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Inledning 

Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och 

med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett 

av samma slag: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar 

hela lagen och profeterna. (Matt 22:37-40) 

 

Det dubbla kärleksbudet har inspirerat många människor världen över genom 

historien. Dess innebörd, särskilt det senare budet intar ofta en självklar tanke 

hos de flesta människor vill jag påstå, oavsett religionstillhörighet eller icke-

religionstillhörighet. Budet lever kvar på en mängd olika sätt och många av oss 

har sannolikt uppfostrats sedan tidig ålder att behandla andra såsom du själv vill 

bli behandlad, underförstått med kärlek och rättvisa.  Otaliga antal filmer, 

böcker och låtar har skrivits om kärleken i alla dess former. Kärlek som begrepp 

är ett mångfasetterat sådant och innehåller olika nyanser. Den påverkar stor del 

av våra liv och engagerar oss människor att göra saker vi inte trodde var 

möjliga.    

Under skrivandet av min uppsats kom en vän förbi och visade upp diverse 

saker hen hade hittat under en shoppingrunda på stan. Gladast var vännen över 

en tavla med orden ”Let Love Rule” som skulle pryda hens hem. Frasen är 

varken ovanlig eller orimlig. Men vad är kärlek egentligen? Frågan skulle få 

många olika svar om vi ställde den till människor världen över vid olika 

tidpunkter i historien, samtidigt skulle det också finnas många gemensamma 

komponenter. Många med mig hävdar att kärleken till nästan är centralt i en 

kristen livshållning och etik, men vad innebär det egentligen? Vilken rimlig 

funktion kan man tillmäta kärleken i en kristen etik? Hur tar den sig i uttryck 

och hur står den i relation mot andra livsvillkor som rättvisa, jämlikhet och 

autonomi? Kan vi i dagens postmoderna samhälle låta oss styras av kärleken? Är 

det en möjlighet eller är det naivt önsketänkande?  

Det är den här typen av personliga frågor ligger till grund för motivation för 

denna uppsats. Av ovanstående anledning har jag valt att studera olika 

uppfattningar om vilken funktion kärleken kan ha inom etiken, särskilt då i en 

kristen kontext. Vald kontext beror på att jag själv står i en kristen kontext och 

funderat mycket på om kristen kärlek skiljer sig från andra former av kärlek. 

Kristen kärlek förstås ofta som agape vilket är grekiskans ord för Guds sätt att 

älska. Den beskrivs som ovillkorlig och självutgivande. Inom ramen för kristen 

kärlek återfinns ofta också philia (broderlig/systerlig och vänskaplig kärlek) 

samt eros(egenkärlek). Vald kontext är också intressant ur ett postmodernt 

perspektiv, där vi gått från ett kristet enhetssamhälle till ett pluralistiskt och 

mångkulturellt sådant från 1900-talets mitt fram till i dag. Synen på kärlek, etik 

och kristendom har förändrats. Således finns det även intresse för den som 

befinner sig delvis eller helt i en annan kontext att ta del av olika kristna 

förståelser av kärlek.  
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Syfte 

Mitt intresse för hur kärlek förstås inom kristen etik ligger till grund för det jag 

vill studera i denna uppsats. För att kunna göra detta behöver jag avgränsa mig 

eftersom materialet är väldigt omfattande. Detta gör jag genom att studera två 

olika tolkningar av agapes funktion. Jag kommer använda mig av Margret 

Farley och Timothy P. Jackson, två väletablerade forskare i dagens situation 

som har olika sätt att uppfatta kärleken i relation till rättvisa. Farley bidrar med 

ett feministiskt makt- och rättviseperspektiv, medan hos Jackson är kärleken 

överordnad rättvisan. Jag ska söka efter en rimlig tolkning av deras förståelse av 

kristen kärlek som jag sedan sätter i relation till moralbegreppen rättvisa, 

jämlikhet, autonomi.  

Ett andra syfte är sedan att utifrån tolkningen av Farley och Jackson söka ta 

ställning till vilken av positionerna som är rimligast. Till min hjälp använder jag 

mig utav några rimlighetskriterier som ställs på en godtagbar etisk modell. 

Kriterierna ställer krav på universaliserbarhet och koherens som sätter ramarna 

för vad som är en mer eller mindre rimlig etisk modell. 

Avgränsingen gör jag till samtidens situation och debatt. Både Farley och 

Jackson har varit föremål för debatt och är två framstående nutida etiker som gör 

det relevant att titta på just dessa två. De står till synes i kontrast till varandra 

vilket också bidrar till relevansen att använda dessa två etiker. 

Frågeställning/problem 

Arbete består i två delar. Den övergripande frågeställningen i denna uppsats är 

hur en rimlig uppfattning av kristen kärlek kan se ut. För att avgränsa min 

frågeställning kommer jag ställa den övergripande frågan i relation till Farley 

och Jacksons olika positioner beträffande agapes funktion inom etiken. Min 

frågeställning lyder enligt följande. Hur bör kristen kärlek förstås enligt 

Margaret Farley och Timothy P. Jackson? 

För att kunna svara på frågan behöver jag ställa ett antal analyserande frågor till 

dem båda, vilka kommer bli mina analysfrågor och fungera som hermeneutiska 

nycklar. 

Vad betyder agape i relation till eros och philia?  

Vilken vikt har agape i relation till andra moralbegrepp såsom rättvisa, 

jämlikhet och autonomi? Har agape en central, kompatibel eller 

underordnad funktion i förhållanden till dessa moralbegrepp? 

Arbetes andra del består i att försöka ta ställning till Jackson jämfört med 

Farleys användning av agape. Vilken är rimligast och varför? Då svarar jag på 

frågan. Vilken av Margaret Farley och Timothy P. Jackson användning av 

agape är rimligast? 
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Metod 

 Jag kommer använda mig utav en hermeneutisk analytisk metod, där jag söker 

göra en rimlighetstolkning av Margaret Farleys bok Just love och Tim P. 

Jacksons två böcker The Priority of Love. Christian Charity and Social Justice 

samt Love disconsoled.  Läsningen kommer utgå utifrån ett textcentrerat 

perspektiv där hänsyn tas till texten i sig och inte till författarens totala 

författarskap eller avsikt. Texten blir då autonom och frigjord från sin författare, 

tillkomstmiljö och ”lever sitt eget liv”.  Det finns flera skäl till vald metod, dels 

passar den min avsikt med uppsatsen och är genomförbar i relation till 

uppsatsens utrymme. Vidare finns det även etiska skäl som talar för vald metod. 

Det vore alltför anspråksfullt och oetiskt att hävda att jag i denna begränsade 

studie förstår författarna fullt ut och kanske t.o.m. bättre än dem själva.
1
   

 Professor Carl-Henric Grenholm
2
 ställer upp olika kriterier som ställs på en 

rimlighetstolkning. Jag kommer använda följande: 
3
 

 

a. Kontextkriteriet går ut på att man vid tolkningen av en viss text måste ta 

hänsyn till den textuella kontext där den förekommer. Kontexten hjälper 

till att sätta vald text i ett sammanhang vilket är en förutsättning vid 

tolkning av den. En och samma sats kan få olika betydelse beroende på 

var någonstans den förekommer. 

b. Genoritetsprincipen som innebär att tolkaren måste välja den tolkning 

som gör texten mest rättvis och konsistent. Tolkningen måste hänga ihop 

logiskt och vara fritt från motsägelser. En generös tolkning av materialet 

legitimerar också kritik som riktas emot innehållet.  

 

Jag kommer också ha ett rekonstruktivt syfte eftersom det inte alltid är att en 

text ger explicita svar på de frågor som ställs till den. En rekonstruktiv tolkning 

prövar olika tolkningsalternativ mot texten som sådan. En rimlig tolkning bidrar 

till att göra texten i dess helhet maximalt motsägelsefri och svår att motbevisa 

menar Grenholm.
4
Det handlar om ett sätt att utveckla de ansatser och 

resonemang som ibland inte finns explicit och tydligt i texten, så att dessa ger 

svar på de analysfrågor jag ställer till texten. Tolkningen måste stämma överens 

med vad texten i övrigt säger.  Ett rekonstruktivt syfte innebär alltså att även här 

försöka vara så rättvis som möjligt så min tolkning blir koherent. En rimlig 

tolkning går utanför det texten explicit säger men har samtidigt sina 

begränsningar för vad som kan utvinnas av texten eftersom den måste korrelera 

                                                           
1
 Vikström, Björn, Den skapande läsaren. Hermeneutik och tolkningskompeten. Studentlitteratur AB 2005 s.87 

f.f. 
2
 Carl-Henric Grenholm, tidigare professor i etik vid teologiska institutionen vid Uppsala universitet. 

3
 Grenholm, Carl-Henric, Att förstå och tolka religion. Metoder för teologisk forskning, Studentlitteratur AB. 

2006 Lund  s.239-241 

4
 Grenholm, 2006, s.242 
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med textens innehåll i övrigt.
 5
 De moralbegrepp jag valt att pröva mot Jackson 

och Farleys förståelse av agape har jag konstruerat med hjälp av ovanstående 

kriterium. Jag valde begrepp som jag upptäckte återfanns hos dem båda, mer 

eller mindre explicit. Materialet fick alltså styra vilka begrepp jag kom att 

använda, de var inte bestämda på förhand. Vidare finner jag begreppen som 

relevanta och rimliga att pröva agapes funktion emot. 

För att kunna genomföra arbetes andra del, att ta ställning till vilken 

andvändning av agape som är rimligast måste jag ha ett ramverk i form av några 

kriterier till min hjälp. Här kommer jag åter igen få att användning av Grenholm 

då jag kommer använda hans kriterier för en godtagbar etisk modell. Det är 

särskilt viktigt att kriterierna står i dialog med samtida teologi och vetenskap. 

Kriterierna ser ut enligt följande: 

 

a. Universaliserbarhetskriteriet: Ett moraliskt omdöme som ska ses som 

giltigt måste gälla för alla människor och alla olika handlingar. En 

handling som är rätt för en person i viss situation måste också vara rätt för 

andra personer i liknande situationer.  

b. Koherenskriteriets funktion är att vara en hjälp att bedöma om en etisk 

modell är rimlig. Den ska vara ett tecken på rimlighet. Den ska vara fri 

från motsägelser men också stå i relation till vad vi redan vet genom 

mänskliga observationer och erfarenheter. Det ska också stämma överens 

med vår kunskap om oss själva, vår världsuppfattning och kunskap om 

vår omvärld. Modellen måste också vara begriplig i ett postmodernt 

samhälle. Kriteriet rymmer både en intern och en bredare dimension, där 

den interna tar mer hänsyn till individen och den bredare ett mer 

allmänmänskligt perspektiv. Dessa stämmer inte alltid överens med 

varandra. En position kan vara mer eller mindre koherent.
 6
 

Kriterierna kommer fungera som ram för min tolkning av de båda positionerna 

och också vara till hjälp när jag besvarar uppsatsens andra frågeställning. 

Hermeneutik som jag tolkar det i detta arbete syftar till den förförståelse jag 

har med mig i mötet med texterna, samtidigt som mitt läsande av texten i sig är 

en skapande verksamhet. En text har inte alltid en given och självklar tolkning 

utan som läsare är vi närvarande med hela vårt jag och konstruerar en förståelse 

av den som sådan. Jag som läsare bidrar till att forma textens innehåll. Jag har 

för avsikt att frilägga de delar av textens innehåll som korrelerar med min 

frågeställning och mitt syfte. Eftersom all texttolkning påverkas av vår 

förförståelse och de förutsättningar vi försöker klargöra i dess innehåll, är det 

                                                           
5
 Grenholm, 2006, s.242-243.  

6 Koherenskriteriet har jag modifierat på egen hand men haft Grenholms kriterier på konsistens, erfarenhet och 

integration som förebild. Det modifierade kriteriet stämmer bättre överens på det material jag använder. Se 

Grenholm, Bortom humanismen. S.34-36. 
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också viktigt att bära med sig en medvetenhet om att detta påverkar min 

förståelse av texten.   

När vi läser en text påverkas läsningen av vår egen förståelsehorisont och 

textens innehåll, denna växelverkan kallas den hermeneutiska cirkeln.  Jag 

närmar som tidigare nämnt texten med en förförståelse. I mötet med texten 

kommer min förståelsehorisont sedan justeras vilket påverkar min förståelse av 

textens innehåll. Det finns ingen mening med texten som är oberoende av mitt 

förståelseperspektiv, utan det handlar istället om en sammanblandning som 

medför att jag sedan förstår vad som är viktigt i texten och vad den handlar om. 
7
 

Teori och centrala begrepp 

En utgångspunkt i nutida diskussioner gällande agape och kristen kärleksetik är 

den svenske teologen Anders Nygren.
8
 Hans inflytande sträcker sig långt utanför 

Sveriges gränser och hans idéer är något alla som diskuterar ämnet på något sätt 

måste förhålla sig till. Nygren gav 1930 ut Den kristna kärlekstanken genom 

tiderna: eros och agape. Han menade att den kristna kärleken, agape är något 

distinkt som skiljer sig från den grekiska/hellenistiska, eros. Det finns en 

dikotomi mellan dessa där agape är en ensidig, universell och självutgivande.  

Den kräver ingen förtjänst och är omotiverad. Agapekärleken är skapande och 

ger objektet värde genom att det älskas omotiverat och denna kärlek är Guds 

offer och kärlek till människan.  Agape är nedåtstigande kärlek som är Guds väg 

till människan.  Agape lever Guds liv och är en nåd och väg till frälsning. Den är 

suverän gentemot sitt föremål och älskar och skapar värdet hos föremålet
9
. Eros 

är mer en begränsad kärlek. Den begär det den vill ha och är mer egocentrisk.   

Sammanfattat är Eros begär och åtrå och har en uppåtstigande tendens, det är 

människans väg till Gud. Eros bygger på mänsklig prestation och är en form av 

självkärlek som Nygren ser som självhädelse. Gud blir föremål för eros och 

värdet av det som älskas med denna form av kärlek bestäms av föremålets 

kvalitet, skönhet och andra egenskaper. 
10

 

Det är två olika sätt att uppfatta kärlek på men som inte alltid är lätt att skilja 

på i realiteten. Ett sätt att finna denna skillnad är att ställa frågan ”vem 

producerar kärleken och med vilket motiv?” Det kristna svaret på frågan menar 

att det är Gud som producerar osjälviskt och utifrån eros är det människan som 

gör det för egen vinnings skull.
11

 Gud älskar människan fastän hon inte är 

förtjänt av det, graden av självutgivande och självuppoffrande är distinkt för 

                                                           
7
 Grenholm, 2006, s.248-252 

8
 Anders Nygren (1890-1978), svensk teolog, professor och biskop i Lunds stift. 

9
 Nygren s.167 

10
 Nygren. S.167 

11
 Grenholm, Christina, ”Den förlorade sonen möter kärleken: Aktuell gudsförståelse i nordisk kontext i: 

Tidskrift for Teologi og Kirke 75: 2/3 (Oslo: Universitetsforlaget 2004) s. 98-110 

En schematisk framställning finns i Nygren. Eros och Agape (1966) s. 167 
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Guds sätt att älska. För Nygren skiljer sig den kristna etiken från all annan etik. 

Den är ensidig, universalistisk och självutgivande.  

Agape enligt Nygren karaktäriseras genom sin centrala position i Nya 

testamentet. Det urkristna motivet är agape som är centrum i en kristen etik. 

Gudsgemenskapen ger den kristna etiken sitt särpräglade innehåll. Ett själviskt 

och självutgivande sinnelag, där kärleken är spontan och omotiverad, d.v.s. att 

Gud älskar även det som inte är älskvärt för att Guds natur är kärlek. Mottagaren 

får ett värde genom att Gud älskar denne, kärleken är alltså nedåtriktad. 

Eftersom agape är Guds sätt att älska, måste den enskilde människan upplevt 

denna kärlek för att kunna ge den vidare.
12

  

Nygren är i dag omdiskuterad och kritiseras ofta för att vara för radikal i sin 

tolkning och av metodiska skäl. Kritiken handlar också ofta om att Nygrens 

betoning på ensidighet och självutgivande hos agape leder fel. Istället vill man i 

dag också betona ömsesidighet och närhet. Fokus hamnar i modern tolkning 

snarare på nästan och dennes absoluta värde, något som en annan framstående 

etiker i sammanhanget, Gene Outka betonar. 
13

 Jag kommer i detta arbete utgå 

från Gene Outka, professor emeritus i kristen etik och filosofi Yale Divinity 

Scool, användning av begreppen agape, eros och philia. Jag blir då fri från den 

starka uppdelningen som finns hos Nygren vilken jag inte delar, samtidigt som 

jag blir oberoende av både Jackson och Farleys förståelse och användning av 

begreppen. Däremot är även Gene Outka en ”gigant” som både Jackson och 

Farley förhåller sig till. Min avsikt är att ha en förståelse för hur jag tolkar 

begreppen agape, eros och philia som sedan kan fungera som hävstång till det 

material jag arbetar med utan att jag gör mig beroende av valda etikers 

tolkningar av begreppen. 

Teoretiska utgångspunkter   

Outka menar att Agape bekräftar varje människas unika värde. Den riktas mot 

alla och är inte beroende av förtjänst eller förmåga av olika slag samt att den inte 

kräver något gengäld. Varje människa har ett värde i sig själv och det är ett 

oreducerbart värde. Människan ses aldrig som ett medel i sig utan alltid som ett 

ändamål i sig själv.
14

 Agape respekterar alla människors likvärdighet. Ett värde 

som är oberoende av människors sociala status. Alla medmänniskor är lika värda 

och agape föredrar aldrig någon framför en annan.  Agape har plats för 

självaktning i rimlig utsträckning och exkluderar inte självaktning som något 

dåligt i sig själv. Men agape befaller genuin och ansvarfullt tjänande till nästan 

utan att det ska vara helt omdömeslöst och självförnekande.
15

 

                                                           
12

 Se Nygren eros och agape samt Grantén, Eva-Lotta, ”Urkristet etos och kärleksetik” Svensk teologisk 

kvartalstidskrift Årg. 79, 2003, s.13-14. 
13

Gene Outka, Agape: An Ethical Analysis  1972 samt Grantén, Eva-Lotta, 2003, s.14  
14

 Outka Universal Love and Impartiality Santurri, E.N, Werpehowski, “ (red), The love Commandments, 

Georgetown University Press, Washington 1992. 1992, s.3   
15

 Stephen J. Pope, “LOVE IN CONTEMPORARY CHRISTIAN ETHICS” i:  

 PopeThe Journal of Religious Ethics, Vol. 23, No. 1 (Spring, 1995), pp. 165-197 
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Agape för Outka är ”lika hänsyn” till alla människor utan kvalifikation. Med 

lika hänsyn menar Outka att man ska ta lika hänsyn till andra, deras 

egenintressen, vilja och behov. Agape förpliktar var och en att möta sin nästas 

”psyko-fysiska existens”
16

  och är alltid inkluderande och icke-exklusivistisk.
17

 

Egenintresset är minimalt och människor är mottagliga av denna kärlek p.g.a. att 

de är till, och är skapade av Gud.
18

  Agape hos Outka är nedtonat i jämförelse 

med Nygren. Det universalistiska draget finns kvar men grunden för agape 

bygger inte på graden av självutgivande utan istället på hänsyn till nästan och 

hennes absoluta värde.
19

  Agape är relationell i sin natur men det finns inga krav 

på nästan att ta emot den utan människan är fri att ta emot eller avvisa kärleken. 

Samtidigt önskar agape också en ömsesidig relation, det är i sådana relationer 

agapekärleken växer.
20

 Innehållet i agape är inte väsensskilt från andra former 

av kärlek. Det är inte avgörande mot vem denna kärlek riktar sig eller hur långt 

den sträcker sig (som det är hos Nygren).
21

Outka vill lösa upp de distinkta 

gränserna mellan agape och philia. Han menar att agape är något som bör finnas 

i alla relationer, även de nära.  

Philia (vänskap) är kärleken mellan personer eller grupper.  Den förutsätter 

en ömsesidighet som springer ur nära relationer. Ömsesidigheten är jämlik. När 

människor möts i denna ömsesidighet är detta något större än den erfarenhet 

eller känsla som uppstår dem emellan. Man sätts också i en kontext som leder 

till en medvetenhet om Gud. Philia kan alltså om den utformas på ett genuint 

sätt vara ett hjälpmedel till att upptäcka Gud och Guds Ande.
22

 

 Philia och agape kan överlappa varandra, däremot är den senare överordnad 

eftersom Gud och Guds kärlek bryr sig om allas (inklusive fiendens) välmående. 

Agape ger också människan denna förmåga. Agape förväntar sig ingenting 

tillbaka men önskar och hoppas på ett ömsesidigt svar, en relation.
23

  Relationen 

dem emellan kan beskrivas enligt följande:  

”One might say the that the presence of agape is a necessary but not a 

sufficient condition for philia, and the presence of philia is a sufficient but 

not necessary condition for agape.”
 24

 

 Det är alltså inte en stark distinktion mellan den ”broderliga kärleken” och 

den ”gudomliga” som det är hos t ex Nygren. Det som skiljer dem åt är att philia 

                                                           
16

 Outka 1972, s.264. Behoven innefattar t ex: mat, vatten, tak över huvudet, kläder, hälsa, frihet (fysiska), men 

också bejakandet av att alla människor har känslor, har förmåga att känns smärta ,utöver fysisk sådan (psykiska). 
17

 Outka 1972s.285, 9 
18

 Outka, 1972 s.12 
19

 Outka A gape: An Ethical Analysis, Yale 
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21
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formas av personliga preferenser och ömsesidighet vilket agape inte gör. Eros 

förstår Outka som egenkärlek (self-love). Eftersom människan har en 

benägenhet att älska sig själv alltför mycket, behöver hon också befallningen att 

älska sin nästa som korrigerar den alltför överdriva egenkärleken. Eros i sig är 

inte fel utan Outka ser egenkärlek som förnuftig och naturlig eftersom den 

återfinns i det dubbla kärleksbudet. Att älska sin nästa utesluter inte 

nödvändigtvis att älska sig själv i rimlig utsträckning.
25

 Att älska sig själv som 

sin nästa är att uppfylla kärleksbudet. De moraliska anspråk som riktas mot sin 

nästa ska också riktas mot jaget.
26

 Agape resulterar alltså i kärlek till sig själv 

precis på samma sätt som det riktar sig mot nästan.
27

  

Det finns likheter mellan agape, philia och eros, samtidigt som det finns 

aspekter som skiljer dem åt. I nära relationer återfinns dem alla. De tar inte ut 

varandra, funktionerna går ihop. Det distinkta bidrag som agape bidrar med är 

lika hänsyn snarare än att förespråka självuppoffrande som ett mål i sig.  

Analysspråk  

Jag kommer i mitt analysspråk använda kristen kärlek som synonym till det som 

i materialet kallas agape. Jag förstår kristen kärlek som ett paraplybegrepp som 

innefattar agape, eros och philia. När jag använder ordet kärlek syftar jag till 

kärlek i relation till ovan nämnda begrepp, i annat fall kommer jag omnämna 

den eventuella nyansskillnaden.  

Olika uppfattningar om kristen etik 

Hur kristen etik ska definieras är en debatt i sig. Det råder delade uppfattningar 

vad en kristen etik innehåller och den tar sig i uttryck på olika sätt beroende syn 

på bibeln, tradition och förnuftbaserad kunskap. Det är alltså omöjligt att tala om 

en kristen etik i singularis. Göran Bexell och Carl-Henric Grenholm beskriver 

tre olika uppfattningar hos teologer som tar olika ställning i frågan om relationen 

mellan förnuft och uppenbarelse som resulterar i olika uppfattningar om kristen 

etik. Jag återger dem sammanfattat: 
28

 

a. Identitetsteorin menar att innehållet i kristen teori inte skiljer sig från 

innehållet i andra etiska teorier. Kristen etik har ett innehåll som 

korrelerar med förnuft och mänsklig erfarenhet. En förnuftsbaserad etik 

som har sitt ursprung i den naturliga lagen.  

b. Konstrastteorin är en annan position som menar att innehållet i kristen 

etik är unikt. Innehållet är av annat slag än det som återfinns i andra etiska 

teorier. Kristen etik skiljer sig från andra etiska teorier och förenas inte 

                                                           
25

 Outka 1972 s.23. I 1992 Universal Love and Impartiality menar Outka att egenkärlek är något positivt som 

grundar sig I lika hänsyn till sig själv och sin nästa. Synen på egenkärlek utvecklas. Här avser jag att använda 

den första definitionen.  
26

 Outka 1972 s.63-64.  
27

 Outka, 1972, s.290 
28

 Bexell & Grenholm s.176-178 
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sällan med en uppenbarelsebaserad etik. Kristus visar vad ett gott 

mänskligt liv innebär.  

c. Kombinationsteori är en tredje position som menar att kristen etik 

stämmer delvis överens med förnuft och mänskliga erfarenheter samtidigt 

som den är något annat. Det finns vissa anvisningar i mötet med de 

bibliska skrifterna och i mötet med Kristus som tillför något annat, som 

ger nytt perspektiv på moralen. Bilden av Kristus i Bibeln ger fördjupad 

förståelse av vad ett mänskligt liv innebär. 

De olika uppfattningarna får alla olika konsekvenser både etiskt och teologiskt. 

Min egen utgångspunkt i denna uppsats är inte fast förankrad i någon av ovan 

angivna utgångspunkter. Den är i rörelse och öppen för nytolkning och 

förändring. Jag finner dock störst svårigheter med uppfattningen om att kristen 

etik och kärlek skulle vara något helt annat.  Frågan engagerar mig både 

personligt men också på ett mer akademiskt och reflekterande plan. Min 

förhoppning är att jag med de nyvunna kunskaper som tillförskaffar mig i detta 

arbete kan vara till hjälp att positionera mig på dessa olika plan.  

Låt oss nu gå vidare till min framställning av huvudmaterialet. Jag 

presenterar Jackson och Farley var för sig där jag först presenterar deras 

förståelse av kristen kärlek för att sedan sätta den i relation andra moralbegrepp.  

Timothy P. Jackson 

Timothy P. Jackson är professor i etik vid Candler School of Theology. Jackson 

har varit verksam både vid Yale, Stanford och Notre Dame University. I sina 

böcker Love Disconsoled och The Priority of Love som har fått stor spridning 

försvarar han agapes särprägel. Han menar att kristen kärlek intar en unik 

position i jämförelse med andra former av kärlek och goda värden. Han har i 

stor utsträckning präglats av andra giganter inom kristen etik och filosofi, Paul 

Ramsey och Richard Rorty som varit Jacksons mentorer. Den förstnämnde har 

lämnat stora bidrag till ”agape-etiken” och var i sin tur handledd av Ronald 

Niebuhr som också gjort avsevärda avtryck inom samma område.  

Agape 

Jackson förstår agape som ett metavärde som ligger till grund för alla andra 

goda moralbegrepp. Han menar att ingenting kan vara rättvist om det inte finns 

kärlek. Agape är den kärlek som är självutgivande och osjälvisk, som sträcker 

sig bortom andra former av kärlek, men också bortom rättvisa, jämlikhet och 

frihet. Agape är Guds kärlek som i sin tur väcker kärleken i människan. Om etik 

ska byggas på kärlek måste den i sin tur bygga på en specifik form av kärlek. 

Mänsklig kärlek är inte tillräcklig på egen hand eftersom människan är fallen 

och därmed oförmögen att älska ovillkorligt på egen hand. Människan kan aldrig 

kräva att bli älskad, förlåten eller upprättad men hon blir det ändå, p.g.a. Guds 
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kärlek.
29

 Gud är kärlek och hans kärlek är större än vi kan förstå, menar Jackson. 

Den har inga gränser, är inte knuten till prestation eller preferenser och det är 

den som väcker sann kärlek i oss. Guds kärlek till människan gör det möjligt för 

henne att älska sin nästa.
30 

 Andra värden som t ex rättvisa och jämlikhet är 

oumbärliga för ett gott liv, men rättvisa i sig är beroende av agapekärlek
 
.
31

 

Jackson förklarar agape på följande sätt. 

1. Att ovillkorligt vilja gott för sin nästa. 

2. Lika hänsyn till sin nästas välbefinnande som till sitt eget. 

3. Passionerat tjänande och självuppoffring för sin nästa.
 32

 

Jackson betonar att agapekärleken är ett metavärde som är förutsättningen för 

alla andra värdens substans och existens. Utan agape kan vi omöjligen få 

tillgång till andra goda begrepp. Han refererar till Paulus berömda ord om 

kärleken i 1 Korinthierbrevet.
33

  

 
”Om jag talar både människors och änglars språk, men saknar kärlek, är jag bara 

ekande brons, en skrällande cymbal. Och om jag har profetisk gåva och känner alla 

hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg, 

men saknar kärlek, är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger och om jag låter 

bränna mig på bål, men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit.” ( 1 kor 13:1-3) 

 

Paulus ord om kärleken berättar för oss om dess funktion i förhållandet till andra 

goda begrepp. Utan kärlek tappar oumbärliga begrepp sin innebörd och relevans. 

Agape är just denna kärlek, som är huvudingrediensen i all form av godhet. Den 

ger allt annat sitt innehåll. Agape bygger på en självutgivande och självoffrande 

kärlek. Denna kärlek skiljer sig från vänskaplig och ”rättvis” kärlek.
34

 Vi möter 

den hos Gud genom Kristi offer på korset. Likaså upptäcker människan den i sitt 

eget liv eftersom alla människor är beroende av osjälvisk kärlek redan från 

födseln. Spädbarnet kräver osjälvisk kärlek för att överhuvudtaget kunna 

överleva. Hela barnets utveckling och fortlevnad kräver en självutgivande och 

självuppoffrande kärlek.
35

  Hög ålder innebär ofta också behov av omvårdnad 

och omotiverad kärlek. Genom livet lägger vi människor våra liv i andras 

händer. 

Jackson framhåller att agape innebär mer än kärleken till nästan. Den 

upptäcker också värde i henne och älskar henne ovillkorligen, ett värde som är 

skapat av Gud. Agape handlar om att älska varandra såsom Kristus älskade 

människan. Jesu uppmaning om att ”Älska varandra såsom jag älskat er” (Joh 
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 Jackson 2003, s.13 
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32
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 Med rättvis kärlek syftar Jackson på en mer filosofisk förståelse av kärlek. 
35

 Jackson 2003, s.56 
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15:12) uttrycker ett förebildligt sätt att älska sig själv. Den ger andra delen av 

det dubbla kärleksbudet sin betydelse, att ”älska din nästa som dig själv”. 

Människan vet inte alltid hur hon ska älska sig själv, därför behöver hon hjälp 

för att förstå detta.  Uppmaning från Joh 15:12 ger ett konkret och tydligt 

exempel där Jesus försoningsdöd på korset är föredömet.  

Kärlek är en plikt som gäller alla människor, oavsett religion eller icke 

religiös tillhörighet. Med plikt menar Jackson inte något som beror på förtjänst 

eller rättighet i dess vanliga bemärkelse, utan det handlar om att ta emot och 

sprida vidare en spontan och villkorslös kärlek. Agape kan gestaltas av alla 

människor men Gud är alltid förutsättning för denna kärleksfullhet. Ett exempel 

som kan fungera som metafor är en fotbollsspelare som kan skruva bollen. För 

att skruva bollen behöver spelaren nödvändigtvis inte förstå och kunna förklara 

de fysiska fenomen som ligger bakom skruven. På samma sätt florerar även 

agape hos människor som inte är kristna eller har kunskap om Gud.
36

 

Agape verkar konkret i mänskliga relationer och erbjuder praktisk hjälp och 

gemenskap. Den ser till sin nästas behov, både materiella, politiska och 

moraliska.
37

 Distinkt för agapekärlek är att den inte kräver någon ömsesidighet 

eller baserar sig på förtjänst. På detta sätt skiljer den sig från andra former av 

kärlek. Om en relation ställer krav på ömsesidighet upphör den att vara agape.
38

 

Agapekärlek implicerar ett krav på villkorslöshet och kan inte fångas i abstrakta 

teorier och är inte heller identifierbar med någon mänsklig handling eller 

institution. Den kan endast gestaltas genom berättelser och kan därefter 

efterliknas både i det privata och offentliga livet.
39

 Agape för Jackson är en 

distinkt form av kristen kärlek som i sin tur får goda konsekvenser. En kristen 

kärlek beräknar aldrig människor efter den nytta de gör och prioriterar alltid sin 

nästa framför sig själv. Kristen kärlek kan aldrig bli orättvis eller egoistisk 

eftersom den kommer ur Guds oändliga nåd.  

Förlåtelse är också en central beståndsdel i agape. Förlåtelsen grundar sig 

inte på att vi själva ska bli förlåtna tillbaka, utan för att människan redan är 

förlåten av Gud. Det är Guds och evighetens ”work of love”.
40

 Förlåtelsen går 

också bortom rättvisa och plikt, man kan sällan kräva att bli förlåten men vi blir 

det ändå, ofta p.g.a. kärlek. Att bli förlåten både av Gud och sedan genom andra 

människor är nåd. Alla människor, utan undantag är i behov av förlåtelse och en 

förlåtande kärlek är alltid starkare och mer generös än rationell rättvisa enligt 

Jackson.  Förlåtelse kan liknas vid ett ”tredje öga”, d.v.s. en inre förmåga att 

ställa sig vid sidan om sin egna och sin nästas tankar och gärningar för att 

                                                           
36
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upptäcka behovet av upprättelse. Att avvisa förlåtelse vore att förneka ett 

allmänskligt behov eftersom alla människor är i behov av förlåtelse. 
41

 

Philia  

Jackson förstår philia som något gott som bygger på respekt och ömsesidighet, 

där man visar respekt för varandras frihet och självständighet. Vänskap bygger 

på att man vill varandra väl och förutser någorlunda jämlik mognad mellan dem 

relationen berör. Vänskap kräver ömsesidighet och jämlikhet. Vänskap kan vara 

allt ifrån kortspelande till mer anspråksfulla aktiviteter. Innebörden av genuin 

vänskap är att alla parter respekterar varandras hela personer och att man är 

varandras jämlikar.
42

 

Philia uppfattas som en dygd men är inte jämlikt agape eftersom vänskap 

bygger på preferenser, som i sin tur förutsätter relationen. Agape går bortom 

dessa preferenser och är dess kontrast, där en mäktigare person bistår en 

svagare, utan några som helst villkor på ömsesidighet.
 43  

 Jackson betonar en 

tydlig distinktion mellan agape och philia utan att de är varandras antiteser. Han 

understryker att agape inte kan härledas ur philia eller överhuvudtaget sättas på 

samma nivå, däremot kan philia komma ur agape.
44

  

Vänskap är begränsat till några få individer eller grupper som i sin tur har 

gränser för hur långt relationen sträcker sig. Vänskap förutsätter att nämnda 

preferenser om ömsesidighet och jämlikhet uppfylls. Philia är i sig något gott 

som uppstår mellan individer och grupper, men vänskapen har sina gränser 

eftersom vi helt enkelt inte blir vänner med alla.
45

 

Jacksons starka distinktion mellan agape och philia träder fram först när 

dessa ställs emot varandra. Han betonar att det inte råder någon motsatsställning 

mellan dessa olika former av kärlek, men han menar att den första förutsätter 

den andra. Philia kan hjälpa enskilda att upprätthålla dygder som tro, hopp och 

kärlek (kristen kärlek /agape) 
46

. För att philia ska vara möjlig, oavsett om det 

handlar om relationen mellan människa och Gud eller människor emellan krävs 

agape.
47

 Det är gudalikt att både ge och ta emot men givandet kommer före 

mottagandet (”Det är saligare att ge än att få”).
48

 Om philia skulle sättas som 

den högsta formen av det goda, kan det liknas vid att sätta ”vagnen före hästen”. 

Både vagn och häst har sin givna funktion om de förstås och används på sätt.
 49
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Eros  

Eros är en naturlig och mänsklig längtan att ha det som uppfattas vara åtråvärt 

av människan. Det är en längtan efter något som styrs av preferenser och behov 

och eros tar hänsyn till den konkreta individens särskilda behov.
50

 Eros upphöjer 

och prioriterar en attraktion till det som anses vara värdefullt (p.g.a. vissa 

egenskaper) och särskilt när detta värde är till direkt förmån för sig själv.  Eros 

innehåller alltid en aspekt av egenvinningssyfte, som i sig inte behöver vara fel 

men som har en begränsande effekt på vilken utsträckning eros kan användas 

altruistiskt.
51

 Det dubbla kärleksbudets andra del, ”att älska din nästa som dig 

själv” indikerar att egenkärlek är något positivt. Det som däremot styr hur 

människan ska älska sig själv enligt Jackson är Jesu ord i Johannesevangeliet:  

”Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också 

ni älska varandra.” (Joh 13:34-35) 

Människan ska visa sig själv kärlek på samma sätt som Kristus älskade dem. Det 

finns egenkärlek som tar sin utgångspunkt i Guds egen kärlek. Gud ger 

människan ett föredöme eftersom människans egenkärlek tenderar att bli alltför 

självupptagen och egoistisk. Den mänskliga kärleken kan bara älska det som i 

sig är älskvärt medan agape också älskar det icke-älskvärda. Kristen kärlek 

förstådd som agape är varken målinriktad eller egoistisk och är därför 

överordnad eros.
52

   

Rättvisa 

Rättvisa för Jackson förstås ur ett bibliskt perspektiv som i sig skiljer sig från en 

mer filosofisk förståelse.
 53

 Det som är distinkt för kristen rättvisa till skillnad 

från t ex grekiska filosofins rättvisa, är att en kristen sådan snarare är en person 

än förnuftig teori. Rättvisa är synonymt med biblisk rättfärdighet, där Gud är 

källan och objekt. I den bemärkelsen är rättfärdighet samma sak som agape.
54

 

Rättvisan personifieras genom Gud och upptäcks genom att lära känna denna 

personifierade rättfärdighet (Gud). Relationen byggs upp genom interaktion med 

evangeliets berättelser.
55

  I nya testamentet är kärlek och rättvisa sammanfogade 

med varandra där rättvisa beskrivs genom liknelser och metaforer. 

Ingen skillnad görs mellan kärleken till sin nästa och rättvisa.
56

 För att något 

överhuvudtaget ska vara rättvist krävs relation till rättfärdigheten själv. Däremot 

gör Jackson skillnad mellan rättvisa som vi förstår den i dag och agape där den 
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senare är förutsättningen för den moderna rättvisans existens. En rättvisa som 

saknar kärlek är inte ”rättvis” i ordets bemärkelse.
57

 Kristen kärlek baseras inte 

på uteslutande logik och empiriska bevis utan är ett uttryck för det engagemang 

som är sammanfogat med mötet med Gud. Mötet med en lidande och engagerad 

Gud leder till empati med utsatthet och väcker genuin kärlek hos människan
58

.   

Kristen kärlek (och förståelse av rättvisa) handlar inte om att kunna bevisa 

huruvida handlingar är rättvisa eller orättvisa. Utgångspunkt är istället kärleken 

till sin nästa, en kärlek som aldrig får vara orättvis. Agape förpliktar människan 

att älska. Att aktivt missa möjlighet att bistå sin nästa med kärlek är ett svek mot 

Gud (som också skapat nästan till sin avbild). Människan har förmåga att älska 

trots att hon är fallen, men förutsättningen för rättvisa är att den utgår ifrån 

gränslös och ovillkorlig kärlek. Gud har gjort detta möjligt genom sitt liv och 

sina handlingar. 
59

 

Genom att ställa upp dessa olika tolkningar av rättvisa vill Jackson reda ut 

om de är överensstämbara med varandra, vilket han menar att de inte är.  Den 

kristna förståelsen av rättvisa har sin grund i Bibeln där Guds sätt att älska, 

agape gestaltas. Denna rättvisa är traderad genom den Hebreiska bibeln, Kristi 

liv och genom historien. En mer filosofisk och rationell förståelse av rättvisa har 

istället traderats via Platon och Aristoteles genom upplysningen och förvaltas i 

dag av modern filosofi. Den senare söker svar på frågan ”vad är rättvisa?” 

medan den första istället frågar ”vem är rättvisa?”. Filosofisk rättvisa kräver 

endast ett minimum av människan medan en biblisk går bortom teorins 

begränsningar menar Jackson.
60

 En rationell rättvisa är aldrig lika generös som 

en självutgivande och förlåtande kärlek.  Nyansskillnaden kan fångas mellan en 

förlåtande mor och en rättvis domare. Jackson menar att en rationell rättvisa 

aldrig kan vara överordnat agape eftersom den styrs av abstrakta och objektiva 

rättigheter, som i sig är goda men begränsade. Agape tar lika hänsyn till allas 

välbefinnande men baserar sig inte på jämlikhet eller rationalitet, utan kärlek.
61

  

Jackson använder berättelsen om markägaren och vingårdsarbetarna ur 

Matteusevangeliet som ett exempel på hur hans förståelse av rättvisa skiljer sig 

från en mer ”rationell” förståelse av samma begrepp.
62

 Markägaren ger 

vingårdsarbetarna lika lön trots att några av dem arbetat hela dagen och andra 

bara delar av dagen. Ägaren kommer överens med arbetarna om en dagspenning 

på en Denar. Senare under dagen får markägaren se andra arbetare stå sysslolösa 

på torget och erbjuder dem arbete och skäligt betalt. När arbetarna sedan ska 

avlönas får alla samma betalt, även de som endast arbetat sedan elfte timmen. 

De tidiga arbetarna visar sitt missnöje mot denna ”orättvisa” medan markägaren 
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menar att han hållit sitt från början rättvisa löfte om betalning på en Denar. Han 

ifrågasätter deras onda öga mot hans goda och kärleksfulla handling.  

Poängen med berättelsen är inte en markägare som handlar med orättvisa 

utan snarare en person som handlar med omotiverad kärlek, agape. Av kärlek 

och genorisitet betalar markägaren alla arbetare samma lön och tar hänsyn till 

behov men förringar och kränker inte förtjänst. Exemplet visar hur agape ibland 

höjer sig över rationell rättvisa, men hamnar aldrig under de krav som ställs på 

denna. Arbetarna får vad de lovats, d.v.s. skäligt och rättvist betalt för sitt arbete. 

Att markägaren sedan väljer att ge de senkomna arbetarna samma lön som de 

som de tidiga arbetarna är ett kärlekstecken där kärleken är spontan och 

omotiverad.
63

 

Jackson förstår kristen kärlek och rättvisa som personlig. För kristna kan det 

inte finnas en abstrakt teori om rättvisa eller om kärlek. Den är beroende av 

Guds uppenbarelse och förkroppsligad i Jesus Kristus förkunnelse och liv. 

Rättvisa är också identifierbar med denna personliga rättfärdighet. Rättvisa är en 

snarare en person som vi lär känna genom historien, poesin och genom 

efterliknelse än en abstrakt teori som vi får tillgång till genom teoretisk 

kontemplation.
64

  

Autonomi och frihet 

Människan är skapad fri och har också rätt till egenbestämmande. Autonomi är i 

sig en god princip där individen skyddar sig från alltför stort inflytande av t ex 

världsliga och kyrkliga auktoriteter, men också från könsrelaterade och sociala 

strukturer som begränsar individens självbestämmande. Självbestämmande är i 

sig något gott och en viktig del i att vara människa.  Däremot kan autonomi 

aldrig inta en överordnad position i förhållande till agape. Autonomi betonar 

människans förmåga för starkt och hon blir i sig själv tillräcklig för 

rättfärdiggörelse och frälsning, en position som Jackson menar är ohållbar, 

åtminstone i kristen etik. Jesus tonar t.o.m. ned sin egen förmåga och menar att 

det endast är Gud som är god.  Tillförsikt till sig själv är i sig aldrig tillräckligt 

som väg till frälsning.  

Jackson förespråkar vad han kallar ”teonomi” framför autonomi. Teonomi 

innebär att människan låter sig fullt ut styras av Guds vilja och intentioner. En 

sådan hållning kan aldrig bli kränkande eller begränsande, vilket autonomi kan 

bli i förlängningen eftersom den har den fallna människan i centrum. Gud är 

förtrogen med människans innersta väsen och Guds kärlek går bortom det vi kan 

fånga med begrepp som rättvisa, normer och plikter.
65

 Guds kärlek går aldrig 

under de krav som ställs på ovan nämnda begrepp men de sträcker sig längre.  

Frihet för kristna är inte att söka bli ”fria” utan snarare vara till nytta för sin 

nästa. Det är genom att tjäna andra som vi upptäcker friheten som Gud skänkt 
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människan menar Jackson. Frihet är något annat än att vi är fria från alla 

förpliktelser utom de vi själva väljer. Frihet är istället att vara varandra till gagn, 

oavsett om det inte förväntas av oss. 
66

 Frihet för en kristen människa realiseras 

enligt Paulus och Luther i kärleken till nästan, en egalitärism som är förenad 

med klassisk liberal demokrati. Alla räknas för att alla är Guds avbild.
67

 

Agape är primärt autonomi eftersom utan omsorg och kärlek för andra är fri 

vilja och samarbete otänkbart. Agape tar hänsyn till andras oreducerbara värde 

och lycka och skapar ramarna för att människan överhuvudtaget ska kunna ha 

möjlighet att utöva sin autonomi.
68

 

Jämlikhet 

Jackson menar att agape inte är bundet till kön, klass eller religionstillhörighet. 

Budet ”du ska älska din nästa” gäller alla oavsett kön, social- och 

religiöstillhörighet eller etnicitet.
69

 I budet ingår också jämlikhet. Att behandla 

andra jämlikt är att älska sin nästa.
70

 Jesus pekar bortom sig själv och sin 

könstillhörighet mot den transcendenta källan till all godhet. Könet är irrelevant 

för Jesus. Däremot har det uppenbarligen spelat roll för teologer genom 

historien. 
71

 

Feministisk kritik har höjt sina röster mot en traditionell uppfattning av 

agape. Jackson förhållningssätt träffas också av denna kritik. En traditionell 

uppdelning där kvinnan har huvudansvar för barn och hushåll samt ofta arbetar 

inom omsorgsyrken tvingar kvinnor att vara ”agapister”. Det som traditionellt 

uppfattas som kvinnligt är också dygdigt om vi utgår ifrån att agape främst 

innebär självutgivelse och självuppoffring. Den traditionella uppdelningen 

tvingar indirekt kvinnor att vara ”starka-agapister” och bidrar till att kvinnor 

förblir underutvecklade och missar att utveckla sin potential. Om en kvinna 

satsar på karriären blir hennes val stigmatiserat eller fyllt av skuldkänslor, 

eftersom hon då försummar sin familj. Om de följer dygden att vara 

självutgivande och självuppoffrande får de avstå maktens korridorer. 
72

 

Jackson tar upp den feministiska kritiken och har uppfattningen att den 

missar agapes jämlika natur. Agape gör ingen skillnad på människor och 

bedömer henne varken efter förtjänst, etnicitet, klass eller kön. Vidare menar 

Jackson att all mänsklig synd är universell, det är alltså ingen skillnad mellan 

manlig och kvinnlig synd. Det som befriar människan från synd är tro, hopp och 

kärlek, i synnerhet kärlek. Agape är överordnat jämlikhet eftersom jämlikhet 

kräver kärlek och för att jämlikhet också ställer ömsesidiga krav vilket agape 
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aldrig gör. Utan villkorslös kärlek kan exempelvis barn inte bli ansvarsfulla och 

kärleksfulla individer som värdesätter jämlikhet.
 73

  

Sammanfattning 

Kristen kärlek för Jackson är synonymt med agape. Det unika med kristen 

kärlek är dess kravlöshet och universella anspråk. Kristen kärlek strömmar ur 

Guds kärleksfulla natur och riktas mot människan och det skapade utan förtjänst 

eller krav på ömsesidighet. I sin natur förpliktar den människan att ovillkorligt 

vilja gott för sin nästa och att ta lika stor hänsyn till hennes välbefinnande som 

till sitt eget. Kristus är föredömet vad det gäller kärleken både till sig själv och 

också till sin nästa. Det är Guds kärlek som gör det icke-älskvärda älskvärt och 

är förutsättningen för att något överhuvudtaget ska vara möjligt att älska.   

Agape är ett metavärde som finns i alla andra värden men som också strävar 

bortom dem. 

Agape har en överordnad prioritet över andra former av kärlek som philia 

och eros men är inte deras antites. Både eros och philia kan i sin tur springa ur 

agape. 
74

 Det finns ”familjära drag” mellan dessa olika former av kärlek men 

agape intar en moders- och fadersgestalt i relation till de andra.
75

 Både eros och 

philia baserar sig på preferenser och krav i olika former och de är båda beroende 

av agape som väcker genuin kärlek till liv. För att kärlek mellan människor 

överhuvudtaget ska kunna uppstå behövs agape. Ur denna genuina form av 

kärlek kan både vänskap och egenkärlek växa och bli något gott. Gud möter 

människan främst som livgivare och befriare och älskar människan först. 

Föräldrar är främst sina barns livgivare och målsmän som gör det möjligt för 

barnet att leva och växa upp till ansvarfulla individer. Det är en relation som 

sedan kan utvecklas till vänskap. Samma kronologi finns mellan agape, eros och 

philia där den förstnämnda ger liv och förutsättningar för de andra.  

I relation till andra moralbegrepp som rättvisa, autonomi och jämlikhet intar 

kristen kärlek också en metaposition. Rättvisa förstås hos Jackson utifrån en 

biblisk förståelse, där rättvisa är likställt med rättfärdigheten i första person, 

d.v.s. Gud. Den skiljer sig från en filosofisk förståelse av rättvisa som främst 

präglas av förnuftigt resonerande, medan en biblisk förståelse snarare är 

personlig relation. Kristen kärlek är i sig ”rättvis” eftersom den inte utgår ifrån 

förtjänst, prestation eller andra meriter. Den är totalt självutgivande och 

självuppoffrande och blir därmed mer rättvis än en rättvisa som utgår ifrån logik 

och empiriska bevis. Kristen kärlek pekar bortom de minimikrav som följer med 

en mer modern uppfattning av rättvisa. En sådan uppfattning av rättvisa har sina 

begränsningar eftersom det finns krav på vad man minst ska göra, men aldrig 

mer än så. Kristen kärlek är mer allomfattande än mänsklig kärlek. Goda 

begrepp som rättvisa, jämlikhet och autonomi är i sig goda men de förutsätts av 
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kärleken från Gud.  Kristen kärlek har därför en överordnad funktion gentemot 

dessa goda begrepp och är ”Summom Bonum”, det högsta goda.  
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Margaret Farley 

Margaret Farley var tidigare professor i teologisk etik vid Yale University. Hon 

är en respekterad akademiker och har publicerat en mängd viktiga arbeten. 

Farley är också katolsk nunna i  Sisters of Mercy. Boken som jag använder i 

detta arbete Just love, A Framework for Christian Sexual Ethics har väckt stor 

uppmärksamhet. Kongregationen för troslära i Vatikanen, katolska kyrkans 

”läronämnd”, har vid upprepade tillfällen kritiserat boken för att inte stämma 

överens med den katolska läran. Särskilt kritiska var de gällande Farleys syn på 

homosexualitet och samkönade relationer, skilsmässa, omgifte, abort och onani. 

Vatikanen menar att dessa åsikter är oacceptabla.
76

 Farleys pragmatiska syn på 

teologi och dess funktion gör henne mycket intressant i en tid av pluralism. 

Kärlekens innehåll 

Det finns några krav och normer som måste ställas på all typ av kärlek enligt 

Farley. Dessa krav bidrar till att se vad som stämmer överens med kärlekens 

essens och innehåll. Farley menar att kärlek aldrig kan vara destruktiv i 

egenskap av att vara orättvis, förminskande, kränkande eller förtryckande på 

något sätt, utan den måste alltid vara rättvis. Är den destruktiv handlar det om 

något som misstas för att vara kärlek, detta kallar Farley för ”mistaken love”.
 77

 

Det finns alltså några grundläggande normativa krav på kärlekens innehåll. 

Farleys hela förståelse av kärlek vilar på dessa krav och normer för rättvisa och 

är grundläggande för att gå vidare med att sätta olika typer av relation till 

varandra och i sin tur med de moralbegrepp jag tänkt. Därför redovisar jag dessa 

normer och krav på vad rättvis kärlek bör innehålla.  

För att kärlek ska vara god, sann och rättvis finns det enligt Farley några 

minimikrav att ställa på kärleken. Dessa krav är bindande samtidigt som de 

rymmer olika grader av fulländning. Kraven rymmer också en större dimension 

som går bortom sig själv, ett ideal att sträva efter.
78

  Förutsättningen för en 

rättvis kärlek innebär konkret att man tar hänsyn till den andra personens hela 

person och verklighet samt tillgodoser dennes behov, sårbarhet, kapacitet och 

möjligheter. 
79

 En rättvis kärlek har ett holistiskt perspektiv och tar hänsyn till 

alla aspekter av den andre personen; dess fysiska-, relationella- och 

känslomässiga behov samt dess rätt till autonomi och utveckling. 
80

  Ett absolut 

krav är att se den andre personen som ett ändamål i sig själv, aldrig som ett 

medel. Respekten gäller relationen till alla människor.
81

 De normer Farley ställer 

upp för en kristen och allmänmänsklig etik är följande:
82
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1. Gör ingen orättvis skada: Att skada andra är att göra våld på det 

faktum att hon är ett ändamål i sig själv. Att göra skada på en annan 

person innefattar fysisk, psykisk och spirituell skada. Autonomi och 

relationalitet är grunden för människans unika särdrag och ligger till 

grund för denna princip.
83

 

2. Samförstånd mellan partners: Respektera människors autonomi, 

relationalitet. Varken kränka eller begränsa dessa. Att tala sanning, 

hålla löften och respektera den andres privata sfär. 

3. Ömsesidighet: Relation till andra människor kräver en ömsesidighet 

mellan de iblandande parterna, ett givande och tagande. En traditionell 

uppfattning i heterosexuella relationer har varit att det är mannen som 

är aktiv och kvinnan passiv mottagare. I dag ser kunskaperna 

annorlunda ut, både ur ett biologiskt och psykologiskt perspektiv. Båda 

parter måste vara aktiva och aktivt receptiva för att ömsesidighet ska 

uppstå. Ömsesidighet är en förutsättning om man ska respektera andras 

autonomi. 

4. Jämlikhet: Fri vilja och ömsesidighet är inte tillräckligt för att 

respektera och älska en annan person fullt ut. Det krävs också 

jämlikhet mellan personerna i en relation. Det måste råda ett jämlikt 

maktförhållande för att man ska kunna se den andre som ett ändamål i 

sig själv. Om maktförhållandet är ojämnt begränsar det både frihet och 

ömsesidigheten. 

5. Åtagande och förpliktelse: Att dela liv och kärlek kräver 

engagemang. En relation kräver att ett visst engagemang, oavsett 

relations innehåll. Relationen kräver plikter och åtagande som tar 

hänsyn till andra människors helhet och verklighet. 

6. Hälsosam tillväxt (fruktbarhet): Mänsklig fruktbarhet sträcker sig 

längre än att vi ska reproducera oss. Den biologiska aspekten är endast 

en del av denna fruktbarhet.  Kärlek mellan två personer eller grupper 

som begränsar ömsesidigheten till den specifika relationen stänger in 

sig själv. En kärleksfull relation måste öppna upp sig själv gentemot 

sin omgivning och i förlängningen, samhället. En kärleksfull relation 

som odlar en rättvis kärlek skördar också frukt genom att den sedan 

sträcker sig bortom sig själv. 

7. Social rättvisa: Rättvis kärlek måste resultera i social rättvisa, som 

springer ur relationaliteten till andra människor och att vi ska 

respektera människor som ändamål i sig själva. De krav som gäller på 

individnivå gäller också på en samhällelignivå. Vi har inte bara ansvar 

för oss själva och vår nästa utan också till tredje part. Det är viktigt att 
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vi är varandras jämlikar i våra personliga relationer, särskilt gällande 

kvinnors rättigheter om det ska gälla på ett större socialt plan.  

Agape  

Farley pekar på att agape vanligtvis uppfattas som den kärlek som älskar det 

icke-älskvärda i kristen tradition. Agapekärleken är varken motiverad av plikt 

eller förtjänst utan är Guds kärlek som strömmar till och genom människan, 

vidare till nästan. Det är en helt annan form av kärlek än den mänskliga. Farley 

tar spjärn emot denna traditionella tolkning av agape. Hon menar att ingen eller 

inget kan vara icke-älskvärt och p.g.a. det faktumet att alla människor är 

skapade till Guds avbild och har ett värde i sig själva. Att något skulle vara icke-

älskvärt och samtidigt möjligt att älska menar Farley är en motsägelse som leder 

fel, eftersom det uppenbarligen är möjligt att älska en annan människa. Kärlek är 

istället en respons till det som redan är älskvärt. Det är en aktiv och spontan 

respons till vad som uppfattas älskvärt för dess godhet, vackerhet och 

älskvärdhet. En kärlek som riktas mot oss genom plikt eller befallning är inte 

genuin och inte heller önskvärd eftersom den är svår att glädjas över. Farley 

pekar istället på att varje människa har en skyldighet att försöka upptäcka det 

goda, vackra och älskvärda i varje människa eftersom kärlek är något som väcks 

som reaktion på dessa egenskaper. Hon menar att vi som människor ska tro och 

utgå ifrån att alla människor är älskvärda (åtminstone av Gud) trots att vi inte 

alltid lyckas se det. Det finns alltså en älskvärdhet hos alla människor eftersom 

vi alla är skapade av Gud.
84

 

Farley motsätter sig den bild som teologihistorien målat upp där Gud är den 

aktiva och människan den passiva i relationen dem emellan. Individen har 

endast ansetts vara aktiv i sin relation till sin nästa som i sin tur också varit helt 

passiv. Det är endast Guds kärlek som är aktiv i dessa relationer. Detta går emot 

Farleys syn på vad kärlek är. Hon menar att kärlek oavsett vilken typ av kärlek 

det handlar om, alltid måste innehålla några grundläggande krav. Kraven gällen 

också agape.
85

 För Farley präglas agape av en fullständig ömsesidighet och 

jämlikhet mellan inblandade parter (och då speciellt mellan könen). En relation 

måste alltid vara ömsesidig där båda parter har aktiva och receptiva egenskaper. 

För kvinnor har den traditionella synen på människans passivitet varit en 

stötesten för förverkligandet av agape eftersom hon i större utsträckning än 

mannen ansetts vara passiv mottagare. Detta kan vi se tydliga exempel på i 

synen på fortplantning menar Farley, där mannen traditionellt ansetts vara den 

”aktiva”. Detta stämmer inte överens med den syn och kunskap vi har i dag 

gällande fortplantning. Det krävs att båda parter är aktiva och mottagliga på 

samma gång.
86
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En relation kräver alltid ömsesidighet vilket förbisetts genom historien, både 

när det gäller relationen mellan Gud och människa men också i mellanmänskliga 

relationer. Det kan liknas vid att vara värd/värdinna för en gäst. Det är gästen 

som i sig är aktiv och besöker oss, men vi kan inte förbli passiva i vårt 

mottagande av gästen.
87

  Kärlek väcks som reaktion och är en bekräftelse på att 

något i sig är älskvärt. Att ge och aktivt ta emot är två sidor av kärlek som 

kännetecknar alla relationer som präglas av kärlek. Farley menar att agape 

karaktäriseras av jämlikhet och ömsesidighet. Relationen i treenigheten visar på 

vilket sätt hon förstår agapes relationella drag. Både första och andra person är 

aktiva och mottagliga i oändlighet. Relationen präglas av ömsesidighet, 

mottaglighet, givande och delande av liv. 
88

 

Agape är rättvis, bejakar varje människas älskvärdhet och egenvärde. Denna 

relationella aspekt stämmer överens med Outkas förståelse av agape i stor 

utsträckning.  Grund för agape enligt Outka handlar om hänsyn till sin nästa. 

Den relationella aspekten återfinns också hos honom men det finns inga krav på 

ömsesidighet. Däremot önskar agape alltid relation. Ytterliggare likheter finns i 

att varken Farley eller Outka gör starka distinktioner mellan agape och andra 

former av kärlek. Agape får annan kärlek att blomma. Likaså delar de 

uppfattningen om att människan också har frihet att ta emot och svara på den 

kärlek hon får från sin nästa. Farley behandlar inte explicit agape på samma sätt 

som Outka eller Jackson. 

Philia  

Farley menar att vänskapsrelationer är ett idealexempel på hur ömsesidig hänsyn 

och respekt gestaltas. Vänskap innehåller ett givande och tagande där båda 

parter blir bekräftade och är till gagn för alla inblandade.
89

 Grunden till alla 

former av mellanmänskliga relationer bottnar i autonomi och relationalitet. Med 

relationalitet menar Farley att människan ska uppfattas som en relationell 

varelse med behov av att vara i relation till andra människor, omvärlden och till 

Gud. Människan har också i någon utsträckning en relation till sin historia, 

samtid och institutioner. En rättvis vänskap tar hänsyn till hela den andra 

personens verklighet, där både de fysiska, psykiska och andliga dimensionerna 

ingår. 
90

 Kravet på vänskapsrelationer är precis samma krav som gäller på alla 

mellanmänskliga relationer, att alltid behandla andra som ändamål i sig själva 

och aldrig som medel. Människan är Guds skapelse och Gud befaller människan 
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att älska andra som ändamål i sig själva. Varje människa har i sig själv ett 

ovillkorligt värde.
91

 

Även i synen på vänskap ligger Farley nära den användning av Outka jag har 

som utgångsförståelse. Outka förstår philia som kärleken mellan personer eller 

grupper. Den förutsätter hos dem båda en ömsesidighet som kommer ur 

relationer där det råder jämlikhet och respekt för varandra. Detta är i linje med 

Farleys tolkning där förståelsen av vänskap grundar sig på samma premisser. 

Det handlar om ömsesidighet och respekt för den andres hela verklighet och alla 

dess behov. Outka understryker att en vänskapsrelation också innehåller 

agapekärlek vilket Farley också gör eftersom det är samma förutsättningar och 

premisser som ligger till grund för all form av kärlek. Agape och philia 

överlappar varandra hos Farley och är kompatibla med varandra. 

Eros 

Farley säger inget explicit om eros förstådd som egenkärlek. Däremot går det 

uppfatta ansatser till hennes förståelse av egenkärlek i det ramverk hon ställer 

upp för rättvis kärlek. Samma villkor kan rimligtvis ställas på egenkärleken som 

också måste bygga på att respektera andras autonomi och relationalitet. 

Egenkärlek får aldrig utnyttja andra människor som medel för sin egen 

tillfredsställelses skull. Detta blir extra viktigt i sexuella relationer vilket 

egentligen är Farleys primära område i boken. Vidare måste egenkärlen ta 

hänsyn till de andra punkter Farley ställer upp som berör ömsesidighet, 

jämlikhet, förpliktelser och social rättvisa (se ramverk).  Så länge egenkärlek 

inte försummar någon av dessa normer skulle man t.o.m. kunna uppfatta 

egenkärlek som positiv och uppbyggande för individen och hennes relationer i 

stort.
92

 Att bejaka sin egen autonomi och fria vilja hör till människans distinkta 

särdrag. Vi har rätt att bestämma över oss själva, även i den mån de beslut vi 

fattar inte är bra för oss själva.
93

 Däremot måste vi alltid ta hänsyn till vår 

omgivning och tredje part. Egenkärlek måste också förstås utifrån preferenserna 

ömsesidighet och jämlikhet. Människan är aldrig fri från sin kontext och hennes 

val påverkar alltid andra. Guds sätt att älska skiljer sig från människans sätt 

eftersom Gud gör det möjligt att upptäcka älskvärdheten i andra. 

Rättvisa 

Rättvisa är enligt Farley förutsättningen för att kärlek ska kunna vara god, sann 

och genuin. All sorts kärlek inte är god utan det finns uttryck som snarare 

misstas för att vara kärlek. De positiva adjektiven används för att beskriva att 

kärleken stämmer överens med rättvisa och goda strukturer i övrigt. Med rättvisa 

följer vissa förpliktelser som har för avsikt att upprätthålla ett visst kontrakt, där 
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det finns minimikrav på vad som förväntas av oss i nära relationer.
94

 Rättvisa är 

alltså kriteriet för att bedöma om kärlek är det som den borde vara, och är 

överordnat kärlek (jämförbart med Jackson, som i sin tur har kärleken som det 

högsta värdet). Grunden för alla former av mellanmänskliga relationer vilar på 

rättvisa där människans autonomi och relationalitet ligger till grund för de 

normer som Farley menar hör ihop med begreppet rättvisa.  

Genom historien och även i vår samtid finns det mängder av exempel på hur 

kärlek mellan både Gud och människa och människor emellan har varit allt 

annat än rättvis. Att exempelvis fritt få välja partner utifrån de preferenser som 

vi i dag ofta ser som självklara, är något som långt ifrån varit självklara genom 

historien. Äktenskapet har uppfattats på ett helt annat sätt än i dag, där det 

främst har haft en social funktion för att säkerhetsställa familjens och egentligen 

hela samhällets fortlevnad.
95

 Ett förminskande och ibland förtryck mot t ex 

kvinnor har också legitimerats med kärlek och görs än i dag. Eftersom det inte 

rådde samma syn och krav på kärleksrelationer som det ofta gör i dag, fanns det 

också utrymme för vad vi i dag skulle kalla förtryck och diskriminering. Farley 

menar att kärlek kan missuppfattas och praktiseras på ett sätt som inte stämmer 

överens med kärlekens essens och innehåll. Kärlek kan aldrig vara orättvis, 

kränkande eller förtryckande.  

Rättvisa är ett överordnat värde överordnat för Farley, som hon menar ligger 

till grund för flera andra goda begrepp, t ex kärlek och jämlikhet. Båda är 

grundläggande komponenter för rättvisa men kan aldrig fylla sin egen funktion 

utan rättvisa. Ingen kärlek kan vara kärlek utan att samtidigt vara rättvis, och 

ingen relation kan vara jämlik utan att den också är rättvis. För att något ska 

kunna vara rättvist måste några fundamentala krav kunna ställas på rättvisa. Som 

tidigare nämnts är ett absolut krav på rättvisa att vi ser varandra som ändamål i 

oss själva. Därmed respekterar vi också andra människors autonomi och tar 

hänsyn till alla aspekter av den andre. Farley poängterar att rättvisa måste 

specificeras för att undvika att begå misstag i ”rättvisans” namn. Det finns flera 

exempel på sådana misstag, t ex i system där man stött slaveri, där vissa grupper 

har blivit marginaliserade på olika sätt och patriarkala system som legitimerat att 

behandla kvinnor ojämnlikt. I dessa typer av system har man ansett att man gjort 

det som är ens skyldighet, d.v.s. att behandla somliga bättre än andra.
 96

  

Rättvisa och rättfärdighet är centralt genom hela Bibeln. Gud är 

rättfärdigheten personifierad och Gud agerar rättfärdigt och rättvist. Guds 

rättfärdighet överträffar all mänsklig jämförelse och är ett manifest gällande 

både dom och förlåtelse, som ständigt upprepar sig genom tiden. Människan är 

kallad att leva rättfärdigt genom Guds nåd och befallning. Hennes relation med 

Gud ska sträcka sig ut till sin nästa, både de nära och långt bort. 
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Självrättfärdighet är aldrig ett alternativ skriften ger. Däremot ger skriften inte 

alltid tydliga svar på hur vi ska sprida rättvis kärlek vidare, men trots den delvist 

diffusa bild förblir skriften en central källa för rättvisa för Farley.
97

 

Autonomi och frihet 

För Farley är ett mänskligt särdrag är autonomi, d.v.s. att varje människa har 

rätten och kapacitet att bestämma över sitt eget liv. Likaså är människan en 

relationell varelse med behov av att vara i relation till andra människor, 

omvärlden och till Gud.  Frihet är en grund för att vi överhuvudtaget ska kunna 

respektera människor som ändamål i sig själva. 
98

 Människans frihet och 

självbestämmande gör det möjligt för henne att sätta sin egen agenda, oavsett 

om den bra för henne eller inte. Däremot är friheten begränsad av andra 

människors unika värde och deras egen frihet. 

Kärlek är en spontan, aktivt receptiv respons till det som uppfattas vara 

älskvärt. Men det är också en fråga om fri vilja.  Vi kan välja huruvida vi ska 

uppmärksamma och påverkas av den kärlek vi möter. Friheten finns som en 

möjlighet i centrum av oss själva och vi kan välja att identifiera en viss kärlek, 

hur vi i sådana fall bekräfta och uttrycka den. Naturligtvis kan kärlek inte fullt ut 

styras men ändå påverkas i stor utsträckning genom att vi stänger ute kärleken 

och inte aktivt tar emot den.
99

 

Samtida människosyn innefattar autonomi. Människan har fundamentala 

förmågor och behov (t ex fri vilja och självbestämmande) som kräver både 

respekt och bekräftelse, det hör till människans unika särdrag. Därför är det 

viktigt att vi visar respekt och förståelse för andra människor oavsett vilken 

relation vi har till dem.
100

 Denna särställning kan legitimeras utifrån att Gud 

skapat människan och befallt henne att älska sin nästa, en utgångspunkt Farley 

intar men som hon inte förutsätter att alla måste dela. Utgångspunkten kan 

”endast” (förstått utan preferensen Gud) vara att se människan som ändamål i 

sig själv och att hon rätt till fri vilja och självbestämmande. Fri vilja och 

autonomi implicerar rätten och förmågan att bestämma över sitt eget liv och dess 

innehåll och mening. Detta är i sig skäl nog till att behandla alla andra som 

ändamål i sig själva. Både autonomi och relationalitet bidrar till och förutsätter 

att vi älskar varandra rättvist, och är ett absolut minimikrav.
101

 

Autonomi och agape är hos Farley kompatibla med varandra. Frihet och rätten 

till självbestämmande tillhör människans natur, oavsett om man tar sin 

utgångspunkt i Guds skaparkraft eller inte. Men friheten förutsätter också att 

man behandlar andra och respekterar dem som ändamål i sig själva. Det finns 

precis som hos agape relationella och ömsesidiga förutsättningar som följer av 

ens egen rätt till frihet och självbestämmande. Eftersom dessa krav finns måste 

                                                           
97

 Farley 2006, s.185 
98

 Farley, 2006, s.211 
99

 Farley, 2006,  s.205 
100

 Farley, 2006, s.211 
101

 Farley, 2006, s.214, 218. 



28 
 

hänsyn tas till andras egenvärde och älskvärdhet. Autonomi och agape går 

därför hand i hand. 

Jämlikhet 

Alla punkter i Farleys ramverk för rättvis kärlek är integrerade med varandra. 

De utgår alla från människan autonomi och relationalitet. Relationen till andra 

människor kräver som tidigare nämnt en ömsesidighet som implicerar jämlikhet. 

För att kärlek ska kunna vara rättvis måste den också råda en jämlikhet av makt. 

De flesta ojämlika relationer, oavsett om de beror på klass, kön, profession eller 

etnicitet bottnar i ojämlika maktförhållanden. Jämlikhet kräver att man är 

varandras jämlikar, oavsett vilka skillnader det föreligger mellan parterna. 

Ojämlika maktförhållanden begränsar frihet och ömsesidighet. 
102

 

Eftersom jämlikhet är en viktig komponenet i rättvisa fyller den också en central 

funktion i agape som i sin natur innefattar ömsesidighet och jämlikhet.  För att 

kärleken överhuvud ska kunna vara kärlek måste det råda jämlikhet. Agape och 

jämlikhet är kompatibla med varandra då de samtidigt är beroende av varandra. 

Agape kan omöjligen fylla sin funktion om den i sig inte är både rättvis och 

jämlik. 

Sammanfattning 

Farleys förståelse av kärlek hänger ihop med rättvisa. Kärlek måste vara rättvis 

för att svara på de krav vi rimligtvis måste ställa på den. Rättvisan kan liknas vid 

en kontrollinstans för att kärlek ska motsvara dess essens. Grund för Farleys 

resonemang är att människan ska ses som en autonom och relationell varelse. 

Människan är självbestämmande samtidigt som hon har ett behov av att vara i 

relation till andra på olika sätt.  Denna utgångspunkt ligger sedan till grund för 

det ramverk hon ställer upp innehållande normer för vad rättvis kärlek innebär, 

som i sin tur korrelerar med hennes förståelse av agape. Kristen kärlek är inte 

något radikalt annorlunda än annan form av kärlek. Den utgår ifrån samma krav 

och är ömsesidig och relationell i sin natur. Aktivitet krävs både av Gud och 

människan för att agape ska kunna existera. Farley motsätter sig med andra ord 

den traditionella förståelsen av agape där Gud ofta ses som den aktiva och 

människan som den passiva. Denna uppfattning får onönskade konsekvenser och 

stämmer inte heller överens med den verklighet vi lever i menar Farley. Rättvisa 

styr kärlekens innehåll och hjälper till att undvika att kärlek resulterar i orättvisa, 

ojämlikhet eller förtryck. Rättvis kärlek innehåller några grundläggande krav. 

Kraven är universella och gäller all form av kärlek. Kärlek får aldrig skada andra 

personer, varken fysiskt, psykiskt eller andligt.  

De olika komponenterna som en rättvis kärlek innehåller bidrar med att fylla 

kärleken med dess essentiella innehåll, d.v.s. rättvisa. Gud gör alla människor 

älskvärda och kärlek är en respons till det som redan är älskvärt. Agape innebär 

att försöka upptäcka denna älskvärdhet hos andra människor trots att vi inte 
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alltid ser den. Gud gör allting älskvärt och därför ligger det också i varje 

människas uppdrag att upptäcka denna älskvärdhet. Kristen kärlek har en unik 

prägel eftersom den upptäcker älskvärdheten hos alla andra och ger oss 

utmaningen och förvissningen om att det finns något att älska i vår nästa. 

Däremot är den inte väsensskild andra former av kärlek. Kristen kärlek, förstådd 

som agape, är kompatibel med begrepp som rättvisa, autonomi och jämlikhet. 

De är alla komponenter som ger kärlekens sitt innehåll. Kristen kärlek intar inte 

en metaposition hos Farley som den gör hos Jackson. Varje komponent i rättvis 

kärlek är på egen hand goda men inte tillräckliga. De kräver varandra för att 

kunna täcka den komplexitet som alla former av relation innehåller. Det kan 

liknas vid ett rutnät där varje ruta ständigt är i relation till de andra rutorna i 

rutnätet. Kärlek kan inte vara kärlek om den tar hänsyn till sin nästas 

relationalitet och autonomi men skadar andra fysiskt. Alla sju punkter i det 

ramverk Farley ställer upp korrelerar med varandra. Brister det någonstans 

skadas också kärleken och den ”produkt” som blir resultatet. De olika rutorna är 

integrerade med varandra och också beroende av varandra. Tillsammans bildar 

de en bas som förbjuder orättvis behandling och främjar rättvis kärlek.
103

  

Analys 

I denna avslutande del av arbetet gör jag en analys av Jacksons och Farleys olika 

förståelser av kristen kärlek. Analysen kommer ta utgångspunkt i de kriterier jag 

ställt upp på en rimlig etisk modell. Kriterierna berör den etiska modellens 

universaliserbarhet och koherens.
104

 Kriterierna får sedan styra textens 

disposition. Jag kommer avhandla Jackson och Farley var för sig och sedan 

kommer jag ta ställning till om vilken av dessa positioner som är rimligast.  

Kärlekens prioritet 

Hos Jackson har kärleken prioritet. Han framhåller att kristen kärlek är distinkt 

eftersom den i sin natur är Guds kärlek till det skapade. Agape är totalt 

självutgivande och vill ovillkorligt gott för sin nästa. Lika stor hänsyn ska tas till 

sin nästa som sitt eget välbefinnande och människan ska likt Gud själv, 

passionerat tjäna och ovillkorligt älska medmänniskan. Hur människan ska älska 

sig själv får sin betydelse i Jesu uppmaning ”Älska varandra som jag älskat er”. 

Det finns alltså en förebild och ett rättsnöre att följa. Agape för Jackson förstås 

som ett metavärde som är förutsättningen för alla andra värden, den strävar alltid 

efter mer än vad t ex rättvisa och frihet gör, men aldrig mindre.  Agape riktas 

mot alla människor och har en värdeskapande funktion som ger människor deras 

unika värde och baserar sig aldrig på förtjänst av något slag. Att handla med 

agape innebär att man alltid förpliktar sig att handla utifrån kärlek till 

medmänniskan och bejaka hennes helighet.  
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Vad menar då Jackson med att agape är ett metavärde och hur är agape 

förutsättning för andra goda begrepp? Här kan spädbarnsexemplet komma till 

användning.  För Jackson är agape förutsättning för att ett spädbarn 

överhuvudtaget ska kunna utvecklas till en väl fungerande och ansvarfulls 

individ. Barnet behöver mötas av villkorslös kärlek. Om kärleken inte existerade 

skulle barnet inte haft möjlighet till att fostras till en ansvarsfull och kärleksfull 

individ. Människan behöver helt enkelt kärlek för att existera.  Kärleken får hos 

Jackson en sort existentiell genalogisk förklaring, där kärleken ”föder” andra 

goda begrepp. Det är en existentiell förklaring snarare än en normativ eller 

logisk sådan. Jackson förordar kärleken som högsta prioritet eftersom den är 

ursprungsförklaringen till goda begrepp som rättvisa, jämlikhet och autonomi. 

Om vi utgår från Jackson förståelse av kärlek som existentiellt ursprung till 

andra goda begrepp, innebär det därmed att kärlek som sådan ska ha högsta 

prioritet? Jag menar att förklaringen inte är avgörande för att bestämma 

normativa frågor. Det är snarare en förklaring på tillkomstordning men den ger 

inga konkreta verktyg till att säkerhetsställa andra begrepps innebörd.  

Att agape är goda begrepps moder säger inget om exempelvis rättvisans 

innebörd eller hur den ska praktikseras i specifika situationer. Till detta behövs 

tydligare distinktioner om begreppets innebörd. Även om kärleken är andra 

begrepps ursprung måste dessa sedan vara tydliga att de senare kan fungera som 

ramverk för kärleken, eftersom kärleken ”aldrig kräver mindre än andra goda 

begrepp”, som Jackson uttrycker det. Agape har enligt Jackson en 

värdeskapande funktion. Det innebär att begrepp som rättvisa och jämlikhet inte 

skulle ha ett värde i sig själv om agape inte existerade. Här uppstår det en 

skillnad gentemot Farley som exempelvis menar att människan bör älskas 

eftersom hon i sig är älskvärd. Att älska sin nästa följer av mötet med henne 

eftersom hon är älskad från första början. 

Ovanstående får konsekvenser på universaliserbarhetskriteriet och 

koherskriteriet. Att kärleken är goda begrepps moder säger ingeting om de 

senares innebörd och funktion. Det är svårt att hitta en tydlig idé om vad 

rättvisa, jämlikhet och autonomi betyder för Jackson. Förvisso pekar Jackson på 

att Guds kärlek förpliktar människan att älska sin nästa på det sättet som Gud 

älskar människan. Kristen kärlek enligt Jackson är mer lik en moderlig kärlek 

som i sig är mer förlåtande och kärleksfull än en kärlek som utgår att ”var och 

en får vad den förtjänar och har rätt till”. Agape kräver aldrig mindre än de 

minimikrav som rättigheter och friheter baserar sig på, d.v.s. Suum cuique
105

. 

Men är Jacksons förståelse tillräcklig för att vara till hjälp för att avgöra hur vi 

ska handla i en viss situation som också är universaliserbart för andra i samma 

eller liknande situationer? Jag menar att det blir svårt p.g.a. flera faktorer. Det 

blir svårt att säga hur vi ska handla normativ i en viss situation då kärlekens 

funktion som metavärde inte ger tydliga svar på hur man ska handla t ex rättvis 
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eller jämlikt. Några direktiv återfinns i Jesu ord om älska andra såsom han älskat 

människan, och att ovillkorligt vilja gott för sina nästa samt att visa lika hänsyn 

till andras välbefinnande som till sitt eget. Dessa direktiv är inte tillräckliga om 

kärleken ska ha högsta prioritet i en tillvaro där vi ställs inför en mängd olika 

svåra situationer.  

Kärlek har uttrycks på olika sätt genom historien och förstås olika inom 

kristna traditioner. Det finns ingen konsensus om vad kristen kärlek distinkt 

innebär, bara det pekar på svagheten att sätta en sådan förståelse av kristen 

kärlek som högsta prioritet. Det blir med andra ord svårt att veta när kristen 

kärlek fyllt sin funktion. Delar man inte Jacksons kristna utgångspunkt blir det 

också svårare med universaliserbarheten. Exempelvis väcks frågor om huruvida 

agape som värdeskapande, faller som idé om man inte delar en kristen 

utgångspunkt och vilka konsekvenser som då följer. Och om agape ger andra 

begrepp sitt värde vad mer exakt innebär dessa värden i sådana fall? Här ges 

inga tydliga svar och riskerar att ge utrymme för godtycklighet. Den distinkt 

kristna kärleken bidrar också med något helt annat enligt Jackson.  Enligt min 

uppfattning bidrar Jacksons tolkning med en mer existentiell genalogisk 

förklaring snarare än normativ eller logisk.  Det föreligger också skäl att 

ifrågasätta om kristen kärlek, förstådd som något helt annorlunda stämmer. Jag 

menar att svaret inte är så enkelt då det finns många likheter över 

religionsgränserna i förståelse av osjälvisk kärlek. Här behöver Jackson 

förtydliga vad det ”andra” innebär och på vilket sätt kristen kärlek skiljer sig 

från andra religiösa förståelser. 

 I relation till koherenskriteriet uppstår också andra problem. Ett första 

problem finns i hur Jackson kommer fram till att människan är helig och 

okränkbar. Detta gör han genom att förutsätta människan är skapad och älskad 

av Gud. Människan i sig är inte älskvärd (eftersom hon är fallen) men blir det 

genom Guds oändliga nåd och kärlek, som älskar den icke-älskvärda människan. 

Utgångspunkten för en bekännande kristen behöver inte vara särskilt 

problematisk, men sett ur en etisk reflektion föreligger svårigheter eftersom inga 

andra tolkningsalternaiv tydligt finns som möjlighet.  

Ett annat problem är att det inte finns tydliga krav på vad som minst 

förväntas av den enskilde. Idealet är Guds sätt att älska, agape, men samtidigt är 

det mångas erfarenhet att detta ideal alltför ofta slutar i ett misslyckande. 

Jackson menar att kristen kärlek aldrig kräver mindre än vad goda begrepp så 

som rättvisa och jämlikhet. Han anger däremot inga tydliga krav på vad dessa 

goda begrepp innehåller på samma sätt som Farley påvisar. Det blir utifrån 

denna aspekt svårt att kontrollera den specifikt kristna kärleken, agape, särskilt 

eftersom synen på kärlek har varierat under historien och inom den kristna 

traditionen. Med andra ord blir det svårt att veta när kristen kärlek uppfyller sin 

innebörd och när det inte lyckas med det. 

Jackson framställning är explicit kristen och vilar således på kristna grunder 

vilket i sig inte är en motsättning för icke-kristna att dela hans etiska modell. 
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Däremot blir uppfattning svårare att dela än Farleys eftersom hon inte förutsätter 

att hennes utgångspunkt delas av tolkaren. Den grundar sig i en människosyn 

som i sig är oberoende av Gud och mer förankrat med vad Jackson kallar 

rationell rättvisa. 
106

  

En oklarhet i Jacksons förståelse av kristen kärlek är dess funktion i 

samhället och politiskt. Med tanke på metapositionen som kristen kärlek antar, 

väcks frågan om hur den ska integreras mer i samhället. Han menar att de 

bibliska berättelserna och mötet med Jesus Kristus visar oss hur vi ska efterlikna 

kärlek, men behandlar inte hur detta ska fungera på en mer samhällelig nivå, 

särskilt inte i en tid av pluralism och mångreligiositet. Detta gör inte heller 

Farley explicit men eftersom hennes förståelse av kristen kärlek står i närmare 

relation till andra discipliner och kontexter blir utfallet annorlunda. 

En annan brist hos Jacksons som jag finner är hans syn på människan som 

passiv mottagare i förhållande till Gud. Att människan skulle vara passiv i sitt 

mottagande får konsekvenser på hur orättvisa relationer mellan människor kan 

legitimeras. I mellanmänskliga relationer har det historiskt inneburit att kvinnan 

setts som den passiva i relationen till mannen, precis på samma sätt som 

människan är en passiv mottagare av kärlek från Gud. Detta har enligt 

feministiskt kritik fått konsekvensen ojämlikhet mellan män och kvinnor då den 

legitimerar ena parten som passiv mottagare.   

Det föreligger skäl till att bedöma Jackson syn på kristen kärlek som 

problematisk utifrån de kriterier som ställs upp som ram för min bedömning.  

Styrkan i Jackson tolkning av kristen kärlek ligger i förståelsen av agape och 

dess ovillkorliga och självuppoffrande kärlek som riktas mot alla människor 

vilket delvis bidrar till att legitimera människans oreducerbara värde. Vidare 

finns det en styrka i hans förståelse av kristen kärlek ur vad jag kallar internt 

perspektiv. Den talar till mig som kristen individ och motiveras på ett mer 

”förkunnande” sätt, eller åtminstone inom-kristligt. Med detta avser jag inte att 

en kristen förståelse av kärlek eller etik hör hemma i den privata sfären men 

däremot menar jag att hänsyn måste tas till omvärldens pluralism. Därför är det 

vidare perspektivet av särskild vikt.  

Svagheten i Jacksons förståelse av kärlek är den idealiserande bilden av 

kristen kärlek som något helt unikt. Genom att den koncentreras till en specifikt 

kristen kontext försvårar det att den utövas på ett universellt plan. Visserligen 

menar Jackson att alla kan utöva agape utan att de vet om det, vilket i sig kan 

förminska andra traditioner och människor. Det blir i förlängningen ett 

problematiskt sätt att hantera att vi lever i en pluralistisk värld. Likaså är 

Jacksons uppfattning om att kärleken intar en metaposition inte tillräcklig. 
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Kristen kärlek hos Jackson har enligt min uppfattning en mer existentiell 

förklaring som beskriver olika begrepps kronologi. Förklaringen är otydlig när 

vi ställer frågan vad detta får för faktiska konsekvenser för hur vi normativt ska 

förstå rättvisa överhuvudtaget samt hur vi ska använda oss av rättvisa eller 

kärlek i specifika situationer. Det är en sak att förstå kärlekens ursprung och 

funktion en annan att specificera andra oumbärliga begrepps innehåll. Båda 

delarna behövs om vi ska kunna använda oss av dem inom etiken menar jag.  

Rättvisans prioritet 
Farleys syn på kärlek präglas av rättvisa som får prioritet i hennes förståelse av 

all form av kärlek. Hon ställer upp tydliga krav på vad kärlek ska innehålla för 

att vara just kärlek. Kravet innefattar att kärleken är rättvis vilket också är kravet 

på all sorts kärlek. Rättvisa konstitueras av sju normer som säkerhetställer 

rättvisa. Utan rättvisa talar vi inte om kärlek i dess genuina form. De krav och 

normer Farley ställer på rättvisa gäller både relationen mellan Gud och 

människan och mellanmänskliga relationer, oavsett sexuell läggning, kön eller 

religion. Synen på kärlek är därför universalistisk som jag menar är viktigt, 

eftersom så många som möjligt ska inkluderas och sedan kunna ställa sig bakom 

förståelsen av kärlek. Trots att Farley skriver ur ett kristet perspektiv och främst 

riktar sig in sig på sexualetik, går det inte ta miste på att hennes moraliska 

omdöme sträcker sig betydligt längre än så. Hon gör sig däremot inte beroende 

av sin kristna utgångspunkt då hennes förståelse av kärlek baserar sig på det 

ramverk hon skissar upp, ett ramverk som kan delas av alla människor oavsett 

religiös eller icke-religiös tillhörighet. Detta menar jag är till hennes fördel till 

skillnad mot Jacksons mer begränsade perspektiv. 

Farleys förståelse av kärlek grundar sig på att den ska vara rättvis. Styrkan 

här beror på att krav på rättvisa stipuleras. Det blir alltså tydligt vad som är 

rättvisa och vad som inte ryms inom begreppets ramar. Här hittar vi den största 

och mest avgörande skillnaden mellan Farley och Jackson i deras förståelse av 

relationen mellan kärlek och rättvisa. De krav som ställs på rättvisa i Farleys 

tappning innefattar bl.a. att rättvis kärlek aldrig får skada någon annan, varken 

fysiskt, psykiskt eller spirituellt. Vidare måste kärleken ta hänsyn till andra 

människors autonomi och bygga på en ömsesidighet där alla iblandade parter är 

både aktiva och aktivt mottagliga. En rättvis kärlek måste vara jämlik där 

inblandade parter är varandras jämlikar. Alltför ojämlika maktförhållanden gör 

det omöjligt att ta hänsyn till andra och tredje part. Att dela liv kräver ett 

ömsesidigt engagemang vilket nog de flesta av oss kan känna igen.  Ramverket 

för rättvis kärlek är användbart för att kontrollera dess innehåll. En annan viktig 

skillnad mellan Farley och Jackson är att Jackson förstår agape som 

värdeskapande i sig. Farley menar istället att kärlek är en respons på det som 

redan är älskvärt. Det är en bekräftelse på att något är älskvärt i sig. Insikt och 

förståelse om att denna älskvärdhet finns hos andra människor, bidrar och 

motiverar att vi alltid ska behandla andra med rättvis kärlek. Både den 
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motiverande och förklarande faktorn återfinns Farley. Vidare bidrar hon med en 

förståelse av kärlek som är rimlig för de flesta att dela, särskilt om vi använder 

oss av kriterier likt de jag ställt upp på vad som gör en etisk modell mer eller 

mindre rimlig. Jag vill med ovan nämnda skäl betrakta 

universaliserbarhetskriteriet som uppfyllt. 

Koherenskriteriet är till hjälp för att bedöma en positions rimlighet och att 

den ska vara fri från motsägelser samt stå i relation till mänskliga kunskaper och 

erfarenheter. Farleys etiska modell är enligt min uppfattning fri från uppenbara 

motsägelser. Framställningen är systematisk och relativt enkel att följa. Tydliga 

krav ställs på de normer som anses vara komponenter i kärleken. Farleys tar 

hänsyn till historien i sin framställning, detta för att påvisa hur synen på kärlek 

har förändrats över tid och också att den tagit destruktiva uttryck. För att vi ska 

kunna säga att kärlek är ett viktigt begrepp inom etiken måste den också kunna 

kontrolleras. Hänvisning till kärleken som ursprungsvärde säger inte tillräckligt 

om dess innehåll. Guds sätt att älska står över människans, men människan 

förblir inte passiv i sitt mottagande av Guds kärlek, utan hon är aktiv. Genom att 

aktivt ta emot kärlek och med insikten att alla människor är älskvärda läggs 

grund till varför kärleken måste vara rättvis.
 107

  

Hos Jackson intar agape en metaposition medan hos Farley får snarare 

rättvisa en liknande överordnad funktion, åtminstone i relation till de begrepp 

jag berör i denna uppsats. Rättvisa består enligt Farley av olika komponenter 

som fyller rättvisan med sin innebörd. Ramverket för rättvisa baserar sig på 

normer som utgår från individers konkreta verklighet och är fokuserade på att 

bejaka individens autonomi och relationalitet. För att göra det måste man 

behandla människor som ändamål i sig själva. Detta ställer ytterligare krav som t 

ex att inte skada andra, att ta hänsyn och visa respekt för andras verklighet och 

fria vilja. För att respektera andras relationalitet måste det finnas ömsesidighet, 

jämlikhet, ett ömsesidigt åtagande som också resulterar i social rättvisa. Det 

finns tydliga minimikrav på vad rättvisa är och vad exempelvis rättvis kärlek 

måste innehålla för att vara genuin. Utan rättvisa kan kärlek omöjligen vara 

kärlek.  

Är då Farleys förståelse av rättvisa som överordnat värde rimligare än 

Jacksons uppfattning om agape som överordnat värde? Jag menar att Farleys 

förståelse är rimligare. Vi kan med hjälp av hennes förståelse och krav på 

rättvisa säga konkreta saker om kärlekens innehåll. Kärlek som utnyttjar, 

förminskar, dominerar, kränker eller våldför sig på andra uppfyller inte dessa 

krav. Det går att kontrollera och att använda denna förståelse av rättvisa som 

hävstång i faktiska situationer. Farley menar likt Jackson att Gud är 

förutsättningen för det som är skapat gott, men gör sig inte heller här beroende 

av den aspekten. Farleys förståelse av rättvisa får en normativ funktion som 

                                                           
107

 Människans värde kan förklaras genom att hon är skapad av Gud till Guds avbild och/eller genom att hon är 

ett ändamål i sig själv.  Båda legitimerar krav på rättvis kärlek eftersom den annars riskerar att vara skadlig. 

 



35 
 

kristen kärlek hos Jackson inte lyckas inta. Universaliserbarheten har goda 

förutsättningar eftersom det finns tydliga krav på vad rättvisa betyder för Farley. 

Kraven är rimliga att ställa över tradition-, kultur- och nationalitetsgränser.  

Koherensen i denna förståelse av rättvis kärlek är god. 

Ytterligare en styrka hos Farley är att hon också tar stor hänsyn till olika 

källor för sin (kristna) syn på kärlek. Hänsyn tas både till skriften, traditionen 

men också sekulära discipliner såsom biologi, filosofi, medicin, psykologi, 

sociologi, antropologi, historia osv. Hon menar att ingen av dessa är på egen 

hand tillräckliga för etiken men att de tillsammans ger oss tillgång till 

verkligheten.
108

 Inkluderandet av andra discipliner visar att hänsyn tas till 

mänskliga erfarenheter och kunskaper som förstärker relationen till de kriterier 

jag ställt upp. Detta menar jag är viktigt för att en förståelse av kärlek ska vara 

relevant i dag. 

Den historiska problematiseringen av kärlek som Farley gör bidrar också till 

en nyansering av kärleksbegreppet som Jackson saknar. Många former av kärlek 

har genom historien misstagits för att vara kärlek, eftersom den på olika sätt inte 

varit rättvis och inte tagit hänsyn till människor rätt till frihet, självbestämmande 

och andra behov. En acceptabel kärlek måste vara rättvis och alltid ta hänsyn till 

människans alla behov. Likaså speglar sig denna rättvisebild av sig på hur vi ska 

behandla andra människor, men också hur vi bör se på människan i relation till 

Gud. Människan är en aktiv mottagare av kärlek samt älskvärd genom det 

faktum att hon är människa. Människor har ett oreducerbart värde hos Farley 

och man behöver inte dela hennes kristna skapelseteologiska utgångspunkt. 

Människosynen stämmer överens med den pluralistiska verklighet vi lever i och 

kan delas av människor mellan olika traditioner vilket är till henne fördel i 

relation till mina kriterier. 

Jag menar att Farleys förståelse av kristen kärlek är rimlig utifrån de kriterier 

jag ställt upp. Den tar hänsyn till alla människors lika värde och rätt till frihet. 

Den varken favoriserar eller förminskar människor. Synen på kärlek är möjlig 

att acceptera oavsett om du är bekännande kristen eller inte. Förståelsen går att 

legitimera med förnuft och med hjälp av andra vetenskapliga discipliner, 

samtidigt som den korrelerar med en kristen övertygelse om att Gud skapat 

världen och gett människan sitt oreducerbara värde. 

Kristen kärlek blir genom Farleys etiska modell något reellt att ta på, d.v.s. 

en kärlek som vilar på rättvisa och som är möjlig att kontrollera. Kontrollen är 

av stor vikt för att vi ska ha användning av dess innehåll. Kraven som ställs på 

all sorts kärlek, oavsett dess innehåll hjälper oss att upptäcka strukturer som 

förminskar människor och misstas vara kärlek. Vi är trots allt människor och 

våra erfarenheter säger oss att vi ofta misslyckas att älska på rätt sätt. Om 

förklaringen ligger i att människan är fallen eller om det finns en annan 

förklaring lämnar jag till läsaren att avgöra. Oavsett behöver vi ett ramverk som 
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kontrollerar att vi älskar på Guds sätt att älska (agape) eller om vi vill kalla det 

för ett genuint sätt att älska.  

Kristen kärlek för Farley innebär relation och ömsesidighet, mellan Gud och 

människa, och människor emellan. Det är ett givande och tagande där båda 

parter är inblandade och aktiva. Detta stämmer väl överens med de erfarenheter 

vi har som människor menar jag. Vi förblir sällan helt passiva i vårt mottagande. 

Här fungerar exemplet med värd/värdinna utmärkt. När vi får gäster är vi aktiva 

i vårt mottagande. Vi tar emot gästen genom att öppnar vårt hem, kanske 

serverar vi gästen fika och sätter oss ned och pratar. Vi bekräftar gästen och 

något annat vore ohyfsat. Likaså är det i alla relationer där kärleken verkar, det 

är en växelverkan av givande och mottagande. Kristen kärlek förpliktar 

människan att försöka upptäcka älskvärdhet i alla andra människor, trots att vi 

själva har svårt att upptäcka den till en början.  Farleys förståelse av kristen 

kärlek är enligt min uppfattning rimlig och t.o.m. önskvärd.   

Vilken modell är rimligast? 
Utifrån de kriterier jag ställt upp skulle jag vilja peka på att det finns styrkor hos 

dem båda. Farleys förståelse av kristen kärlek kombineras med andra teorier om 

vad som karaktäriserar rättvisa, autonomi och jämlikhet. Hon tar stor hänsyn till 

andra vetenskapsdiscipliner och förankrar tydligt sitt etiska ramverk på villkor 

som kan antas vara universella, oberoende av religion eller filosofisk 

övertygelse. Hennes egen utgångspunkt är en kristen sådan men hon gör sig inte 

beroende av denna på samma sätt som Jackson. Den senares resonemang 

förutsätter tydligare Guds existens och har enligt min uppfattning en mer inom-

kristlig karaktär. Farley ställer upp tydliga minimikrav på vad kärlek minst 

måste vara för att betraktas som genuin. Kristen kärlek är för Farley rättvis där 

rättvisan är förutsättningen. Utan rättvisa kan kärlek inte vara kärlek. 

 Detta blir viktigt av flera orsaker. Genom historien och än i dag legitimeras 

orättvisa genom hänvisning till kärlek, särskilt påstådd religiös sådan. Denna 

kärlek har innefattat parrelationer, sociala system eller relationen mellan 

människa och Gud. En orättvis förståelse av kärlek leder till att förtryck och 

förminskande av olika slag har ansetts vara uttryck för legitim kärlek. Om kärlek 

och en specifik kristen kärlek ska vara användbar måste det också gå att 

kontrollera dess innehåll. En genuin kärlek måste vara rättvis och relationell där 

hänsyn tas till inblandade parter. Om vi sedan ska kunna använda oss av kärlek 

som norm inom etiken måste det finnas tydliga ramar för dess innehåll vilket 

Farley tillhandahåller bättre än Jackson. Farley fångar också viktiga aspekter i 

att människan i sig är älskvärd och genom förståelsen av kristen kärlek (och all 

form av kärlek) som en relation, där vi både är givare men också aktiva 

mottagare. Människan visar kärlek till sin nästa för att älskvärdheten i henne 

väcker kärleken i oss. Som tidigare nämnt är detta en viktig skillnad jämfört med 

Jacksons uppfattning om att kristen kärlek har en värdeskapande funktion. 
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Farleys position tonar ned det unilaterala draget som finns hos Jackson. Istället 

betonar hon nästans värde och att vi ska visa aktning för vår nästa.
109

 

 Jackson förespråkar Jesu bud om att ”Älska varandra såsom jag älskade er” 

följt av ”Älska din nästa som dig själv”. Det är befallningar som kan bära långt. 

Likaså kan Kristus osjälviska förhållningssätt ses som förebildligt, oavsett 

religiös tillhörighet eller avsaknaden av en sådan. Jacksons understryker att det 

mänskliga värdet inte beror på förtjänst eller vilken nytta hon gör. 

Nyttoperspektivet är inte ett helt ovanligt sätt att se på människans i dagens 

konsumtionssamhälle, som hon vore en produkt i ett ekonomiskt system vars 

värde är summan av inkomster kontra kostnader. Vårt mänskliga värde hänger 

inte ihop med vad vi presterar vilket Jackson understryker. Detta bidrar med 

något viktigt i dagens situation. Förlåtelseperspektivet är också en styrka som 

framkommer tydligt i Jacksons förståelse av kristen kärlek. Förlåtelsen bottnar i 

att Gud ständigt förlåter människan och gör det möjligt för henne att i sin tur 

förlåta. Att bli förlåten är inget vi kan kräva när vi gjort fel men att bli förlåten, 

och att förlåta har ofta en läkande effekt för alla inblandade. Detta är en styrka i 

Jacksons förståelse av agape som inte lika tydligt framkommer hos Farley, och 

som skulle tillföra något viktigt i hennes syn på kristen kärlek.  

Däremot finns det några problematiska inslag i Jackson ståndpunkt, bl.a. det 

otydliga kravet på vad rättvisa innebär samt den distinkt kristna utgångspunkten 

som försvårar universaliserbarheten. Det är den typ av otydlighet som Farley 

menar ställt till med problem i kärlekens namn genom historien där man hävdat 

att man handlat rättvist fastän så inte varit fallet. Kärlek är ett maktmedel därför 

viktigt att reglera den. Att kristen kärlek enligt Jackson är andra begrepps 

ursprung bidrar inte till att vi kan använda kristen kärlek som normativ 

utgångspunkt i olika frågor, då innehållet i sig inte är tillräckligt tydligt.  Det blir 

en alltför otydlig grund att luta sig emot. 

Både Farley och Jackson menar att kristen kärlek är rättvis kärlek, där den 

förstnämnde ställer tydligare och mer universaliserbara krav på rättvisans 

innehåll. Kraven är rimliga eftersom vi måste förhålla oss till det faktum att vi är 

människor med begränsade perspektiv. Detta gäller även i relation till agape 

eftersom människan är dess mottagare och spridare. Människan har en förmåga 

till moralisk insikt men ibland misstar hon sig och behöver därför ett ramverk 

för sin moral. 

Jackson står enligt min mening nära Nygren i sin syn på vad en specifikt 

kristen kärlek kan medföra. Den kristna kärleken är något helt annat i dess 

innehåll än det som vi möter i den grekiska filosofin och dess avknoppningar. 

Enligt Nygren motiverar eros värdet hos den som är kärlekens föremål och 

kärleken söker sitt eget bästa framför andras. Jackson och Nygren menar att 

kristen kärlek (agape) är något helt annat. Mönstret för den ideala kärleken 

möter vi i kristen tradition genom mötet Kristus. Kristen kärlek är 
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självutgivande och självuppoffrande samt bortser från sitt eget bästa, därigenom 

skiljer den sig från andra typer av kärlek som finns utanför en kristen tradition.  

Jag vill därför kategorisera Jackson liksom Nygren i en kontrastteori (som 

menar att kristen etik är något annat). Det finns flera problem med denna 

utgångspunkt, t ex vad som är det unika i kristen etik och kärlek, eftersom 

många moralprinciper också återfinns i andra religiösa traditioner.
110

  

Farley kategoriserar jag som en kombinationsteori med drag åt 

identitesteoretiska hållet. Till stor del stämmer kristen kärlek och moral överens 

med icke-kristen sådan. Det föreligger ingen stark distinktion mellan olika 

former av kärlek för Farley. Hon menar att samma krav ska ställas på all kärlek, 

d.v.s. att den måste vara rättvis som i sig stipulerar tydliga krav. Hon värderar 

andra kunskapskällor såsom tradition och sekulära discipliner högt. Samtidigt 

menar Farley också att bibeln är en viktig källa till kunskap. Gud är rättvisa och 

rättfärdigheten personifierad som alltid handlar rättvist och kärleksfullt. Bibeln 

och den kristna traditionen har något att erbjuda som delvis ger ett nytt lager till 

den allmänmänskliga kunskapen om olika moralbegrepp. Åter igen ska dessa 

kunna kontrolleras genom normer som i sig är allmänmänskliga. Kontroll blir ett 

nyckelbegrepp som är av stor betydelse för den etiska modellens rimlighet. 

Kontrastteorin uppfyller inte de kriterier jag ställt upp på samma sätt som 

kombinationsteorin. Universaliserbarheten och koherenskriteriet pekar på 

svårigheter med kontrastteorin och med Jacksons syn på kristen kärlek.  Det är 

svårt att säga att kristen kärlek är helt unikt eftersom dess altruistiska drag även 

återfinns i andra religiösa traditioner. Förhållningssättet är mer beroende av 

uppenbarelsen och bibeln än vad t ex en kombinationsteoretisk förståelse. 

Kunskap om kärlek i en kontrastteoretisk förståelse blir starkare knuten till en 

specifik kristen tradition vilket är svårt att motivera i en tid av pluralism. 

Farleys modifierade kombinationsteoretiska utgångspunkt menar att de 

rättvise- och kärleksideal som återfinns inom kristen tradition också måste 

stämma överens med icke- kristna sådana. Samtidigt tillhandhåller kristen 

tradition en teleologisk syn på kärlek och rättvisa där det kristna kärleksidealet 

strävar bortom de allmänmänskliga. Kristen kärlek kan och ska alltid kunna 

kontrolleras med de normer Farley ställer upp på rättvisa vilket i sig säkerställer 

att kärlek överhuvud inte misstas för att vara kärlek (mistaken love). Av ovan 

nämnda skäl vill jag påstå att Margaret Farleys syn på kärlek är rimligare än 

Timothy P. Jacksons mer begränsade förståelse av kristen kärlek. 

Jag har svarat på mina frågeställningar genom att först ta reda på vad agape, 

d.v.s. kristen kärlek innebär för Farley och Jackson. Detta gjorde jag genom att 

jämföra förståelsen av agape mot andra former av kärlek såsom philia (vänskap) 

och eros (egenkärlek). Jämförelsen avsåg att bidra till en mer komplett förståelse 

av en specifik uppfattning av kristen kärlek, som jag sedan jämförde med andra 

moralbegrepp såsom autonomi, jämlikhet och rättvisa. Den frågan jag ställde var 
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vilken funktion agape hade i relation till dessa begrepp. Jackson betonar agapes 

överordnade prioritet medan hos Farley har agape mer kompatibel relation till 

de andra begreppen och t.o.m. underordnad i relation till rättvisa. Arbetets andra 

frågeställning var vilken av dessa som var rimligast utifrån de kriterier jag ställt 

på en etisk modell. Min bedömning var att det fanns styrkor i båda modellerna 

men att Farleys förståelse av kristen kärlek är mer kompatibel med kriterierna 

jag ställt upp. Möjligtvis blir den än mer fulländad med det förlåtelseperspektiv 

Jackson betonar är en central del av agape. 

Arbetet har gett mig fördjupad förståelse för hur kärlek uppfattas på olika 

sätt inom etiken, särskilt i kristen kontext. Det finns många frågor som jag 

varken berört eller inte lyckas svara på i denna uppsats. Det har inte heller varit 

min avsikt. Min förhoppning är däremot att arbetet väckt frågor hos läsaren som 

denne finner intressanta att fundera vidare på. Vid arbetets start var jag tveksam 

om jag kunde få en bättre förståelse av kärlek som var tillämpar i mitt privata liv 

och i etiska ställningstaganden. Kärlek uppfattas ofta som något relativt 

beroende på en mängd olika faktorer. Det visade sig att min farhåga inte stämde. 

Det går att säga vad kärlek inte är om vi ställer minimikrav på vad rättvis kärlek 

ska innehålla. Med hjälp av det ramverk Margaret Farley använder kan vi reda 

ut om det är genuin kärlek eller en misstagen uppfattning av kärlek.  

Jag inledde arbetet med följande bibelord. ”Du skall älska Herren, din Gud, 

med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är 

det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska 

din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna. (Matt 

22:37-40) 

Citatet belyser kärnan i detta arbete, kärleken som högsta norm. För att 

garantera att vi älskar oss själva och vår nästa på ett rättvist sätt, måste vi också 

ha något att ta spjärn emot för att kärleken inte ska blir alltför relativistisk och 

kontextbunden.  Här menar jag att Margaret Farleys förståelse av kristen kärlek 

erbjuder en god utgångspunkt för en normativ syn på kärlek och bidrar till att 

kärleken fortsätter vara gott begrepp att räkna med inom etiken. 
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