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Abstract 

Vad menar vi egentligen när vi säger att vi handlar kärleksfullt och räcker det med att våra 

intentioner är goda? 

Att tvätta bort genetiskt oönskade egenskaper för att skapa det perfekta donatorbarnet eller 

med bönens kraft bota människor från, så kallade, avvikande sexuella läggningar. Kan detta 

vara exempel på handlingar som är kärleksfulla?  

Går det att försöka reda ut vilka kriterier som behövs för att en handling ska ses som 

kärleksfull? I den här uppsatsen ska vi reda ut med hjälp av olika perspektiv vilka kriterier 

som finns för ’kärleksfull handling’.  

Vid första anblicken kan konceptet ’kärleksfull handling’ till synes vara enkelt och självklart. 

Något som vi gör med välvilja räknas väl som ’kärleksfull handling’? När vi undersöker 

konceptet ’kärleksfull handling’ lite närmre och fyller det med emotioner och utifrån olika 

perspektiv ser på vad som är kärleksfullt i en handling så är det inte lika tydligt. 

Kan en handling som du menar som kärleksfull men inte uppfattas så av mottagaren 

fortfarande ses som ’kärleksfull handling’? Vi kommer att se om det går att ringa in kriterier 

genom att lyfta fram tre olika perspektiv, förstaperson-, andraperson- och 

tredjepersonsperspektivet när vi undersöker konceptet ’kärleksfull handling’. Dessa tre 

perspektiv kommer att vara till stor hjälp för oss när vi ska resonera runt om det går att se om 

det finns några kriterier som finns för att en handling ska ses som kärleksfull.       
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Det mänskliga i oss människor har alltid intresserat mig. Speciellt det som kanske inte har ett 

självklart svar eller en enkel lösning. Filosofen i mig blir extra uppmärksam när jag möter 

mänskliga problem där jag ser att den ”snabba”, om det finns någon, lösningen kanske inte är 

den ”bästa”, om vi nu inom filosofin kan våga slänga oss med så starka uttryck. Där kan jag 

se ett stort värde i att arbeta problembaserat och med min allra mest mänskliga filosofiska 

sida. Det är av denna anledning, den mänskliga sidan av min mänsklighet, som jag har 

kommit att intressera mig för hur vi som människor är mot varandra. Hur vi agerar och 

reagerar i förhållande till och mot varandra och andra levande varelser är intressant.  

Jag vill undersöka om det är möjligt att konceptualicera ’kärleksfull handling’.  

 

1.2 Författarens insikter inför uppgiften, avgränsning och författarens 
bakgrund/självreflektion  

Jag vill dela med mig av insikten att de funderingar jag har sträcker sig utanför utrymmet för 

en C-uppsats. Jag är medveten om detta när jag går in i mitt arbete.  

Jag vill även lyfta fram här i inledningen att jag vill uppmuntra läsaren till att ställa många 

frågor även om frågorna som kommer att komma upp är många och att alla kanske inte blir 

besvarade inom utrymmet för denna uppsats. Frågorna, liksom mina exempel, kommer 

däremot att vara till hjälp för att reflektera och filosofera runt, och föra resonemanget framåt 

kring vad som kan vara kriterium för ’kärleksfull handling’.  

Jag är född in i och levt hela mitt liv i Svenska kyrkan. Det är det sammanhang som jag som 

författare av denna uppsats tillhör. Jag har fått lära mig att leva med nåden, förlåtelsen och 

kärlek i mitt hjärta. Att vända andra kinden till, hur ont det än gör. Kanske inte fysiskt men för 

självkänslan eller stoltheten då även jag är människa och också jag kan känna lusten att vara 

långsint eller att ge igen. Det är svårt att alltid och varje gång ta ett steg tillbaka och se på den 

som har gjort mig orätt med kärleksfulla ögon. Jag är inte mer än människa. Men jag tror på 

en kärleksfull Gud och kärleksbudskapet1 som vi har fått genom Kristus och gör mitt yttersta 

för att leva efter det.  

 
1 ” Mitt budskap är detta: att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som 
ger sitt liv för sina vänner.” Bibeln, Johannesevangeliget 15:12-13  
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I denna uppsats kommer min bakgrund och de erfarenheter jag har av hur det är att vara 

människa och medmänniska finnas med mig när jag filosoferar runt min frågeställning. Den 

empiriska erfarenhet som jag har från att tillhöra ett svenskkyrkligt protestantiskt 

sammanhang gör mig medveten om att min bakgrund kan både möjliggöra och avgränsa mig 

när jag filosoferar runt olika perspektiv av ’kärleksfull handling’.  Jag har egna erfarenheter 

av att känna kärlek och strävan efter att vilja den andres väl och vad som skulle kunna vara 

’kärleksfull handling’. Jag är medveten om att detta inte är en objektiv beskrivning utan det är 

mina erfarenheter och att de är erfarenheter ur mitt perspektiv. 

Jag tar ett exempel ur mitt eget liv. Jag har en häst som jag älskar högt och dyrt. Han har dock 

blivit akut sjuk. Något måste göras och det måste göras nu. Jag tar honom till kliniken där han 

får hjälp. Han får slangar som ska hjälpa honom att få tillräckligt med vätska. Jag åker och 

hälsar på honom nästan varje dag. Jag ser att han blir glad när han se mig. Han blir kvar på 

kliniken en vecka. När veterinärerna anser att han har blivit bättre får han komma hem. Efter 

några dagar så blir han akut sämre igen. Men denna gång kan han inte flyttas till en klinik. 

Veterinären kommer hem till mig. Detta pågår i fyra dagar, veterinären kommer varje dag för 

att försöka bota. Fyra dagar av att veterinären gör allt vad hon kan för att försöka lindra hans 

smärta. Fyra dagar av att han inte blir bättre. Fyra dagar av förtvivlan över att göra det som är 

rätt blandat med att hålla hoppet uppe om att det kommer att vända. Dag fyra var jag tvungen 

att ta ställning till vad som är rätt för hästen. Den här individen som älskar mig lika högt som 

jag älskar honom och som har hela sin tillit till mig. Att jag är den som ser till att inget ont ska 

hända honom. Jag ser i hans ögon hur ont han har när han ser på mig med all sin kärlek riktad 

rakt i in min själ. Den smärtan är obeskrivlig. Jag står inför valet att antingen försöka hålla ett 

krampaktigt tag om hoppet eller att lägga bort min egen rädsla inför den saknad som jag vet 

följer av det enda andra alternativet. Men jag vet att hans smärta, en smärta han inte kan 

uttrycka i ord utan litar på att jag förstår det han säger på det sätt som han kan. Jag vet att jag 

egentligen inte har något val. När jag ser in i hans smärtfyllda blick så ser jag vad jag måste 

göra. Jag ser att han är trött, att han inte orkar mer, att han är klar. Han är inte rädd. Han säger 

till mig att det kommer bli bra. I denna stund som så många gånger förut tröstar han mig. Jag 

kan inte längre se på hur någon som jag älskar av hela mitt hjärta och hela min varelse lider. 

Den mest ’kärleksfull handling’ jag kan göra är att inte vara självisk. Jag måste låta honom 

gå. Mitt hjärta känns som att det ska gå sönder. Men det är ju faktiskt inte jag som har 

lidandet. Jag vet att min häst aldrig kommer att bli frisk. Jag vet att varje andetag är fortsatt 
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meningslöst lidande2 för en individ som jag älskar likt ett barn. Han är mitt barn, mitt 600kg 

tunga, pälsklädda, gula barn med världens mjukaste mule och klokaste blick. Min tröstare, 

glädjedelare och största entusiast i det vi kallar för livet. Att låta honom somna in var min 

sista ’kärleksfulla handling’ för honom. Hur ont det än gjorde i mig. Det enda som var viktigt 

där och då var att han inte längre behövde lida.  

Det som tröstar mig både i den stunden och nu när jag tänker tillbaka är att jag gjorde det mest 

kärleksfulla jag kunde för honom. Jag har min tro på att vi får mötas igen där våra kroppar 

inte längre är bräckliga eller utsatta för det som tiden gör med dem. Vi får mötas igen hos 

Gud. Och det är ingen dålig tröst.              

 

2 Syfte 
Jag vill med denna uppsats undersöka och fånga in om det finns kriterier3 för vad som är 

’kärleksfull handling’. Jag vill undersöka om det går att med olika perspektiv (första-, andra- 

och tredjepersonsperspektivet) konceptualicera vad som är kriterium för ’kärleksfull 

handling’.  

 

3 Frågeställning 
Frågeställning – ”Hur är olika perspektiv användbara för att hitta kriterier för ’kärleksfull 

handling?’”  

 

4 Material  
Jag vill fånga in och konceptualciera ’kärleksfull handling’. Jag kommer att undersöka om det 

finns kriterier för ’kärleksfull handling’ och om det går att se vem som säger vad som är 

kriterier för ’kärleksfull handling’. Jag kommer att hämta exempel från en fiktiv berättelse, 

filmen ”My Sisters Keeper” (svensk titel ”Allt för min syster”) och en nutida dokumentärfilm 

”Pray Away”. Detta valda material kommer endast att användas för att exemplifiera och för 

att föra resonemanget framåt för vad som kan vara kriterier för ’kärleksfull handling’. Jag är 

 
2 Jonbäck, Francis (2018). Meningslöst lidande. Första upplagan Stockholm: Dialogos. 
3Baggini, Julian & Fosl, Peter S. (2003), The Philosopher’s Toolkit: A Compendium of Philosophical Concepts 
and Methods, Cornwall: Blackwell Publishing, s. 82f. 
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alltså inte ute efter att svara på om dessa exempel kan ses som ’kärleksfull handling’ eller 

inte. 

Filosoferna4 Martha Nussbaum, Linda Zagzebski, Eberhard Herrmann kommer att vara mina 

samtalspartners. Några av deras begreppsapparater kommer att möjliggöra för mig att slå ihop 

begreppen ’kärlek’ och ’handling’ till ett koncept ’kärleksfull handling’. Filosofen Francis 

Jonbäck kommer vara mitt ”förnuftets röst” när jag beskriver från mina exempel om de 

lidande som finns där. Filosofen Ulf Zackariasson ger mig ett arbetssätt5 som gör att jag får 

möjligheten att gå på djupet när jag försöker ringa in ’kärleksfull handling’.  

 

5 Presentation av mina exempel   
5.1 ”My Sisters Keeper” (”Allt för min syster”, svensk titel) 
Filmen handlar om ett föräldrapar som får beskedet om att deras fyraåriga dotter har leukemi. 

De bestämmer sig för att ”skapa” ett barn som är kompatibelt genetiskt med den sjuka dottern. 

Ett reservdelsbarn helt enkelt. De börjar att ta delar från detta barn redan när hon ligger i 

magen. Hon gör sin första ryggmärgsdonation när hon är tre månader gammal. Detta 

fortskrider i tolv år.  

Varje gång jag ser filmen ”My Sisters Keeper” så ställer jag mig frågan: är allt verkligen 

försvarbart så länge jag gör det i kärlekens namn?  

Jag visar alltid denna film i konfirmandundervisningen när vi talar om kärlek. Det blir alltid 

en intressant diskussion. Med frågor som: Är det som mamman i filmen gör okej? Är det en 

desperat handling där hon försöker, i en ovilja att inse verkligheten, leka Gud oavsett vilka 

konsekvenserna är? 

 

5.2 ”Pray Away” 
Dokumentären ”Pray Away” handlar om den kontroversiella kristna rörelsen Exodus som 

startade på mitten av 1970-talet. Den startades av homosexuella som ville med hjälp av Jesus 

bota sin egen och andras homosexualitet eller andra sexuella ”avvikelser”. Rörelsen finns inte 

kvar i dag då den avvecklades 2013 efter det att dåvarande VDn fick höra på överlevares 

historier om deras tid i Exodus.  

 
4 Filosoferna presenteras längre fram under rubrikerna Metod och Teori.  
5 Se under rubriken Metod. 
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Det går att argumentera att de som grundade denna rörelse kommer från en tid då 

homosexualitet sågs som en defekt och en sjukdom. Att de bara ville passa in i ett samhälle 

som inte accepterade dem som de var. Att de ville känna gemenskap och tillhörighet 

någonstans. Deras övertygelse var att de kunde med hjälp av bön och kraften i bibelns 

budskap och Jesus ändra sin livsstil. De såg homosexualitet som ett livsstilsval. Grundarna 

blev stora förebilder då de valde bort/blev botade från sin sexuellt avvikande livsstil och blev 

heterosexuella och skaffade familjer med andra före detta homosexuella inom rörelsen. 

Grundarna tar idag avstånd från de läror de en gång i tiden var sådana förespråkare för. De har 

nu mera i stället omfamnat sin sexualitet och har kvar sin kristna tro.  

 

6 Metod 
6.1 Filosofi med ett mänskligt ansikte 
Varje gång som man ska gå in och undersöka något behöver man ett arbetssätt. En grund att 

stå på. Annars blir det lite som att försöka köra ett tåg utan räls, det kan gå, men är helt klart 

mycket stökigare. Med en grund att stå på kan man förhoppningsvis få fram ett svar på frågan 

som man har ställt.   

Det finns ett filosofiskt sätt att arbeta som kallas filosofi med ett mänskligt ansikte. Ulf 

Zackariasson beskriver arbetssättet så här: 

 

…filosofi med ett mänskligt ansikte, ett sätt att göra filosofi som, snarare än att 

vara en filosofisk metod i någon traditionell bemärkelse, lägger stor vikt vid att vi 

som filosofer också är människor, och att våra filosofiska modeller och 

lösningsförslag, hur abstrakta de än kan te sig, faktiskt har konkreta konsekvenser 

för människor av kött och blod.6 

 

Zackariasson fortsätter:  

 

 
6 Citatet taget från Zackariasson kommer från en artikel där han diskuterar utifrån Herrmanns begrepp livsfrihet 
och pragmatisk realism kontra religionsfrihetsbegreppet. Jag kommer inte att diskutera livsfrihet och pragmatisk 
realism eller religionsfrihet utan använder mig av Zackariassons tanke om filosofi med ett mänskligt ansikte som 
ett sätt att göra filosofi för att undersöka ’kärleksfull handling’.  
Zackariasson, 2011, s. 246 
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… det [är] viktigt att vi, som människor – och som filosofer – tränar vår 

sensibilitet så att vi blir bättre på att uppdaga och respondera på mänskligt lidande, 

och motstår frestelsen att ta till kalkyler för att snabbt och till synes 

>>vetenskapligt<< lösa moraliska dilemman. 7  

 

Jag kommer att använda mig av det arbetssättet när jag arbetar med denna uppsats. 

Zackariasson lyfter fram det viktiga i att även vi filosofer är människor och att det kan vara en 

styrka när man arbetar problembaserat. Hur vi handlar har effekter som påverkar vår 

omgivning. Zackariassons tanke om att vi kan träna vår sensibilitet är uppmuntrande. I min 

undersökning av ’kärleksfull handling’ ger det mig en grund att stå på med arbetssättet filosofi 

med ett mänskligt ansikte.  

 

För att kunna arbeta efter filosofi med ett mänskligt ansikte och föra ett resonemang runt 

’kärleksfull handling’ kommer jag att använda mig av de två ovan nämnda exempel. Ett taget 

ur populärkulturen: filmen ”My Sisters Keeper”. Det är en roman som har filmatiserats. Jag 

väljer dock att använda mig av filmen då jag anser att den tydligare exemplifierar olika 

handlingar som jag kan använda för att reflektera runt ’kärleksfull handling’. Som mitt andra 

exempel kommer jag att använda mig av en nutida dokumentärfilm: ”Pray Away”. Den finns 

att tillgå på Netflix. Jag vill ånyo förtydliga att det valda materialet endast kommer att 

användas för att exemplifiera och för att föra resonemanget framåt för vad som kan 

känneteckna ’kärleksfull handling’. Jag är alltså inte ute efter att få fram ett universellt svar på 

om dessa exempel kan ses som ’kärleksfull handling’ eller inte. Det jag är intresserad av är 

om det går att få fram med hjälp av dessa exempel något eller några kriterier för vara som kan 

vara ’kärleksfull handling’.  

 

6.2 Metodreflektion 
Finns det någon nackdel? 

Detta arbetssätt, filosofi med ett mänskligt ansikte, ger oss en möjlighet och öppnar upp för att 

tillåta undersökaren/författaren att vara just människa i sitt filosoferande. Vi får möjligheten 

att engagera oss på ett mänskligt plan när vi filosoferar. Vi som filosofer behöver inte vara 

 
7 Zackariasson, 2011, s. 257 
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lika restriktiva när vi söker svar på de frågor vi ställer. Detta i sin tur bjuder in läsaren till att 

själv engagera sig och uppmuntrar till att tänka själv. Läsarens egen filosofi med att mänskligt 

ansikte blir viktig för att väcka tankar och diskussioner om det ämne som avhandlas. I den här 

uppsatsen är det ’kärleksfull handling’. 

En tanke om en motpol till filosofi med ett mänskligt ansikte. Jag är inte ute efter att gå i 

polemik med något annat arbetssätt eller utgångspunkt. Dock vill jag lyfta fram ett förslag på 

en motpol till det arbetssätt som jag kommer att utgå ifrån: filosofi med ett mänskligt ansikte. 

Ett exempel är den utilitaristiska tanken (ett mycket förenklat exempel) om att det är 

rättfärdigat att offra en för de mångas överlevnad/välfärd. Ett tankesätt som jag har svårt att se 

kan vara hjälpsam när jag undersöker ’kärleksfull handling’. Ett annat exempel är Kants idé 

om det kategoriska imperativet, att endast handla utifrån den maxim som du kan se/vilja höja 

till allmän lag. Jag tänker att ’kärleksfull handling’ är ett mer komplext koncept och att Kants 

tankesätt förenklar eller snarare utesluter de emotioner som ligger i tilläggsordet kärlek som är 

den typ av handlingar som vi är ute efter att undersöka i den här uppsatsen. Zackariasson 

lyfter fram att vi inte ska frestas att ta till kalkyler eller färdiga modeller för att snabbt hitta 

lösningar på mänskliga problem. Zackariassons tanke är tilltalande. Kan vi låta bli att frestas 

att ta den ”enkla” vägen ut utan i stället ta fram vår mänsklighet för att söka andra perspektiv 

på mänskliga problem kan vi komma att nå djupare in i komplexa frågor. Det vore kanske 

enklare att ta hjälp av lite mer färdiga modeller såsom utilitarismen, Kant filosofi, etiska 

teorier eller logiken som kalkyl och undersöka ’kärleksfull handling’. Men varför göra det 

”enkelt”? 

 

7 Teori   
Vi kan anta att människor tänker och känner. När det gäller känslor kan vi utgå ifrån att alla 

någon gång känner någonting. Det är en del av grundutrustningen som människor har. Om jag 

talar utifrån mig själv och vad som händer i mig när jag upplever emotioner så är det något 

påtagligt fysiskt. Känner jag exempelvis glädje, sorg, kärlek8 så händer det påtagligt 

fysiologiska saker i min kropp9. Jag blir frestad att agera. Jag vill göra något som uttrycker det 

som rör sig inom mig i min kropp och mitt medvetande. Den spontana reaktionen att handla 

 
8 Marta Nussbaum, 2001, 
9 Eberhard Herrmann, 2004, 
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när emotionen är påtaglig kan vara en sak men kanske inte alltid är det bästa för vare sig mig 

eller den/dem som min handling kommer att påverka.  

Människor kan, om vi antar att känslor är en del av den mänskliga grundutrustningen, ha 

förmågan att omsätta känslor och tankar i att göra något, att handla.  För att undersöka 

’kärlek’ och ’handling’ för att ringa in begreppet ’kärleksfull handling’ kommer vi att ha hjälp 

av filosofer som arbetat med att människor är kännande och handlande. Filosoferna Martha 

Nussbaum, Linda Zagzebski och Eberhard Herrmann har arbetat med detta. Med dessa 

filosofer som samtalspartners vill jag ringa in begreppet ’kärlek’ och begreppet ’handling’ för 

att vidare, utifrån mina exempel, se om det går att finna några kriterier på vad som är 

’kärleksfull handling’. Jag behöver ta reda hur vi kan använda begreppen ’kärlek’ och 

’handling’ för att senare kunna undersöka vad som kan ses som ’kärleksfull handling’. Detta 

för att försöka se om vilken handling som helst kan försvaras så länge den sägs göras i 

kärlekens namn och alltså ses som ’kärleksfull handling’. 

Jag börjar med att reda ut det som handlar om känslor i undersökningen av ’kärleksfull 

handling’. Jag för in tanken på kärlek som ett tjockt begrepp. Ett tjockt begrepp kan beskrivas 

som ett begrepp som i en bredd tillåts inrymma både känslor och tankar i en känsloyttring. Ett 

tjockt begrepp har en dubbelhet i det att det å ena sidan kan fyllas med känsloinnehåll, 

emotioner, och å andra sidan är samtidigt kognitivt, vi lär oss något om till exempel kärlekens 

verklighet om vi upplever emotionen kärlek. Utmärkande för tjocka begrepp är också att de 

alltid har en riktning. Det finns ett objekt som emotionen är riktad mot. Tjocka begrepp är på 

så sätt i sig deskriptiva och kan hjälpa oss att tydliggöra vad en riktad känsloyttring, en 

emotion är. Tjocka begrepp tillåter i den här uppsatsen, när vi ska konceptualicera ’kärleksfull 

handling, att ’kärleksfull handling’ kan innefatta komplexa känslor. Vidare i den här 

uppsatsen kallar vi dessa känslor för kognitiva emotioner10.  

För att få en bättre förståelse för skillnaden mellan ”allmänna känslor” och hur de kan 

uppfattas och kognitiva emotioner och tjocka begrepp kan vi förklara det så här: Allmänna 

känslor är känslor som inte har en riktning. Det kan finnas uppfattningar som förknippar 

känslor med att det är ”bara känslor” eller dåligt att ha och visa känslor eller att känslor endast 

 
10 ”Känsla. 1. Medvetandetillstånd (el. medvetandeakt) till skillnad från tänkande (föreställning, iaktagande) och 
vilja. En känsla visar en aspekt av jagets tillstånd utan att nödvändigtvis avslöja källan därtill. 2. Jagets 
omedelbara värdering av upplevelser som lust- el. olustbetonade. 3. Benägenhet att ha bestämda reaktioner 
gentemot en person el. något annat. 4. Oklar kunskap […] 5. Omedelbar kunskap […].  
Filosofilexikonet, 1994, s.314 
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leder till kaos. Detta sätt att se på känslor gör oss begränsade i tanken om känslor eller tanken 

om vårt känsloregister.  

För att reda ut begreppet ’kärlek’ och hur vi ska kunna tillämpa det i konceptet ’kärleksfull 

handling’ har vi nytta av tanken på tjocka begrepp och emotioner som kognitiva, att 

emotioner går utöver känslor. Nussbaum och Zagzebski menar att känsla eller känslor inte 

kan innehålla samma bredd som emotion. De menar att en emotion alltid har den här 

riktadheten det vill säga ett objekt medan en känsla inte behöver det. De beskriver emotioner 

som kognitiva i det att en emotion, så som kärlek, alltid är riktad11 och att det finns kunskap 

som inhämtas om livet12. Den kognitiva emotionen är alltså mer än bara en känsla tanken 

finns också med. Inom begreppet emotion finns det utrymme för många känslor och också 

tankar.13 För att förtydliga tar vi emotionen glädje14 som ett exempel. När någon säger jag är 

fin i håret upplever jag15 emotionen glädje.16 Min glädje riktas mot den som sagt att jag är fin 

i håret och jag tänker att jag har gjort någon glad att se min nya frisyr.  

Vi människor föds in i en värld som vi själva inte kan kontrollera fullt ut och vi föds med 

kognitiva förmågor och ett känsloregister. Med Nussbaum och Zagsebski har vi fått hjälp att 

se det går att skilja mellan ’känsla’ och ’emotion’. ’Känsla’ kan vi se på som något som 

uppkommer och passerar utan att ha en speciell riktning eller utan att den uppkom av en 

särskild anledning. Något som bara kom och gick. En ’emotion’ däremot kan ses som mer 

genomgripande i oss. Emotionen dröjer kvar, lämnar spår, och gör ett djupare intryck i oss. 

’Emotionen’ har alltid en riktning mot något eller någon. Denna riktning mot något eller 

någon utmärker en ’emotion’. Emotionens riktadhet mot något eller någon blir på så sätt en 

del av vår kognitiva utrustning. Emotioner lär oss något om livet och hjälper oss att försöka 

orientera oss i tillvaron vi är satta att förhålla oss till. Förmågan till att uppleva emotioner som 

kognitiva tillhör den utrustning som vi föds med (under förutsättning att man är född med ett 

”normalt” känsloliv). Vi har förmågan att rikta, lära och skapa bestående minnen med de 

emotioner som uppkommer i oss.  

 

 
11 Martha Nussbaum, 2001, s.23 
12 Martha Nussbaum, 2001, s.23 
13 Linda Zagzebski, 2003 
14 Vi använder emotionen glädje för att exemplifiera i stället för emotionen kärlek då den är mer komplex att 
beskriva och vi behöver ha mer förståelse för emotioner som kognitiva innan vi tillämpar begreppet kärlek som 
en kognitiv emotion i våra exempel.  
15 Här är min emotion glädje riktad mot den som har sagt att jag är fin i håret. 
16 Resonemanget förutsätter att personen i fråga talar sanning om min frisyr. 
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Zagzebski talar om emotioner som tjocka begrepp.17 Ett tjockt begrepp är ett begrepp, i det 

här fallet kärlek som alla människor, förutsatt ett ”normalt” känsloliv, emotionellt kan känna 

igen sig i. Kärlek som ett tjockt begrepp förutsätter inte att alla dessa individer har exakt 

samma upplevelse av vad kärlek är. Emotionen kärlek är upplevs olika beroende på vems 

perspektiv vi utgår ifrån. Ändå kan, med kärlek som ett tjockt begrepp, alla människor vara 

överens om att det finns emotioner som vi kan fylla begreppet kärlek med. I den här uppsatsen 

utgår jag från emotioner som kognitiva, alltså att människor har emotioner och är förmögna att 

ta in information och utvecklas och lära sig om livet. Vi utgår också från att kärlek är ett tjockt 

begrepp knutet till emotionen kärlek. Detta för att det ska kunna tolkas som ett brett begrepp 

för vad som kan anses som kärleksfullt.  

Kärlek är en kognitiv emotion, ett tjockt begrepp, om vi resonerar som Nussbaum och 

Zagzebski. Emotionen kärlek utmärks av att den är riktad och alltid har ett objekt. Att själva 

emotionen är något som vi egentligen inte styr över utan är något som bara ”blossar upp”18 

inom oss men samtidigt också är riktad. Kan vi då välja hur vi handlar utifrån emotionen? 

Kan vi eventuellt välja hur vi utåt reagerar och agerar på situationen som har fått oss att känna 

emotionen? Kan jag till exempel ge någon en kram för att den personen får mig att känna 

kärlek eller kan jag välja att inte göra det och fortfarande känna samma kärlek bara det att jag 

inte ger uttryck för emotionen genom en handling mot personen som får mig att känna kärlek? 

Kan emotionen kärlek fungera på samma sätt i en situation som får oss att känna smärta? Kan 

jag välja att uttrycka min smärta inför personen som får mig att känna kärlek eller välja att 

lida i det tysta? Frågan väcks kring det som rör ’kärleksfull handling’: kan det kan räknas som 

kärleksfullt om handlingen påverkar den/dem som handlingen berör negativt även om 

handlingen var välment? 

Jag kommer även att snudda vid meningslöst lidande när jag undersöker konceptet 

’kärleksfull handling’. Då det är svårt att undgå begreppet lidande när vi berör begreppet 

kärlek. I det kommer jag ta hjälp av Francis Jonbäck när jag filosoferar runt konceptet 

’kärleksfull handling’.  

Jag kommer att resonera utifrån tre perspektiv; förstapersonsperspektiv, 

andrapersonsperspektiv och tredjepersonsperspektiv. Dessa perspektiv kommer att vara till 

 
17 Linda Zagzebski, 2003 
18 Martha Nussbaum, 2001 
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stor hjälp i undersökningen för att få just olika perspektiv på vad som är ’kärleksfull 

handling’.   

 

 

8 Forskningsläge  
Det har varit en utmaning att få del av tidigare forskning som berör konceptet ’kärleksfull 

handling’. Det finns skrivet om ’kärlek’ och ’handling’ som från varandra fristående begrepp. 

Här finns det en lucka i den redan existerande forskningen. Här kan jag se att jag kan bidra till 

att lyfta fram en diskussion på hur vi tänker om vad som är ’kärleksfull handling’.  

Redan i klassisk tid sysselsätter sig filosofin med fenomenet kärlek. Klassiska filosofer som 

Platon och Aristoteles liksom stoikerna har behandlat kärlek. Vi får från klassisk 

filosofibegreppen eros19, den fysiska passionen och den individuella kärleken till en partner. 

Agape20 som beskriver kärleken till mänskligheten och filia21, kärleken som vi känner till 

vänner.  

Fenomenet kärlek fortsätter genom århundradena att fascinera oss och vara högintressant för 

tanken. Werner G Jeanrond22 skriver om kärlek. Jeanronds resonemang är intressant därför att 

det belyser kärlek ur ett kristet perspektiv. Jeanronds beskrivning av begreppet kärlek är ett 

intressant förslag på hur vi kan tänka om kärlek. Det kommer jag att ta avstamp ifrån när jag 

senare kommer att slå ihop kärleksbegreppet med begreppet handling.  

Francis Jonbäck23 i sin bok ”Meningslöst lidande” är intressant att ta med då han belyser det i 

kärleken som gör ont. Även då han inte direkt behandlar begreppet kärlek så blir lidandet en 

intressant faktor att ha med i bakgrunden. Kärlek är inte bara solsken och enhörningar. Kärlek 

kan göra ont, innebära stort lidande och stora offer. Jonbäcks resonemang om lidande är 

viktigt att ha med sig när vi ser på de exempel som jag kommer att använda. I dessa exempel 

finns mycket lidande, meningslöst lidande, lidande som inte nödvändigtvis hade behövt vara. 

Jonbäcks bidrag blir en viktig pusselbit att ha med när vi ska se på konceptet ’kärleksfull 

handling’.  

 
19 https://plato.stanford.edu/entries/plato-friendship/ß 
20 https://plato.stanford.edu/entries/love/ 
21 https://plato.stanford.edu/entries/friendship/ 
22 Jeanrond, Werner G. (2010). Kärlekens teologi. Stockholm: Verbum. 
23 Jonbäck, Francis (2018). Meningslöst lidande. Första upplagan Stockholm: Dialogos. 
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Handling24 har även det behandlats av moralfilosofer i århundraden. Handling (”action”, se 

not 23) kan behandlas ur olika perspektiv till exempel medvetna handlingar25 och saker vi gör 

som ”bara sker”. Ett exempel på skillnader är om jag går fram till någon och ger den en kram 

(medveten handling) eller om jag viftar bort en fluga som surrar i mitt öra, något som är en 

reaktion alltså något som ”bara sker”. Detta är väldigt förenklade exempel på hur man kan 

behandla begreppet handling. Det finns många kända filosofer och tänkare som har behandlat 

begreppet handling. Här finner vi allt från pliktetiken i Immanuel Kants26 berömda 

kategoriska imperativ och klassisk utilitarism i Jeremy Bentham27 och John Stuart Mill28 till 

nutida moralfilosofer som utilitaristerna Peter Singer29 och Torbjörn Tännsjö30 och 

banbrytande feministiska filosofer som Mary Wollstonecraft31 och Simone de Beauvoir32.  

Att göra en sammanställning av alla filosofer som behandlat ’kärlek’ och ’handling’ ryms inte 

inom denna uppsats. Jag har nämnt några för att visa på hur omfattande området är. 

Jag vill resonera religionsfilosofiskt runt ’kärleksfull handling’ som ett koncept. Jag får då 

vända mig till filosofer som i tidigare forskning har skrivit om kärlek och handling. Detta kan 

jag använda när jag resonerar runt kärlek och handling och när jag sätter samman dessa till ett 

koncept, ’kärleksfull handling’. Martha Nussbaum, Linda Zagzebski och Eberhard Herrman 

skriver om kärlek som en del av att vara människa genom att de behandlar fenomenet kärlek 

som mer än en känsla. De kopplar känslan till människans kognitiva funktioner. Detta 

kommer att bli användbart för mig den här undersökningen.  

 

  

 
24 https://plato.stanford.edu/entries/action/  
25 Se under rubrik 9 Huvudtext/Analysdel hur jag behandlar begreppet handling och medveten handling. 
26 https://plato.stanford.edu/entries/kant/ 
27 https://plato.stanford.edu/entries/bentham/ 
28 https://plato.stanford.edu/search/search?query=John+stuart+mill 
29 Singer, Peter (2011). Practical ethics. 3rd ed. New York: Cambridge University Press 
30 Tännsjö, Torbjörn (2012). Grundbok i normativ etik. 2., rev. och utök. uppl. Stockholm: Thales 
31 https://plato.stanford.edu/entries/wollstonecraft/ 
32 https://plato.stanford.edu/entries/beauvoir/ 
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9 Huvudtext/Analysdel  
Love is not what you feel, it´s what you do - överlevare från Auschwitz33 

Är det som ses som kärleksfullt och det som är moraliskt rätt alltid likställt? Innan vi börjar 

vår undersökning ska vi se på om det finns någon skillnad mellan ’kärleksfull handling’ och 

moraliskt rätt handling. En moraliskt rätt handling behöver inte vara kärleksfull, det betyder 

att den som utför handlingen inte behöver känna kärlek i handlingsögonblicket. Vi som etiskt 

tänkande varelser har förmågan att avgöra hur vi ska handla för att det ska vara moraliskt 

riktigt. En moraliskt rätt handling är inte beroende av en emotion såsom kärlek. Man kan 

handla moraliskt rätt utan att vara i emotionen kärlek. Till exempel kan en kirurg rädda en 

medmänniskas liv för att det är moraliskt rätt även om personen på operationsbordet har 

åsikter som är omoraliska och kan vara en fara för samhället och kirurgen känner avsky när 

hen opererar. Det är dock moraliskt rätt att kirurgen räddar personen för att det är en 

människa. En moraliskt rätt handling kan vara kärleksfull34 men samtidigt behöver inte en 

’kärleksfull handling’ vara en moraliskt rätt handling. Det behöver alltså inte vara skillnad 

mellan ’kärleksfull handling’ och moraliskt rätt handling samtidigt som de inte är på något 

sätt sammankopplade eller beroende av varandra. Kärleksfull handling och moraliskt rätt 

handling kan sammanfalla eller finnas var för sig. Vad som är ’kärleksfull handling’ är både 

beroende av perspektiv och/eller ett kontextuellt sammanhang. Det är svårt att avgöra vem 

som säger vad som är kriterier för ’kärleksfull handling’. Är det utföraren, mottagaren eller 

åskådaren av ’kärleksfull handling’ som avgör om emotionen kärlek finns i en handling? 

Utifrån mitt exempel med kirurgen är det kirurgen, den skadade innan nedsövningen eller vid 

uppvaket eller en operationssköterska i operationssalen eller den skadades far? Det hela har 

inga självklara svar när vi går djupare in i problemet. Vi får börja med att dela upp 

’kärleksfull handling’ i två; 1) kärlek och 2) handling. Det får bli vår första uppgift. Sedan 

avgränsa och ringa in 1) ’kärlek’ och 2) ’handling’. När vi har dessa två avgränsningar 1) 

’kärlek’ och 2) ’handling’ kan vi se om dessa är kompatibla med varandra så att vi kan få en 

klarare förståelse för konceptet ’kärleksfull handling’. Vidare kan vi då se om vi kan hitta 

någon tydlig kriterium för vad som kan ses som ’kärleksfull handling’ och om det är möjligt 

att säga vem som kan säga vad som är kriterier för ’kärleksfull handling’.          

 

 
33 Citat taget från en dokumentär på SVT Play, Världens Historia, Förintelsens Sista Berättelser 
34 Se diskussionen under underrubriken 1) Kärlek.  
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1) Kärlek  

 

Vad är egentligen kärlek? Är det en emotion? En kemisk reaktion? Ett val? Något vi kan värja 

oss ifrån eller något som vi handfallet kastas in i? Är det ens något som vi kan beskriva med 

ord eller är kärlek likt apofatisk teologi35 i att det endast går att beskriva vad det inte är. Är det 

samma kärlek vi menar när vi talar om kärlek till djur, vänner, familj, en partner, Gud eller 

materiella ting? Kan det vara så att när vi ser/håller i en tingest som någon vi känner kärlek 

till har givit oss erinrar oss samma känsla av kärlek som den kärlek som vi känner till den som 

har givit nämnda tingest? Ju mer jag försöker närma mig begreppet kärlek och försöker se var 

jag kan söka efter en avgränsning desto fler blir frågorna. Werner G. Jeanrond beskriver 

kärlek så här: 

 

Kärlek söker sig till den andre. Kärlek vill inget hellre än att relatera till den andre, 

lära känna den andre, beundra den andre, ta del i den andres liv vara tillsammans 

med den andre. Ingen annan kan älska i mitt ställe. Det finns ingen 

ställföreträdande kärlek. Kärleken kräver en konkrethandlande person, ett 

älskande subjekt. Mycket glädje och förtvivlan kan höra till kärleken. Den kan 

fullständigt skaka om en människa känslomässigt eller göra henne himmelskt 

lycklig. Kärleken har alltid ett känslomässigt inslag men den går utöver känslan. 

Den har potential att påverka hela vårt nätverk av mänskliga relationer.36 

 

Jeanrond ger oss en bild av kärlek som något som går utöver ”vanliga” känslor, som en stark 

kraft som kan skaka om hela våra liv. Han beskriver det älskande subjektet. Alltså vi som 

känner kärlek till någon eller några. Jeanronds beskrivning av kärlek lämnar ändå rum för att 

bygga på och fylla i. Den envägs kärlek som han beskriver lämnar den som känner kärlek 

något ensam i sin känsla. Här vill jag komplettera Jeanrond med emotionen kärlek. Jeanrond 

beskriver hur den som känner kärlek vill nå, relatera till och beundra den andre. Vilket jag 

håller med om. Dock vill jag lyfta fram att emotionen kärlek sträcker sig utöver det som bara 

 
35 Apofatisk teologi (negativ teologi) – Menar att våra mänskligt skapade ord inte räcker till att beskriva Gud. 
Den apofatiska teologin menar att det enda sättet som vi människor kan beskriva Gud på är i negationer, alltså 
vad Gud inte är.  
36 Werner G. Jeanrond, 2010, s.20 
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handlar om jaget och mitt älskande. Emotionen kräver inte bara ett älskande subjekt utan även 

en mottagare, ett objekt, som emotionen som är riktad mot.37 Den riktadhet som vi finner i 

emotioner handlar inte bara om den egna känslan som till exempel: jag vill, jag känner, jag 

mår. Emotionen kärlek är mer komplex och större än och går utöver det egna jaget som 

Jeanrond beskriver. När vi känner kärlek finns i oss en stor vilja och strävan efter den andres 

väl. Vi vill att den andre ska må bra och vara lycklig även om det kostar oss själva något. Vi 

kanske inte alltid lyckas uppnå detta men vi har intentionen att göra väl mot den som vi 

älskar. Det är i ljuset av denna uppoffrande och riktade välvilja som vi ska ha med oss framåt 

när vi ser på emotionen kärlek och konceptualiseringen av ’kärleksfull handling’.   

 

2) Handling 

Vad är en handling? Är det något som vi medvetet aktivt väljer att göra? Är det något som 

bara råkar hända? Kan något räknas som en handling om vi inte ens är medvetna om att vi 

gör eller är konceptualiceringen beroende av att vi aktivt väljer att handla? För att få en 

överskådlig bild över ’handling’ behöver vi avgränsa konceptet. 

 

Handling. Begreppet ”handling” används huvudsakligen vid beskrivningar av 

personers beteende och tjänar till att skilja mellan vad en person gör, och vad so 

blott händer el. sker med personen. Sådeles påpekar Aristoteles (i Poetiken) att när 

vi betraktar något som en händelse och inte blott och bart en händelse (sic 

handling) el. rörelse, så innebär det att vi betraktar det ifrågavarande som ett 

uttryck för något bakomliggande, som har formen av en mer el. mindre medveten 

avsikt el. mening hos personen. T.ex. är det skillnad mellan att en person blinkar 

till en annan (en handling), och att personen blott blinkar för att ljuset i lokalen är 

för skarpt (en reflexrörelse i ögat).38  

 

För att få en avgränsning av ’handling’ börjar vi med att dela upp begreppet i två 

avgränsningar; omedvetna handlingar och aktiva handlingar.  

- Den omedvetna handlingen 

 
37 Läs vidare om exempel på perspektiv och mottagare. Första-, andra-, och tredjepersonsperspektiv behandlas 
under rubriken Jag, Fredrik och Martina. 
38 Filosofilexikonet, 1994, s.205 
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Det är möjligt att en handling som vi gör omedvetet uppfattas som en 

’kärleksfull handling’ av mottagaren eller den som åser sagda handling. 

Detta är en mer komplicerad del av paraplybegreppet handling att använda 

sig av när vi senare ska lägga till emotioner så som kärlek. Vi kan konstatera 

att använda den omedvetna handlingen som en del av ’kärleksfull handling’ 

kommer inte att rymmas inom ramen för denna uppsats. Så vi får avgränsa 

oss ytterligare och se på den andra avgränsningen av ’handling’.   

- Den medvetna handlingen 

En medveten handling som vi aktiv väljer att göra kan vi även lägga de 

värderingar eller emotioner som vi vill att mottagaren ska uppfatta. När vi 

rör oss i det som vi aktivt väljer att göra kan vi få en tydligare översikt av 

vad en handling kan vara och vidare lägga till emotionen kärlek för att se 

vad ’kärleksfull handling’ kan vara.  

 

En medveten handling är den avgränsning som jag kommer att använda mig av när jag 

framöver diskuterar vad en ’kärleksfull handling’ är. Det vill säga att den medvetna 

handlingen är förutsättningen för den fortsatta diskussionen om vad som är kännetecken för 

och vem som säger att det är en ’kärleksfull handling’. En medveten handling kan vi ställa 

bredvid kärlek som kognitiv emotion för att se vem som säger vad som är kännetecken på en 

’kärleksfull handling’.  

 

9.1 De tre perspektiven och pragmatisk (intern) realism 
När vi talar om emotioner som kognitiva och frågar oss om vem39 och vad när det är frågan 

om handlingar som är kopplade till kärlek så kan vi inte undgå att vidröra vem som har rätt.  

Vi behöver ställa frågan om det finns något universellt svar på vad som är ’kärleksfull 

handling’. Alltså något som alla människor vid alla tillfällen kan vara överens om är 

’kärleksfull handling’. Eller är uppfattningen om ’kärleksfull handling’ perspektivberoende 

och svaret beroende på vem vi frågar, vad det är för handling och i vilken kontext den utförs? 

Jag kommer undersöka ’kärleksfull handling’ genom att använda mina exempel och renodla 

de tre perspektiven, första- (utföraren), andra- (mottagaren) och tredjepersonsperspektivet 

(åskådaren). Jag vill se vad som händer när vi ringar in konceptet ’kärleksfull handling’ i de 

 
39 Vi kommer att undersöka utifrån tre olika perspektiv, ett första-, andra- och tredjepersonsperspektiv. 



 20 

olika perspektiven och se om det går att hitta kriterier för vad som är ’kärleksfull handling’. 

Här får vi ställa oss frågan om vad som är sant eller vem som har rätt.  Eberhard Herrmanns 

begrepp ”pragmatisk (intern) realism” lyfter fram skillnaden mellan vad som ses som sant och 

vad som är sant. Han menar att det finns en skillnad. Herrmann menar att vad vi ser som sant 

inte nödvändigt behöver stämma överens med vad som är sant.  En skillnad som vi ska 

försöka ta fasta på när vi använder filosofi med ett mänskligt ansikte för att se på kriterier för 

’kärleksfull handling’. Herrmanns resonemang om vem som har rätt och vem som inte har rätt 

och vad som ses som sant och vad som är sant är en intressant tanke att ha med sig när vi ser 

på de olika perspektiven som kommer att lyftas fram här nedan. När vi ska tala om rätt och fel 

ska vi fortfarande ha med oss de stora mjuka penseldragen som finns i arbetssättet filosofi med 

ett mänskligt ansikte. Jag har lyft fram ”pragmatisk (intern) realism” då frågan om vem som 

har rätt eller inte, eller vad som ses som sant och vad är sant är intressant för min 

undersökning när vi ser på de tre olika perspektiven och vad som händer när vi med hjälp av 

dessa perspektiv ser på kriterier för ’kärleksfull handling’.  

 

Det är inte självklart att en situation uppfattas på bara ett sätt. När vi använder arbetssättet 

filosofi med ett mänskligt ansikte och undersöker ’kärleksfull handling’ kan det vara till hjälp 

att utforska olika perspektiv. Vi undersöker från tre perspektiv. Är det den som utför 

handlingen (förstaperson) eller den som är mottagare (andraperson) av handlingen eller rent 

utan den som åser (tredjeperson) sagda handling som avgör om den är kärleksfull eller inte? 

Kan det vara så att alla tre perspektiven (första-, andra- och tredjepersonsperspektiv) behöver 

vara överens för att handlingen ska godtas som kärleksfull? Vi ska se om det är möjligt att 

genom att undersöka dessa tre olika perspektiv går att hitta något eller några kriterier som 

måste uppfyllas. Kriterier som alla tre perspektiven kan vara överens om för att det ska räknas 

som  ’kärleksfull handling’.  

För att få en bättre förståelse på hur dessa tre olika perspektiv kan hjälpa oss när vi försöker 

ringa in kriterium för ’kärleksfull handling’ tar vi ett förenklat exempel i en vardagssituation: 

Det är vinter, kallt och halt. Vi är, för varandra, tre främlingar som befinner oss på en trottoar 

bredvid en tungt trafikerad väg. Vi är utsprida på lite olika håll och är upptagna med vårt eget. 

Förutsättning: Jag (förstaperson), den som gör, Fredrik (andraperson), mottagaren och 

Martina (tredjeperson), den som åser. 
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- Jag: 

Jag går och pratar i telefon med en vän. Jag ser att Fredrik går och pillar med 

sin mobiltelefon och är inte uppmärksam med vad som händer runt omkring 

honom. Han märker inte att han har hamnat på cykelbanan som går bredvid 

trottoaren. Han ser inte cyklisten som kommer längre fram. På grund av den 

tungt trafikerade vägen kan cyklisten inte väja ut i bilbanan. Jag hinner gå 

igenom flera scenarion i huvudet under bråkdelen av en sekund. Nästan alla 

slutar i en olycka. Jag fattar ett beslut om att jag måste försöka förhindra att 

en olycka sker. Jag inser att jag måste fånga Fredriks uppmärksamhet så att 

han inte blir påkörd av cykeln som med största säkerhet inte kommer kunna 

stanna i tid på grund av det hala väglaget. Jag gör en snöboll och kastar den 

och träffar Fredrik i ryggen. Han tittar upp och hinner se cykeln och hoppar 

upp på trottoaren och ser sig om efter vem som kastade en snöboll på 

honom. Jag förklarar situationen med cykeln och att han var nära på att bli 

påkörd. Jag känner att jag har gjort dagens goda gärning.  

 

- Fredrik: 

Alternativ A)40; Sekunden innan Fredrik uppfattade cykeln som kom rakt 

emot honom uppstår inom honom en helig vrede över att någon kastar en 

snöboll på honom när ha är djupt koncentrerad på att försöka hitta rätt med 

GPSen till den provspelning som han dessutom är lite sen till. Men efter det 

att han har förstått vidden av situationen känner han en tacksamhet mot Jag. 

Alternativ B); Fredrik uppskattar inte alls Jags intention att rädda honom 

från att bli påkörd och går irriterat vidare.  

 

- Martina: 

Alternativ A); Martina går lite längre bort på trottoaren i motsatt riktning. 

Alltså kommer hon att möta Jag och Fredrik vid någon punkt. Hon ser hur 

Jag böjer sig ner och gör en snöboll. För Martina verkar det helt obegripligt 

 
40 Självklart kan det finnas oändligt många alternativ. Men för att förenkla och på ett tydligt sätt exemplifiera hur 
man kan använda sig av olika perspektiv så får Fredrik och Martina nöja sig med alternativ A och B. 
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hur Jag kan gå runt och kasta snöbollar på okända människor. Martina ser 

inte cykeln som kommer bakom henne. Hon ser bara hur Jag kastar en 

snöboll på Fredrik. Martina konstaterar att Jag måste vara en knäppis och 

stackars Fredrik som blir utsatt för Jags galenskap. Martina vill inte möta Jag 

utan väljer i stället att ta omvägen genom parken. 

Alternativ B); Martina hinner uppfatta situationens allvar när hon ser 

cyklisten i ögonvrån och tycker att Jag är rådig som griper in för att 

förhindra en olycka. Martina går vidare med ett nyfunnet hopp om 

mänskligheten. 

 

På detta sätt, genom att vrida och vända på dessa tre olika perspektiv, kan vi undersöka om 

det går att ringa in något eller några kännetecken för vad som kan vara ’kärleksfull handling’.      

Vi har tidigare reflekterat över emotionen kärleks goda intention eller välvilja mot den andre. 

Vi vill inte, medvetet, göra den vi älskar illa. Varken med ord eller handlingar. När vi handlar 

kärleksfullt har vi alltså intentionen att vilja väl. Intentionen att vilja den andre väl är den 

förutsättning vi har med oss när vi går vidare med de två exemplen My Sisters Keeper och 

Exodus.  

 

9.1.1 My Sisters Keeper 
Föräldrarna i filmen My Sisters Keeper nås av ett besked som förändrar hela deras liv. De får 

veta att deras dotter Kate har leukemi. Ett besked som med all förståelse skakar om hela deras 

värld. Jag har inte själv barn men jag vet förtvivlan som sätter sig i hela kroppen när jag har 

fått beskedet att någon av mina djur (som är mig lika nära som om de vore mina barn) har fått 

en sjukdom eller en skada som med nästan all säkerhet kommer att förkorta deras liv avsevärt. 

Jag förstår även tanken om att göra allt som finns i mänsklig makt för att gripa tag i den lilla 

mikroskopiska chansen att få dem friska. Men jag har även fått ta det svåraste beslutet, att 

lägga bort all själviskhet och inte när det inte går att göra mer. När allt annat än att släppa 

taget bara innebär ett utdraget meningslöst lidande. Mamman i filmen verkar till synes känna 

att i det smärtsamma beskedet om det svårt sjuka barnet inte tycka att hon har något annat val 

än att skapa ett donatorbarn. Om vi ser på kärlek som en kognitiv emotion så kan vi kanske 

säga att hennes upplevelse i smärtan får henne att känna att det inte finns något annat 

alternativ. Kan vi säga att det kan finnas ett val i hur man handlar utifrån emotionen kan vi 
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kanske se att det finns fler alternativ att överväga? Även om hennes initiala reaktion är att inte 

finns ett alternativ till att genomföra handlingen att skapa ett donatorbarn. Finns det inte en 

möjlighet för henne att stanna upp och tänka på, reflektera över, hur hennes handling41 

kommer att påverka det barn som hon är på väg att sätta till världen? Kan vi då verkligen se 

hennes handling som kärleksfull eftersom hon är medveten om vad hon kommer att utsätta 

donatorbarnet för?42 Hon kanske är så fast i emotionen att hennes handling inte längre styrs av 

henne själv.   

När mamman43 får beskedet om att deras då fyraåriga dotter har leukemi får hon ett ”off the 

record” förslag av dotterns behandlande läkare som hon aldrig tvekar på. Läkaren föreslår att 

skapa ett genetiskt kompatibelt barn genom att tvätta mammans ägg och pappans spermier för 

att försäkra sig om att barnet44 kommer att vara den perfekta donatorn45 till Kate. Detta för att 

förlänga Kates liv och inte behöva vänta på matchande donatorer. 

Nu är detta en fiktiv berättelse men vi har teknologi att göra detta möjligt. Om det är så att 

detta har gjorts i det verkliga livet vet jag inte och är inte heller relevant för denna uppsats. 

Jag vill reflektera över om mammans beslut att ge liv åt ett donatorbarn, det vill säga hennes 

handlande i den situation hon befinner sig i med ett sjukt barn som hon vill rädda, för att se 

om detta kan ge vägledning i hur vi kan se på handlingar som kärleksfulla. Kan intentionen att 

rädda ett barn genom att skapa ett donatorbarn ses som ’kärleksfull handling’?  

Vi ser på de tre perspektiven. Mamman (förstaperson), det sjuka barnet Kate (andraperson) 

och donatorbarnet Anna (tredjeperson). Mammans vilja att till varje pris rädda Kate kan ses 

som en helt naturlig mänsklig reaktion. Vi kan anta att hennes initiala intention är god och av 

kärlek. Hon vill handla kärleksfullt och rädda sitt barn. Så här långt, ut mammans perspektiv, 

kan hennes handlande kanske uppfattas som kärleksfullt. Kate är endast fyra år när hon börjar 

att få donationer46. Vi kan inte veta säkert men här utgår vi från att hon är för liten för att 

förstå var dessa donationer kommer från och att hon bara uppfattar att de operationer som 

görs ska göra henne bättre. Kate kan kanske alltså uppfatta att det som hennes mamma gör för 

 
41 ”Kärleksfulla handling” jämtemot Kate? 
42 Hon har även möjligheten i många år att säga stopp 
43 Jag kommer att fokusera på mammans handlingar och känslor då jag uppfattar henne som den drivande parten 
i handlingen.   
44 Lillasyster Anna. 
45 Jag kommer att använda mig av ordet ”donator” i dess allra mest neutrala bemärkelse. Värt att notera att 
”donation/donator” har en tydlig klang att frivilligt givande. I filmen är så inte fallet för Anna. Jag vill därför 
förtydliga att när jag använder ordet ”donator” är det ett ”neutralt” ord då Anna knappas kan räknas som en 
”frivillig donator” eller att hon ens är medveten vad som gör mot henne och varför. 
46 Ryggmärgstransplantationer, blodtransfusioner, osv.  
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att rädda henne som kärleksfullt. Än så länge så kan det mamman gör kanske ses som 

’kärleksfull handling’. Förstaperson, mamman, som utför handlingen ser ut att ha goda 

intentioner och andrapersonen som är mottagare av handlingen får till synes ut något gott av 

handlingen. Anna är knappt mer än ett foster när hon börjar donera till Kate47. Här blir hon en 

tredjeperson som varken kan ge konsensus eller få ut något gott av mammans goda intention 

att handla kärleksfullt mot Kate.  

Mammans strävan att i kärlek vilja göra gott till varje pris går inte att komma ifrån. Det går 

tydligt att se. Dock är det svårare att se hennes vilja att göra gott som ’kärleksfull handling’ 

menar jag. Det är inte självklart ’kärleksfull handling’ eftersom mamman är villig att betala 

andras psykiska och fysiska hälsa som pris. Hon utsätter inte bara Anna för lidande utan också 

även Kate som får sitt lidande förlängt mot sin vilja. Mamman utsätter även hela familjen för 

lidande och slitningar. Pappan och sonen blir osynliggjorda och lider. Mammans syster får dra 

ett tungt lass och hennes röst räknas inte när hon säger till sin syster att situationen blir mer 

och mer ohållbar. 

Låt oss se på hur de tre olika perspektiven i My Sisters Keeper, i dess renodlade form, kan se 

ut och vad som händer med konceptet ’kärleksfull handling’. 

1) Mamman som förstaperson, den som utför handlingen: Ser vi på konceptet endast 

utifrån mammans perspektiv så är det inte svårt att förstå hennes rädsla och hennes 

kärlek till Kate. Mammans vilja att till varje pris rädda Kate från ett liv fyllt av smärta 

som dessutom skulle ha blivit betydligt kortare. Ur detta perspektiv kan vi se det som 

mamman gör som ’kärleksfull handling’. 

2) Kate som andraperson, mottagare/objekt av Mammans handling: Ur Kates perspektiv 

skulle vi kunna se Mammans handling som något positivt. En mamma som vill skydda 

och göra sitt yttersta för att bota. Även här så skulle mammans handlingar kunna ses 

som kärleksfulla. Detta är om vi antar att Kate inte är medveten om sin systers lidande 

eller sitt eget lidande. Gör vi antagandet att hon är medveten om det lidande som detta 

orsakar Anna så kan Mammans handlingar som hon är mottagare av inte ses som 

’kärleksfull handling’. Gör vi antagandet att hon är medveten om det lidande som 

 
47 Hur mycket smärta ett foster känner är inget som jag kommer att diskutera i denna uppsats och smärtgraden är 
inte heller relevant för att kunna resonera runt ’kärleksfull handling’. Vi kan anta att Anna känner nålen även i 
magen eftersom allt som har ett nervsystem har känsel. Sen hur mycket eller vad hon känner är som sagt ovan 
inte relevant för just den här uppsatsen. Det vi ska göra är att försöka med hjälp av detta som ett exempel ringa in 
vad som är ’kärleksfull handling’. 
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detta orsakar henne själv så kan Mammans handlingar, som hon är mottagare av, inte 

ses som ’kärleksfull handling’. 

3) Anna som andraperson, använd/nyttjad av Mammans handling: Anna har aldrig haft 

möjligheten att välja eller att ge sitt samtycke till vad som har gjorts med hennes 

kropp. Ur Annas perspektiv så är det svårt att få in Mammans handlingar i konceptet 

’kärleksfull handling’. Näst intill omöjligt skulle vi kunna säga. 

4) Sjukvården/samhället som tredjeperson, de som åser handlingen: Läkaren som ger 

Mamman förslaget ”off the reccord” om att skapa Anna för reservdelar till Kate 

berättar för oss att det inte är något som vare sig sjukvården eller samhället skulle 

acceptera. Att tvätta ägg och spermier för att genetiskt skapa ett perfekt donatorbarn är 

alltså inte acceptabelt i sjukvården/samhällets ögon. Ur detta tredjepersonsperspektiv 

kan denna eller dylika handlingar inte falla inom begreppet ’kärleksfull handling’. Det 

gör att Mammans handling inte kan ses som kärleksfull oavsett om det skulle vara så 

att Kate som andraperson skulle hålla med om att det Mamman gör är kärleksfullt.   

 

9.1.2 Pray Away 
I dokumentären Pray Away får vi möta grundarna till den kontroversiella kristna rörelsen 

Exodus. De berättar om hur det var att vara homosexuell i USA under 70-talet. Vilka 

hemskheter och misstroenden som de fick utstå. Exodus börjar som det så ofta börjar, i det 

lilla. De själva började be om Guds kraft att bota dem från sin sexuella läggning. Det verkar 

som det fungerar och ordet sprider sig. Människor är desperata att bli accepterade och fler och 

fler ansluter. Ju fler som blir ”botade” desto fler medlemmar får rörelsen. I dokumentären får 

vi möta baksidan av denna rörelses påverkan på LBTQ+ gemenskapen. Människor i alla 

åldrar som år efter år känner sig misslyckade för att de aldrig innerst inne lyckas sluta vara 

homosexuella. Människor som på grund av sina ”misslyckanden” och hotet med att hamna i 

helvetet får svåra självskadebeteenden och där det även går att se en hög självmordsstatistik. I 

dokumentären vittnar avhoppare om en rörelse som är svår att lämna. Inte bara på grund av 

hotet om evig förkastelse och att brinna i helvetet utan även på grund av att förlora den känsla 

av tillhörighet och gemenskap som de kände med de andra medlemmarna. Det var ju 

människor som de har levt tillsammans med, i vissa fall, i årtionden. De visste att de inte 

mådde bra där de var. Men var det verkligen bättre på utsidan, skulle världen acceptera dem?  

Låt oss renodla dessa tre olika perspektiv med exemplet ”Pray Away” och se vad som händer 

med konceptet ’kärleksfull handling’.   
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1) Grundarna som förstaperson, utförare av handlingen: Det är sannolikt att grundarna till 

Exodus ville väl i en tid av hat och oförstående. Deras ageranden och läror skulle 

kunna ses som ’kärleksfull handling’. Vi skulle kunna se det som utstötta människors 

desperata vilja att passa in. Alltså hade de goda intentioner att ge en plats och en 

gemenskap till de i som sågs som samhällets bottenskrap. Ur detta perspektiv kan det 

ses som ’kärleksfull handling’.  

2) Medlemmarna som andraperson, de som for illa av Exodus, mottagarna av handlingen: 

Människor som sökte gemenskap och en trygg plats i en värld som såg dem som 

sjukdomar och smittsamma. De fick höra att det fanns möjlighet för dem att bli 

”botade” om de bara bad tillräckligt. De som inte blev ”botade” blev då även 

skammade inifrån gemenskapen då de inte var tillräckligt starka i tron. Ur dessa 

människors perspektiv så är det som Exodus gjorde inte en kärleksfull handling. 

3) Medlemmarna som andraperson, de som blev ”botade” av Exodus, mottagarna av 

handlingen: Precis som medlemmarna som for illa sökte dessa människor gemenskap 

och trygghet där det rådde förtryck och utanförskap. Skillnaden är att dessa 

medlemmar anser att de har blivit ”botade”. De ser sig som ”friska” tack vare tron på 

Kristus och bönens kraft. Ur detta perspektiv så är det som Exodus gjorde ’kärleksfull 

handling’. 

4) Samhället/kristendomen som tredjeperson, som förfärade åskådare: Det fanns många 

både i samhället i stort och inom kristendomen som inte hade en negativ syn på det 

som idag går under benämningen HBTQ+. Som trots att majoriteten i det dåvarande 

samhällsklimatet såg på dessa människor med avsky. Det fanns både krafter inom 

samhället och kyrkan som stred för alla människors lika värde. Ur detta perspektiv är 

inte det som Exodus gjorde ’kärleksfull handling’. 

5) Samhället/kristendomen som tredjeperson, som påhejande åskådare: Samtidigt som 

det fanns de krafter som stred för människors lika värde fanns det lika starka krafter 

som tyckte att Exodus metoder som mission var helt rätt väg att gå. Det var många 

som blev skickade till Exodus för att bli ”friska”. Föräldrar skickade sina barn, 

församlingspräster skickade sina medlemmar, företagsledare skickade sina anställda. 

Det fanns en stor tro till att det fungerade. Grundarna av Exodus var ju levande bevis 

på det. Ur detta perspektiv så kan Exodus ses som ’kärleksfull handling’.   
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9.2 De tre perspektiven och tanken om konsensus 
Om vi tillämpar kriteriet de tre perspektiven, första-, andra- och tredjeperson till de exempel 

som vi har. Kan vi se om det finns kriterium för ’kärleksfull handling’ där tre perspektiv kan 

vara överens om att handlingen har en vilja att vara kärleksfull och om handlingen kan ses 

som kärleksfull? Alltså går det att nå konsensus för vad som kan vara kriterier för vad som 

kan ses som ’kärleksfull handling’. Så här långt skulle vi kunna säga att; 1) den som utför 

handlingen måste göra den med goda intentioner och med den andres väl i åtanke, 2) den som 

är mottagare för handlingen måste uppfatta den som kärleksfull och 3) den som åser 

handlingen måste uppfatta att handlingen som den åser är ’kärleksfull’ eller är gjord med goda 

intentioner. Här skulle konsensus kunna uppstå. Kriteriet, de tre perspektiven, är överens om 

att handlingen är ’kärleksfull’. Vi lägger nu kriteriet de tre perspektiven inom ramen för en 

sluten kontext för att se vad som händer med denna konsensuspremiss. Finns det problem? 

 

9.2.1 Kan det finnas en problematik med konsensus? 
Vi tar ett exempel där det kan framgå en problematik med konsensus som kriterium. Vi tar 

exemplet könsstympning som ’kärleksfull handling’. I den kontext där könsstympning aktivt 

praktiseras råder konsensus mellan de tre olika perspektiven. Här kan det uppstå en viss 

friktion mellan den kontexten där könsstympning aktivt praktiseras och världen utanför för 

vad som kan ses som ’kärleksfull handling’. Som med exemplet nedan så kan vi få konsensus 

beroende på hur vi lägger perspektiven inom olika kontexter.  

Exempel könsstympning: 

Detta är ett fiktivt exempel och reflekterar nödvändigtvis inte verkligheten. Detta exempel är 

för att få en uppfattning om vad som händer med konceptet ’kärleksfull handling’ och kriteriet 

de tre perspektiven och konsensus. 

Mamma (förstaperson) ser att tiden är inne för att förbereda ceremonin som ska transformera 

hennes dotter (andraperson) in i vuxen blivandet. Hon går till byns äldste för att få hjälp med 

förberedelserna. När förberedelserna är gjorda samlas byns kvinnor (tredjeperson) för att 

bevittna ceremonin. Mamman gör dottern i ordning för ceremonin och klär henne. Dotter 

känner sig glad. Tiden har kommit för henne att få ta av sig flickdräkten och efter ceremonin 

få räknas som kvinna. Att det kommer innebära en viss fysisk smärta gör henne inget. Det är 

helt enkelt bara en del av att bli vuxen. Efter ceremonin ställer kvinnorna, som hon nu räknas 

som en, till med en stor fest. 
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I det här exemplet så kan vi se att det finns konsensus och harmoni mellan de tre perspektiven 

att ceremonin är ’kärleksfull handling’. Vi utanför exemplets kontext kan se att det finns ett 

stort fysiskt lidande och att konsekvenserna av denna ceremoni är allvarligt och ibland till och 

med kan vara fatala.  Med filosofi med ett mänskligt ansikte kan vi förstå att det finns 

konsensus mellan perspektiven i detta exempel. Vi är inte ålagda att hålla med om att det som 

sker är rätt eller ens tillrådligt men vi kan ha öppenheten att förstå hur de tänker, att i deras 

kontext är det ’kärleksfull handling’. Genom att undersöka med hjälp av filosofi med ett 

mänskligt ansikte kan vi öppna och kasta om i perspektiven. Vi får en frihet att se de tre olika 

perspektiven ur olika vinklar. Vi kan öppna tanken för vad som händer om vi blandar 

perspektiven i olika kontexter. Vi kan se att de tre perspektiven inte helt stagnerar och istället 

kan flyta ihop med varandra. De tre perspektiven är på så sätt å ena sidan alltid självständiga 

och å andra sidan transparenta och flytande. Med friheten att filosofera med det mänskliga i 

oss som filosofer kommer också ett stort ansvar. Vårt ansvar blir därför att göra vad vi kan för 

att inte detta ska bli förvridet och användas för att försvara handlingar som inte är gjorda med 

goda intentioner eller med förtäckt goda intentioner. 

Denna frihet gör att det inte är helt enkelt eller självklart att få ett rakt svar på vad som är 

’kärleksfull handling’. Med denna undersökning kan vi nu kanske få fram en framkomlig väg 

för kriterium för vad som kännetecknar ’kärleksfull handling’ eller förhoppningsvis öppnat 

för hur vi tänker runt att handla kärleksfullt. 

Vi har sett att två av kriterierna för att en handling ska ses som kärleksfull är att den är gjord 

med 1) goda intentioner och 2) mottagarens väl i tanke och handling. Vår undersökning har 

visat att det är viktigt att vi inte ser på de tre perspektiven och ger ett av dem en priviligierad 

betydelse över något av de andra. Exempelvis kan inte Mammans perspektiv, från My Sisters 

Keeper, vara det som helt avgör vad som är ’kärleksfull handling’ i det exemplet. Det måste 

finnas ett perspektiv som bekräftar att handlingen uppfattas som kärleksfull. Dessa tre 

perspektiv är inte bestämmande av sig själva och inte heller låsta i vilket av perspektiven som 

väger tyngst. Det är flytande. De rör sig runt och i varandra. Vilket av perspektiven som ska 

eller bör privilegieras för vad som är ’kärleksfull handling’ är både beroende på situation och 

beroende av i vilken kontext. Detta blir alltså avgörande när vi filosoferar runt konceptet 

’kärleksfull handling’. Eftersom dessa perspektiv är flytande och ibland inte är överens och 

ibland kan perspektiven nå konsensus.  

Koncensus kan bli problematiskt att ta in som kriterium. Det är lockande att säga att det som 

majoriteten säger är det som det som är kärleksfullt. Jag väljer bort konsensus som kriterium 
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då det ibland är problematiskt att ta med det. Det är viktigt att vi vågar filosofera om vad som 

händer när vi tar fram det mänskliga i oss och då också vår vilja att nå konsensus. Det är inte 

en självklarhet att det som majoriteten tänker eller tycker eller att konsensus, när det gäller ett 

så komplext fenomen som kärlek, är det som är lämpligt när vi filosoferar runt konceptet 

’kärleksfull handling’ såsom jag har beskrivit det. Det kan ses som en styrka om majoritetens 

intentioner är goda och vill den andres väl och då faller detta inom ramen som ett kriterium 

för konceptet ’kärleksfull handling’.   

 

10 Sammanfattning  
Vi har med hjälp av arbetssättet filosofi med ett mänskligt ansikte, kärlek som ett tjockt 

begrepp, emotioner som kognitiva och de tre perspektiven (första-, andra- och 

tredjepersonsperspektivet) undersökt konceptet ’kärleksfull handling’ och kriterier för vad 

som kan vara ’kärleksfull handling’.  

Förstapersonen som är den som utför handlingen måste alltså vilja väl. Andrapersonen som 

är den som är mottagare av handlingen behöver uppfatta handlingen som kärleksfull. 

Tredjepersonen som är den som åser handlingen behöver också uppfatta handlingen som 

kärleksfull. Vi har renodlat dessa tre perspektiv och sett på några fiktiva exempel för att 

undersöka vad som händer med konceptet ’kärleksfull handling’. När vi vidare har renodlat 

dessa perspektiv så har vi kunnat se att nästan vilken handling som helst med goda intentioner 

kan ses som kärleksfull. Vi har ringat in att konsensus i tre perspektiv kan vara ett möjligt 

kriterium för vad som kännetecknar ’kärleksfull handling’. Trots att konsensus skulle kunna 

vara ett kriterium så har kontexten, visat med exemplet om könsstympning, där de tre 

perspektiven når konsensus stor betydelse för vad som då kan ses som ’kärleksfull handling’ 

att konsensus inte är helt enkelt eller till och med problematiskt. 
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