyseras i sin helhet. Vad menar Kierkegaard med begreppet ”subjektiviteten”? Det är här 

viktigt att göra en distinktion mellan (1) det ontologiska och (2) det moralisk-psykologiska, ty 

ur ett moralisk-psykologiskt perspektiv kan det tvärtom hävdas att ”subjektiviteten”, ”självhe-

ten” eller ”personligheten” är lögnen och att sanningen är det ”opersonliga”;  men Kierke48 -

gaard använder begreppet ”subjektiviteten” ur ett ontologiskt perspektiv, i det att den enskilde 

individen (snarare än ”gruppen”) utgör verklighetens grund. Det är den enskilde individen 

som känner, upplever och tillägnar sig världen – allt annat är sken och abstraktion.  För, som 49

Kierkegaard skriver, ”kristendomen är ande, ande är innerlighet, innerlighet är subjektivitet, 

subjektivitet i allt väsentligt lidelse, maximalt en oändlig lidelse, personligt intresserad i sin 

eviga salighet”.  På detta vis förstår vi bättre vad han menar när han säger att kristendomen 50

(och sanningen) har sin grund i subjektiviteten, och vice versa. Paradoxen är att sanningen, 

Gud själv, nedsteg till jorden och antog mänsklig skepnad; att det oändliga trädde in i det änd-

liga; att det universella, λόγος, blev det partikulära, Jesus Kristus.  Vad får det för implikatio51 -

ner för hur människan skall förstå (och gestalta) sanningen? 

 Det finns en lång kristen tradition av att ”tömma” sig själv (κένωσις) på allt personligt för att på så vis låta sig 48

uppfyllas av Gud, så att man kan uttrycka det högsta i existensen. Jfr Fil 2:7 och Joh 12:24. Swedenborg skriver i 
Arcana Coelestia (par. 164): ”The own of man is mere evil, and when exhibited to view is most deformed, but 
when charity and innocence from the Lord are instilled into the own, it then appears good and beautiful.”

 Varat står högre än tänkandet; existensen högre än abstraktionen; människan högre än ”mänskligheten”.49

 Kierkegaard, I, 36.50

 Kierkegaard, I, 200. Det vill säga att sanningen blev subjektiviteten. Jfr Joh 1:1-5.51
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Den kristnes ”hur”, menar Kierkegaard, handlar om att uttrycka denna paradoxala realitet i sitt 

liv; att, liksom Jesus Kristus själv, gestalta det universella i det partikulära och vara ”i oändlig 

lidelse personligt intresserad i sin eviga salighet”.  Det handlar om att själv, i begrundandet 52

av sanningens frågor, vara sitt eget svar.  För objektivt sett, ”vid skrivbordet”, läggs tonvik53 -

ten snarare på vad som sägs; men detta kan bara uttrycka en aspekt av sanningen och sanner-

ligen inte den viktigaste. Det är detta som är, fortsätter Kierkegaard, Sokrates oändliga för-

tjänst, att han var en existerande tänkare och inte "en spekulant", som Platon. Därför skriver 

han: 

Denna distinktion gäller redan estetiskt och kan ges den mera bestämda formuleringen: att 
det som i sig är sant kan, när det sägs av den och den, bli osant... Objektivt frågar man bara 
efter tankebestämningarna, subjektivt efter innerligheten. I sitt maximum är detta hur oänd-
lighetens lidelse, och oändlighetens lidelse är själva sanningen. Men oändlighetens lidelse 
är just subjektiviteten, och således är subjektiviteten sanningen.  54

Det abstrakta, objektiva tänkandet vill placera sanningen utanför sig självt, men som Pierre 

Hadot visar är sanningen framför allt ”oändlig strävan i riktning mot ett vishetsideal" – en 

livsform.  Det enskilda medvetandet kan inte vara blott en del av världen, en punkt som rör 55

sig i tiden och rummet, om hennes är den första och enda världen.  Följaktligen måste verk56 -

ligheten ur ett rent ontologiskt perspektiv vara en subjektiv kategori. Det objektiva  träder i 57

kraft först genom språket, som kommer av att varje enskilt subjekt utgör världen för sig. Den 

förste, som utgör världen för honom, måste förhålla sig till den andre, som utgör världen för 

honom, varför de två tillsammans måste upprätta någonting utanför de själva, ett gemensamt 

 Det ”opersonliga” kan uttryckas genom det subjektiva. Den sufiske diktaren Djāmi skriver (Persiska dikter. 52

Stockholm: Norstedts, 1921, 216): ”Tänk på ditt Ursprung och ditt Slutmål; / Visa din sjelfhet vägen till din Sjel-
fhet.” På samma sätt skriver Shaikh ’Attār (Ibid., 295): ”När du förlorar din sjelfhet, sjunker du ned i Gud.”

 Rafī’ Wā'iz (Ibid., 135). Jämför Willy Kyrklund i Mästaren Ma (Stockholm: Bonniers, 1952, 7): ”Jag söker 53

den fråga på vilken människolivet är ett svar.”

 Kierkegaard, I, 197, 194. Det vill säga: allenast ett är nödvändigt – oändlighetens lidelse i förhållande till idea54 -
let, och inte idealet i sig. För så snart idealet uppnås, blir det verkligt, och det verkliga är det idealas antites. Jfr 
Luk 10:42.

 Det vill säga ett verb.55

 Schopenhauer skriver i The World as Will and Representation (Cambridge University Press, 2010, 52): ”No 56

object without a subject is the proposition that renders all materialism forever impossible. The sun and the pla-
nets without an eye to see them and without an understanding to cognise them – this can indeed be said with 
words [i.e., in abstraction]; but for representation these words are wooden iron.”

 Det vill säga lögnen, sken-varat, abstraktionen, et cetera.57
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uttryck för världen som de båda kan tro på och förhålla sig till. Detta kan vi för enkelhetens 

skull kalla ”verkligheten”. Därför kan man också säga att verkligheten – på det horisontella, 

språkliga planet – är helt och hållet relativ. (Den kunde lika gärna vara och uttryckas an-

norlunda.) Det är, mot bakgrund av denna förståelse, fel att tala i termer av ”inre” och ”yttre” 

verklighet – verkligheten qua språket är ett luftslott som blott ger sig ut för att vara utanför 

människan, ty i egenskap av att vara ett luftslott existerar den i ontologisk mening inte. För 

livet självt,  som är rörelse, står i ett direkt ontologiskt motsatsförhållandet till språket, som 58

avslutar, avgränsar och sorterar denna rörelse (ad infinitum).  Det är å ena sidan det subjekti59 -

va existerandet (Varat) och å andra sidan den objektiva abstraktionen (Tänkandet) som här 

strider om att göra anspråk på sanningen. 

”På detta vis protesterar kristendomen mot all objektivitet”, skriver Kierkegaard,  ty kristen60 -

domen är det oupphörliga strävandet efter ”fullkomligheten” och som sådan endast möjlig för 

den enskilde individen. Det kommer an på med vilken innerlig lidelse man strävar efter denna 

fullkomlighet och inte på vad man sluter sig till på abstrakt, objektiv väg.  Det är alltså for61 -

men – och inte innehållet – som avgör huruvida ett liv kan sägas vara ”kristet” eller inte,  62

vilket också Wittgenstein kommer fram till i Tractatus rörande språkets (och sanningens) na-

tur. Det handlar om att bli något som man i allt väsentligt redan är och följaktligen inte om att 

blåsa upp sig själv. För kristendomen skiljer på att (1) ”avklä sig sin subjektivitet”, vilket in-

nebär att göra sig av med det tillfälliga, kantiga, själviska och särartade, och så vidare, för att 

på så vis (2) ”bli subjektiv” (i den ontologiska meningen), vilket innebär att lidelsefullt intres-

sera sig för sin eviga salighet, för fullkomligheten.  Detta kan man av naturliga skäl inte göra 63

 Vis viva – ”livskraften”.58

 Jfr 2 Kor 3:6.59

 Kierkegaard, I, 124.60

 Därför skriver Tolstoj i Frälsningen finnes hos dig själf (Stockholm: Bonniers, 1894, 72): ”Den som, stående 61

på ett lägre stadium, vandrar mot fullkomligheten för en bättre, sedligare tillvaro, efterföljer läran bättre än den 
som, stående på ett mycket högre stadium, icke tar ett steg på vägen till fullkomlighet.” Jämför Swedenborg i 
Arcana Coelestia (par. 1175): ”Such is the religion of those who separate faith from charity, in that they set the 
things which are of faith before those which are of charity, or the things which are of the knowledges of faith 
before those which are of the life, thus formal things before essential ones… [But] the very essential itself is 
what sanctifies and vivifies the formal or ceremonial; but faith separated from charity cannot sanctify and vivify 
worship, because the essence and life are absent.” Jfr Pred 3:22; 5:2.

 Denna ”dom” är emellertid endast känd för Gud, ty vi vet ingenting om Hans visdom ”som övergår allt för62 -
stånd”. Jfr Fil 4:7 och Jes 55:9.

 Kierkegaard, I, 125.63
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på ett objektivt plan, varför objektiviteten som sådan inte heller kan göra anspråk på sanning-

en. Den kristne är ”ute på de 70 000 famnarnas djup”  – han äger objektivt sett ingen visshet 64

om Guds existens eller om sin egen odödlighet – och tror mot sitt bättre vetande, trots att han 

saknar vetenskapliga ”bevis” för sin tro. 

För att sammanfatta vad vi har kommit fram till: Det subjektiva måste förstås i sin ontologis-

ka, och inte i sin moralisk-psykologiska, betydelse för att göra Kierkegaards sats rättvisa; och 

subjektiviteten är sanningen därför att den enskilde individens etiska verklighet är den enda 

sanna verkligheten – ur ett ontologiskt perspektiv. Det subjektiva skiljer sig från det objektiva 

i det att det förra är rörelse och det senare en avslutad, avgränsad abstraktion av denna rörelse; 

i det att det förra är ”lidelsefullt intresserat” av sin eviga salighet  och det senare oförmöget 65

till ett sådant avgörande. 

2.2 Meddelelsens dialektik 

Suit the action to the word, the word to the action, with this special observance: that you 

o’erstep not the modesty of nature. 

William Shakespeare, Hamlet (III, 2) 

Nu, när vi har klargjort förhållandet mellan det subjektiva och det objektiva i Kierkegaards 

tänkande, kan vi närma oss den betydligt mer komplicerade frågan om hur den kristne medde-

lar sin kristendom. Detta är ett avgörande problem för Kierkegaard och avhandlas ingående i 

boken. Det kan nämligen betraktas som ett problem att den kristne vill meddela sin kristen-

dom, när detta att vara och att bli en kristen endast kan meddelas ”indirekt”, genom den krist-

nes liv snarare än genom hans ord. För sanningen är godhetens form och kan som sådan en-

dast uttryckas ”indirekt”, som ”existensmeddelelse”, varför också godheten, det vill säga den 

kristnes ”hur”, kommer före sanningen, det vill säga den kristnes ”vad”.  Det finns alltså ett 66

 Kierkegaard, I, 222.64

 Jfr Luk 10:41-42.65

 Swedenborg skriver härom i Arcana Coelestia (par. 3049): ”For in itself truth is good, because from good; and 66

truth is the form of good, that is to say, when good is formed so as to be perceived intellectually, it is then called 
truth.”
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slags ontologisk prioritetsordning i förhållandet mellan det abstrakta, objektiva och det kon-

kreta, subjektiva, där det senare utgör grunden för det förra och inte tvärtom. Det förra är ett 

”utanpåverk” och som sådant både underordnat det senare och relativt till sin grundläggande 

natur. Detta visar sig inte minst i våra egna liv. En rent principiell hållning faller inte sällan i 

mötet med den enskilde individen, ty hur hårt vi än står fast vid principen ”in abstracto” kan 

vi inte låta bli att frångå den ”in concreto”. Det personliga mötet med en annan människa ve-

derlägger det abstrakta, opersonliga antagandet om henne – ty detta kan bara vara ett falsari-

um av det förra. På detta sätt vänder Kierkegaard på ordningen  och bekräftar William James 67

pragmatiska sanningsteori, liksom även Wittgensteins slutsats att det mest väsentliga i livet – 

det sanna, det goda, det sköna, et cetera – endast kan uttryckas indirekt, genom själva uttryc-

kets form. 

För kristendomen är inte någon lära, menar Kierkegaard, utan uttrycker en existensmotsägelse 

och är en existensmeddelelse. Den gäller ”existensen, existerandet, men existens och existe-

rande är precis motsatsen till spekulation”.  Det är här på sin plats att reda ut varför – och på 68

vilket sätt – ”spekulationen” är motsatsen till ”existerandet”, eller snarare varför abstraktionen 

kan betraktas som motsatsen till livet självt. ”Förvändheten”, som är vårt arv efter Adams fall 

och som utgör varseblivningens paradox, som gör oss blinda för ”världen i sig” på grund av 

att åskådningen har blivit en funktion av språket, kan uttryckas med den matematiska formeln 

y = f(x). Den paradisiska (om än omedvetna) blicken y, åskådningen, för vilken världen fort-

farande är ett enda nu, ett kontinuum, en evighet, för vilken en söndring mellan subjektet och 

objektet ännu inte har ägt rum, har dock, sedan Adams överträdelse, förlorat sin renhet och 

blivit blott en funktion f av språket (x).  Därför säger Jesus Kristus i Matteusevangeliet (5:8): 69

”Saliga äro de renhjärtade, ty de skola se Gud”. Det vi upplever är inte längre, säg, ett träd 

utan våra föreställningar om träd, och dessa föreställningar skiljer sig åt beroende på vilket 

 Den förhärskande synen är snarare att ett visst handlande måste föregås av en (fastslagen, internaliserad) prin67 -
cip e.dyl.

 Kierkegaard, II, 84-85.68

 Det som Kant kallar ”åskådningen” eller ”världen i sig” är helt enkelt Guds språk och visdom, som Han för69 -
medlar till människan genom synen, hörseln, känseln, smaken och lukten. Problemet är bara att åskådningen, 
sedan Adams fall, har blivit en produkt av människans fallna språk, så att Guds språk inte längre talar till männi-
skan på samma omedelbara sätt som förut, i Paradiset. Då var teologin Guds ord och inte, som nu, ord om Gud.
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språk vi använder, så att ett svenskt träd inte är samma sak som ett franskt träd.  Detta leder i 70

förlängningen till att språket självt, i sitt nuvarande fallna tillstånd, inte kan uttrycka det som 

är mer ursprungligt än språket, nämligen åskådningen, och att kristendomen därför inte kan 

kommuniceras ”direkt”.  Det språkliga utanpåverket har en viss social funktion  och hjälper 71 72

människan att bringa ordningen i skapelsen – både inåt, i hennes eget medvetande, och utåt, i 

organisationen av samhället –, men det är och förblir ett ”brott” mot åskådningen så länge det 

ersätter åskådningen i stället för att referera till den, som sig bör.  73

Från detta kan man med rätta påstå, som till exempel Garelick gör i sin avhandling (se Forsk-

ningsläge på sidan 11), att Kierkegaard i viss mån förespråkar ett ”irrationellt” förhållnings-

sätt till kristendomen genom det rationella; att han å ena sidan ställer existerandet mot speku-

lationen – till förmån för existerandet – men att han å andra sidan kommer fram till det förra 

genom det senare; men då har man emellertid inte förstått själva kärnan i Kierkegaards filoso-

fi, nämligen att det kristna livets ”τέλος” – omedelbarheten efter reflektionen – är ett tillstånd 

som man ”rycker till sig med våld”.  Jag tycker att det är ett (illvilligt) felslut av Garelick att 74

påstå att Kierkegaard är en förtäckt ”rationalist” bara för att han betraktar det rationella – re-

flektionen – som ett steg på vägen mot det irrationella, ty det rationella har givits människan 

som ett medel för att kunna skilja på det goda och det onda som oupphörligen strider inom 

henne.  Det religiösa strider inte mot det rationella som med en jämlike, skriver Kierkegaard, 75

”det strider inte med det, utan har övervunnit det som ett skämt”.  Detta är hans (något iro76 -

 Den tyske filosofen Wilhelm von Humboldt skriver i On Language (Cambridge University Press, 1988, 60): 70

”To learn a foreign language should therefore be to acquire a new standpoint in the world-view hitherto posses-
sed, and in fact to a certain extent it is so, since every language contains the whole conceptual fabric and mode of 
presentation of a portion of mankind.”

 Den österrikiske fysikern Ludwig Boltzmann sade träffande härom (Philosophical Papers. Cambridge Univer71 -
sity Press, 1981, 13): ”In my opinion we cannot utter a single statement that would be a pure fact of experience.” 
Jfr 1 Kor 13:12.

 Humboldt fortsätter (On Language, 56): ”For objectivity is heightened if the self-coined word is echoed from 72

a stranger’s mouth.”

 Den hinduiska traditionen använder här begreppet ”Māyā” för att förklara hur språkets ”slöja" döljer den sanna 73

tillvaron för människan. Jfr också Pred 1:18; 6:11.

 Matt 11:12. Jämför Goethe i andra delen av Faust (V, 5): ”Detta känner jag är sant och givet till mål, som dju74 -
paste visdom stannar vid: blott den förtjänar friheten och livet, som vinner dem i daglig strid.”

 Swedenborg skriver i Arcana Coelestia (par. 6125): ”For nothing of good, that is, of charity, and nothing of 75

truth, that is, of faith, can be insinuated into anyone who has not an intellectual, but they are insinuated according 
to his intellectual.”

 Kierkegaard, II, 142.76
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niska) slutsats gällande förhållandet mellan det religiösa och de steg på vägen som föregår 

”språnget ut i ovissheten”: att den kristne måste övervinna sig själv och det reflektiva stadiet 

(och de fåfängligheter som kommer av och med det reflektiva stadiet) för att bli kristen, för att 

träda ut i livet och bli ett i innerlig lidelse ”existerande” subjekt. 

Den (1) abstrakta, objektiva och direkta meddelelsen, som kommuniceras genom språket, står 

alltså i ett ontologiskt motsatsförhållande till den (2) konkreta, subjektiva och indirekta med-

delelsen, som kommuniceras genom språkets och livets form; och för att bringa klarhet om 

denna meddelelsens dialektik (och problematik) använder Kierkegaard begreppet ”dubbelre-

flektion”. För ”skillnaden mellan det subjektiva och det objektiva tänkandet måste också yttra 

sig i själva formen för meddelelsen”, skriver Kierkegaard,  ty meddelelsens form är någon77 -

ting annat än meddelelsens uttryck, och: 

… när tanken har fått sitt rätta uttryck i ordet, vilket uppnås genom den första reflektionen, 
så kommer den andra reflektionen, som gäller meddelelsens eget förhållande till meddela-
ren och som återger den existerande meddelarens eget förhållande till idén.  78

Det handlar återigen om att, som William James säger (se sidan 7), upprätta en förbindelse 

mellan den första och den andra reflektionen; om att i sitt existerande, ”in concreto”, på sam-

ma gång reflektera vad man ger uttryck åt i sitt språkande, ”in abstracto”. Den dubbelreflekte-

rade meddelelsen är den kristnes specifika livsform, som Pierre Hadot skulle säga, och utmär-

ker sig genom sitt omvända (ursprungliga) sanningsbegrepp, att tillägnelsen (av sanningen) är 

huvudsaken och inte tvärtom.  Det är rörelsen, och den enskilde individens förhållande till 79

denna rörelse, som är det väsentliga, och inte de avgränsade moment av rörelsen som veten-

skapen studerar. Därigenom kan man säga att det kristna livet har en utpräglat ”konstnärlig” 

dimension i det att det inte bara intresserar sig för tillvarons ”vad” utan också – och framför 

allt – för dess ”hur”.  80

 Kierkegaard, I, 73.77

 Kierkegaard, I, 76.78

 Kierkegaard, I, 78.79

 Léon Bloy skriver i The Pilgrim of the Absolute (Providence, RI: Cluny Media, 2017, 219): ”There is but one 80

sadness, and that is for us not to be saints.”
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2.3 Den trefaldiga rörelsen 

Not every one that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven; but he 

that doeth the will of my Father which is in heaven. 

Matthew 7:21 

”Tron är omedelbarheten efter reflektionen”.  Denna sats förekommer visserligen inte i Av81 -

slutande ovetenskaplig efterskrift utan i hans dagböcker, men den förklarar likväl på ett myc-

ket bra sätt hur Kierkegaards trinitariska tänkande – hans filosofiska ”system” – kommer till 

uttryck i boken. Först kommer omedelbarheten, som människan befinner sig i i sin barndom; 

sedan reflektionen, som människan träder in i när hon förvärvar språket och börjar tänka (och 

språka) ”dialektiskt”; och till sist omedelbarheten efter reflektionen, som människan når i 

kraft av tron, efter måttet av hennes förmåga att övervinna det dialektiska tänkandet – reflek-

tionen – inom sig.  Det är här intressant att notera hur Kierkegaard inte myntar ett nytt be82 -

grepp för detta tredje, avgörande moment utan hur han kallar det just omedelbarheten efter 

reflektionen. För ”endast momentvis kan den enskilde individen existerande vara i en enhet av 

oändlighet och ändlighet, som går utöver existerandet”, skriver han, och detta är ”lidelsens 

ögonblick”.  Det är så att säga inte möjligt att bli ett med Gud redan här och nu, i ”denna 83

världen”, vilket också styrker Westphals tes (se Forskningsläge på sidan 12) att Kierkegaard 

framför allt är en ”existentiell tänkare” och att hans filosofi i första hand är en kritik av Hegels 

teori om ”mediationen”. Den filosofiska idén är subjekt-objektet, enheten av varat och tän-

kandet, medan kristendomen tvärtom är just åtskillnaden.  På detta sätt kontrasterar Kierke84 -

gaard det objektiva mot det subjektiva, spekulationen mot varat och filosofin mot kristendo-

men. 

För att bättre förstå vad Kierkegaard menar med denna trefaldiga rörelse kan vi ta hjälp av 

den estnisk-ryske mystikern Valentin Tomberg (1900-1973), som förklarar den så: Det mänsk-

 Kierkegaard, Sören. Dagbok. Stockholm: Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag, 1928, 265.81

 Swedenborg skriver härom i Arcana Coelestia (par. 2781): ”The natural man ought to serve the rational, and 82

this the spiritual, and this the Lord: such is the order of subordination.”

 Kierkegaard, I, 188-189.83

 Kierkegaard, I, 121.84

—  —20



liga medvetandet befinner sig i två gravitationsfält, som aposteln Paulus säger i Galaterbrevet 

(5:7): ”Köttet är fiende till anden och anden till köttet. De två ligger i strid så att ni inte kan 

göra det ni vill”. Dessa två motstridande krafter inom människan är vad som, ytterst sett, kän-

netecknar de två gravitationsfälten: han eller hon som lever under ”denna världens” tyngdlag 

på bekostnad av ”den kommande världen” är den naturliga människan; han eller hon som le-

ver i ett slags spänning mellan dessa båda gravitationsfält är den psykiska (eller rationella) 

människan; och han eller hon som, åter, lever under den kommande världens tyngdlag är den 

andliga människan.  Den kristne har övervunnit – och övervinner varje dag – de två föregå85 -

ende stadierna och blivit, i kraft av sin tro, den andliga människan;  men de flesta människor 86

blir aldrig ande, skriver Kierkegaard, "ty de lever en lång tid i omedelbarhet, och så driver de 

det äntligen till någon reflektion, och så dör de”.  Den naturliga människan, Adam, var i Pa87 -

radiset ett med sig själv: han levde i omedelbarheten, i Guds kärlek, men utan att vara medve-

ten om det.  Därefter, när han åt av ”trädet som ger kunskap om gott och ont”, förvärvade 88

han språket och blev självmedveten – han betraktade sig inte längre som en del av skapelsen 

utan som en främling i den – han trädde in i reflektionen.  Därför var Gud till slut tvungen att 89

bli människa, så att människan (åter) kunde bli Gud, som Athanasius av Alexandria så vackert 

sade.  90

På samma sätt som Jona ”gick ner under däck och föll i djup sömn” när Herren blåste upp en 

svår storm över havet, så att kaptenen tvingades gå ner till honom och säga: ”Hur kan du ligga 

och sova? Upp med dig och åkalla din gud!” (Jon 1:5-6), så är det också med människan, som 

 Tomberg, Valentin. Meditations on the Tarot. Brooklyn, New York: Angelico Press, 2019, 307.85

 Jfr 1 Kor 15:31.86

 Kierkegaard, Sören. Dagbok. Stockholm: Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag, 1928, 264.87

 Den andliga människan, som lever i omedelbarheten efter reflektionen, är emellertid ”medveten” i Guds kun88 -
skap om sig själv; hon är ”med-veten” och i det avseendet ett med Gud. På motsvarande sätt har han eller hon 
som lever i reflektionen förlorat kontakten med sina rötter och i stället blivit en egen, isolerad entitet, som i kraft 
av sin rotlöshet inte kan låta bli att också göra andra rotlösa. ”För om en blind leder en blind faller båda i gro-
pen” (Matt 15:14). Den ”psykiska” människan är en egen, isolerad entitet; men i den fallna, demoniska bemär-
kelsen. För subjektiviteten är just att vara med-veten om att man själv är (och utgör) varats grund – även om man 
”bara momentvis kan vara i en enhet av oändlighet och ändlighet”.

 Därför skriver Kierkegaard (II, 155): ”Lidandet angår just det att den existerande är skild från glädjen, men det 89

betecknar också förhållandet, så att det att vara utan lidande betecknar att man inte är religiös. Den omedelbare 
är inte väsentligt existerande, ty han är såsom omedelbar den lyckliga enheten av ändlighet och oändlighet, va-
remot svarar, vilket har visats, lycka och olycka som utifrån kommande”.

 Athanasius av Alexandria. Mot hedningarna och Om inkarnationen. Skellefteå: Artos, 2006, 138.90
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mycket riktigt måste upp ur sin studerkammare – ”abstraktionens rike” – om hon vill vara 

Honom till behag. Denna berättelse är en bild av människans bortvändhet från Gud: ty när 

världen behöver henne som mest flyr hon ”under däck”. Detta är också Kierkegaards förståel-

se av vad det innebär att kasta sig ut på ”de 70 000 famnarnas djup”: att man måste lämna re-

flektionen – ”förnuftet” – bakom sig och tro ”in spite of it all”.  Det är i varat självt, och inte 91

i tänkandet, som livet äger rum; och det är i förhållandet till nästan som avgörandet sker.  För 92

vad betyder det att Jona ”föll i djup sömn”? Jo, att han inte var uppmärksam på någonting an-

nat än sig själv och att han följaktligen inte såg (eller brydde sig om) den starka fruktan som 

grep de andra passagerarna ombord. Den goda handlingen kännetecknas av välgörenheten, 

och välgörenheten av kärleken till Gud, som är Gud själv. Detta är följaktligen tron: att leva i 

och med Gud. 

Det är enkelt att tro med huvudet; man konstruerar ett filosofiskt system efter eget tycke och 

smak och försvarar sina trosartiklar med aldrig så häftig, innerlig lidelse; men att tro med 

kroppen, däremot, vilket är den enda sanna tron, är en helt annan sak. Det är en himmelsvid 

skillnad mellan att känna – och inte bara förstå – vad det innebär att överlåta sig åt Guds för-

syn. Från detta kommer Kierkegaard till slutsatsen att ”avgörandet ligger hos subjektet, och 

tillägnelsen är den paradoxala innerlighet som är specifik i förhållande till all annan innerlig-

het”.  93

 Den som står i begrepp att klättra upp för ett högt berg gör bäst i att lämna sin tunga packning vid foten. Det 91

måste vara detta (eller åtminstone något liknande) som Wittgenstein menar när han skriver i Tractatus (154): 
”[Den som förstår mina satser] måste så att säga kasta bort stegen efter att ha klättrat upp på den.”

 Jfr Matt 5:15.92

 Kierkegaard, II, 306.93
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Sammanfattning 

Nu återstår frågan som vi ställde i början av denna undersökning: Vad innebär det att kalla sig 

själv ”kristen” enligt Sören Kierkegaard? Det innebär först av allt att vara en ”avgjord subjek-

tivitet” i den ontologiska meningen, så att man står på rätt epistemologisk grund och, utifrån 

det, ser världen på rätt sätt. Det innebär också att man har den dubbelreflekterade meddelelsen 

som sin huvudsakliga livsform; att man upprättar en (lidelsefull) förbindelse mellan vad man 

uttrycker genom sina ord och vad man uttrycker genom sitt liv. Från detta kommer, slutligen, 

att man lever i ”omedelbarheten efter reflektionen”, vilket innebär att man: 

… handlar; att man har strävandet som mål snarare än som medel; att man låter hela sitt liv 

omdanas i Kristi efterföljd; att man oavbrutet vakar över sig själv och över sina egna lidelser, 

och att man är i frid med sin egen själ (så att världen kan vara i frid med en själv); att man lär 

sig att urskilja vad som kommer från det onda och hur man övervinner det; att man förhåller 

sig absolut till det absoluta, på det vertikala planet, och relativt till det relativa, på det horison-

tella planet; att man i fruktan och bävan arbetar på sin egen frälsning och lägger allt under 

sina fötter, så att ”Gud blir allt, överallt”.  Detta är, noga uttryckt, vad som kännetecknar den 94

kristnes ”hur”, mot bakgrund av vad han uttrycker som sitt ”vad”. 

För den kristne tror, som Kierkegaard säger, ”mot sitt bättre vetande”; och han tror inte bara 

på Gud och på Hans rike som alla måls moder, som livets ”τέλος”, utan också – och framför 

allt – på trons förändrande, helbrägdagörande kraft; han tror att den enskilde individen kan 

resa sig ur både elände och armod, trots att det för stunden verkar omöjligt; han tror att den 

enskilde individen är större än sina omständigheter; han tror att innerligheten är större, högre 

än ytterligheten; han tror att världen och livet inte styrs av vetenskapens ”slump” utan av hans 

himmelske ”Fader, som är i himlen”; kort sagt, han tror att tron kan förflytta berg. ”For if ye 

 1 Kor 15:28.94
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have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, Remove hence to yon-

der place; and it shall remove; and nothing shall be impossible unto you”.  95

Detta har jag kommit fram till genom att analysera valda delar ur Sören Kierkegaards Avslu-

tande ovetenskaplig efterskrift, en bok i vilken han presenterar sitt filosofiska ”system” på ett 

sätt som han inte gör någon annanstans i sin produktion. Jag avgränsade det omfattande mate-

rialet på över 600 sidor genom att diskutera tre huvudsakliga teman i boken: (1) subjektivi-

tetsbegreppet, (2) meddelelsens dialektik, och (3) omedelbarheten efter reflektionen, vilka till-

sammans skapar ett slags översikt av Kierkegaards tänkande om den kristna trosbestämning-

en. 

En fråga som uppstod under arbetets gång och som skulle kunna vara ett möjligt ämne för en 

framtida undersökning (om så av en student eller av en forskare), är vad Kierkegaards san-

ningsbegrepp får för implikationer för den humanistiska forskningen i stort. För om det nu är 

så, som jag kommer fram till i undersökningen, att sanningen är godhetens form och att denna 

form är mer eller mindre sann allt efter den ”avgjorda subjektivitet” som gör sig gällande i 

texten (eller i livet), vad betyder det för den humanistiska forskningens ideal av ”opersonlig-

het” och ”intersubjektivitet”? Jag tror snarare, liksom Kierkegaard, att den humanistiska 

forskningens raison d’être ligger i att den enskilde individen, genom sin ”avgjorda subjektivi-

tet”, uttrycker en sanning ”som är sannare än registrering av fakta” och att det därför är pro-

blematiskt att, som vetenskapen nu gör, sträva efter ”intersubjektivitet” i kunskapsinhämtan-

det. 

 Matt 17:20.95
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Appendix 

1. Det är en paradox att den kristne å ena sidan bör ”vara fullkomlig” men att han å andra si-

dan, på grund av Arvsynden, är oförmögen till det.  96

2. Det kommer emellertid inte an på hur mer eller mindre fullkomlig han ”är” – vilket endast 

Gud kan avgöra – utan på med vilken innerlig lidelse han strävar efter fullkomligheten. 

3. Det rör sig alltså uteslutande om ett inre förhållande. 

 

4. Detta är också Kierkegaards uppfattning: ”[Den enskilde individens] uppgift är att existe-

rande uttrycka att han hela tiden har den absoluta inriktningen mot det absoluta τέλος”.  97

5. Detta absoluta τέλος är hans egen eviga salighet, som han oupphörligen strävar efter (om än 

han snavar på vägen). 

6. Den som, om än full av brister, strävar efter fullkomligheten av hela sitt hjärta och med hela 

sin själ och med hela sin kraft och med hela sitt förstånd är mera ”kristen” än den som, om än 

full av dygder, har upphört att göra det. 

7. Det är aldrig för sent att börja om från noll, en gång eller tusen gånger, så länge man fortfa-

rande är vid liv. 

8. Därför säger Jesus Kristus: ”Stig upp och gå. Din tro har hjälpt dig”.98

 Jfr Rom 7:18-19.96

 Kierkegaard, II, 110.97

 Luk 17:19.98
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