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Abstract

The aim of this essay is to identify common problems associated with free will and
determinism in two authors, originating from different social contexts. As well as different
time perspectives. The authors and books chosen for this purpose is Brainstorms written by
Daniel C. Dennett, and The Free Choice of the Will by Augustine of Hippo. The essay
identifies two problems: evil and beliefs, and examines how the authors approach these issues
from a hermeneutic framework. With support in the method the essay has furthermore
defined the concepts behind the words determinism and libertarianism, and used these to
navigate the questions it means to present answers to. In addition to the theories above, an
idea analysis has been applied to structure and examine whether the logic behind the
arguments are reasonable. The essay presents the both authors' views on the problems whilst
trying to maintain an objective viewpoint in the process.

The study has reached the following conclusions; The problem with evil is an issue discussed
during a long period of time. Whether you consider yourself an atheist or a religious person
the concern about evil is relevant. The difference of view depends on your philosophy of life.
Daniel C. Dennett approaches the problem with scientific explanations, while Augustine
tends to seek for answers in God. Augustine believes that the problem has its roots in free
will, namely that we are free to choose either sin or virtue. Dennett identifies the same root to
the problem but with a scientific point of view.

The problem with beliefs is approached by the authors with a different stance concerning
both writers. Dennett examines the structure behind our opinions and beliefs, which leads
him to the conclusion that often enough our opinions are not our own, but a product of our
environment. The essay connects this with his view on the deterministic and free universe.
Augustine draws on another aspect of the issue, his main focus is not belief in its broad
meaning, but in the will and need to search for truth and virtue.

Nyckelord: determinism, fri vilja, Augustinus, Daniel C. Dennett, ondska, åsikter
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Som medborgare i ett västerländskt, sekulariserat samhälle likt Sverige är det lätt att

föreställa sig att allt en människa gör, gör hon utifrån sin egna fria vilja. Oavsett om den

viljan grundar sig på kognitiva mönster eller inte. Den fria viljan, valmöjligheter och

självbestämmande är sådant som vi gärna tar för givet idag. Jag kan ju enbart tala utifrån

egna upplevelser och erfarenheter gällande frågan, men jag upplever att begrepp likt dessa

kastas runt utan närmare eftertanke kring vad de faktiskt innebär. Är det frihet enligt FN:s

deklaration över de mänskliga rättigheterna som refereras till? Den aspekten av frihet är

självklart viktig. Hade den inte varit det hade människor inte dagligen kämpat för att

deklarationen ska uppfyllas på alla dess punkter. Denna form av frihet handlar om varje

människas rätt till ett fulländat liv, fritt från förtryck och fullt av valmöjligheter. Men det är

inte den politiska friheten som ska behandlas i denna uppsats. Istället kommer arbetet

centreras kring diskussionen om människan har kontroll över sin vilja och sina handlingar.

Kring det som i vardaglig mening skulle kallas för ödets vara eller icke-vara. Samt de

problem som uppstår när vi funderar kring just detta.

De mest relevanta teorier kring hur den mänskliga viljan är konstruerad går att dela upp i tre

olika synsätt. Libertarianism, determinism och kompatibilism.

Uppsatsens kommer att jämföra och analysera hur resonemanget och synen på fri vilja och

determinism såg ut hos en antik filosof och en samtida filosof. Uppsatsen kommer främst att

behandla filosofen och kyrkofadern Augustinus av Hippos texter. Parallellt kommer den

amerikanska filosofen och kognitionsforskaren Daniel C. Dennetts syn på problematiken att

analyseras. En jämförelse mellan deras tankar lyfts fram i uppsatsens slutskede. Syftet med

uppsatsen är att ge en större förståelse för hur Augustinus förhöll sig till den fria viljan under

sin livstid, det vill säga, för knappt 2000 år sedan. För att komma till botten med Augustinus

synsätt kommer uppsatsen behöva reda ut hur hans definition av den fria viljan såg ut. Vidare

syftar arbetet till att förstå Daniel C. Dennett på samma premisser som Augustinus. Alltså,

vilken är hans syn på determinism och fri vilja och hur har han valt att definiera begreppen.
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När dessa grundläggande principer för att vidareutveckla diskussionen är etablerade är

arbetets uppgift att identifiera vilka problem med fri vilja och determinism de båda

författarna ser och hur de förhåller sig till dessa.

Det intressanta är att de båda filosoferna hör hemma i helt olika epoker. Augustinus tillhör

som sagt de antiken, medan Dennett är en modern filosof. En av arbetets uppgifter är således

att undersöka om det går att finna gemensam mark de två epokerna emellan, eller om de

moderna värdena skiljer sig så radikalt från de antika att någon gemensam mark är omöjlig

att finna. Att få en förståelse för hur synen på determinismen och den fria viljan har

utvecklats mellan den antika tiden och dagens moderna samhälle är intressant då vi som

människor, till stor del, har lämnat de gamla tankarna om vad det är som formar och styr

mänskligt liv. Idag rör vi oss i en allt mer rationell och ateistisk riktning, där det inte är något

högre som antingen styr våra handlingar, eller har gett oss makten att göra det själva. Det

moderna, vetenskapliga tankesättet menar istället att det enbart är vi själva och vår omgivning

som kan påverka våra val. Att försöka knyta samman olika perioder under människans

historia, samt att aktivt leta efter likheter och skillnader är en viktig uppgift som

förhoppningsvis resulterar i en större förståelse för hur den mänskliga uppfattningen om

världen fungerar.

1.2 Syfte och frågeställning

Uppsatsens avsikt är att identifiera konkreta problem som kan identifieras hos de båda

författarna i relation till världen vi lever i. Utöver det syftar arbetet till att undersöka huruvida

dessa problem har sin grund i synen på den fria viljan hos författarna. Arbetet syftar också till

att redogöra för, och analysera, de grunder författarna baserar sina argument på. Textanalysen

kommer till stor del att rikta in sig på hur väl argumentationen i de båda böckerna är

uppbyggd, samt om den faktiskt svarar till vad som med våra sinnen går att uppfatta. En

konsekvens av en sådan analys blir också att den, genom att jämföra författare ur olika

tidsperioder, öppnar för fortsatta diskussion kring ämnet. Analysen bjuder även in till vidare

frågeställningar kring vilket synsätt som är mest relevant för dagens människor.
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Syftet med arbetet leder därför fram till följande frågeställningar:

● Vilka gemensamma problem går att identifiera hos Daniel C. Dennett och

Augustinus? Går dessa att koppla till den fria viljan?

● Hur argumenterar de båda författarna kring de problem som identifierats?

1.3 Val av material och avgränsningar

Eftersom arbetet avser att besvara vilka gemensamma problem som går att identifiera

Augustinus och Daniel C. Dennett, kommer verk av dessa två författare stå i centrum för

undersökningen. Böcker som kommer att analyseras är:

● Brainstorms, av den amerikanska filosofen och kognitionsforskaren Daniel C.

Dennett och

● On The Free Choice of the Will, av kyrkofadern, teologen och filosofen Augustinus av

Hippo.

Att arbetet centreras runt dessa två böcker beror på att uppsatsen eftersträvar att utreda

huruvida synen på fri vilja och determinism skiljer sig mellan författarna Augustinus och

Daniel C. Dennett. Frågeställningarna som kommer att bearbetas syftar till att hitta

gemensamma problem som behandlas av de båda författarna samt att förstå och reda ut

tankegångarna bakom problemen. Böckerna är därför ändamålsenliga eftersom de presenterar

ett brett resonemang i förhållande till flera identifierbara problem. Anledningen till att just

dessa två författarna valdes framför andra, är för att jag vill undersöka hur synen på olika

problem kring den fria viljan skiljer sig mellan två författare med ursprung i helt olika

kontexter. När materialet valdes gjordes det utifrån två olika huvudkriterier. Det första

kriteriet var att författarna skulle ha ursprung i två olika tidsperioder. Den antika och den

moderna. Augustinus levde och verkade mellan åren 354-430. Därför placeras han i den

senantika tiden. Medan Daniel C. Dennett föddes 1942 och är verksam än idag, vilket

placerar honom i den moderna eran.
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Det andra kriteriet jag utgick ifrån när jag valde författarna var att de skulle förstå världen

utifrån två helt olika perspektiv. Den ena skulle tillhöra de religiösa filosoferna och den andra

ha en ateistisk världsuppfattning. Då Augustinus bland annat är både kyrkofader och filosof

passar hans material in under valda kriterier som en religiös filosof. Dennett beskriver sig

själv som ateist och naturalist, vilket innebär att allt i universum har en naturlig förklaring.

Inget övernaturligt existerar. På grund av detta är han en lämplig kandidat att representera den

ateistiska synen på den fria viljan. Blandningen av de båda författarnas material kommer att

bidra till en bred analys av synen på den mänskliga tillvaron i förhållande till den fria viljan

och determinismen.

Slutligen behöver det klargöras att uppsatsen enbart kommer att behandla texterna i syftet att

besvara dess frågeställningar. Den huvudfråga som arbetet eftersträvar att besvara är vilka

gemensamma problem eller begränsningar, som går att identifiera hos Dennett och

Augustinus. Med problem menas inte svårigheter för textens mottagare eller brister i

argumentationen. I denna uppsats definieras problem som de besvär relaterade till den fria

viljan som en människa kan stöta på under livets gång. Exempelvis tar arbetet upp problemet

med ondskan, som en identifierad svårighet som författarna menar existera i förhållande till

livet som människa. Arbetet har inte aktivt försökt att kritisera författarnas argumentation,

men istället belysa ondskan som en svårighet för ett fritt mänskligt liv.

1.4 Teori

Arbetets syfte är att identifiera gemensamma problem hos två författare samt att redogöra för,

och analysera de förhållningssätt de har till dessa problem. Således kommer arbetet att vara

centrerat runt att tolka och förstå två separata texter. Den teori som bäst lämpar sig för denna

uppgift är därför hermeneutik. Ordet i sig härstammar från det grekiska ordet “hermeneuein”

som översatt betyder “att tolka”. Således är huvudsyftet för teorin att tolka och förstå något i

ett sammanhang, samt att få olika förståelser om verkligheten att mötas. Mötet framställs i

arbetet genom att både Augustinus och Dennetts förståelser och tolkningar läggs fram och

möts, samtidigt som jag som arbetets författare applicerar tolkningar på dessa.1 Teorin lämpar

sig då dess fokus är centrerat till just det arbetet vill undersöka. Arbetet vill skapa en

förståelse för de texter som behandlas. Det ska inte bara klargöras vad som framförs i
1 Ödman, P.J, Tolkning, förståelse, vetande: Hermeneutik i teori och praktik, 11
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texterna, utan också ges insikt i varför argumentationen ser ut som den gör.2 En hermeneutisk

teori innehar också vidare lämplighet för arbetets syfte, då uppsatsen genom teorin inte enbart

kommer att kunna genomföra tolkningar av texterna som analyseras, utan också för att få en

förståelse för hur författarna förstår verkligheten. Det innebär att teorin inte kommer att

försöka kritisera texterna utifrån en definition av en objektiv verklighet, men istället förstå

dem utifrån deras egna premisser.3 Under analysdelen av arbetet kommer den hermeneutiska

teorin att utgå från dessa förutsättningarna för att rättvist kunna rekonstruera och analysera

det material som behandlas. Eftersom uppsatsen i grunden är en litteraturanalys är det svårt

att helt separera den valda metoden från teorin, eftersom även metoden kräver att texterna

urholkas och analyseras grundligt. Arbetets syfte, som ovan nämnts, är att förstå de båda

texterna på ett djupare plan samt att utarbeta en självständig tolkning av de problem som

identifieras hos författarna. Därför är teorier som effektivt kan medverka till detta utvalda,

dessa teorier går med enkelhet att applicera på arbetets metod.

För att förstå texterna och analysen av dem från ett djupare perspektiv krävs en definition av

begreppen libertarianism och determinism. Nedan följer en kort redogörelse för hur de olika

begreppen kan förstås. I de två följande avsnitten görs en mer detaljerad beskrivning av dess

historiska bakgrund, vidare förståelse samt relevans för arbetet. Determinismen beskrivs av

Stanford Encyclopedia of Philosophy (SEP) enligt följande: “...determinism is, roughly

speaking, the idea that every event is necessitated by antecedent events and conditions

together with the laws of nature.”4 Determinismen är således en orsaksmetafysisk ståndpunkt

som vill besvara hur företeelser är uppbyggda och ge svar på hur dessa sätts i rörelse. Den

fria viljan, eller libertarianismen kräver en definition där fler aspekter tas i åtanke, och

används ofta för att rättfärdiga Guds handlingar. Det går även att se en tendens till att den fria

viljan används som en förklaringsmodell kring varför vi bör handla moraliskt korrekt. SEP

menar att den fria viljan har två aspekter “...the freedom to do otherwise and the power of

self-determination. [...] an adequate account of free will must entail that free agents are

morally responsible agents and/or fit subjects for punishment”5 Med andra ord är

grunduppfattningen att mänskliga handlingar grundas i den mänskliga viljan och inte i

naturliga eller fysikaliska lagar. Mellan dessa två extremer finns andra uppfattningar som på

5 O’Connor, Timothy, Franklin, Christopher, Free Will, i Stanford Encyclopedia of Philosophy (SEP)
https://plato.stanford.edu/entries/freewill/

4 Hoefer, Carl, Causal Determinism, i Stanford Encyclopedia of Philosophy (SEP)
https://plato.stanford.edu/entries/determinism-causal/

3 Ödman, P.J, Tolkning, förståelse, vetande: Hermeneutik i teori och praktik, 40
2Psykologiguiden, Hermeneutik https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=hermeneutik
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ett, eller fler sätt kombinerar de båda. Kompatibilismen är ett exempel som förutsätter att den

fria viljan existerar, men bara när den först applicerats på ett deterministiskt ramverk.

1.4.1 Determinism

Enligt Encyclopedia Britannica kan determinism definieras som “...the thesis that all events

in the universe, including human decisions and actions, are causally inevitable”6 Förklaringen

korrelerar med definitionen från SEP. Determinismen kan alltså förstås utifrån ett biologiskt

och evolutionärt perspektiv. I enlighet med Charles Darwins teorier om det naturliga urvalet

och genetikens förmåga att stärka egenskaper som ökar chansen för artens framtida

överlevnad, och eliminera motsatta egenskaper. Dennett belyser Darwins teorier i ett tidigt

kapitel i boken. Han menar då att Darwins teorier är så kompletta att vi tvingas att acceptera

den biologiska världen som just determinerad.7 Om vi accepterar Darwins idéer om arv följer

det att vi också accepterar de fysikaliska lagar som existerar. Exempelvis Newtons kraft

&-rörelselagar eller Einsteins relativitetsteori. Dessa bygger på att det finns en utommänsklig

orsak till hur företeelser i naturen och i universum utspelar sig. De sträcker sig också till att

förklara orsaker och konsekvenser av hur mänskligt handlande påverkar världen runtomkring,

och fastslår att universum till en viss grad är determinerad. Detta framgår tydligast i vår

vardag när vi sätter fysiska objekt i rörelse. Sparkar du på en boll med kraften x och

väderförhållandena är vid tidpunkten y, går det att räkna ut exakt var bollen kommer att

landa. Efterföljande händelser, eller effekter av att du sparkade på bollen vid just det tillfället,

är bestämda att spelas ut för att du satte bollen i rörelse. Men vad det var som fick dig att

sparka på bollen är här inte besvarat. Därför är en rent fysikalisk och biologisk definition av

begreppet inte tillräcklig för att besvara de frågor som uppsatsen syftar till att besvara. Även

om dessa aspekter är nödvändiga för att förstå begreppet i sin helhet behövs också en

definition som inkluderar mänskliga handlingar mer konkret.

Begreppet har definierats och förståtts på många olika sätt genom tiden. Ofta är dessa

definitioner lösa och det krävs fler än en för att bygga en enhetlig bild av dess innebörd.8 Två

definitioner har redan angivits som båda innefattar en av determinismens huvudsakliga

8 Hoefer, Carl, Causal Determinism, i Stanford Encyclopedia of Philosophy (SEP)
https://plato.stanford.edu/entries/determinism-causal/

7 Daniel C. Denett, Brainstorms. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1981, 74

6 Britannica, Determinism
https://www.britannica.com/topic/determinism
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ståndpunkter, att handlingar och händelser enbart existerar i relation till något annat.

Antagandet leder till en förenkling i processen att utarbeta en förklaring till allt som sker,

samt ett rationaliserande av kunskap vi kan skaffa oss om livet på jorden. Om allt har ett

orsakssamband elimineras automatiskt en rad scenarier kring tingens natur och det går att

utarbeta förklaringsmodeller på ett mer konstruktivt sätt.9 En sådan förklaring leder också till

att mänskligt beteende går att förklara utifrån huruvida vi blir påverkade eller inte att fatta

vissa beslut. Detta går att exemplifiera med ett fiktivt scenario. Om en utgår från att vi har

kunskap om att en individ har växt upp i en familj där föräldrarna är högutbildade och alltid

varit engagerade i barnets utbildning. Barnet har alltid uppmuntrats att ta skolan på allvar och

har fått positivt förstärkning när studierna har gått bra, och stöd när de har gått mindre bra.

Längre fram i individens liv väljer denne att vidareutbilda sig och inleda en akademisk

karriär. Det deterministiska synsättet skulle i detta fall mena att individens bakgrund var

orsaken till valet av karriär. Det går alltså att finna en förklaring till de val och beslut vi tar

under livets gång. Beroende på vår bakgrund och tidigare påverkan är det mer sannolikt att vi

fattar vissa beslut. Men dessa är inte förutbestämda eller rent av oundvikliga, även om

individen ifråga kan uppleva det som att beslutet var ödesbestämt. Alltså, är det viktigt att

inte blanda samman determinismens princip om orsak och verkan med ett predisponerat

universum, eftersom vi då måste anta att ödet bestäms av en övermänsklig kraft, vilket leder

till att teorin om orsak och verkan faller samman.10

Vad determinismen dock innebär är, som ovan nämndes, att universum är styrt under vissa

naturliga lagar samt att våra handlingar inte kan befrias från dessa. Determinismen menar

också att dessa handlingar är beroende av hur saker förhåller sig runt om oss. Återigen

kommer en definition från SEP att användas:

“The world is governed by (or is under the sway of) determinism if and only if, given a

specified way things are at a time t, the way things go thereafter is fixed as a matter of natural

law.”11

Definitionen ovan innefattar alla de företeelser som är nödvändiga för att ge svar på de frågor

arbetet syftar till att besvara. Världen är styrd av orubbliga principer och våra handlingar är

11 ibid.
10 ibid.
9 ibid.
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en produkt av dessa. Vi är också styrda av de föreliggande händelser som leder upp till att vi

fattar vissa beslut.

Daniel Dennett placeras i denna kategori då hans argument till stor del vilar på att universum

är bundet till determinerade faktorer. Tidigare nämndes att Dennett står för den ateistiska

ståndpunkten i arbetet, det framkommer som tydligast då han erkänner Darwins teorier fullt

ut. Han menar också att våra handlingar styrs av tidigare inflytande och upplevelser. Vilket

gör honom till en god kandidat att försvara determinismens grundläggande ståndpunkter.

Däremot finns det också belägg för att inte placera Dennett i denna kategori, det kommer att

diskuteras i nästa avsnitt.

1.4.2 Libertarianism

Libertarianismen är också den en teori som har varit och fortfarande är föremål för en rad

diskussioner. Vi tenderar generellt att inte vilja avvisa den fullt ut eftersom vi då också skulle

tvingas avvisa att vi har kontroll över våra egna liv. Något som inte är psykologiskt attraktivt.

Enligt libertarianismen existerar den fri viljan fullt ut. Människan innehar en förmåga att

självständigt utstaka sin framtid och är den drivande aktören i allt som sker i dess liv. Det

innebär kortfattat att en individ, oavsett situation, alltid har förutsättningen att välja

annorlunda. Således har individen fullständig kontroll över de egna handlingarna, och kan

alltid välja att agera annorlunda. Tidigare nämndes att determinismen menar att vi är benägna

att följa en viss livsbana då våra tidigare erfarenheter och sättet vi uppfostrades på leder oss

dit. Libertarianismen säger att den vägen är möjlig, men att det också finns många andra

vägar som har lika stor sannolikhet att bli vår verklighet. Det innebär att vi tar den väg vi är

mest motiverade att välja. Skulle vi vilja något annat, hade vi valt en annan väg. Således vilar

libertarianismen på antagandet att vi alltid kan välja annorlunda.

“The freedom to do otherwise does not require that you are able to act contrary to your

strongest motivation but simply that your action be dependent on your strongest motivation in

the sense that had you desired something else more strongly, then you would have pursued that

alternative end.”12

12 O’Connor, Timothy, Franklin, Christopher, Free Will, i Stanford Encyclopedia of Philosophy (SEP)
https://plato.stanford.edu/entries/freewill/
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I en värld där vi har full kontroll över våra handlingar, och handlingarna inte har någon

djupare mening i form av naturliga lagar som styr dem. Måste också frågan om ansvar samt

vad det innebär att handla rätt och fel lyftas.13 Britannica väljer att sammanfatta

libertarianismen som “...the supposed power of capacity of humans to make decisions or

perform actions independently of any prior event or state of the universe.”14

Under perioden då Augustinus skrev On the Free Choice of the Will går det att placera

honom under denna kategori då han menar att den fria viljan existerar i människan, då Gud

har försett oss med den. I boken följer läsaren med i ett samtal som leder fram till varför så

måste vara fallet. Augustinus menar att, för att vi ska förstå Guds natur måste vi först syna

oss själva. Vi måste komma till insikt kring att synd grundar sig i begär. För att bli av med

dessa begär måste vi inse att vår hjärna, eller vårt sinne (mind) har kontroll över dessa.15 När

vi förstår det kommer resultatet bli att människan lever ett dygdigt liv fritt från synd och då

kan vi inte heller påverka andra individer att handla på ett visst sätt, eftersom en sådan

handling leder tillbaka till begäret att kontrollera en annan individ. På liknande sätt fungerar

Guds makt över allt levande. Gud har makten att styra vår vilja, men han gör det inte,

eftersom det skulle vara en felaktig handling.16

Även om Dennett till viss del går att placera i denna kategori hör han inte fullt ut hemma där.

Istället vill jag placera honom i mitten av de två alternativen. I kompatibilismen, då han

menar att företeelser är förutbestämda genom orsak och verkan, men det finns fortfarande en

sannolikhet att utfallet av en händelse ser ut på flera olika sätt. Han menar också att

människan alltid har ett val, även om kognitiva scheman och genetik spelar en roll i hur vi

utvecklas. Det som är viktigt att förtydliga är att Dennett lägger stor vikt vid att låta de båda

synsätten mötas. Då han menar att libertarianismen och determinismen var för sig inte ger en

korrekt bild av hur verkligheten bör förstås utifrån. Eftersom de båda uppfattningarna i strikt

mening utesluter att individer faktiskt behöver ta ansvar för sina handlingar, samt begränsar

den fria viljan i sin konkreta form. 17

17 Closer to truth, Daniel Dennett - What is free will?. 2014
16 ibid.,19

15 Augustinus, On the Free Choice of the Will, On Grace and Free Choice and Other Writings. New York:
Cambridge University Press, 2010. 17

14 Britannica, free will
https://www.britannica.com/topic/free-will

13 O’Connor, Timothy, Franklin, Christopher, Free Will, i Stanford Encyclopedia of Philosophy (SEP)
https://plato.stanford.edu/entries/freewill/
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1.5 Metod

Eftersom detta arbete är en studie av redan existerande litteratur, där syftet är att förstå

uppfattningarna på ett djupare plan. Är en passande metod en som avser att klargöra dessa

genom någon form av litteraturanalys. Den metod som jag anser mest lämplig i relation till

arbetets frågeställningar och syfte är därför en innehållslig idéanalys. Syftet med en sådan ska

enligt Carl-Henric Grenholm vara att beskriva och tydliggöra innehållet i en text samt att

klargöra de ståndpunkter som texten tar. Ett vidare syfte med en idéanalys är att granska de

logiska samband som utgör textens resonemang.18

Som tidigare nämnts går arbetets teori och metod hand i hand i arbetet, och är svåra att

särskilja. Då syftet är att studera två texters bakomliggande resonemang valdes hermeneutik

som teori. Av den anledningen blev en innehållslig idéanalys ett naturligt val för arbetet att

utgå ifrån då den lägger grunden för att texterna ska kunna tolkas så genomgripande som

möjligt. I tolkandet av text

Den första delen av Grenholms beskrivning av den innehållsliga idéanalysens uppgift har att

göra med hur arbetet har tydliggjort texternas innehåll. Den aspekten av analysen har

kopplats till den första delen av frågeställningen. Nämligen att reda ut vilka problem som är

identifierbara hos de båda författarna. Idéanalysen är lämplig till detta av den anledningen att

den söker att förenkla och upplysa läsaren om vad det är som faktiskt sägs i texterna. Och på

så vis rekonstruera och förtydliga det resonemang som förs av författarna.

Den andra delen av Grenholms förklaring om hur en innehållslig idéanalys bör genomföras

har att göra med att hur väl arbetet reder ut de logiska samband som texterna presenterar.

Denna aspekt av idéanalysen ger därför stöd till att besvara den andra delen av

frågeställningen, som syftar till att reda ut författarnas försvar av sina ståndpunkter. Vilka

logiska grunder menar författarna håller upp respektive förhållningssätt?

Med bakgrund i detta har uppsatsen identifierat olika problem som Daniel Dennett och

Augustinus menar existera i förhållande till hur och varför vi handlar. Dessa problem har

18 Grenholm, Carl-Henric. Att förstå religion: Metoder för teologisk forskning. Lund: Studentlitteratur, 2006,
213-214

https://www.youtube.com/watch?v=joCOWaaTj4A
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sedan ställts i förhållande till hur deras syn på den fria viljan och determinismen framträder.

Genom att reda ut dessa samband har uppsatsen sedan kunnat klargöra hur författarna

förhåller sig till problemen. Det vill säga, vilka förklaringsmodeller och lösningar på

problemen som tydliggjorts i deras resonemang. Samt undersökt huruvida dessa slutsatser är

applicerbara i relation till de resonemang som de fört.

1.6 Forskningsläge

Fri vilja är ett centralt begrepp inom religion och har därav behandlats av både teologer och

religionsforskare under lång tid. Den moderna forskningen riktar sig främst in på metafysiska

frågor kring hur relationen mellan fri vilja och ett determinerat universum förhåller sig till

varandra. Diskussionerna gällande detta begränsas inte heller till dessa två alternativ, men

förhåller sig också till det faktum att alternativen både kan kombineras och utesluta varandra.

Ingen av dessa alternativ tycks komma undan realiteten att det i vardagen känns som att våra

handlingar utförs av fri vilja. Eftersom det är enkelt för oss att urskilja en handling som görs

av tvång, och en som görs frivilligt. Att kunna bevisa vilken av teorierna som stämmer är en

omöjlig uppgift. Vad som diskuteras är istället vilket av alternativen som är mest rimliga och

varför.

Frågan har behandlats dels av religionsforskare men också inom fälten för psykologi och

naturvetenskap. De senare två till stor del lutar åt att acceptera determinismen som en

sanning. Newtons rörelselagar konstaterar bland annat att alla handlingar måste ha en

jämbördig och motsatt reaktion. Denna aspekt av ontologin baserar även Daniel Dennett flera

av sina argument på. Dennett är inte enbart benägen att hålla med naturvetenskapliga

påståenden som detta men också de påståenden som gjorts inom psykologiforskningen. Här

har behaviorismen en ledande roll i frågan om determinism och fri vilja. Ett av de mest kända

exempel är Ivan Pavlovs experiment gällande klassisk betingning. Pavlov kom fram till att

betingning kan användas för att frambringa ofrivilliga kroppsliga reaktioner hos hundar.19

Något som bevisar att levande ting till viss del saknar kontroll över vissa kroppsliga

reaktioner. Annan forskning har också gjorts på området som förstärker att vi även saknar full

19 Johnson, Andrew. Behaviorism: Classical Conditioning, Pavlov and Watson. 2014.
https://www.academia.edu/8468278/BEHAVIORISM_CLASSICAL_CONDITIONING_PAVLOV_AND_WAT
SON
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kontroll över mentala reaktioner. Det mest konkreta exempel på sådana reaktioner nås genom

att studera människor som har upplevt något traumatiskt. Hos en traumatiserad person kan

flera ofrivilliga mentala reaktioner visa sig, i form av återkommande mentala bilder,

undvikande beteende och uppvisande av stark nervositet. Utmärkande för dessa människor är

att denna förändring i personligheten inte uppvisades innan den traumatiska händelsen.20

Dessa två exempel från psykologin visar till viss del att människan inte alltid kan välja fritt

över hur de reagerar på visst stimuli. Denna forskning är relevant för detta arbete eftersom det

behandlar texter av Daniel Dennett. Dennett diskuterar filosofiska spörsmål, men tar ofta

utgångspunkt i frågor som rör både psykologin och naturvetenskapen.

I religionsforskningen är konsensus inte lika stark åt determinismens fördel. Här finns ett

stort utrymme för diskussion i förhållande till vad bibeln säger om den fria viljan kontra

determinismen. Diskursen har lett till många kontroverser inom teologin och

religionsvetenskapen. Den första att på riktigt uppväcka frågan kring determinsim eller frihet

i en kristen kontext var Augustinus.21 Dilemmat kan illustreras med hjälp av ett citat från 5

Mosebok 30: 19-20, som talar både för och emot den fria viljan i olika utsträckning.

(19) Idag lägger jag fram för er livet och döden, välsignelsen och förbannelsen. Himlen och

jorden blir vittnen till ert val. Ni ska välja livet för att få leva, ni och era efterkommande,

(20) genom att älska Jehova, er Gud, lyssna till honom och hålla fast vid honom. För Jehova

ger er liv och kan låta er leva länge i det land som han lovade att ge era förfäder Abraham,

Isak och Jakob.

Citatet talar alltså för den fria viljan då det uttryckligen säger att människan är beskaffad med

det fria valet. Men underförstått i texten går det också att urskilja att valet måste se ut på ett

visst sätt för att anses vara gott. Människan måste välja att leva under Gud och bibelns ord

för att vara förtjänta av liv. Detta är bara ett av de citat som hade kunnat användas för att

upplysa om tvetydigheten kring budskapet i bibeln. Men underförstått är att den kristna kanon

som helhet har gett upphov till en rad diskussioner och synpunkter på hur, och om, människan

är inrättad med fri vilja.

21 Rasmussen Tarald, Thomassen, Einar. Kristendomen: En historisk introduktion. Artos Norma Bokförlag,
2007, 127

20National Library of Medicin. Understanding the Impact of Trauma. Treatment Improvement Protocol (TIP)
Series, No. 57.
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2. Analys

2.1 Problemet med ondskan enligt Augustinus

Augustinus bok On the Free Choice of the Will består av en dialog mellan honom själv och

Evodius. Samtalet dem emellan leder fram till att olika problem kring den fria viljan

identifieras. Ett av dessa problem är problemet med ondskan, eller teodicéproblemet.

Problemet är så pass centralt hos Augustinus att boken inleds med att Evodius ställer frågan:

“Please tell me whether god is not the author of evil.”22 Augustinus svarar då genom att

framföra ett resonemang, i form av påstående och frågor till sin samtalspartner för att komma

fram till slutsatsen. Augustinus menar bland annat att Gud är genomgående god och aldrig

skulle vara orsaken till att något ont sker i världen. Detta antagande, menar han att vi måste

göra eftersom något annat ställningstagande skulle vara blasfemiskt.23

Antagandet om Guds godhet och rättvisa kommer Augustinus fram till genom att först dela in

ondskan i två kategorier, där den ena innebär att någon utför en ond handling. Medan den

andra formen av ondska handlar om att någon blir utsatt för en ond handling. Augustinus

menar att Gud är rättvis och därför måste straffa dem som utför onda handlingar. Däremot

skulle han aldrig utsätta någon för ondo utan att den individen själv är orsaken till att den

bestraffas. Samtidigt som Gud straffar de som begår onda handlingar belönar han också dem

som utför goda handlingar. Därav stärks påståendet om Guds rättvisa. Av denna anledning

menar Augustinus att onda handlingar kommer från människan själv. Individen måste välja

att utföra en ond handling för att den ska ske. Detta, tillsammans med Guds straff av dessa

handlingar menar Augustinus bevisar att den onda handlingen sker av fri vilja.24 Argumentet

hänger enbart samman om de grunder Augustinus vilar det på stämmer. Det vill säga, att

frågan om Gud aldrig skulle utföra en ond handling, som inte är ett straff, måste ställas.

Problemet med ondskan mynnar alltså ut i att Augustinus vill hålla fast i sin tro på en god

Gud, samtidigt som han har identifierat att ondskan existerar i världen. Eventuellt är det detta

problem som senare får Augustinus att ändra sin syn på den fria viljan helt. Citatet nedan

24 ibid., 3
23 ibid., 3
22 Augustinus, On the Free Choice of the Will, 3

16



förstärker det dilemma som Augustinus står inför i sitt försvar av Gud och den fria viljan.

“Now we believe that everything that exists comes from the one God, although God is not the

author of sins. But this is the sore point: If sins come from the souls that God created, and

those souls come from god, how is it that sins are not almost immediately traced back to

god?”25

Vi antar att de påståenden om Guds natur och tillvaron i världen som tidigare nämndes är

sanna. Situationen leder snabbt fram till att individen som vill hålla fast i sin tro på den goda

guden, måste försvara och förklara de onda handlingar som sker i världen. Hittills i

resonemanget har detta förhållningssätt lett fram till påståendet att Gud straffar den som utför

onda handlingar, och belönar den som utför goda handlingar. Fram till denna tidpunkt har

dock inte frågan om vad det är som driver de onda handlingarna besvarats av Augustinus. Det

har bara förklarats vad det är som inte driver dessa handlingar, samt att handlingarna sker av

den egna fria viljan.

När Evodius ställer frågan kring varför individer då väljer att utföra onda handlingar

återberättar Augustinus hur frågan besvärade honom under en lång tid när han var yngre.

Frågan hade blivit stor för honom och svaret på den, var under hans ungdomstid omöjligt att

förstå. Avsaknandet av förståelse fick i sin tur honom att falla från Guds väg. Augustinus

berättar om stor smärta och ångest över tillståndet han befann sig i. Men menar även att när

människor känner att de inte förstår Guds väg, måste tron ändå finnas kvar i dem. För utan

tro, går det inte att komma till sann förståelse.26 I detta fall är det inte bara ondskan i sig som

är svår att förstå. Utan kombinationen av att ondskan existerar, samtidigt som Gud har skapat

allt levande på jorden. Att försöka förklara och förstå varför detta samband existerar,

samtidigt som en ska hitta ett plausibel lösning på varför denna ondska då inte kan ledas rakt

tillbaka till den som skapade allt. Kan kännas som en otroligt stor och svår uppgift. Kanske

ligger det egentliga problemet inte i ondskan i sig, men i att frigöra ansvaret för ondskan från

Gud. Problemet kan vid första anblick verka omöjligt att reda ut. Det är lätt att få känslan av

att Augustinus presenterar ett cirkelargument, där resonemanget utvecklas i förhållande till

det redan uttänkta svaret på den.

26 ibid., 5
25 Augustinus, On the Free Choice of the Will, 5
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För att följa argumentationen vidare, är nästa steg att Augustinus kommer fram till att alla

onda handlingar eller synder, grundar sig i desires, eller begär. Exempel på onda handlingar

som behandlas i texten är otrohet, mord och hedonism.27 Resonemanget leder fram till att

dessa gärningar går att härleda tillbaka till just begär. Sexuellt begär, begär att leva fritt från

rädsla eller ett begär att få makt över en annan person. Det förtydligas också att alla

människor har begäret att leva fritt från rädsla. Samt att synden inte nödvändigtvis ligger i

själva handlingen, men i dess bakomliggande orsaker.

“Then perhaps lust is the evil in adultery, and you will run into difficulties as long as you are

looking for evil in the outward visible deed.”28

Det finns dock en skillnad i hur goda, respektive onda människor tillgodoser det begär som

skulle kunna leda till synd. En god individ gör detta genom att vända sin kärlek bort från de

ting som de kan riskera att förlora. Medan en ond individ istället ser till att eliminera de ting

som förhindrar ett liv fritt från rädsla. På så vis hamnar de i scenarion där de begår onda

handlingar.29 Ett sådant liv beskrivs i texten som ett tillstånd som inte kan beskrivas som liv,

men snarare som död. Det går alltså att anta att Augustinus baserar sitt argument på ett

mycket svartvitt antagande, som helt enkelt innebär att de som utför onda handlingar inte har

en fast tro på Gud. Medan de som inte utför dessa handlingar har en tro på Gud. En tolkning

av detta skulle kunna vara att Augustinus menar att goda handlingar symboliserar liv och är

förenliga med Gud. Samtidigt som onda handlingar då symboliserar död, och är oförenliga

med Gud. Vi vet också sedan tidigare att textens andemening är att Gud är genomgående god

och inte kan ställas ansvarig för ondskan som sker på jorden. Resonemanget leder oss således

fram till att Gud är liv och godhet och av den anledningen kan ondska inte ledas tillbaka till

honom. Onda handlingar måste därför vara ett resultat av människans fria vilja, på samma

sätt som goda handlingar är ett resultat av denna vilja. Frågan som dock ännu inte har

besvarats är vad det är som gör att Gud har skapat människan med en inneboende frihet. Gud

är allsmäktig och skulle kunna ta ifrån människan den lust som leder till att vissa individer

väljer ondska före godhet.

För att förstå varför det förhåller sig på det sättet menar Augustinus att vi måste förstå vad det

är som skiljer människor från djur. Och att det är vad som i texten kallas “reason”, det vill

29 ibid., 9
28 ibid.,7
27 Augustinus, On the Free Choice of the Will, 7
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säga, vårt förnuft. Djuren styrs enbart av drivet att överleva och undvika obehag.30 Förnuftet

skiljer oss från djuren eftersom det är det som kan förhindra oss från att agera på irrationella

impulser inom oss. En person som fullt ut har insett detta, det vill säga, som är i kontroll över

sina impulser, kallas för vis. Impulser i detta fall kan även innefatta de begär som tidigare

nämndes. En människa som, genom sitt förnuft har tagit kontroll över de begär och impulser

som leder till synd är därför vis.

Det förhåller sig på detta sätt eftersom världen är bunden till att fungera utifrån “supreme

reason”, en evig och oföränderlig lag, inrättad i skapelsen av Gud. De som lever enligt lagen

lever sitt liv baserade på eviga ting. Så som kunskap, kärlek och sanning och får på så vis ett

långt liv. Här befinner sig den som kategoriseras som vis. Blir en individ istället hänförd av

lusten och förs till de temporära tingen kommer denna person att bli straffad. Augustinus

menar också att alla mänskliga och temporära lagar som finns bör baseras på den eviga lagen.

Lagen går att beskriva den som en moralisk kompass som existerar inom människan.31 Att

leva enligt denna och då ta kontroll över sina impulser innebär att man lever i linje med Gud.

Något som är ett outtalat mål hos Augustinus. Grundat på dessa premisser är det därför

omöjligt för någon fylld av lust och laster att vara starkare än någon som är fri från lust och

lever ett dygdigt liv. I texten kommer Evodius och Augustinus sedan fram till att en sådan

person fullt ut är en rättvis och rationell person. Samt att det enbart är Gud som kan ställa sig

över denna. En rättvis och rationell person, fri från laster skulle i sin tur inte påverka någon

att handla på ett specifikt sätt, gott eller ont. Då den personen förstår att den fria viljan är

centralt för att utveckla det kvalitéer som behövs för ett gott liv. Av densamma anledning

skulle heller inte Gud påverka någon på detta sätt. Här är ordet skulle centralt. Tidigare

etablerades faktumet att Gud faktiskt är allsmäktig och har möjligheten att beröva människan

på den fri viljan. Men de kvalitéer han besitter gör att han inte skulle agera på ett sådant sätt.

Eftersom de inte skulle gå i linje med hans eviga rättvisa och dygd.32

Boyd och Thorsen skriver i Christian Ethics and Moral Philosophy om The Divine

Command Theory. En teori som främst handlar om att handlingar är goda för att Gud har

befallt dem. Teorin presenterar tanken om Guds allsmäktighet, men utgår inte ifrån att Gud

nödvändigtvis måste handla utifrån den mänskliga definitionen av godhet, som Augustinus

32 ibid., 19
31 ibid., 12,13
30 Augustinus, On the Free Choice of the Will, 15
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menar. Istället ställer teorin ett frågetecken kring om människans definition av godhet

nödvändigtvis måste motsvara det Gud menar är godhet.33 När teorin appliceras på

Augustinus resonemang tydliggörs de brister som existerar i det. Nämligen antagandet om

Guds natur. Även om Augustinus för ett utvecklat och applicerbart resonemang kring

problemet, gör han fortfarande antaganden som varken kan bevisas eller motbevisas. Inte

heller resonemangen i The Divine Command Theory kan bevisas. Men när man ställer de

båda texterna mot varandra uppdagas ett annat ontologiskt problem. Hur kan vi egentligen

veta något om Gud, eller basera våra teorier på antagande kring hur han borde vara, eller bete

sig? Det finns en reell risk att sådana antaganden blir godtyckliga och enbart får syftet att

försvara den egna teorin, istället för att centreras kring det verkliga syftet, som således borde

vara att förstå Gud och hans natur. Uppgiften att besvara denna fråga är dock omöjlig. Istället

för att lösa problem likt detta, borde den centrala uppgiften för forskningen vara att förklara

konkreta problem kring religionen.

Tidigare i avsnittet klargjordes det att Augustinus menar att ondskan går att härleda till att

människan har denna fria vilja. Utan fri vilja, menar han att ondskan skulle elimineras från

jorden. Men ett sådant scenario är inte möjligt om Guds natur ser ut som Augustinus menar

att den gör. Problemet hos Augustinus ligger således i att människan hela tiden måste välja att

agera gott och utifrån den universella, eviga lag Gud har inrättat. Det är alltså valet att handla

ont som är problemet enligt Augustinus, inte möjligheten till att välja. Det bör alltså läggas

vikt vid att belysa att dessa två ska särskiljas. Valet och möjligheten till val får inte användas

synonymt med varandra eftersom den förklaringsmodell Augustinus bygger upp för att förstå

ondskan i världen då faller samman. Distinktionen mellan dessa är också viktig vid

behandlandet av Dennetts texter. Men inte av samma anledning som i läsandet av Augustinus.

2.2 Problemet med ondskan enligt Daniel C. Dennett

Dennett angriper problemet från ett annat djup än vad Augustinus gör. Här behöver den fria

viljan inte försvaras utifrån en gudstro, men i stället utifrån tron på moraliskt korrekt

handlande. Istället för att se den fria viljan dels som en förutsättning för gott handlande går

det att påstå att Dennett ser denna enbart som ett problem. Kortfattat går det att påstå att både

33 Craig A. Boyd, Don Thorsen, Christian Ethics and Moral Philosophy: An introduction to issues and
approaches. Ada: Baker, 2018, 64,65
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Dennett och Augustinus identifierar att ondskan är ett problem på grund av den fria viljan,

men de har olika synsätt på hur denna påverkar individen. Dennett talar inte rakt ut om

ondskan som ett problem. Men det går att identifiera den som ett problem baserat på de

grunder hans argument mot fri vilja och för determinism vilar på. Det går alltså att finna

samma problem hos Dennett som hos Augustinus, men utifrån en annan referensram.

Dennett är alltså delvis en motståndare till att människan skulle vara inrättad med helt fri

vilja. Han menar att en sådan förutsätter att allt som sker, sker som ett resultat av ett

slumpartat händelseförlopp. Om så är fallet skulle vi som människor inte behöva ta ansvar för

några av de handlingar vi utför. Eftersom de handlingarna också skulle vara resultatet av en

slump. Detta skapar problem i förhållande till hur vi agerar mot varandra. Han ser också ett

problem i om vi skulle utgå från att den fria viljan existerar fullt ut, leder det till att vi måste

börja ifrågasätta varför vi ska handla utifrån vissa moraliska principer..34

Han menar alltså, för att vi som individer ska kunna hållas ansvariga för våra handlingar

måste det till viss utsträckning existera en fri vilja. Människan har möjligheten att kontrollera

vilken bana våra liv rör oss på, men inte händelserna som sker på den banan. Därför är det

rimligt att definiera Dennetts syn som kompatibilistisk. En blandning mellan determinism och

libertarianism. Det vill säga att fri vilja existerar i den mån att vi alltid kan välja att agera

annorlunda i en situation. Men vi kan inte välja, eller påverka resultatet av dessa val. Alltså,

när vi står inför ett val så kan vi välja både handling a och handling b som respons.35 Världen

är enligt honom determinerad till den grad att om någon kastar en boll mot dig är den

bestämd att träffa dig. Såvida du inte fattar beslutet att ducka.36 Våra liv är alltså

determinerade att följa en viss kurs, men vi har också möjlighet att kontrollera eller förändra

denna kurs. Denna möjligheten att kontrollera vilken riktning ens liv tar är viktigt för

Dennett, eftersom det innebär att vi kan hållas ansvariga för de handlingar vi väljer.

Vidare menar Dennett menar att tron på den allsmäktiga goda guden är falsk. Och att allt på

jorden styrs utifrån en naturlig mekanik och går att klargöra med hjälp av en vetenskaplig

förklaringsmodell. Trots denna stora skillnad i världsuppfattning resonerar de båda författarna

36 Closer to truth, Daniel Dennett - What is free will?
https://www.youtube.com/watch?v=joCOWaaTj4A

35 Ibid., 233-234
34 Dennett, C, Daniel, Brainstorms, 233-234
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kring samma problem, nämligen ondskan. Vad den grundas i och hur vi blir av med den.

Avsaknaden av en Gud i Dennetts synsätt bidrar både med begränsningar och möjligheter.

Han blir begränsad i den mån att ofördelaktiga händelseförlopp måste kunna förklaras på

andra vis än att de skedde av Guds vilja. Begränsningen sträcker sig också till att en

förklaringsmodell kring varför vi ska handla enligt vissa etiska föreskrifter måste utarbetas.

Denna modell måste utgå utifrån andra metafysiska grunder än vad den religiösa behöver.

Den kan alltså inte grunda sig på den spirituella faktorn som religionen tenderar att falla

tillbaka på. Samtidigt som dessa punkter kan ses som begränsningar, kan de också vara

möjligheter. Möjligheter att expandera sin världsuppfattning utanför religiösa ramverk. Samt

ge en förklaring till medvetande och handlande utifrån ett vetenskapligt perspektiv.

Problemet med den fria viljan hos Dennett går alltså att koppla till hans syn på ansvar för

handlingar och i sin tur ansvar för de onda handlingar som begås i världen. Han menar alltså

att det går att bevisa att våra handlingar är determinerade, alltså inte är frivilliga. Detta gör

han genom att jämföra den mänskliga hjärnan med förprogrammerade maskiner. Här visar

Dennett den vetenskapliga styrka hans teorier har ifråga om att kunna förklara samband och

handlingars essens utifrån andra grunder än Augustinus. Dennett använder ofta den

schackspelande datorn för att förklara sin tankegång. I en schackspelande dator är responsen

som kommer att ges förutbestämd i relation till det drag som matas in i maskinen. Här menar

Dennett att den mänskliga hjärnan fungerar på samma sätt. Vi reagerar ofta på reflexer eller

impulser. När någon slår mot oss så rycker vi till och förflyttar våra armar för att skydda

känsliga delar av kroppen.37 Hade handlingarna varit helt frivilliga hade dessa reflexer inte

existerat enligt Dennett. Det går att dra en parallell till den klassiska betingningen som

nämndes i ett tidigare avsnitt. Vi vet att det gör ont att bli slagna, av den anledningen försöker

vi, genom instinkt, skydda oss mot smärtan ett slag skulle innebära.

Resonemanget kan dock kritiseras till viss del. Kan verkligen reflexstyrda reaktioner

användas som argument för att den fria viljan existerar? Bevisar ett sådant faktum inte enbart

att vi har en inbyggd instinkt att skydda våra kroppar från skada? Av erfarenhet vet de flesta

människor att dessa reaktioner, även om de är reflexstyrda, går att kontrollera om vi är

medvetna om att någon kommer att slå mot oss. Kanske handlar frågan om den fria viljan i

detta fall, mer om vilken grad av medvetenhet vi har i förhållande till vår omgivning. Är vi

37 Dennett, C. Daniel, Brainstorms, 245
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medvetna om denna kan vi styra våra reaktioner. Är vi omedvetna, kan vi inte det. Till viss

grad bevisar alltså argumentet att den fria viljan är begränsad i vissa situationer, men det kan

inte användas för att förneka den fria viljan fullt ut.

För att ta resonemanget kring den förprogrammerade datorn och den mänskliga hjärnan

vidare resonerar Dennett också kring vad som skulle kunna hända om människors

medvetande fullt ut blev till datorer. Alltså, inte som de naturligt fungerar. Att vi reagerar på

stimuli utifrån tidigare erfarenheter och upplevelser. Men att vi faktiskt fick ett implantat i

våra hjärnor som skulle avgöra alla våra handlingar utifrån den programmering som är

tillgänglig. På detta sätt elimineras den fria viljan fullt ut. Det existerar i en sådan situation

ingen mötespunkt där determinismen möter libertarianismen på ett organiskt vis. Istället blir

vi människor helt determinerade att handla på ett specifikt sätt utifrån de stimuli vi utsätts för.

På detta hypotetiska vis menar Dennett att alla onda handlingar skulle kunna försvinna.

Eftersom våra hjärnor då inte skulle ha möjligheten att agera på ett sätt som skadar andra

individer. Här försvinner inte bara aspekten av den fria viljan som Dennett menar existerar.

Våra hjärnor och handlingar blir dessutom helt mekaniskt styrda. Alltså, vi blir bestämda att

agera utifrån de mekaniska mönster som naturligt existerar. På så vis försvinner också det

som bestämmer en människas personlighet och dess individualitet. Vilket i sin tur leder till att

vi behöver se på människor som objekt istället för autonoma individer.38

Även om en värld där ondska inte existerar är åtråvärt är avlägsnandet av möjligheten för

individer att välja ondska inte lämpligt. En teknologisk lösning på problemet med ondskan är

därför ohållbar, även om den teoretiskt sätt skulle fungera. Riskerar vi att förinta delar av det

mänskliga medvetandet som vi idag inte har full förståelse kring existerar.39 Dessutom måste

vi ställa oss frågan om tillvägagångssättet för att eliminera ondskan verkligen uppfyller det

som det säger sig vilja uppnå. Att radera en persons autonomi i säkerhetens namn kan aldrig

anses vara en god handling. Även om detta skulle leda till vissa positiva konsekvenser för

samhället som helhet. Måste vi också se till vad det också förstör i samhället och i individen.

Då dessa är mer än maskiner som fungerar utifrån vissa normativa föreskrifter. Individen och

samhället är också kultur, meningsskiljaktigheter, misslyckanden och framgångar; en

organism som ständigt är i en dynamisk utveckling med varandra. Tar vi bort detta har vi

39 ibid., 252, 253
38 ibid., 254
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istället för att eliminera ondskan, ökat den. Vilket är motsatsen till det ursprungliga syftet

med ett implantat som raderar ondska.

Vidare resonerar Dennett kring vilka handlingar vi således kan hållas ansvariga för. Vi kan

enligt honom inte hållas ansvariga för saker vi gör om vi accepterar den fria viljan fullt ut.

Eftersom då, som ovan nämnt, är allt en slump. Och en slumpmässig händelse tenderar vi att

inte skuldbelägga de individer som blivit utsatta, eller utsatt någon för. Om en individ

snubblar och råkar knuffa omkull en annan människa på marken så att denna skadas. Är det

generellt accepterat att befria den snubblande personen från skulden över den andres skada.

Händelsen skedde ju av något som skulle kunna kallas för en slump. Istället bör vi enbart

hållas ansvariga för de handlingar vi utför medvetet och avsiktligt.40 Att en människa kan

hållas ansvarig för sina handlingar är viktigt om vi vill leva i ett samhälle där ondska och

dåliga handlingar begränsas. Dennett menar alltså att ett libertarianskt synsätt tar bort

möjligheten att hålla individer ansvariga för sitt handlande. Samtidigt menar han att ett helt

deterministiskt synsätt har samma effekt.

Problemet diskuterades ovan i förhållande till det hypotetiska implantatet i människors

hjärnor. I en sådan situation skulle vi, enligt Dennett, inte heller kunna hålla människor

ansvariga för sina handlingar. Eftersom de faktiskt inte hade något annat val än att agera som

de gjorde. Argumentationen leder således till att både determinismen och libertarianismen,

dragna till sin gräns, får samma utfall. Nämligen att handlingar blir meningslösa och ingen

kan ta ansvaret för dem. Av den anledningen menar han att en kombination av de båda är det

enda rimliga för att försäkra att människor kan hållas ansvariga. Samt för att säkerställa att

människor har ett val att agera gott eller ont. Längre än så går det i dagsläget inte att komma

gällande problemet med ondskan hos Dennett. Eftersom andra metoder istället skulle

resultera i att motverka det arbete de från början syftade till att slutföra. Allt vi kan göra är att

hoppas att så många människor som möjligt väljer att följa den väg av deras liv som leder till

godhet.

40 ibid., 247
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2.3 Problemet med tro och åsikter enligt Daniel C. Dennett

Människan skiljer sig från djuren på några väsentliga punkter. Augustinus tar upp detta i det

första kapitlet av boken On the Free Choice of the Will. Han menar då att denna skillnaden

främst grundar sig i att vi har ett förnuft som djuren saknar.41 Daniel Dennett tar upp Norman

Malcolms argument från Thoughtless Brutes. Malcolm menar att det finns en ofta ignorerad

skillnad mellan “...thinking that p and having the thought that p..”.42 Det innebär alltså att en

hund kan tro att det finns en ekorre i ett träd och av den anledningen skäller den. Men den

kan däremot inte ha en tanke om att det skulle kunna finnas en ekorre i trädet. Eftersom en

sådan mental aktivitet hör till människorna, inte till djuren. Den stora skillnaden mellan djur

och människor är alltså att människan har förmågan att forma åsikter, övertygelser och

önskningar. Medan djuret enbart kan ha föreställningar om hur saker för tillfället är.43

Resonemanget ovan håller Daniel Dennett med om till viss del, han menar dock att det krävs

vissa tillägg för att argumentationen ska vara hållbar. Kapitlet How to Change Your Mind i

boken Brainstorms syftar till att besvara det Anette Baier lägger fram i essän Change of

Mind.44 Av den anledningen använder Dennett, Baiers argument som utgångspunkt för sina

egna tankar. När Dennett således påstår att han delvis håller med Malcolms argument, tar han

avstamp i Baiers text för att förklara sin egna ståndpunkt.45 Efter att ha gjort det, leder

Dennetts tankar fram till att djur kan ha övertygelser, men de kan inte ha åsikter.

Huvudfrågan i kapitlet centreras således kring vad dessa övertygelser och åsikter innebär för

varje individ, samt hur dessa vid vissa tillfällen kan komma att förändras helt.

Daniel Dennett menar att Ronald de Sousa i How to Give a Piece of Your Mind uttrycker

något, som tillsammans med Baiers idéer ger en komplett bild av hur den mänskliga hjärnan

fungerar i förhållande till våra åsikter och trossystem. Samt i förhållande till hur dessa kan

förändras. Den del av de Sousas teori som Dennett ställer sig bakom är att vi behöver

särskilja övertygelser och instämmande. De Sousa menar att övertygelser tillhör en kategori

av fenomen som bör beaktas som intellektuellt lägre stående. Medan instämmande kan

kategoriseras som dess motsats. Alltså, något högst intellektuellt, som enbart människor har

45 ibid, 301
44 ibid., 300
43 ibid., 300
42 Dennett, C. Daniel, Brainstorms, 300
41 Augustinus, On the Free Choice of the Will,15
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tillgång till. Både övertygelser och instämmande kan komma att förändras, men den senare

finner vi ofta något enklare att ändra på. Denna del av Dennetts resonemang samklingar med

vad behaviorismen och socialpsykologin skulle påstå om beteendeförändringar.

Behaviorismen togs upp i arbetets forskningsöversikt. Vi handlar på ett specifikt sätt och

utifrån det respons vi får från människor runt omkring oss lär vi oss om handlingen är socialt

önskvärd, eller inte.

Dennett tillägger sedan det Baier menar om att inte alla kognitiva förändringar likt dessa

handlar om att att vi har ändrat vår syn på något. Vissa saker får vi reda på är sant, innan vi

har bildat oss en uppfattning kring dem. Texten tar upp exemplet att vi inte föddes vetandes

om att sköldpaddor inte kan flyga. När du fick reda på det, skedde en kognitiv förändring

inom dig, men denna handlade inte om att du ändrade din åsikt kring huruvida sköldpaddor

kan flyga eller inte.46 Denna kognitiva förändring går att koppla till de Sousas teori om

övertygelser och instämmande. Individen instämmer till att sköldpaddor inte kan flyga, det

går inte att sträcka sig så lång att vi kallar detta för en övertygelse. Eftersom informationen

kring om sköldpaddor kan flyga eller inte, inte kommer att påverka individens liv nämnvärt.

Det går däremot att påstå att individen har gjort en anpassning för att passa in i den

omgivande kontexten.

Att ändra sitt synsätt kring något handlar därför inte främst om att förändra sina övertygelser,

dessa kan vara svåra att förändra eftersom de tenderar att vara djupt rotade inom oss. Istället

bör förändring av tankesätt grunda sig på instämmande. Det vill säga, att du förstår de logiska

sambanden bakom en argumentation, och du kan rationellt inse att det den andra personen

säger är sant. Precis som barnet som lär sig, eller instämmer kring att sköldpaddor inte kan

flyga. I vissa fall kan instämmandet vända sig emot dina övertygelser. Du kan förstå att det

den andra säger är sant, men du kan inte tro på det.47

För att illustrera hur detta fungerar i praktiken har Dennett valt att lyfta fram det Baier säger

om de rent praktiska fallen där vi kan se att en individ har förändrat sitt synsätt kring hur den

ska agera eller vad den ska göra i en specifik situation. Här tar Dennett också upp några

begrepp som är viktiga att ha i åtanke i urskiljningsprocessen av handlingar och önskningar.

De dicto, fiktiva (notional) önskningar eller föreställningar, och de re, relationella önskningar.

47 Ibid., 308
46 Dennett, C. Daniel, Brainstorms, 301
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...when one wants a sloop in the former, notional sense, one's desire does not link one to any

particular boat; what one wants is mere relief from slooplessness. This is to be contrasted with

wanting de re that sloop, Courageous, the sloop tied up at the slip. 48

Alltså, när vi ska fatta beslut i livet rör vi oss mellan dessa två stadier av de dicto och de re.

Det första stadiet handlar, precis som citatet ovan säger, om att du har en tro om att du önskar

något. Önskan är inte exakt definierad, men du vet ungefär vad det är du önskar, eller längtar

efter. I detta stadie kan du inte fatta ett beslut och du kan inte heller ändra din åsikt kring

saken ifråga. För att kunna göra det måste du ha förflyttat dig från det fiktiva stadiet av begär,

till det relationella. Det gör du genom att definiera vad det är du faktiskt önskar. Nu vill du

inte bara ha en segelbåt, nu vill du ha en segelbåt som möter vissa kriterier du har satt upp för

dig själv. Vidare måste du också bestämma dig för exakt vilken segelbåt du vill ha och faktiskt

ta steget att köpa den.49Återigen går de två stadierna att koppla till det som tidigare togs upp

om de Sousas teori. Han menar att övertygelser, de dicto, är lägre ställda än instämmande.

Som i detta fall motsvaras av de relationella önskningarna. Mellan dessa två tillstånd kan det

ske olika kognitiva förändringar inom dig. När du ser båten som uppfyller alla dina krav och

önskningar för vad din segelbåt ska vara. Kan du inse att det i verkligheten inte alls var det du

ville ha. Helt plötsligt känns ingen båt du ser på rätt för dig. Dessa tankar kan anses

irrationella då det du faktiskt önskade och aktivt sökte efter helt plötsligt inte motsvarar

verkligheten. Men det kan inte anses att du har ändrat din åsikt om vad det var du faktiskt

ville ha. För att ha ändrat din åsikt måste du ha gått med på att köpa båten, signerat avtalet och

sedan brutit det.50

Vad som händer där emellan är ofta svårt att förklara. Vad var det egentligen som fick dig att

ändra din åsikt, eller inställning till båten? Dennett menar att dessa plötsliga impulser inte

helt går att finna en klar anledning till. Dock går en sådan plötslig förändring att koppla till

hans syn på fri vilja och determinism. Dennett har tidigare påstått att banan vi rör oss på är

determinerad. De saker som händer med oss under tiden vi rör oss på en viss bana är utom

vår kontroll att påverka. Däremot är vi fria att välja om vi vill stanna kvar på den banan eller

inte.51 Detta togs upp i tidigare kapitel om Dennett. I fallet med segelbåten går det att

51 Dennett, C. Daniel, Brainstorms, 233-234
50 ibid., 302
49 ibid., 302
48 ibid., 301
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urskilja att personen i fråga tog det fria beslutet att ändra den bana han eller hon rörde sig

på. Den delen av argumentet och Dennetts teori menar jag inte behöver vidare

underbyggning. Dock, saknas svar på frågan vad det egentligen var som fick individen att

besluta sig för att förändra sin bana. Var det en helt fri föreställning om att personens liv inte

var på väg i den riktning denne önskade sig. Eller var det så att personen inte hade något

annat val än att förändra denna bana? Kanske behöver teorier kring hur den mänskliga

hjärnan kognitivt fungerar appliceras i fall som detta. Och vidare reda ut om ett

underliggande trauma eller ett annat inlärt beteende eller emotionell trigger omedvetet fick

personen att ändra sin åsikt. Oavsett hur det rent faktiskt fungerar så framkommer det hos

Dennett att hans synsätt här till viss grad är deterministiskt. Då han menar att vi inte alltid

vet säkert vad det är som förändrar vår tankebana gällande vissa beslut. Hade våra val och

åsikter varit helt fria så skulle inte dessa frågor behöva ställas, det skulle istället vara

självklart för individen varför den valde som den gjorde. Men verkligheten följer inte alltid

detta mönster enligt fallbeskrivningen som Dennett använder som resonemang.

Det är viktigt att hela tiden ha i åtanke vad en förändring av tankesätt, eller åsikt innebär.

Nämligen att vi förändrar vår syn på oss själva, och vår omvärlds syn på oss. När vi

bestämmer oss, eller ändrar vår åsikt kring något förändrar vi inte bara våra övertygelser,

men också våra åsikter och i förlängningen också våra handlingar. Ett förändrat

handlingssätt i relation till nyvunna åsikter leder efter ett tag till en förändrad personlighet.52

…for the parallel remark to make regarding all cases of making up or changing one's mind is

that changes of mind are a species of judgment, and while such judgments arise from beliefs

and are ultimately to be explained by one's beliefs, such judgments themselves are not beliefs

[...] but acts, and these acts initiate states that are also not states of belief, but of something

rather like commitment, rather like ownership.53

Precis som citatet ovan nämner är våra handlingar uppbyggda av våra tankar, övertygelser och

förhållningssätt. Men att förklara en åsiktsförändring helt med bakgrund i att en åsikt

förändras är enligt Dennett felaktigt. Istället bör vi benämna dessa enbart som handlingar.

Handlingar som vi bygger vår karaktär runt. Dessa handlingar tar vi ägandeskap över. Ett

sådant resonemang håller enbart om vi utgår från att individer faktiskt är ansvariga för sina

53 ibid., 303
52 ibid., 303-304
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handlingar. Ett problem som diskuterades i ett tidigare avsnitt av uppsatsen. Ansvaret för

handlingar ställer Dennett sig bakom och menar att utan detta ansvar är vi inte heller fria att

välja förutsättningarna för den bana våra liv rör sig på. Av den anledningen måste vi se på

dessa åsiktsförändringar som frivilliga och som något som faktiskt bygger upp vår person. Då

vi också, enligt argumentet att vi bör hållas ansvariga för våra handlingar, i förlängningen

också måste ha ansvaret för de personer vi faktiskt är. Även om Dennett menar att

åsiktsförändringar i första hand inte bygger på våra övertygelser, utan främst är handlingar. Är

dessa förlängningar av varandra, de kan inte existera oberoende av varandra. Alltså, utan en

bakomliggande tanke eller orsak, kommer en individ inte att agera.

Det Dennett menar är svårt i dessa fall är att avgöra vad det är som får oss att välja, eller att

förändra vår åsikt kring något. Han väljer att citera E. M. Foster som en gång sa “How can I

tell what I think until I see what I say?”54 En fråga som kan vara högst aktuell att ställa i

förhållande till det problem som undersöks. Hur kan vi veta vad det är vi vill innan vi ställs

inför det? Vad är det egentligen som får oss att tycka eller göra på ett specifikt sätt? Som

tidigare nämndes går det att dra paralleller till uppsatsens tidigare avsnitt, nämligen att även

om vi är fria så svarar vi kroppsligt på vissa stimuli utan att reflektera över denna respons.

Arbetet diskuterade tidigare också huruvida dessa reaktioner går att kontrollera. Men även när

sådana saker är utredda och förhållandet mellan determinism och fri vilja är klarlagt återstår

fortfarande frågan; vilka handlingar, och nu även åsikter väljer vi fritt? Och vilka är

determinerade?55

Dennetts slutgiltliga svar på frågan blir att förklara problemet främst genom psykologiska

teorier där han återkopplar till vad som togs upp i avsnittets inledning, där skillnaden mellan

människor och djur klargjordes. Dennett kommenterar de Sousas teori som säger att vi

människor i grunden innehar de djuriska övertygelserna och önskningarna, utöver det

existerar också möjligheten till åsikter inom oss. Att dessa två aspekter existerar gör att vi

blir benägna att söka efter definitiva sanningar om hur saker och ting förhåller sig i världen.56

Våra åsikter blir således beroende av att vi tycker antingen att x eller att y. I dessa fall

existerar ingen medelväg.57 Däremot existerar en mycket intressant del av åsiktsbildningen

som är högst relevant för att förstå Dennetts resonemang kring våra övertygelser i förhållande

till den fria viljan. Citatet nedan bör sammanfatta denna aspekt någorlunda:

57 ibid., 306
56 ibid., 304
55 ibid., 303
54 Dennett, C. Daniel, Brainstorms, 303
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One can inherit them, fall into possession of them without noticing, fail to discard them after

deciding to discard them, take them on temporary loan and forget that this is what one has

done.58

Relevansen ligger i att Dennett uttryckligen säger att en del av våra åsikter inte alls behöver

vara våra egna, de kan ha kommit till oss på andra sätt än att vi aktivt har granskat dess

innebörd. Detta kan bero på sättet vi blev uppfostrade, verbal indoktrinering från barndomen,

eller från det vuxna livet. Åsikterna blir således en vana som vi inte i första taget gör oss av

med. Åsikten existerar därför i oss trots att vi kanske inte tror på den fullt ut. Vi är alltså

tillbaka till vad som skrevs tidigare i arbetet, att våra åsikter ibland kan vända sig emot vår

tro. Vi kan höra en sak, förstå att det stämmer men inte fullt ut tro på det. Det beror, enligt

Dennett, på att vi innehar många åsikter och således en viss personlighet, som inte

nödvändigtvis stämmer överens med vår tro. Ett fenomen som mest relevant kan beskrivas

som kognitiv dissonans.

Ett passande exempel som tas upp är Sauls resa till Damaskus, där hans sinne blir förändrat,

han blir omvänd att tro på Jesus istället för att förfölja honom. Saul har här en fast åsikt om att

de som följer Jesus är heretiker. Men plötsligt ändras hans syn på saken helt, han får en helt

ny tro. Detta sker inte frivilligt, han ändrar inte sin åsikt, den blir ändrad åt honom. Dennett

menar att det är på detta sätt vi tillslut kommer till att förändra våra åsikter, och ibland även

vår tro, ofrivilligt. Och genom kritik och övertalning från någon annan.59

För att teorin ska gå ihop fullt ut tror jag att det är viktigt att förstå att både åsikter och

övertygelser ligger mycket djupare rotade i oss än vad som först kan antas. Dennett menar att

åsikter är enklare att förändra än tron. Samt att dessa två inte har en direkt koppling till

varandra, även om de har en relevans för varandras funktion. Men jag vill argumentera för att

dessa är sammanflätade. Inte till en enhet, men till två aspekter av samma sak. Möjligen är det

också genom dessa omedvetna åsikter som Dennett menar att vi har, som vi kan förändra vår

åsikt om något överhuvudtaget. När någon presenterar en annan åsikt för oss blir vi benägna

att acceptera den, om den korrelerar mer med den tro vi har inom oss. Medan vi kommer att

förneka den om den inte korrelerar med denna tro. Även det här går att återknyta till det

tidigare exemplet med segelbåten. Här var det ingen aktör som aktivt försökte förändra

någons åsikt kring om en båt skulle köpas och i sådant fall, vilken båt det skulle bli. Men

åsynen av flera olika båtar kan ha fungerat på samma sätt som när en agent öppet försöker

59 ibid., 308
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ändra någons åsikt. Vi blir ibland alltså påminda om att våra åsikter inte överensstämmer med

vår inre tro på vad som är rätt och på vad som är fel. Kanske är det mest lämpligt att avsluta

med att repetera ett citat som tidigare använts i avsnittet:

“How can I tell what I think until I see what I say?”

2.4 Problemet med tro enligt Augustinus

Hos Augustinus är det tydligt att en stor del av argumentens substans ligger i att människan

har en inneboende fri vilja. Detta diskuterades i det tidigare avsnittet om Augustinus. Denna

fria vilja har vi fått av Gud för att vi ska kunna leva ett rättfärdigt liv. Vad som diskuteras i

andra kapitlet av On the Free Choice of the Will är huruvida vi kan vara säkra på att denna

vilja är given av Gud. Vidare diskuteras även Guds existens och varför vi bör ha en tro på

denna. 60 Det gemensamma problemet hos Dennett och Augustinus är således olika former av

tro. Dennett diskuterar denna utifrån en vetenskaplig aspekt. Han blandar in fler aspekter av

tro och övertygelse. Medan Augustinus enbart fokuserar på den teologiska-filosofiska

aspekten av varför vi bör ha en inneboende tro på Gud.

Augustinus väljer att citera Matteusevangeliet för att förklara relationen mellan tro och

kunskap, “Seek and you shall find” [ Mt. 7:7].”61 Ett citat som i sitt ursprung syftade till att få

de som redan tror att också söka kunskapen om tron. Detta citat går att koppla till en anföring

Dennett väljer att använda, i syftet att förklara hur det kommer sig att vi kan ändra vår

uppfattning om saker. “How can I tell what I think until I see what I say”62 Meningarna

centreras kring sökandet efter tro och inre kunskap. Här är det av intresse att uppmärksamma

att de båda författarna, trots skilda världsuppfattningar resonerar kring liknande problem.

Utifrån nästan identiska referensramar och idéer om vad det är som faktiskt får oss att tro

eller tycka någonting. Det inre livet och övervägningarna är alltså kärnan i de båda

författarnas argument.

För att resonemanget i kapitlet ska kunna förstås fullt ut måste skillnaden mellan tro och

kunskap kartläggas. Tro, hos Augustinus, innehar en mer grundläggande förklaring än vad

62 Dennett C. Daniel, Brainstorms,  303
61 ibid., 34
60 Augustinus, On the Free Choice of the Will, 33
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kunskap gör. Tro är något vi alla måste bära med oss för att kunna leva rättfärdiga liv. Denna

tro bör vara riktad mot Gud för att en individ ska kunna uppnå det goda i livet och glädje.

Redan här går det att ställa frågetecken kring Augustinus ontologi och huruvida

argumentationen faktiskt håller ihop, eller om han enbart konstruerar en verklighet utifrån de

normer han själv anser vara korrekta. Motsättningarna i resonemanget diskuterades i

föregående kapitlet om Augustinus och hans syn på ondska och fri vilja.

Kunskap å andra sidan är något vi aktivt måste söka. Dessa två aspekter av det mänskliga

livet kan i vidare mening ses som två delar av en helhet. Det vill säga, den ena behöver den

andra för att en enhetlig bild av tingens natur ska kunna uppenbara sig för en individ.63 Precis

som citatet från Matteusevangeliet säger måste vi aktivt söka för att faktiskt kunna finna

något. Det som ska finnas är enligt Augustinus kunskapen om Gud och det goda. Den yttersta

aspekten av kunskapen som ska sökas är att denna existerar i enlighet med Gud samt att

denna kommer att vara densamma för alla människor. Här finns inget utrymme för en

personlig åsikt, eller tro. Den ultimata sanningen är enbart en.64

I detta existerar en betydande skillnad mellan Dennett och Augustinus, där den föregående

menar att vi människor är sanningssökande varelser, men att denna sanning kan se olika ut

beroende på vilken individ som beskriver den. På vår väg till den egna sanningen konstruerar

vi historier, åsikter och inre bilder av hur denna ska se ut. Men vikten bör läggas vid att det är

vägen dit som är av substans för Dennett, medan det är målet, eller den ultimata sanningen

som är av störst vikt hos Augustinus. Hos honom existerar inte möjligheten till en personligt

konstruerad sanning. Här ligger sanningsbegreppet enbart hos Gud.

Dock är vägen inte utan vikt för Augustinus, denna är fortfarande viktig och nödvändig för att

nå målet. Men han menar att vi inte är kompletta som tänkande individer förrän vi har nått

detta mål. I förra avsnittet diskuterades huruvida Gud är god eller ej. Svaret som urskildes var

att Gud enbart kan vara god då han innehar alla mänskliga dygder fullt ut. En individ som är

uppbyggd av dessa kan aldrig vara något annat än god. Den punkten är alltså i det här skedet

redan utredd. Det som nu istället diskuteras är huruvida vi kan vara säkra på att denna Gud

faktiskt existerar och varför vi bör ha en inneboende tro på honom.65 Resonemanget som förs
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är långdraget och stundtals också långt ifrån den poäng det vill komma fram till. Men när det

kommer dit är det tydligt att alla de övriga stegen är nödvändiga, för att bygga en korrekt bild

av hur Augustinus ser på verklighetens konstruktion.

Resonemanget inleds med att Augustinus frågar Evodius huruvida han är säker på att han

existerar, lever och förstår. Därefter tydliggörs det att dessa tre aspekter av existens innehar

en rangordning. Saker som enbart existerar är underordnade de ting som också lever. Medan

de som existerar, lever och förstår är överordnade alla de övriga. Återigen tas exemplet med

djurens natur, och människans natur in. Djur existerar och lever och därför är de överordnade

döda ting. Men människor, som precis nämnts, existerar, lever och förstår på samma gång.

Detta placerar dem högst upp i rangordningen över allt på planeten.66

Augustinus fortsätter samtalet genom att säkerställa att Evodius är medveten om att han

innehar de olika sinnen en människa förväntas ha. Det vill säga: syn, hörsel, lukt, smak och

känsel. Samt att några av dessa under vissa stimuli sammanvävs till en helhet, för att ting runt

om oss helt ska kunna uppfattas. Sinnena knyts sedan samman av något som kommer inifrån.

En “internal sense”, eller inre sinne. Detta inre sinne är överordnat de övriga och dessa måste

rapportera om allt de upplever för detta sinne.67 Den röda tråden hittills är alltså att allt, både

inom och utom oss är rangordnat. Det inre sinnet som Augustinus redogör för skulle jag bäst

beskriva som medvetandet. Det som gör oss varse om vad det är kroppen känner och vad som

existerar utanför den. Augustinus kommer dock inte så långt att han ger detta sinne ett namn,

att kalla det för medvetande är alltså en egen konstruktion. Detta skulle dock också kunna

förstås som vår förståelse. Utöver det som ovan beskrivits menar Augustinus att vår

varseblivning om tingens natur inte enbart upplevs genom sinnena men också genom kunskap

och att vi med denna kan skilja på sakerna vi upplever och vårt medvetande.68 Således har

resonemanget kring huruvida vi kan vara säkra på Guds existens fört oss hit:

The following points are clear: (a) physical objects are sensed by bodily sense; (b) the same

sense cannot be sensed by the selfsame sense; (c) physical objects are sensed by the internal

sense through bodily sense, as well as bodily sense itself; (d) reason acquaints us with all the

foregoing, as well as with rea- son itself, and knowledge includes them.69
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Ännu har inget tydligt svar på problemet framkommit. Vi vet inte mer om Guds existens eller

om varför vi ska söka efter, och tro på, den yttersta sanningen. Dock har det klarlagts att vi är

utrustade med sinnen, med vilka vi upplever omvärlden. Därtill har vi också ett inre sinne,

som är överordnat de övriga. Det är med detta vi är medvetna om allt vi upplever. Även om

dessa påståenden inte i sig tar oss närmare svaret på frågan är de viktiga att ha i åtanke när

resonemanget förs vidare.

När sinnena och de inre sinnets natur är klarlagda resonerar Augustinus och Evodius kring

vilket av dessa som är överordnade de övriga. Tidigare nämndes det att det finns olika typer

av existens. Det som enbart existerar, det som också lever och det som existerar, lever och

förstår. Dessa rangordnas sedan och den sistnämnda placerades överst. På samma sätt menar

nu Augustinus att vi också måste rangordna det som finns inom oss. Hittills har två av de

delar som bygger upp den mänskliga naturen tydliggjorts. Dock har inte den, som enligt

Augustinus, är överordnad de övriga redogjorts för. Vårt förnuft eller möjlighet att föra

logiska resonemang: “There is a third feature, something like the ‘head’ or ‘eye’ of our

soul…”70 Det är med denna vi kan söka efter sanningen och försöka nå fram till det eviga.

Augustinus menar att förnuftet är givet till oss av Gud för att vi ska kunna förstå honom och

se bortom de föränderliga tingen som annars omsluter oss. Detta förnuft kan inte underordnas

något mänskligt eftersom det har förmågan att se evigheten genom sig själv. På så sätt blir det

också precis vad Augustinus säger att det är, själens öga. Vi kan i vidare mening inte veta om

det finns något i universum som är överordnat detta. Men vi kan anta att om det gör det, så

kan det enbart vara Gud. 71 I avseendet är det också viktigt att förhålla sig till att även om

detta förnuft har möjligheten att se Guds sanning så kommer det inte nödvändigtvis att nå dit.

På grund av att människan är inrättat med fri vilja finns det ingenting som kan tvinga henne

att finna detta svar. Hon är inte förutbestämd att färdas på en specifik väg och nå fram till rätt

svar. Resan måste varje individ göra på egen hand, men med hjälp av förnuftet. Således är

detta förnuft en del av de föränderliga tingen.

Nu börjar Augustinus nå fram till vad han i början av kapitlet säger att han vill besvara.

Alltså, till svaret på frågan: varför ska vi tro på att Gud gav oss liv och vår fria vilja? Alla våra

sinnen och mänskliga upplevelser gör oss separerade från varandra. Vi kan inte äta från exakt

samma bit bröd, vi kan inte känna exakt samma lukt, vi kan inte höra exakt samma ljud osv.
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Detta för att vi a) har olika sätt att uppfatta det som omger oss och de intryck vi får, och b) de

ting vi upplever är inte eviga och blir således korrumperade när en individ har tagit del av

dem. Luften vi andas är ett exempel. När jag har andats in den mängd luft jag behöver för att

andas, kan inte du efter andas in den samma luft. Även om du skulle kunna det så har den,

genom mitt andetag blivit förändrad och förvandlats till min egendom.72 För att hitta det

eviga, det som är direkt kopplat till Gud och där separation inte existerar, måste vi istället för

att söka i kroppsliga upplevelser leta djupare. Vi måste alltså bortom både medvetande och

förnuft.

Augustinus menar att vi finner denna evighet dels i nummer, men också i vishet. Samt att

dessa två i slutändan är samma. Allt är uppbyggt av siffror på ett eller annat sätt, dessa kan i

sin tur varken förändras eller ägas av någon. Visheten och sanningen är utöver nummer, en

annan del av det eviga. Dessa är detsamma för alla och vi finner äkta glädje genoma att inse

detta och genom att hänge oss till detta. Även om det finns olika medel för en individ att ta sig

dit är visheten i slutändan den samma.73

Dennett använder Sauls resa till Damaskus som ett exempel på hur man finner sin sanning.

Eller i hans fall, ändrar sin åsikt om något. I exemplet var det inte Saul själv som ändrade sin

åsikt, den blev ändrad åt honom. Av Gud, eller av andra aktörer som vunnit inflytande över

hans hjärna. Saul hängav sig åt sin inre sanning, på samma sätt som Augustinus också menar

att man måste göra för att finna vishet och lycka. Vi måste hänge oss till Gud för att komma

bort från separationen och bort från synden. Här måste en distinktion mellan tillfällig lycka

och evig lycka ges. Tillfällig lycka är sådant som uppfyller de kroppsliga sinnena och som kan

bli fråntaget oss. Den eviga lyckan består istället av glädjen för att förstå sanningen och för

visheten. Här finns en direkt koppling till hur Augustinus resonerar kring ondskan och den

fria viljan. I tidigare resonemang fastlades det att hängivelse till de temporära tingen kunde

leda till ondska och synd, medan glädje över de eviga tingen enbart kunde leda till godhet och

lycka.

Tidigare förtydligades att allt levande måste rangordnas, precis som att det som finns inom

oss måste rangordnas. Anledningen till att dessa ting måste förstås utifrån vilken ställning de

har i förhållande till varandra, är för att vi också ska kunna förstå Gud och varför vi måste tro.

73 ibid., 50-51
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Gud är enligt resonemanget sanning och evighet. Kom ihåg att det är dessa ting som leder till

lycka. Sanningen och evigheten går inte att argumentera kring, de är helt enkelt bara. Precis

som sanningarna, nummer och vishet, som tidigare tagits upp. Det går inte att argumentera

emot att sju och tre är tio, på samma sätt som att det inte går att argumentera kring att Gud är

den yttersta sanningen och således inte är ifrågasättningsbar. Så kommer det att vara oavsett

om vi, med vårt förnuft, väljer att acceptera det eller inte. Varför det förhåller sig på det här

viset är inte alltid självklart för någon som kommer utifrån en religiös kontext, men det går att

tydligaregöra med hjälp av följande citat:

“…that this truth is equal to our minds, then it would itself also be changeable. For our minds

sometimes see more of the truth and sometimes less. And for this reason, they acknowledge

themselves to be changeable. The truth, remaining in itself, neither increases when we see

more of it nor decreases when we see less, but instead it is intact and uncorrupted…” 74

Alltså bör vi, för att förstå argumentets slutsats, komma ihåg det som tidigare nämndes. Att

allt är rangordnat, dels utefter vilken kategori av existens de faller under. Men också efter

vilken grad av medvetande det besitter. Människan är överordnad allt annat på planeten

eftersom hon har förmågan att förstå. Inom människan existerar sinnena, medvetandet och

förnuftet. Av dessa är förnuftet högst ordnat. Emedan det är med detta vi kan inse sanningen.

Likväl är förnuftet förändringsbart, det kan inte vara den översta sanningen. Augustinus har

redan klargjort att denna måste vara evig och inte möjlig att korrumpera. Av den anledningen

måste det existera något över förnuftet. Tidigare sades det att vi inte med säkerhet kan säga att

det existerar något över förnuftet. Men på grund av var resonemanget har tagit oss hittills så är

det nu tydligt att det faktiskt måste existera något som är överordnat även detta. Detta något är

enligt Augustinus Gud och sanningen, som borde kunna användas synonymt.

Augustinus menar att det är av dessa anledningar det är viktigt inte bara att ha en tro på Gud,

men också att söka efter sanningen. Eftersom det är en kombination av dessa aspekter som

leder till lyckan och således till ett gott liv. I kapitlet resoneras det inte kring den fria viljan i

någon bredare utsträckning. Men det går att dra en direkt koppling till det resonemang som

fördes angående denna i tidigare kapitel. Det klargjordes att den fria viljan måste vara direkt

kopplad till det goda och på så sätt är vår tro och sökande också kopplad till detta. Av den

anledning går det att tolka delen av boken som en förklaring till varför vi bör använda vår fria

74 Augustinus, On the Free Choice of the Will, 57
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vilja till att söka Gud och dennes yttersta sanning. Vad den fria viljan innebär för Augustinus

diskuterades i tidigare kapitel om ondskan och hur denna kan användas som förklaring för att

avfärda att Gud skulle vara orsaken till ondska. Även om det klargjorts att även denna

argumentationen inte är tillräckligt hållbar, bygger Augustinus vidare på den i detta kapitel för

att förtydliga vikten av att använda sin vilja på ett korrekt sätt.

Augustinus synsätt går även i denna fråga att koppla till det libertarianska synsättet.

Problemet är dock att han stundtals försöker försvara detta i så hög grad att argumentationen

inte alltid håller samman. Augustinus menar att vi aktivt måste sträva efter kunskap genom

tron på Gud och att detta måste göras med hjälp av vår fria vilja. Hans egna motiv och syn på

vad kunskap och sanning är skiner ständigt igenom och argumentationen kring varför vi bör

använda den fria viljan för att behaga Gud förlorar sin relevans. Följaktligen måste det än en

gång belysas att Augustinus i tidigare avsnitt argumenterade för vikten av att handla enligt

dygden för att komma så nära Gud som möjligt i detta liv. Sedan argumenterar han för att vi

ska söka sanning genom tro på Gud. Samt att dessa ting måste ske genom den fria viljan. Ur

detta föds en sorts paradox mellan den rena kärleken som Gud beskrivs vara, och den rädsla

som automatiskt föds i människan när hon blir hotad med att hamna i ett helvete om hon inte

uppfyller dessa föreskrifter. Rädslan och kärleken kan inte existera i samklang om en ska

argumentera utifrån de påståenden som har yttrats av Augustinus. Således blir resultatet att

den fria viljan kan riskera att istället blir ett determinerat tvång. Istället för att välja att hänge

oss till Gud så blir vi indirekt tvingade eller indoktrinerade till det, under hotet att ett

fruktansvärt dödsrike väntar oss om vi inte lever på ett specifikt sätt.

Slutligen bör det tilläggas att Augustinus syn på den fria viljan förändrades från hans tidiga

texter till de senare. Han såg problem i hur människans kärlek till gud förändrades efter

syndafallet. Istället för att den var villkorslös och självvald, förändrades den till något helt

annat. Kärleken till Gud blev nästintill omöjlig, då det enligt Augustinus senare tankar, verkar

vara problematiskt huruvida vi faktiskt kan välja mellan ont och gott i våra vardagliga liv.

“He came to believe, instead, that a person unable to choose his or her loves with regard to

everyday good or evil, let alone to love the absolute Good, would not be able to choose to seek

God for help, either - a view that became one basis for his doctrine of prevenient grace”75

75Couenhoven, Jesse, Augustine's Rejection of the Free-Will Defense: An Overview of the Late Augustine's
Theodicy. Cambridge: Cambridge University Press, 2007, 280
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Augustinus ändrade således sin uppfattning, från att ha varit en förkämpe för den fria viljan,

till att istället kunna kategoriseras som en kompatibalist. Det vill säga, han befann sig mitt

emellan libertarianismen och determinismen.76 Där denna uppsats också har valt att placera

Daniel Dennetts tankar kring de problem som identifieras. Denna förändring av perspektiv

hos Augustinus skulle vara högst intressant att undersöka mer djupgående.

3. Sammanfattning

Uppsatsen har under dess gång syftat till att besvara frågeställningarna:

● Vilka gemensamma problem går att identifiera hos Daniel C. Dennett och

Augustinus? Går dessa att koppla till den fria viljan?

● Hur argumenterar de båda författarna kring de problem som identifierats?

Arbetet har besvarat frågorna och identifierat att både Augustinus och Daniel C. Dennett

finner gemensamma problem i hur vi bör förhålla oss till ondskan, samt till tro och

övertygelser. Arbetet har utöver detta också följt de båda författarnas argumentation med

hjälp av en innehållslig idéanalys för att klargöra och förstå de slutledningar som presenteras

av dem.

Under arbetets gång har två olika synsätt framhävts, det har möjliggjorts genom valet att

analysera två författare med olika världsbild, samt social-och historisk kontext. Med hjälp av

teorier kring determinism och libertarianism har arbetet försökt bidra till en bredare förståelse

för hur det mänskliga livet är konstruerat och försökt ge förslag till svar på frågor som rör

något som människor i alla dagar har funderat över. Nämligen ödets vara, eller icke-vara.

Frågor likt dessa kommer förmodligen aldrig ges ett tydligt svar men det är av stor

signifikans att vi försöker förstå problemen som presenteras utifrån flera olika synvinklar.

Arbetet har framvisat Dennetts vetenskapliga och ateistiska resonemang kring problemen

ondska och tro, där det klargjordes att det är människan själv som innehar makten att förändra

och påverka den bana vi rör oss på. Även om detta inte sker utan problem, då vi ständigt får

76ibid.,  281
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både medvetna och omedvetna inputs från vår omvärld. Även det kristna resonemanget har

fått ta plats genom analysen av en av Augustinus många böcker. Det framgår även där att

människan har mycket inflytande över det som sker i dennes liv. Men att vi samtidigt har

mycket att vinna på att vända denna vilja mot Gud.

I vidare bemärkelse hade det varit intressant att undersöka huruvida dessa resonemang kan

kombineras på något sätt för att nå fram till ett förslag kring hur den moderna människan kan

kombinera vetenskapliga förklaringsmodeller med religiösa sanningar om mänsklig natur, i

självhjälpssyfte. Detta för att främja den psykiska hälsan i samhället som stort, och för att

underlätta för individer som söker mening med sitt liv. Men som inte nödvändigtvis finner

den fullt ut i någon av ändarna.
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