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Förord

I vår vardag räknar vi vanligen med att varken vi själva eller någon 

spelregler för vad som går an och vad som inte går an. Ord som ’rätt’ 

människa är något mera än enbart en biologisk varelse vars beteende 
kan fångas in med hjälp av naturvetenskapligt påvisbara lagbunden-
heter. Vi talar om ’moral’ och ’etik’. Inom den akademiska världen har 
ämnen som etik, teologisk etik samt till uppgift att fördju-
pa vår förståelse av vad denna sida hos oss människor betyder. I den här 
boken har jag samlat de viktigaste artiklar och essäer som jag skrivit 
inom dessa ämnesområden under mina drygt femton år som professor 
med ansvar bl.a. för teologisk etik vid Åbo Akademi.

Situationen inom universitetsvärlden idag leder till att en professor 
vid ett mindre universitet sällan har möjlighet att arbeta långsiktigt på 

i olika journaler eller som bidrag till samlingsvolymer och festskrifter. 
Det innebär att det är väldigt svårt för en intresserad läsare att hitta fram 
till vad en enskild forskare de facto skrivit inom ett bestämt ämnesom-
råde.

För att förenkla för den läsare som vill studera vad jag kommit fram 
till på etikens område har jag sammanställt denna volym. Samtidigt har 
jag i en nyskriven inledande artikel, ”Förutsättningar för en öppen mo-
ral”, försökt visa att de olika aspekter och problemområden som jag 
genom åren brottats med hålls samman av ett enhetligt sätt att förstå och 
bearbeta moraliska frågor. Jag försöker också visa att mitt angreppssätt 
lyfter fram aspekter som är relevanta i den senmoderna diskussionen 
just nu. Texterna är samlade inom fyra temaområden: ”Ramar för moral 
i en senmodern tid”, ”Politisk etik och teologi – sekulärt eller religi-
öst?”, ”Samtida moraliska utmaningar” samt ”Etik – en fråga om vär-
den”. Ett växande problem i vår av vetenskap starkt färgade moderna 
kultur är framväxten av ett speciellt vetenskapligt språk. Den veten-
skapliga jargongen skapar ofta en klyfta till vardagsspråket. Problemet 
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är föremål för diskussion i en rad av de följande artiklarna. För att un-
derstryka att jag vill överbrygga en sådan klyfta så ingår två texter som 
är mera populärvetenskapliga till sin natur i denna volym. De inleder 
och avslutar samlingen av tidigare publicerade verk.

Då jag sammanställt bokens texter har det blivit allt tydligare för 
mig att mitt tänkande inom etiken är försök att bygga vidare på im-

och från Anders Nygren och Knud E Løgstrup på den teologiska eti-
kens område. Det har bl.a. lett till att jag funnit det fruktbart att lyfta 
fram Stanley Hauerwas grundläggande sätt att närma sig teologisk etik. 
Denna bok visar därmed hur man kunde närma sig etik inspirerad av 
nämnda tänkare. Att de nämnda impulserna presenteras och diskuteras 

en självklarhet.
Texterna i boken har bearbetats så litet som möjligt inför detta 

nytryck. Formuleringar som starkt anspelar på tiden eller sammanhang-
et för den ursprungliga publiceringen har dock för det mesta anpassats 
till nuet. I ett fall, i artikeln ”Value theory, epistemology and feminist 
ethics” har några sakliga omskrivningar gjorts. Det har dock skett för att 
återge den textversion som ursprungligen var avsedd att tryckas, men 
som på grund av ett tekniskt missöde inte blev tryckt. I några av artik-
larna ingår referenser till andra texter som också återges i denna volym. 
Jag har dock valt att hålla kvar referenserna med sidhänvisning till den 

bland texterna i denna volym. Jag hoppas det underlättar för läsaren att 
söka vidare inom bokens ramar.

Alla texter publiceras här med tillstånd av förlag, redaktion och/eller 
redaktör för den publikation där texten ursprungligen ingått. Vid rub-
riken för varje ny artikel anges den ursprungliga publiceringsorten och 
–tidpunkten. Jag tackar härmed följande ansvariga utgivare, redaktörer 
och copyright innehavare för tillståndet att använda texterna på nytt: 
Acta Universitatis Upsaliensis/Uppsala Studies in Social Ethics, Upp-
sala; Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne/medredak-
tör Jan-Olav Henriksen, Oslo; Åbo Akademis förlag, Åbo; Cappelen 
Damm Forlag/Høyskoleforlaget, Oslo; Djoef Forlag, Köpenhamn; Fon-
tana media, Helsingfors; Forlaget Press, Oslo; Föreningen Granskaren/
Finsk tidskrift, Åbo; Kyrkans forskningscentral, Tammerfors; Pickwick 
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Publications, Eugene/ Svenska kyrkans forskningsserie, Uppsala; Tay-
lor & Francis online/redaktionen för Studia Theologica, Uppsala; T&T 
Clark/Bloomsbury Publishing plc, London - New York; Verbum, Stock-
holm. Ett personligt tack går speciellt till min medförfattare i artikeln 
”Tillit och risktagning i senmoderna relationer”, Johanna Gustafsson 
Lundberg, samt till redaktörerna för den nyligen utgivna boken ”Dy-
namics of Difference. Christianity and Alterity”, Ulrich Schmiedel och 
James M Matarazzo för deras beredvilliga tillstånd.

Arbetet med texterna har jag gjort som anställd vid Åbo Akademi 
och vid Finlands Akademi samt slutligen som pensionär. Tryckningen 

-
skaps-societeten.

Vetenskapliga texter växer alltid fram i samarbete med en rad an-
dra forskare. Texterna i den här boken har i olika förlagor presenterats 
och diskuterats vid en rad olika seminarier, konferenser, workshops och 
projektträffar. Jag vill rikta ett varmt, kollektivt och anonymt tack till 
alla som hjälpt mig i mitt tänkande. Jag tar samtidigt till alla delar fullt 
ansvar för de slutliga formuleringarna och resonemangen. Ett tack går 
till Patrik Hagman för granskning av den engelskspråkiga texten i Ab-
stract. Ett stort tack riktar jag till Pia Sonck-Koota för hjälp med om-

samarbetet fungerar friktionsfritt. Ett speciellt tack riktar jag till profes-
sor Elena Namli vid teologiska fakulteten vid Uppsala universitet som 
tagit in boken i serien ”Uppsala Studies in Social Ethics”, vilken ingår 
i Acta Universitatis Upsaliensis, och för vilken hon är huvudredaktör.

Jag tillägnar denna bok min livskamrat Haije. I snart 45 år har hon 
varit min hustru och bästa vän. Hösten 2015, när vi vardera gick i pen-
sion, kom starten att präglas av mitt arbete med den här boken på ett sätt 
som hon knappast räknat med, men som hon ställde sig lojal till. Tack!

Åbo en snörik och vacker vinterdag i januari 2016

Tage Kurtén
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Förutsättningar för en öppen moral

Philomena är en från barndomen moderlös kvinna, född och uppvuxen 
i Irland. Hon blir gravid som ung tonåring. Hon föder sitt barn i ett 
nunnekloster på landsbygden. Hon tvingas föda under stor smärta. Den 
som har syndat svårt skall lida, konstaterar en av de ledande nunnorna 
(Hildegard). Under fyra år arbetar hon och bor i klostret för att betala 
för den hjälp med barnet som hon får. Sonen träffar hon under dessa år 
en timme om dagen. När hennes pojke är tre år adopteras (säljs) han 
bort till amerikanska föräldrar. Philomena är tvungen att skriva under 
ett kontrakt där hon avsäger sig alla anspråk på barnet. I vuxen ålder 

-
delar henne att de ingenting vet. 

sjuksköterska med en vuxen dotter. På den okända sonens 50-årsdag 
berättar Philomena för sin dotter att denna har en bror.

De två kommer i kontakt med en avpolletterad politiker och tidi-
gare journalist, Martin, som åtar sig att tillsammans med Philomena 
söka rätt på den förlorade sonen. De lyckas ta reda på sonens identitet 
i USA. Det visar sig att han avlidit (i AIDS). Hans partner vill först 
inte träffa dem. När det sist och slutligen lyckas framgår det att sonen 
försökt få tag på sin mor via klostret i Irland. Där har man meddelat 
honom att hon gav bort honom som liten, och att hon inte velat ha något 
med honom att göra sen dess. De får också veta att han är begravd vid 
klostret hemma i Irland – något som nunnorna inte heller hade berättat 
för Philomena.

Det här är bakgrunden till den förtätade slutscenen. Det kommer 
till ett möte mellan Philomena, Martin och syster Hildegard, som nu 
är mycket gammal och som varit i klostret sedan Philomena födde sin 
son. Martin far, i moralisk indignation, ut mot syster Hildegard och 



12

anklagar henne för lögn och sadism. Syster Hildegard förklarar (än en 
gång) att Philomena gjort sig skyldig till köttslig synd då hon blev med 
barn och förtjänade det lidande som följde. Martin kräver att Hilde-
gard skall be Philomena om förlåtelse. Det vägrar hon göra.

Philomena tillrättavisar nu Martin. Hon vill inte att han far ut mot 
syster Hildegard. ”Det hela handlar om mig, inte om dig!” säger hon 
bl.a. Och så vänder hon sig till syster Hildegard: ”Jag förlåter dig”, 
säger hon. Martin kan inte förstå. ”Så där utan vidare” undrar han. 
Philomena replikerar ”Det är inte ’utan vidare’. Men jag vill inte hata 
folk. Jag vill inte vara som du.” Sen går hon ut. Martin lämnar rummet 
efter att ha sagt till syster Hildegard, och de övriga närvarande ”Jag 
skulle inte kunna förlåta er”.1

Vad har vi här? Att det handlar om oss människor som moraliska var-
elser är klart. Men hur vi skall få grepp om vad det innebär att vara en 
moralisk varelse, det är inte lika klart. Kan etisk teori hjälpa oss? Kan 
vi med hjälp av teorier om verkligheten (ontologi), föreställningar om 
kunskapens natur (epistemologi) och/eller idéer om språket i relation 

-
bakgrund? Spelar en religiös tro någon roll i sammanhanget? Är mora-
len universell eller något vi måste koppla till olika traditioner, religiösa 
eller sekulära? Är moral och etik olika saker på en individuell och på en 
kollektiv (politisk) nivå?2

Dessa frågor har sen början av 1970-talet upptagit stora delar av mitt 
akademiskt verksamma liv, först som studerande, sen som forskare och 

boken har jag samlat de viktigaste inlägg jag själv skrivit på etikens 
område, efter att jag blev ordinarie professor år 1998.3 I denna inledan-
de artikel försöker jag fånga konturerna till det intellektuella landskap 
i vilket jag rört och rör mig, samt peka på hur jag orienterat mig i detta 
landskap. Min övergripande strävan, i denna inledning och i de olika 
artiklar som jag skrivit, är att fördjupa vår förståelse av det moraliska 
språk vi använder, vad det har för mening och vilken funktion det kan 
stå för.

1  Se Philomena 2013.

i min  framställning ingen tydlig skillnad mellan termerna ’etik’ och ’moral’.
3  Professuren hette professur i ”systematisk teologi, företrädesvis teologisk etik med 
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En etikers uppväxt

I början av 1970-talet, då jag inledde mina studier, präglades grund-
undervisningen i teologisk etik av den då nyutkomna läroboken Etiska 
problem.4 Boken stod för en i förhållande till tidigare etikundervisning 
klart ny inriktning. Etiska problem bygger på en analytiskt inriktad 

metaetik och epistemologi. I förlängningen ligger ett intresse att på all-
mänmänskliga och rationella grunder analysera och konstruera norma-
tiva etiska resonemang kring moralens förverkligande.

Etiska problem
senare delen av 1900-talet.5

lades av David Hume och Immanuel Kant samt de s.k. kontraktsteo-
retikerna (bl.a. Thomas Hobbes, Samuel von Pufendorf, John Locke, 
Jean-Jaques Rousseau).6 

Denna akademiska etik förde den unga studenten in i ett vetenskap-
ligt tänkande som präglades av empiri och logik.7 En sådan ”positivis-
tisk” syn på vetenskap och sann kunskap hör till de inslag som bestämt 
mycket av västerlänningarnas sätt att förhålla sig till livet och verklig-
heten under de senaste fyrtio åren. Empirisk vetenskap är ett av de drag 
som starkt färgat den s.k. moderniteten.8 

-
gisk) etik som byggde på vad man uppfattade som en sekulär, allmän-
mänsklig grund troligen varit idéhistoriskt nödvändig för att tänkandet 

4  Holte et al. 1970. Författarna var Ragnar Holte, Hans Hof, Jarl Hemberg och Anders 
Jeffner vilka då var antingen professorer eller docenter vid Uppsala universitet..

6  År 1997 utkom i Sverige en ny lärobok som följer upp och bearbetar trådarna i Etis-
ka problem, se Bexell-Grenholm 1997. I Etisk teori (2014) och i Tro, moral och uddlös 
politik. Om luthersk etik. (2015) utvecklar Grenholm ytterligare etiken på denna grund. 
Han genomför samtidigt en kritisk analys av en lång rad bidrag inom denna tradition. 
Därmed bidrar han till  en pågående uppgörelse med ett alltför okritiskt vidareförande 

-

7  Vetenskapssynen var fortfarande kring 1970 starkt påverkad av den logiska empir-
ism som utvecklades i Wien och England efter första världskriget. Se von Wright 1953. 
Också human- och samhällsvetenskaper skulle bygga på empirisk kunskapsteori och på 
ett språk som byggde på logik. Inom stora delar av de teologiska disciplinerna ledde 

bygga på förnuftet och på logik.
8  Betydelsen av ett empiriskt vetenskapsideal för teologin har jag diskuterat i en rad 
artiklar i Kurtén 2014.
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i väst skulle lösgöra sig från ett tidigare beroende av religiösa auktori-
teter när det gäller moraliskt språk och etik.9

I det retrospektiva ljuset tror jag samtidigt att det var lyckligt att rös-
terna i Etiska problem
student. I kurslitteraturen ingick också äldre författare, bl.a. sådana som 
speciellt försökte lyfta fram en av Luther färgad tradition oberoende av 

pedagogiskt välskrivna bok Kristendomens grundtankar10 var en sån. 
Vi läste också Gustaf Wingrens Luthers lära om kallelsen11 och inte 

12. 
Dessa andra röster motverkade att min etikförståelse helt skulle fär-

gas av det upplägg som den framväxande analytiskt inriktade etiken 
lade fram.

De kritiska impulser i förhållande till huvudgrenen inom analytisk 

idéhistoriskt tidigare epok. Till sin teologiska del var den präglad av en 
-

levde ännu på 1970-talet delvis kvar, vid sidan av en framväxande ”ve-
tenskaplig enhetskultur”. Intrycken framför allt från Nygren, vilka jag 
sedan bearbetade bl.a. i min doktorsavhandling13 hjälpte mig att å ena 
sidan acceptera kravet på vetenskaplighet, men å andra sidan kvarhålla 
ett kritiskt förbehåll i förhållande till de ramar som bl.a. boken Etiska 
problem formade.14

-
sättningar är Ludwig Wittgenstein. Bl.a. Nygren öppnade mina ögon 
9  Modernitetens behov att frigöra sig från ett kyrkligt ”förmynderi” i etiska frågor 
behandlar jag mera ingående och principiellt i ”Lutheran moral thinking – its dilemma 
in a late modern setting”.  
10  Se Johannesson 1962.
11  Wingren 1942.
12  T.ex. Nygren 1966, men också vissa artiklar i Nygren 1940 och Nygren 1970. För 
en bredare beskrivning av utvecklingen inom akademisk teologisk etik i Sverige under 
1900-talet, se Bexell 1984.
13  Kurtén 1982.

skulle kunna vara (själv)kritisk. Inte minst Uppsala professorn Carl-Henric Grenholm 
har i ett antal böcker kritiskt bearbetat problem som uppstår i den analytiskt präglade 

viktigt att lyfta fram. Se t.ex. Grenholm 2003, 2014, 2015. Medan Grenholm genomför 
en mera intern kritik av en tanketradition inom  etiken, så tillför jag ett mera externt 
perspektiv.
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-
blicerade tänkande.15

-
in16

man benämner ”standardbilden”. Enligt redaktörerna till antologin Mo-
(2001) kännetecknas denna ”standardbild” av att 

med [de etiska] problemen genom att formulera allmängiltiga teorier 
om det rätta handlandet, vilka sedan ska utgöra en grund för våra mora-
liska ställningstaganden.”17 

Nygren lyfte i sina centrala skrifter fram att etik handlar om relatio-
ner där etikens fokus skall riktas på den som handlar i en relation och på 
hens sinnelag. Förståelsen av moraliskt språk skall bygga på en sådan 

-
sering på yttre handlingar och dessas resultat som det meningsgivande 
i moralen.18 Aarhus teologen Knud E Løgstrup har senare än Nygren 
poängterat betydelsen av den enskilda personen och dennas ansvar och 
förhållningssätt för en djupare förståelse av det som är centralt i eti-
ken.19 Vårt moraliska språk kan vi i ljuset av det inte förstå utan att ta 
in tanken på ett ansvar som jaget har inför personer i dess omgivning.20

Med dessa röster i bakgrunden framstår en omdiskuterad amerikansk 
teologisk etiker, Stanley Hauerwas, i mina ögon som betydelsefull.21 
Han anser själv att han fått avgörande impulser för sitt tänkande från 

15  Viktiga skrifter hos Wittgenstein är Wittgenstein 1965, 1971 och 1984. Nygren pe-

Akademi, Lars Hertzberg har också varit betydelsefull för att fördjupa mina insikter i 

17  Backström-Torrkulla 2001, 8. För att få en mera nyanserad bild av vad redaktörerna 
avser med ”standardbilden”, bör man läsa deras inledande essä i sin helhet. Lars Hertz-

-
ligat en besläktad syn inte minst i artiklarna: ”Varför får jag inte ta livet av min broder?” 
samt ”Pluralism, modernitet och senmodernitet”.   
18  För Nygren, se Nygren 1923. Jag behandlar frågor kring den handlandes konstituti-
va betydelse för moralförståelsen speciellt i ”Pluralism, modernitet och senmodernitet”. 
Se också Kurtén 1998.
19  Løgstrup 1991, 26–32.
20  Vad det här betyder för värdenas roll i moralen analyserar jag speciellt I “The Value 
of the Other” samt “Värden blir till i handling”. 

-
musson är den i Norden som tidigast analyserade och utvecklade den teologiska etiken 
hos Hauerwas, se Rasmusson 1994.
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Wittgenstein.22 För att förstå honom tror jag man måste se honom som 
-

giska etik som hade vuxit fram på 1900-talet, i USA lika mycket som i 
Europa. Han ville, och vill fortfarande, kritiskt lösgöra sig från en etik 

och sekulärt bestämt tänkande.23

-
raliska språket för sin mening tycks vara starkt kopplat till den enskilda 
(individuella eller kollektiva, kontextuellt situerade) språkanvända-
ren.24 Det här är viktigt inte minst för att det innebär att moralfrågor säl-
lan eller aldrig kan lösgöras från de livssyner som aktörerna omfattar. 
Denna aspekt har blivit allt tydligare genom den postsekulära kritiken 
kring millennieskiftet av det moderna, sekulära samhällets ideologis-
ka karaktär. Friedrich Gogartens varning för att en sekulär kultur kan 
utvecklas till en sekularistisk, ideologiskt sluten mentalitet tycks idag 
visa sig befogad.25 Och det sekulära får konsekvenser också för våra 
möjligheter att förstå och förhålla oss till moral. Jag återkommer till 
detta längre fram.

-
römningar utvecklats jämsides med, och som uttryck för, en bredare 
samhällelig-kulturell förändring som fångats in med begrepp som ’sen-
modernt’, ’religionens återkomst’, ’ett postsekulär tillstånd’ m.m.26 Min 

-
rande håller på att utvecklas, i långa stycken följer liknande linjer som 
de jag sett med hjälp av perspektiv hämtade från framför allt Nygren 
och en wittgensteinsk tanketradition. I en rad större tvärvetenskapliga 

22  Hauewas 2002, xix-xxi. Brad J Kallenberg har ingående analyserat relationen 
mellan Hauerwas och Wittgenstein i Kallenberg 2001.   
23  En lång rad av artiklarna i det följande presenterar och diskuterar Hauerwas 
teologiska etik. Tydligast sker det i artiklarna ”Etik bortom sekulärt och religiöst”, ”The 
Christian living in two worlds” samt ”Kärlekens lag eller den naturliga lagen”.
24  Det här lyfter jag fram inte minst i ”Value theory, epistemology and feminist ethics” 
samt ”Etik bortom sekulärt och religiöst” (med tanke på en mera individuell förståelse) 
och i ”Political theology in a Nordic post-secular setting” (med tanke på en tydligare 
socialt förankrad förståelse). 

publicerade artiklar. Speciellt tematiserad är den i ”Political theology in a Nordic post-
secular setting” och i ”Luther, Wittgenstein and political theology”. Jag diskuterar 
också sekularism i Kurtén 2014, 244–246.
26  Se t.ex. Sigurdson 2009, Svenungsson 2002, Sigurdson – Svenungsson 2006, samt 
Kurtén 2014.
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forskningsprojekt har jag tillsammans med andra forskare bearbetat vad 
dessa strömningar kan betyda.27

Då jag formats som teologisk etiker har det alltså skett genom en 

Däremot är de strömningar som jag mött, och som jag här endast kunnat 
antyda, viktiga för att förstå, såväl centrala drag i samtidens etiska dis-
kussion, som de texter som jag presenterar i denna bok. De senare visar 
på ett tänkande som inte är, och egentligen aldrig kan bli, färdigt. Vårt 
liv som moraliska varelser är alltid ”på väg”. Det visar sig också i den 
akademiska etiken. Jag skall i det följande resonera vidare kring moral 

-
ma hur bokens olika artiklar har beröringspunkter med olika sidor av 
den berättelsen, och med den pågående diskussionen inom ämnet etik.

Moraliskt liv och akademisk etik

Det som en akademisk etiker fått med sig i bagaget bör hjälpa oss att 
förstå vad som mänskligt sett står på spel i en berättelse som den vi 

moral och etik med hjälp av nämnda berättelse så understryker jag sam-
tidigt betydelsen av konkret moraliskt liv för en akademisk behandling 
av frågor kring etik och moral. 

Carl-Henric Grenholm har i boken Etisk teori (2014), beskrivit och 

bl.a. insikt i hur de olika tänkarna förhåller sig till ”frågor som gäller 
moraliska omdömens semantiska funktion, hur moraliska omdömen 
kan berättigas och om värdeegenskaper [sic!] har en självständig exis-

27  I följande nätverk och projekt har jag varit med och bearbetat frågorna sedan år 
2000: ”Lagstiftning, rätt och moral” (2001–2004); ”Nordiskt nätverk för rätt, religion 
och etik i Norden” (2003–2010); ”Legitimitet och moral” (2005–2008); ”Kristen tro i 
nya sammanhang” (2006–2011). Tydligast syns resultatet av dessa samarbetsprojekt 
i artiklarna ”A remoralized and resacralized society – a late modern challenge to law 
and religion”, ”The Christian living i two worlds”, samt ”Lutheran Moral Thinking – it 
dilemma in a late modern setting”. Problematiken kring moralens betydelse för statlig 
legitimitet har jag vidare bearbetat tillsammans med Ville Päivänsalo i en artikel som, 
på grund av förlagets policy, inte kunnat tas med i denna volym, se Kurtén – Päivänsalo 
2011.
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tens”.28 Det blir rätt tydligt i mycket av dessa teoretikers resonemang att 
de utgår ifrån en möjlighet att anlägga ett tredje persons perspektiv på 
moral och etik. Hur skall vi förstå det här?

betydelsen av första, andra respektive tredje persons perspektiv i etiska 
framställningar.

Med ett tredje persons perspektiv avser jag här tanken att man kan 
fånga in, utveckla en allmängiltig teori om, och ta ställning till, etiska 
frågor i ett slags utanför position. Betydelsen av ett moraliskt språk kan 
så att säga bestämmas i en yttre, objektiv bemärkelse. Det moraliskt 
centrala kan formuleras oberoende av en aktuell situation, och oberoen-
de av vilka aktörer som råkar ingå i situationen. Det moraliska språket 
kan så uppfattas som något utifrån givet. Det kan därför i första hand te 
sig t.o.m. främmande för den enskilda människan involverad i skeendet 
som studeras.29

Ett sådant tredje persons perspektiv riskerar att förbise det som för 

Filmberättelsen tycks göra det tydligt att det som är moraliskt centralt 
endast kan fångas in inom ramen för berättelsen som en helhet. Det 
moraliskt viktiga kan då inte lyftas ut ur berättelsen för att bli föremål 
för en etisk teori diskussion oberoende av berättelsens verklighet. Ett 
sådant drag tycks tvärtom riskera att göra talet om moral svårt att grep-
pa på ett meningsfullt sätt.

Filmberättelsen kan därför hjälpa oss att se att moraliska ställnings-
taganden blir helt begripliga först då de förstås i första person. Mora-
liska omdömen är i berättelsen internt relaterade till den som fäller ett 
omdöme. Och de får sin mening genom denna interna relation. Enligt 
det här synsättet handlar en normativ utsaga, ”Det är förbjudet att…”, 
”Man måste…” visserligen till synes om en allmän norm, men dess 
moraliska poäng ligger i första hand i vad den säger om den som uttalar 
normen. Den avspeglar denna persons moraliska omdöme i en fråga, 
inte en objektiv sanning eller moralisk regel som gäller alla i någon 
objektiv mening. 

28  Grenholm 2014, 20. Jag diskuterar frågor kring etisk värdeteori framför allt i 
artikeln ”Value theory, epistemology and feminist ethics”.
29  Hertzberg har uppmärksammat hur Peter Winch lyft fram denna problematiska sida 

moral riskerar att bli helt obegriplig i denna moderna diskurs.  Jag har också utvecklat 
det här i ”Vad betyder det att skattefusk är orätt?”, i nära anslutning till Hertzberg.
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Det som gör det hela svårt att få grepp om är att samtidigt som man 
kan acceptera det ovan sagda, så ligger det i det moraliska ställningsta-
gandet vanligen en förväntan att detta skall gälla rent allmänt. En svå-
righet ligger i att vi, eftersom det inte handlar om kunskap i en empirisk 
mening, inte kan veta huruvida andra faktiskt har anledning att dela 
vår uppfattning eller inte. Det vi kan göra är därför att hoppas att andra 
skulle instämma i vår bedömning.

Det här är oftast inte ett problem. I mindre sammanhang, och i en-
hetskulturer, delar vi människor vanligen så mycket av gemensamma 
referensramar att vi intuitivt kan vara överens. Men i mångkulturella 
och mångreligiösa samhällen kan vi inte förutsätta en sådan samstäm-
mighet i utgångspunkten.30 

Hennes svar var den internt involverade (första) personens reaktion: 
”Det hela handlar om mig, inte dig!” Det som stod på spel var relatio-
nen mellan Philomena och Hildegard. Och där var det Philomena som 
hade tolkningsföreträdet före Martin – i kraft av sin roll i ett moraliskt 
spel. På teoretiska grunder kan ingen frånta henne den rollen. Vi kan 
förstå henne (eller, som Martin först gjorde, inte förstå henne) men vi 
har knappast någon meningsfull möjlighet att anlägga en teori utifrån (i 
ett tredje persons perspektiv) för att avgöra vad som skulle ha varit rätt 
handlande i hennes situation. Vad som är rätt för henne avgörs av henne 
själv. Det ligger så att säga inneboende i hennes moraliska ansvar.

och vilka normer vi eventuellt vill försvara, i sista hand tycks vila i 
hurudana människor vi innerst inne är, och vill vara.  Det är i så fall en 
aspekt som vi inte kan negligera, utan att något väsentligt i det moralis-
ka spelet går förlorat.31 

En omdiskuterad fråga i etiken är vidare om ett moraliskt språk är 
universellt eller kontextuellt betingat. Frågan om moraliska omdömens 
universaliserbarhet går ofta hand i hand med tanken på moraliska över-
väganden i tredje person. Många försök att formulera en universell etik 
strävar att därigenom motverka en individuell eller kontextuell relati-
vism. Det är angeläget att komma till rätta med relativismens problem. 
En ’allt går an’-etik riskerar att göra allt tal om moral meningslöst. En 

30  I ”The value of the other” antyder jag att vi kan ifrågasätta det universella också i 
Løgstrups förståelse av det moraliska kravets universella karaktär. Jag återkommer till 
det nedan. 
31  Den här poängen understryker jag starkt i ”Varför får jag inte ta livet av min 
broder?” samt i ”Kärlekens lag eller den naturliga lagen?”. 
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relativistisk hållning hamnar också i strid med ett slags absolut krav 
som vi vanligen anser att vi möter i moraliskt färgade situationer.32

De ställningstaganden som personerna i berättelsen gör har, i de-
ras egenskap av moraliska ställningstaganden, inte karaktären av nå-
got godtyckligt, eller relativt. ”Du måste ställa Hildegard till svars!” 

Givet vem han är så är reaktionen troligen nödvändig. Samtidigt visar 
omdömet på den speciella betydelse en jag-du-relation  (d.v.s. ett för-
sta och andra persons perspektiv) kan ha för innebörden i ett moraliskt 
omdöme. Martin uppfattade att han hade en sån vänskapsrelation till 
Philomena att han kunde ta ställning till vad hon borde göra, på det sätt 
som han gjorde. Hon ville däremot inte kännas vid en sådan relation till 
Martin. Det förtar trots allt inte betydelsen av Martins reaktion – som 
hans moraliska reaktion. Men konstaterandet innebär samtidigt inte att 
han skulle göra en (neutral och teoretisk) etisk bedömning av vad som 
objektivt är rätt för Philomena. 

-
vida moraliska utsagor är deskriptiva och kognitiva eller preskriptiva 
och normerande. En del argumenterar för det ena, andra för det an-
dra.33 Ett ställningstagande som Martins kan förstås uppfattas som nå-
got rent preskriptivt. (Du måste..!) Det kunde därmed anses ha endast 
en preskriptiv mening och/eller funktion. Men ställningstagandet kan 
lika gärna förstås så, att Martin därmed ger uttryck åt sin egen, moralis-
ka, person. Omdömet säger något sant om Martin och hans bedömning 
av situationen. D.v.s. yttrandet har då en deskriptiv mening och får en 
deskriptiv funktion. Av det följer inte att Philomena behöver uppfatta 
situationen på samma sätt. Denna korta analys antyder hur frågor om 
sant och falskt kan komma in i en etisk analys. Den antyder samtidigt 
att samma moraliska uttryck kan uppfattas både deskriptivt och pre-
skriptivt. Och den visar att detta kan ske på många olika sätt. Moraliska 
omdömen kan då ibland ha en kognitiv innebörd, i andra fall sakna en 
sån.

En betoning av första och andra persons perspektiv medför att frå-
gan om universaliserbarhet förlorar mycket av sin mening. Principen 
om universaliserbarhet säger att ifall en handling A är rätt och plikt för 

32  Kants tal om ett ”kategoriskt imperativ” värnar om det här. Løgstrups ofrånkomliga 
krav i mötet med en annan människa gör samma sak. Wittgenstein understryker ett 
absolut inslag i vårt moraliska liv o.s.v. Jag har behandlat detta i en tidigare antologi, 
Kurtén 1998.
33  Se framför allt de två avslutande kapitlen Grenholm 2014, 247–293.
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mig i situation N, så skall samma handling A vara rätt och plikt för vem 
som helst i situationer som i relevanta avseenden liknar N. Idén om 
universella sanningar är en grundpelare i hela den moderna vetenskap-
ligt färgade kulturen. Utan denna princip i botten skulle det mesta av 
naturvetenskaplig kunskap ha svårt att göra sig gällande. Inom etiken 
stöter vi också på samma idé. Där ger den t.ex. näring åt tanken på en 
universell, global, etik.34

Principen om universaliserbarhet är dock notoriskt svår att tillämpa 
på moralens område.35 Varje enskild person är i moraliskt hänseende 
delvis unik. Ingen annan har hens bakgrund, sociala nätverk, fysiska 
och mentala förutsättningar o.s.v. Av den anledningen är bedömningar 
i första person något annat än bedömningar i andra eller tredje per-
son. Också varje enskild situation är i moraliskt avseende delvis unik. 
Universaliserbarhetstanken tycks förutsätta att resonemanget kan föras 
i tredje person, oberoende av varje konkret situation. Det allmängiltiga 
som ligger i talet om universaliserbarhet kan endast uttryckas i formu-
leringar med bärvidd för vem som helst, var och när som helst. Att 

-
nom denna förväntan, att man är fångad i en föreställningsvärld som 
förutsätter att en sådan universaliserbarhet är möjlig. Endast under den 
förutsättningen blir en sådan förväntan meningsfull.

Tanken kan vidare innebära att det universella draget gör att normen 
skall underbyggas med övertygande (rationella) skäl. Den moraliska 
normen kan då alltmera få karaktären av något främmande som utifrån 
(helt oberoende av den vars handlande normen är tänkt att behandla) 
läggs på det moraliska subjektet. Normen skall i kraft av de underlig-
gande argumenten tvinga fram subjektets bifall.36  

34  Teologen Hans Küng har försökt nå fram till en global etik som skulle förena alla 
religioner och icke-religiösa livssyner. Han tänker sig att vi i de mänskliga rättigheterna 

Slotte 2005. 
35  Se t.ex. Winch 1972,151–169; Phillips 1996, 93–105; och Phillips 1992, 86–104.
36  John Rawls har försökt komma undan det främmandegörande genom att i 
sin framställning om ”overlapping consensus” införa begreppet ”comprehensive 
doctrines”, dvs övertygande argument för en normativ ståndpunkt som kan vara olika 
för olika personer trots att den normativa ståndpunkten omfattas av alla (konsensus). 
Huruvida detta löser dilemmat är omdiskuterat. Jag diskuterar såväl Rawls position 
som argument kring det universella i mänskliga rättigheter i ”The Christian living in 
two worlds?”. Rawls begrepp ”overlapping consenus” har jag också kritiskt diskuterat 
i Kurtén 2008. I anslutning till Hertzberg och Winch diskuterar jag också idén om en 
rationell grund i artikeln ”Vad betyder det att skattefusk är orätt?”   



22

hos många av tittarna väcker en moralisk beundran. Och man kan rea-
gera med att utbrista: ”Så här skulle jag också vilja kunna handla. Jag 
skulle också vilja vara kapabel till en förlåtelse som hennes.” Men, är 
man därmed nödvändigtvis beredd att upphöja det här beteendet till 
moralisk lag? Måste alla handla som Philomena för att handla mo-

en lika övertygande moralisk reaktion. Hans dom över Hildegard och 
över klostret uppfattar tittaren också som fullständigt berättigad. Har 
hans dom därmed status av en universell lösning, som alla borde följa? 
Filmen visar att Martin själv får ”second thoughts”. Och det uppfattar 
tittaren också som moraliskt värdefullt. Tanken på universaliserbarhet 
förbleknar därmed. I och med det rämnar det ramverk som tänker sig 
att strävan till universell giltighet är en nödvändig (och möjlig) sida av 
etik och moral.

teologi under det senaste halvseklet i hög grad formats av modernitet. 
Önskan att genom vetenskap och med hjälp av ett gemensamt mänsk-
ligt förnuft allt bättre kontrollera så mycket som möjligt av verkligheten 
har inom etiken bl.a. lett till ett sökande efter universella etiska teorier 
och till en strävan att utveckla normativa resonemang på basis av ett all-
mänmänskligt förnuft. Gemensamt för mycket av dessa strävanden är 
tanken på att moral är något som kan fångas in, studeras och rationellt 
utvecklas externt, i ett slags tredje persons perspektiv. Jag har ovan satt 
ett frågetecken vid denna tanke.

Självklara förutsättningar i modern etik

I en rad arbeten har jag genom åren tagit fasta på begreppet ”självklara 
förutsättningar”. Med uttrycket avses olika förutsättningar som vi själ-
va, eller andra människor vilka vi studerar, inte ifrågasätter. Ofta kan 
sådana förutsättningar vara omedvetna.37 Både termen och det begrepp 
som därmed betecknas har jag övertagit av Nygren. Det är tydligt att 
någon form av förutsättningsanalys är ofrånkomlig ifall vi inte vill låta 
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materialets självklarheter okritiskt kvarstå vid våra försök att tolka ett 
givet material.38

Nygrens term ”självklara förutsättningar” är till hjälp när man vill 
få grepp om Wittgensteins kontextuella språkförståelse. Denne skri-
ver bl.a. ”min världsbild […] är den nedärvda bakgrund mot vilken 
jag avgör vad som är sant och osant”.39 Härmed aktualiserar han just 
ett självklart element i våra livshållningar. Sådana element konstituerar 
meningen i de sammanhang man är intresserad av. 

Om vi håller oss till moralförståelsen ser vi en tydlig förändring när 
de nordiska samhällena går från en luthersk, kristen enhetskultur till en 
alltmera modern sekulär kultur. På etikens område tycks den kristna en-
hetskulturen ha inneburit att människor i gemen hade ett relativt själv-
klart sätt att uttrycka sig moraliskt. Talet om rätt och fel, om samvete, 

stora delar av sin giltighet genom att den var kopplad till Gud, som mo-
ralgivare och rättvisans garant.40 Men då Gud som självklar förutsätt-
ning gått förlorad under den moderna och sekulära kulturens framväxt, 
så förlorade det moraliska språket sin grundläggande och självklara me-
ningsgivande förutsättning. De moraliska termerna riskerade att mista 
sin tvingande och uppfordrande innebörd.41

Det moderna västerländska samhället växte fram ur upplysningen. 
Individens frihet från alla förtryckande mekanismer och hierarkier var 
ett huvudmål. De olika samhällssektorerna ville frigöra sig från kyrkans 

man ville nå en förändring. Resultatet blev att samhälle och kultur, i 
Europa och inte minst i Norden, blev alltmera sekulariserade. Religiösa 
frågor förvisades från det offentliga till det privata. Ett religiöst per-
spektiv förlorade alltmera av sin betydelse utanför ett snävt privat sam-
manhang. Människors sätt att förstå moral hörde till de sista kulturella 

här socio-kulturella utvecklingen får en lång rad konsekvenser för det 
språk som talas i olika delar av samhället. Det här är samtidigt en sida 

artiklarna i Kurtén 2014.
39  Wittgenstein 1984, § 95.

förankra människans moral i Gud som lagens nödvändiga förutsättning.

Anscombe vid mitten av 1900-talet peka på de moraliska termernas nära koppling till 
gudsbegreppet, och deras förlorade innebörd hos dem för vilka gudstron förlorat sin 
mening. Se Backström-Torrkulla 2001,  42–67.
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av utvecklingen som fortfarande väntar på att bli närmare vetenskapligt 
undersökt.42 

I moderniteten har samhällets olika sektorer (vetenskap, ekonomi, 
lagstiftning, konst, moral m.m.) blivit system som fungerar enligt egna 
utgångspunkter och regelverk. Autonomin har bl.a. inneburit att ett 
tidigare språkligt beroende av kyrkan och av religiöst språk upphört. 
Samtidigt har modernt tänkande inom samhällets och kulturens olika 
sidor i allt högre grad präglats av vetenskapligt språk och vetenskaplig 

-

att också en vetenskaplig (akademisk) diskurs kan inverka normativt på 
den mänskliga verkligheten utanför akademin, fastän man kanske en-
dast vill göra anspråk på att neutralt beskriva och analysera en mänsklig 
verksamhet. Det här kan gälla t.ex. ett sekulärt synsätt som tas för givet 
i mycket av samhälls- och humanvetenskap. Forskningen har till upp-
drag att kritiskt uppmärksamgöra sådana drag.

-
sion är hur den sekulära kultur som blivit konsekvensen av de senaste 
århundradenas utveckling skall förstås. Strävan hos de tänkare som vill 
föra arvet från upplysningen vidare är visserligen att skapa och upp-
rätthålla förutsättningarna för en kultur och ett samhälle som bevarar 
öppenhet. Men man har alltmera fått upp ögonen för att också moderni-
teten förstelnat och alltmera blivit en sluten kultur med en rad självklara 
förutsättningar som inte (tillåts) diskuteras.

Det ovan sagda gäller också etisk, akademisk diskurs. Mycket av de 

en, ofta implicit, kritik av de förutsättningar som ett tidigare beskrivet, 
tredje persons perspektiv vilar på. De nämnda tänkarna är befryndade 
med en senmodern uppgörelse med de självklara förutsättningar som 
etiken i modern tid vanligen har utgått ifrån.

är det lätt att se en konstrast mellan dem som betonar det moraliska 
subjektet som konstitutivt för hur moraliskt språk skall förstås och dem 
som lägger tyngdpunkten vid yttre handlingar eller deras resultat. Det 
är inte lika lätt att försöka visa att också en del tänkare som betonar 

i sin hand tematiseras det i ”A remoralized and and resacralized society – its dilemma 
in a late modern setting.” Dess betydelse vid förståelsen av miljöfrågor analyseras kort 
i ”Miljöfrågornas moraliska tyngd”. Jag har också försökt systematisera innebörden i 
samhällets differentiering i Kurtén 2010, 323 – 335.
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betydelsen av den som handlar, trots det kan vara fångade i en idé om 
att det är de yttre handlingarna, gärna på allmänmänsklig grund, som i 
sista hand står för det etiskt utslagsgivande.43

-
44 Flera viktiga tänkare 

har genom att utgå från begreppet ansvar, också betonat den handlandes 
betydelse för en etisk bedömning.45 Vid en första läsning verkar det som 
om man frångår tanken på ett externt perspektiv som centralt. 

En närmare analys av hur talet om dygder och ansvar tas in visar 
trots allt att också dygder och ansvar (ibland) kan förstås ur ett externt 
perspektiv med en möjlighet till etisk bedömning i tredje person som 
mål. Därmed kan dygden uppfattas som ett medel för att uppnå det 
etiskt centrala: den rätta handlingen.46 Och ansvarets innehåll bestäms 
av något utanför den som skall bära ansvar. Ansvaret skall visa sig i att 
man handlar på ett sätt som är etiskt rätt och gott. Ett externt perspektiv 
ifrågasätts inte.47 Ett modernt tolkningsparadigm styr sättet att resonera.

Ifall man släpper tanken på att etik går ut på att med hjälp av etisk 
teori nå en objektiv grund för moralen, så tycks en allmän relativism 
komma snubblande nära. I en modern kultur, där strävan är att kunna 
kontrollera verkligheten så mycket som möjligt, kan avsaknaden av fas-
ta normer och objektivt givna gemensamma etiska handlingsregler vara 
svår att acceptera. Sökandet efter en etik på allmänmänsklig grund som 

-
rell diskussion det senaste halvseklet, kan ses som försök att övervinna 
en relativism på moralens område.

Talet om universella etiska sanningar är ett försök att motverka mo-
ralisk relativism. Men det är inte den enda tänkbara utvägen ur relativis-
43  Jag antydde i not 30 att Løgstrup kan tänkas omfatta en universell aspekt och 
att det kan vara ett problem. Jag vill dock tolka hans fenomenologiska beskrivning 
av mötet mellan två människor i första hand enbart som ett sätt att understryka att 
människan är en moralisk varelse (en poäng som i sig kan ses som universell, men utan 
konkret normativt innehåll), inte att sättet på vilket det moraliska kravet kan förstås 
eller moralen kan förverkligas skall vara universellt. Løgstrup skiljer sig därmed från 
dem jag tar upp i det följande.
44  Alasdair MacIntyre och Martha Nussbaum har varit två ledande namn inom denna 

var en företrädare för. I Sverige har speciellt Göran Möller lyft fram dygdetik inom 
teologin. Se t.ex. Möller 2001.
45  Hans Jonas och William Schweiker kan här nämnas.
46  Mikael Forslund har pekat på hur detta t.ex. tycks bli tydligt i läroboken Teologisk 
etik.  Dygdetik presenters närmast som ett medel i en normativ teori om vad som gör en 
handling rätt. Se Forslund 2005, 117–120.
47  Schweiker1999, 224, 215, 217–224; Jonas 1988, 316–392.
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-
rättelsen, ”Du måste!”, ger också uttryck för något som är konstitutivt 
för vad vi menar med moral. Vårt moraliska språk tycks inbegripa ett 
absolut anspråk, som inte tillåter relativism. Det absoluta ligger i vårt 
sätt att förhålla oss till ett moraliskt krav, inte i kravets innehåll i någon 
teoretisk mening.48 Ifall man betonar ett absolut ansvar, men på samma 
gång betonar att vårt sätt att uttrycka moraliska omdömen är internt 
relaterat till den som fäller dem, så motverkas talet om relativism, sam-
tidigt som idén om en universaliserbarhet inte blir aktuell.49 

Socialetik och individualetik

Det resonemang jag hittills fört lyfter starkt fram det moraliska subjek-
tet som en enskild individ, och tycks därmed betona en form av indivi-
dualetik. Betyder det att de aspekter som ovan tagits fram inte behöver 
gälla ifall det handlar om handlingar som en grupp genomför (t.ex. lag-
stiftning)?

Från 1960-talet framåt har man vanligen inom den teologiska eti-
ken velat betona socialetik som något skilt från individualetiken. Bl.a. 
författarna till läroböckerna Teologisk etik och Som dig selv ser som 
meningsfullt att upprätthålla en viss skillnad mellan individual- och so-
cialetik. Uppdelningen är dock mera praktisk (en nivåskillnad) än prin-
cipiell.50  Men bakom kan ligga en sociologiskt grundad tanke att en 
social grupp är mera än summan av de i gruppen ingående individerna. 

48  Wittgenstein 1965.
49  Bengt Kristensson Uggla försöker, på ett bredare plan, komma till rätta med denna 
spänning mellan universellt, giltigt, och relativt, likgiltigt, med hjälp av Paul Ricoeurs 

godtycklighet samtidigt inte framstår som något möjligt alternativ, behöver vi utveckla 
strategier som kan kombinera starka övertygelser och hemkomst med radikal kritik och 
självkritik.” Kristensson Uggla 2015, 214. Och vidare på samma sida: ”Och det är här, 
i den starka kopplingen mellan kritik och sårbarhet, alienation och självförståelse, som 

-
ism, med dess radikalt demokratiska horisontalisering av världen, rör sig nämligen inte 
i riktning mot det totala och allt omslutande, utan i rakt motsatt riktning: den börjar i 
decentralisering av självet, i erfarenheten av att det viktigaste i livet är sådant vi får ta 
emot utifrån – gåvan.” 
50  Bexell-Grenholm 1997, 23; Andersen 1998, 18. Individualetiken behandlar då 
frågor som berör individen och dennes (privat)liv: Hur skall jag leva ett gott liv? 
Medan socialetiken berör frågor som gäller större grupper: Hur kan  lagstiftningen om 
könsneutrala äktenskap se ut och motiveras?
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D.v.s. handlingar som utförs av ett kollektiv kan vara underställda an-
dra ”lagar” än handlingar utförda av en individ. Det skulle tala för att 

sidan också principiella moralteoretiska synpunkter som kan anläggas 
mot en sådan distinktion. Hur man bedömer detta hänger ihop med den 
grundläggande förståelsen av vad vi egentligen förstår med moral och 
moraliskt språk.

I Norden lever vi med en lång demokratisk samhällstradition. Den 
har vuxit fram och blivit stark under århundraden då kristendomen satt 
sin prägel på både tanke- och handlingsliv. Ett demokratiskt samtal är 
relativt lätt att föra i en sådan enhetskultur. I en mångkultur är läget ett 
annat.

med sinsemellan olika sätt att förhålla sig till en rad av händelserna. 

en stor synd som ledde till att hon blev gravid. Och sättet på vilket hon 
behandlades inom klostret var rättfärdigat utifrån detta perspektiv. I Ir-
land på 1950-talet, präglat av en relativt konservativ romersk katolsk 
tradition, kan man anta att sättet på vilket den unga modern behandla-
des var helt lagenligt och etiskt rätt i mångas ögon. För Martin med en 
sekulär bakgrund femtio år senare framstår Hildegards förhållningssätt 
som moraliskt helt förkastligt. Inget kollektiv och ingen individ får bete 
sig på det sätt som Hildegard och det kloster hon tillhörde gjort. På 
vilka etiska grunder skall man ta ställning till den utmålade historien? 
Kan vi åberopa objektiva etiska argument som avgör vad som är rätt, 
en gång för alla? 

Kunde lösningen t.ex. vara att man, för behandlingen av barn, hän-
visar till principerna om de mänskliga rättigheterna? De internationella 
fördrag som gjorts utifrån olika principer hemmahörande bland mänsk-
liga rättigheter, anses primärt förpliktande för stater gentemot sina med-
borgare. De talar alltså primärt om plikter som ett socialt kollektiv har, 
inte en enskild individ. Man kunde tänka sig att de därmed uttrycker en 
socialetik i bemärkelsen en normativ etisk teori om hur ett kollektiv bör 

-
gan är då vad en sådan teori skall bygga på, och vad det är som gör den 
moraliskt förpliktande för en bestämd grupp (i det här fallet en stat).

För Hildegard är saken närmast självklar. I det sammanhang där hon 

synd och vad som är behagligt inför Gud. Sammanhanget är inbäddat 
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i en markerat kristen gudstro. Och buden är lika giltiga för samfun-
det som för den enskilda individen. En etisk hållning på denna grund 
undergräver mycket av det som anses viktigt i en demokrati. Ifall frå-
gor om hur man bör handla i ett samhälle vilar på utifrån givna etiska 
normativa teorier om rätt och fel, så blir frågan om majoritetens åsik-
ter och olika grupperingars värderingar mindre intressant – moraliskt 
sett. Också lagstiftningen borde då helst genomföras utifrån socialetisk 
kunskap, snarare än utifrån beslut genom omröstning i en representativ 
församling.

Man kunde tänka sig ett helt analogt resonemang också på andra 
”naturgivna” grunder. En äldre tradition om en naturlig morallag (lex 
naturae) som går tillbaka på en idé om Guds eviga lag (lex aeterna 
och lex divina) kan i moderniteten ersättas med en annan naturrättslig 
grund, uttryckt i de mänskliga rättigheterna.51 Då har man ersatt en nor-
mativ, objektivt given, teori med en annan. 

Kan man då räkna med en etisk konsensus som grund t.ex. för lag-
stiftning angående minderårigas rätt till sina egna barn, och angående 
olika organisationers rätt att adoptera bort barn födda under speciellt 
utsatta omständigheter? Är den bästa (demokratiska) beslutsprocessen 

-
va (eller åtminstone intersubjektivt erkända) rationella, etiska skäl som 
kan slå fast vad man bör välja? Socialetik blir i så fall en fråga om att 
nå kunskap eller insikt i något som gäller externt i förhållande till den 
enskilda individen och det enskilda kollektivet.52

Huruvida Martin och Philomena resonerar så här i förlängningen av 
sina ställningstaganden framgår inte av berättelsen. Däremot har jag 
ovan pekat på att deras agerande kan framstå som moraliskt helt me-
ningsfullt, utan att man behöver anta någon för alla gemensam ”lag” 
som motiverar ställningstagandet. Det ansvarfulla handlingsvalet i sig 
är tillräckligt för att vi skall se att vi här har att göra med personer som 
tar sitt liv som moraliska varelser på allvar. De gestaltar med sina liv 
vad ett moraliskt gott och rätt liv är. 

Om vi i enlighet med mitt tidigare resonemang lägger den moraliska 
tyngdpunkten vid den/dem som handlar ser vi ett alternativ till idén om 
51  Framför allt i ”Vad betyder det att skattefusk är orätt?” utvecklar jag det här. För 
talet om naturrätt och den naturliga lagen, se också Bexell-Grenholm,1997, 215–237, 
samt Grenholm 2003, 66–96. För tolkningen av de mänskliga rättigheterna, se t.ex. 
Slotte 2005.

Habermas. I ”Vad betyder det att skattefusk är orätt” har jag också diskuterat dessa två.  
Angående Rawls, se också Kurtén 2008. 
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en demokrati som vilar på socialetisk konsensus. Ifall man betonar den 
handlande så som här gjorts, kan man inte starta i utifrån givna, objekti-
va lösningar. Då blir ställningstaganden, t.ex. inför lagstiftningsfrågor, 
inte i första hand något man moraliskt prövar relaterat till yttre princi-
per eller normer. Prövningen sker inom var och en personligen. Och 
det konkreta ställningstagandet, t.ex. för en riksdagsledamot inför en 
röstning angående hur barn får behandlas, måste ses som det konkreta 
uttrycket för den enskilda ledamotens sätt att förstå sitt ansvar som en 
moralisk individ.

I de överväganden som man därvid kan göra, kan i vissa fall ingå 
också hänsynstaganden till det partipolitiska spel, av ”kohandel” och 
kompromisser, som kan vara nödvändigt för att överhuvudtaget nå be-
slut i en stor lagstiftande församling. Beskriver vi situationen så här, så 
vilar fortsättningsvis det moraliska ansvaret individuellt på varje en-
skild aktör. I den meningen kan man då tala om etik som individualetik 
t.ex. också i demokratiska och politiska sammanhang. Men samtidigt 
innehåller handlingsbeslut som görs tillsammans i en större grupp ele-
ment som den enskilda måste beakta då hen tar på sig ansvaret för sin 
andel i beslutet.53 

-
stiftning som skulle tillåta sådana händelser som de Philomena råkade 

i dagens samhälle lärt oss omfatta en moraliskt bättre teori? Är vi bättre 
på att känna till och följa det som är etiskt rätt? Eller bottnar skillnaden 
på att moral och etik i olika tider, och i olika sammanhang, tar sig ut-
tryck på väldigt olika sätt? Ligger det moraliskt viktigaste, inte i sätten 

vi agerar som vi agerar?

utröna vad det sistnämnda betonandet av den/de handlande och hens/
deras sätt att ge uttryck för ett moraliskt ansvar riktigt kan betyda.

53  Resonemanget i de föregående styckena har jag utvecklat mera detaljerat i Kurtén 
1997.
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Bortom sekulärt och religiöst

Perspektivet i denna bok betonar det moraliska subjektet. Men varje 
subjekt hör hemma någonstans. Därmed är det inte möjligt att tolka 
och förstå moraliska handlingar oberoende av det sammanhang där en 
konkret aktör hör hemma. Sådana sammanhang kan beröra olika soci-
ala nivåer, alltifrån olika privata relationer till större sociala, kulturella 

åskådningar. Religiösa eller icke-religiösa livsåskådningar måste då ses 
som en självklar sida av en aktörs moraliska reaktion och ansvarsta-
gande. Betydelsen av sekulära kontra religiösa åskådningar blir därmed 
viktig vid en etisk analys. Här har de senaste årtiondenas diskussion 
kring det postsekulära förändrat det intellektuella klimat som vi i väs-
terlandet lever under.54

av religiösa (romersk katolska) livsinställningar. Såväl Hildegard som 
Philomena framställs som, i någon mening, fromma kristna. De olika 
personernas handlande kan inte förstås utan att ta denna olikhet i be-
traktande. Samtidigt skapar en sådan åskådningsmässig klyfta en för-
ståelse för att olika synsätt får utmynna i olika moraliska reaktioner.  
Philomenas förmåga att förlåta Hildegard är egentligen obegriplig för 

trots allt väcker respekt hos Martin. Symboliskt uttrycks det med att 
Martin köper en liten porslinsängel som han placerar på Philomenas 
sons grav. Några allmängiltiga svar på vad som är moraliskt rätt res-
pektive fel, eller huruvida ett religiöst perspektiv är förmer än (eller 

inte. Poängen ligger i en ömsesidig respekt som huvudpersonerna ge-

som är moraliskt öppet. Det handlar om ett sammanhang där varken ett 
sekulärt eller ett religiöst perspektiv automatiskt har tolkningsföreträde.

Det är här som den pågående diskussionen kring det postsekulära 
hjälper oss att tydligare se olika skiftningar i en moraldiskurs som präg-
lats av moderniteten. I sitt sökande efter en rationell, allmänmänsklig 

sig att det allmänmänskliga samtidigt är icke-religiöst, sekulärt. Det här 

54  Det här konstaterandet understryker vikten av att man i Sverige medvetet utvecklat 
ett nytt akademiskt ämne, ”livsåskådningsvetenskap” från 1970-talet framåt. Se boken 
Bråkenhielm 2013.
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med varandra uteslutande synsätt. Dessa kan alltså inte alla samtidigt 
vara omfattade av alla. 

Dilemmat, som diskussionen i början av 2000-talet lyfter fram, är att 
inte heller ett sekulärt perspektiv automatiskt är mera allmänmänskligt 
och åskådningsmässigt neutralt än religiösa perspektiv.55 I det postseku-
lära ljuset kan också den sekulära kulturen framstå som en sluten ideo-
logi. Därmed är det inte självklart att vi faktiskt kan räkna med ett visst 
område som kunde uppfattas som omedelbart begripligt på samma sätt 
av alla oss människor oberoende av livsåskådning. Inom en  modern, 
sekulär enhetskultur ter sig visserligen möjligheten av ett gemensamt 
moraliskt språk som rimlig. Men det postsekulära innebär att just denna 
rimlighet alltmera ställs i fråga.56 Och det är den situationen som jag 
funnit det angeläget att analysera närmare i mina artiklar från 2000-ta-
let. Frågan är i vilken utsträckning den moderna akademiska etiken är 
bunden till förutsättningar som är mindre objektiva och neutrala än man 
haft anledning att tro i en enhetskultur på sekulär botten. Den frågan är 
inte idag slutgiltigt besvarad.

I det postsekulära ljuset framstår också en sekulär hållning som en 
partikulär livssyn på ett liknande sätt som olika religiösa och explicit 
ideologiska livssyner, såsom liberalism, kommunism, fascism m.m. Ett 
avgörande problem med det sekulära visar sig vara att ett sekulärt per-
spektiv av oss västerlänningar, och inte minst av oss nordbor, uppfattas 
som så självklart att vi har svårt att acceptera att vi faktiskt har att göra 
med en ideologisk hållning. Det självklara i denna moderna hållning 
gör att det sekulära kan framstå som livsåskådningsmässigt neutral. Det 
är denna självklarhet som bl.a. Hauerwas’ etik ställer ifråga. 

Hauerwas betonar i sina framställningar betydelsen av personens ka-
raktär, dygd, vid en bedömning av hens handlande. Han betonar vidare 
att en kristen människas moral är förankrad och blir levande i en kristen 
gemenskap, en kyrka. Medlemskap i en kyrka konstituerar en kristen 

55  Det här har jag uppmärksammat och analyserat inte minst i artiklarna ”Etik bortom 
sekulärt och religiöst”, ”Lutheran moral thinking – its dilemma in a late modern setting”, 
”Political theology in a Nordic post-secular setting”, samt ”Luther, Wittgenstein and 
political theology”.

kristet i en kristen moralsyn. Han ser tre logiska möjligheter: kristen och sekulär 
moral är identiska, de är två helt olika synsätt, eller de innehåller endel gemensamt 

Då han själv argumenterar för den tredje möjligheten, tycks han tänka sig att vi kan 
utgå ifrån att vi människor i viss mån förenas av en gemensam innehållslig moral. – En 
viktig fråga är då vad denna gemensamma moral kan bygga på, och vilka moraliska 
anspråk den berättigar oss att komma med.
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moral.57 Denna etik är framställd i en medveten kritisk kontrast till den 
-

was menar att ideologiskt präglar hela det amerikanska samhället. Han 
undviker därför att använda uttryck och begrepp som hör hemma i den 
diskurs som han vill ta avstånd ifrån. Jag tror man kan förstå det här så, 
att han därmed vill undvika att den moralförståelse som han gör sig till 
tolk för skulle uppslukas av den sekulära majoritetskulturens. 

Hauerwas ståndpunkt har uppfattats som sekteristisk.58 Han gör inget 
anspråk på att framställa en moraluppfattning som varje människa kan 
förväntas dela utgående från hens partikulära förutsättningar. Hans 
hävdar samtidigt ett slags universellt anspråk i den sålunda uttryckta 
kristna synen. Idealet för honom är att alla människors kunde förenas 
kring en etik som en kristen kyrka och en kristen människa försöker 

från idén om en allmänmänsklighet som formuleras på liberala, till 
synes allmänmänskliga premisser. Det är m.a.o. den sekulära ideologins 
hegemoniska position i det moderna samhället som han tar avstånd 
ifrån.59 Han problematiserar möjligheten av ett allmänmänskligt, 
livsåskådningsmässigt neutralt, moraliskt språk.60   

Frågan huruvida det moraliska språket är oberoende av religiösa och 
sekulära utgångspunkter visar sig härmed vara en av nyckelfrågorna 
i vår strävan att förstå oss själva som moraliska varelser i dagens 
mångkulturella värld.

En inom teologisk etik viktig punkt kan illustrera något av den 
problematik som jag här försöker nysta upp. En färsk framställning 
av den svenska systematiska teologen Bengt Kristensson Uggla 
kan tjäna som en replipunkt. Kristensson Uggla lyfter fram Gustaf 
Wingrens skapelseteologiska tänkande då han relaterar religion och 
sekulärt samhälle till varandra. Kristensson Uggla följer de tidiga 

57  Se Tolonen 2012. Patrik Hagman har, byggande på en delvis annan tolkning av 
Hauerwas än min, utifrån Hauerwas och John Howard Yoder utvecklat en innehållslig 
teologisk etik. Se Hagman 2013.
58  Se Grenholm 2003, 131 (han använder termen ”sekterisk”). Jag diskuterar en sådan 
karakteristik i ”Luther, Wittgenstein and political theology”. 
59  Emmanuel Katongole har analyserat detta drag hos Hauerws på ett klargörande 
sätt. Se Katongole 2000, 189–213.
60  Denna fråga belyser jag utifrån Habermas och Charles Taylor i ”Luther, 
Wittgenstein and political theology”. Hauerwas kristna etik är, enligt min bedömning, 
inte en teologisk normativ lära. Jag tolkar honom så att han i Wittgensteins efterföljd 

genom det sätt på vilket man lever. Det i sin tur inbegriper för en kristen ett liv som en 
del av den kristna kyrkan.
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sekulariseringsteologerna (Dietrich Bonhoeffer och Friedrich Gogarten) 
i spåret. Han kan därför hävda att sekulariseringen är en utveckling 
som den kristna tron både kan bejaka och som den varit med om att 
frammana.61  Teologiskt motiverar han det, i wingrensk efterföljd, med 
den kristna skapelsetron. Därmed kan han också följa en luthersk tradition 
som betonat att samhälleliga och moraliska frågor är allmänmänskliga. 
Den teologiska motiveringen vilar i tanken på att vi alla är skapade av 
en och samma Gud. Denna Gud har inlagt en gemensam moral i hela 
tillvaron.62 Kristensson Uggla kan också ta kyrkofadern Augustinus till 
hjälp för att motivera ett teologiskt bejakande av ”det sekulära”:

Också Augustinus använde begreppet [saeculum] för att tala om tid, 
närmare bestämt den tidsålder då kristna och hedningar måste leva och 
arbeta tillsammans för det gemensamma goda i människans stad, det 
vill säga med en innebörd som ligger nära en postsekulär förståelse av 
en livsåskådningsneutral offentlig sfär.63

Citatet avspeglar en förståelse av det allmänmänskliga som jag skulle 
hänföra till en modern sekulär kultur.64 I en sådan modern diskurs stöter 
vi på en omedvetenhet om den postsekulära kritiken av den moderna 
sekulära statens förmenta ”livsåskådningsneutralitet”.

Den stora utmaningen för all teologi i moderniteten är, att 
skapelsetanken förlorat sin mening för alla de människor som inte 
omfattar någon gudstro överhuvudtaget. Teologiskt kan man förstås 
trots det hävda att tron på skaparen gör det meningsfullt för en kristen 
människa att delta i en moralisk strävan efter något som man kunde 
kalla allmänmänskligt rätt och gott. Förnuft och talet om mänskliga 
rättigheter kunde då teologiskt bejakas, och ses som åskådningsmässigt 
neutrala. Men det är då ett bejakande, inte på allmänmänskliga, utan på 
inomkristna grunder. Man saknar i så fall en grund för att nå konsensus 
utanför det kristna sammanhanget.

Ifall talet om något sekulärt inte fångar in något livsåskådningsmässigt 
neutralt så faller grunden för en gemensam allmänmänsklig plattform 

61  Kristensson Uggla 2015, 139–145. Gogarten pekar, som vi ovan sett, samtidigt på 
att sekulariseringen också kan leda till en sekularistisk avart. Denna aspekt tematiseras 
inte av Kristensson Uggla. Bilden av den sekulära moderniteten blir därför, enligt min 
bedömning, alltför okritiskt positiv.
62  I ”Tro och gärningar i vår tid” diskuterar jag också principiellt hur etik kan förstås 
i en luthersk tradition. 
63  Kristensson Uggla 2015, 141.
64  Jag vill alltså inte som Kristensson Uggla hänföra det till en postsekulär kultur, se 
Kristensson Uggla 2015, 141. 
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bort. Detta är, som jag ser det, inte ett önskvärt konstaterande. Gärna 
skulle man se att vi övertygande kunde argumentera för något som 
förenar oss människor rent objektivt och som vi kan utgå ifrån att leder 
oss fram till konsensus. Men vår språkliga förståelse av verkligheten, av 
mänsklig tillvaro och av moralens utmaningar gör att vi inte teoretiskt, 
på objektiva grunder kan förutsätta att en sådan konsensus är möjlig.65 

Att tala om etik bortom sekulärt och religiöst innebär att man kan 
bejaka en form av holistiskt tänkande, som inte ser klyftan mellan 
sekulärt och religiöst som meningsfull och möjlig. Men denna holism 
vilar inte på en allmänmänsklig teoretisk kunskap på ett övergripande 
plan. Det är i konkret praxis, i möten människor emellan, som vi 
(kanske) kan komma till rätta med varandra. När det är möjligt tycks 
det i första hand vila på att vi kan känna igen oss själva och varandra 
i konkret handling. Det som då återstår för oss är att hoppas att vi når 
en gemensam förståelse. Men talet om hopp innebär en helt annan 
attityd till våra mänskliga möjligheter än talet om ”universella etiska 
sanningar” eller ”en allmängiltig etisk teori”. Hoppet gör det dock 
meningsfullt för oss att försöka kommunicera den etiska hållning vi tror 
på, genom det liv vi lever och de handlingar vi utför. Hoppet inbegriper 
en förväntan att omgivningen reagerar positivt på de personer som vi 
visar oss vara. Ett sådant hopp kan ses som det som förenar oss med 
varje annan människa.

Vårt tal om rätt och gott

något av vad jag i de föregående avsnittena velat säga. Betydelsen av 
det komplexa i allt som har med moral att göra uttrycker han så här:

gemensamt mänskligt som visar sig i vår förståelse av moraliskt rätt och gott. Se Gaita 
1991, 2000. Den västerländska idén om en gemensam humanism aktualiserar något 
liknande. Jag vill instämma i detta betonande av något gemensamt mänskligt. Men 
resonemanget vi här fört pekar på att detta gemensamt mänskliga inte kan garanteras 
genom en universell (etisk) teori. Det som tycks förena oss människor är närmast att vi 
är moraliska varelser, i betydelsen att vi uppfattar att vi, var och en personligen skall ta 
ansvar för vad vi gör, att vi står till svars, inför oss själva, snarare än inför någon annan. 
Var och en av oss kan endast svara för sig själv, men vi kan hoppas att andra accepterar 
vår hållning som moraliskt acceptabel.
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och att de vi har är överdrivna generaliseringar av vissa aspekter på 
vår moraliska erfarenhet. När vi väl givit upp jakten på en sådan teori 
kan vi åtminstone försöka ge mångfalden av moraliska möjligheter 
den uppmärksamhet den förtjänar. Om vi inte gör detta utan i stället  

göra det förrän någon kommer på ett exempel på en handling som kan 
66

Istället för att formulera en direkt etisk teori, gäller det enligt Phillips 
att försöka klargöra hur ett moraliskt språk fungerar och på vilket sätt 
vi förstår ett moraliskt språk som meningsfullt. I så fall blir frågan om 
mening mera grundläggande än fråga om sanning. Det är inte för att ett 
moraliskt omdöme är sant som det blir meningsfullt. Det är då mora-
liska omdömen uppfattas som meningsfulla, som eventuellt frågan om 
”sanning” kan bli aktuell. Frågan om sanning kan då inte lösgöras från 
frågan om var och hur moraliska aspekter blir aktuella. Mycket i det jag 
skrivit i bokens artiklar kan ses som försök att arbeta vidare utifrån ett 
synsätt likt Phillips’.

Vårt moraliska språk är ett uttryck för att vi räknar med att vi 
människor är biologiska varelser med en förmåga att uppfatta ett 
moraliskt ansvar i olika situationer. När jag ovan skrivit att tanken på 
en universell etik är problematisk skall det alltså inte uppfattas som ett 
förkastande av tanken på människan som en moralisk varelse. Ord som 
”rätt och fel”, ”gott och ont” har en innebörd som i sig är universell. 
Men den poängen är språklig och logisk. Genom att använda orden 
”god” och ”gott” uttrycker vi något som vi omfattar och bejakar, något 
som vi alla kan sträva efter att förverkliga. Med ”rätt” avser vi något 
som vi anser att kan/bör accepteras. Och ”ont” respektive ”fel/orätt” 
har en motsatt innebörd. På ett liknande sätt innebär t.ex. ordet ”mord” 
något som vi tar avstånd från. Ett sådant avståndstagande är så att säga 
inskrivet i vad vi menar med ordet ”mord”.67 

I en moralisk diskussion är det vanligen en självklarhet att ”gott” och 
”rätt” förstås på detta sätt. Diskussionen gäller därför inte detta. Den 
stora utmaningen står vi inför när vi vill koppla dessa ord till konkreta 
inslag i våra liv. Vad är det som gör att vi uppfattar en handling som 
rätt? Vad är det som gör att vi anser att någon person är god? Vilken 

66  Phillips, 1999, 103. 
67  Man kunde uttrycka det här genom att säga att sådana ord i moralisk bemärkelse 
har en sui generis karaktär. De kan inte översättas till något annat, som man inom 

m.m. För en analys av bl.a. sådana teorier, se t.ex. Grenholm 2014, särskilt ss. 21–27.
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handling uppfattar vi som ett mord? Vad menar vi med ’rätt’ i den här 
situationen? Vad är det goda som jag erfar i detta möte? Det är försöken 
att besvara sådana frågor som aktualiserar den diskussion som jag för i 
denna inledning och i boken som helhet.

På olika sätt har jag försökt rama in vad som är möjligt och vad som 

sammanhang. En kritisk synpunkt gäller ett grundläggande anspråk 
som vi möter inom modern akademisk moralteori. Det anspråket går ut 
på att man med hjälp av ett universellt förnuft kan utveckla etiska teo-
rier som slår fast vad som är giltigt en gång för alla. Vad det anspråket, 
samt kritiken av och alternativen till det, närmare kan betyda är föremål 

Avsnittets rubrik för oss in på frågan om normer och våra möjlig-
heter att teoretiskt fastslå giltiga normativa resonemang. Inom den så 
kallade tillämpade etiken vill man slå fast vad varje människa på mo-
raliska grunder bör göra eller bör låta bli att göra i bestämda, närmare 

 (olika yrkesetiker m.m.). Det perspektiv som 
framställs i den här boken ställer sig kritisk till den typ av normativa 
teorier som i den här meningen gör anspråk på allmängiltighet.

Vad jag här skrivit innebär inte att normativa resonemang skulle vara 
ointressanta i etiska framställningar. I uppdraget för akademisk etik 
ingår uppgiften att studera och analysera olika förekommande etiska 
överväganden. Innebörden i ett moraliskt språkbruk blir därmed när-
mare belyst. I uppdraget ingår också att försöka förstå människan som 
moralisk person. Denna förståelse implicerar ett ödmjukt bejakande av 
att varje moraliskt ställningstagande primärt är ett ställningstagande i 
första person. Språket som används är internt relaterat till den person 
som ställningstagandet gäller. Varje person är samtidigt alltid livsåskåd-
ningsmässigt och kontextuellt situerad. Den akademiska etikern skall 
därför inte ta etisk ställning i tredje person. Men hen kan försöka förstå 
varje annan person och hens moraliska bevekelsegrunder.68

De tolkande beskrivningar som på detta sätt läggs fram kan i sin tur 
inverka på människors sätt att leva och handla. En deskriptiv framställ-
ning kan därmed få en normativ funktion. Men etikern gör i första hand 
68  Speciellt i artiklarna i avsnitt III kommer jag in på konkreta samtida etiska 
problem, miljöproblematiken i ”Miljöfrågornas moraliska tyngd”, skattefusk i ”Vad 
betyder det att skattefusk är orätt?” samt samlevnadsfrågor i olika betydelser i ”Tillit 
och risktagande i senmoderna relationer – om ungdomar, sexualitet och kärlek”, 
”Kärlekens lag eller den naturliga lagen?” samt ”Tro och gärningar i vår tid”. I avsnitt 
III försöker jag explicit utstaka hur akademisk etik kan behandla konkreta frågor utifrån 
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anspråk på att klargöra mening i det som sägs och i de handlingar som 
utförs. De normativa slutsatserna kan sedan dras av dem vilka fram-
ställningen berör.
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Varför får jag inte ta livet av min broder?*

Den sexåriga telningen drar mamman i kjolen: ”Mamma! Varför får jag 
inte ta livet av Olle?” 1

Hur reagerar en mamma på en sån fråga? Troligen olika beroende på 
hur hon tolkar den. 

Verkar det som om sexåringen verkligen står i beråd att göra det han 
frågar om, blir hon troligen allvarligt bekymrad.

Verkar det handla om ett huggskott, skrattar hon kanske bort det.
Men framställs det som en allvarligt menad fråga, som borde inbjuda 

till diskussion, kanske mamman säger klart ifrån att så får man bara inte 
tänka. Den frågan kan man bara inte ställa.

Alla de här reaktionerna tycks utgå ifrån att frågan egentligen är ab-

behövs inget svar på varför-frågan: ”Så gör man bara inte” är svar nog.
Men trots att jag alltså menar att frågan är absurd, är det inte själv-

klart att alla idag är av samma åsikt. Varför? Det skall jag försöka be-
lysa.

Det ämnesområde som jag är satt att företräda, teologisk etik med 

kunna förstå var dagens moraldebatt står i förhållande till kristen gud-
stro. Vilken roll kan kristen tro spela i dagens moraldebatt? Kan moral 
fungera utan gudstro? o.s.v.

Också frågan om kristendom och moral vill jag alltså något beröra.

Från kristen enhetskultur…

Man kan närma sig västerländsk idéhistoria på många olika sätt. Ett sätt 
är att hålla sig till de stora tänkarna och följa den diskussion som förts 
* Ursprungligen publicerad i Finsk tidskrift T. 245–246. 1999, ss. 158–167. Texten är 
en lätt bearbetad version av författarens installationsföreläsning i Sollenitetssalen i Åbo 
19.2.1999.
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mellan dem århundraden igenom. Men ett annat sätt är att förankra tän-
kandet i ett bredare historiskt sammanhang. De stora tänkarna kan då 
närmast ses som tillspetsade uttryck för samtida livsmöjligheter.

Vi skall här följa den senare linjen.
Går vi litet längre tillbaka i tiden så hittar vi något som vi kan tala om 

som den kristna enhetskulturen. Det var en tid som i väldigt hög grad 
präglades å ena sidan av en kristen världs- och livsförståelse, å andra 
sidan av att de kyrkliga makthavarna var stora auktoriteter och svarade 
för rätt lära och rätt moralsyn.

Livet kan då för den vanliga människan, åtminstone så här i vårt 
bakåtblickande perspektiv, på många sätt ha varit rätt enkelt. Tron på 
Skaparguden gav en ordning i tillvaron som skänkte trygghet. Moralen 
handlade om att känna till och följa Skaparens vilja med sin skapelse. 

I den västerländska kyrkan och dess teologi utvecklades olika teorier 
för att motivera moralen och dess plats i människans liv. 

I stort föll man tillbaka på en grekisk (stoisk) tanke på naturrätten. 
Enligt den är vi av naturen insatta i ett sammanhang med evigt giltiga 
lagar och regler. De tidiga teologerna fann att den här tanken väl gick 
att förena med centrala idéer i Bibeln. 

Martin Luther förde den här traditionen vidare. Den har därför länge 
levat kvar i våra nordliga, protestantiska länder: moralfrågor kan vi be-
handla med vårt rent naturliga, mänskliga förnuft och med hjälp av vårt 
samvete. Men bakom detta har man trots allt hela tiden räknat med Gud. 
De tio budorden ger uttryck för Livets lag, men livets lag är samtidigt 
Guds bud.

När budet då säger ”Du skall inte dräpa!”, så har det inte funnits nå-
gon anledning att ifrågasätta det. Det har framstått som självklart - och 
garanten för det självklara har Gud själv varit. Och i enhetskulturen föll 
det knappast någon in att på allvar betvivla Guds existens.

... till modernitet

Det så beskrivna religiöst oskuldfulla tillståndet varade inte för evigt - 
om det nu någonsin var så oskuldfullt och oproblematiskt som det ter 
sig för oss idag. 
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Ett av de mest omstörtande inslagen i den s.k. moderniteten, d.v.s. 
arvet från renässans och upplysning, var förlusten av den självklara 
gudstron. Och det var en förlust som tycks oåterkallelig.

Med den nya tiden stod människan plötsligt totalt utlämnad åt ett 
enormt och kallt universum. Det enda som framstod som någorlunda 
säkert var den egna existensen, det egna jaget. Den här jagtron gick 
hand i hand med en frihetssträvan. Det autonoma subjektet skulle frigö-
ra sig från varje auktoritet. Denna frihetslängtan riktade sig inte minst 
mot kyrkan och de religiösa auktoriteterna.

Med nya tiden rasar därför den kristna enhetskulturen samman. Is-
tället får vi en pluralism, som åtminstone ytligt sett ständigt ökar. Det 
här innebär bl.a. att villkoren för gudstron förändrats. Från att ha varit 
det alltomfattande mönster som hela verkligheten placeras in i, har kris-
tendomen ”degraderats” till ett livssynsalternativ bland många. Samti-
digt har de kristna institutionerna förlorat allt mera av sin samhälleliga 
maktposition. Allt detta hör ihop med det som vi kallar ”sekularise-
ringsprocessen”.

Den här utvecklingen är också ett huvudintresse för den andra delen 
-

hjälpmedel nå fram till en förståelse av vad det betyder att så många 
av oss människor är religiösa. - Faktum är ju att det är en försvinnande 
liten del av mänskligheten som skulle ta avstånd från allt vad religion 

gäller för religiös gudstro idag.
Men tillbaka till moralen och absurditeten i frågan ”Varför får jag 

inte ta livet av min broder?”
Enhetskulturens sönderfall innebar att den självklara grunden för all 

ersätta gudomens plats som en fast grund för moralen.

subjektivism (eller relativism), 2. moralisk objektivism, samt 3. ett an-
svaretiskt tänkande (som ställer sig vid sidan om alternativen subjektivt 
- objektivt).

Vad får dessa olika synsätt för konsekvenser för vår grundfråga om 
att ta livet av min broder? Och hur kan kristen tro och kyrklig förkun-
nelse förstås i förhållande till de olika alternativen?
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Moralen som något relativt

Den populära förståelsen av moral är vanligen relativistisk: ”Det här är 
rätt för mig, men du får tycka annorlunda, så länge du inte skadar någon 
med ditt handlande.” 

i olika former. 
Det viktiga i dessa relativistiska lösningar är att moralens mening 

enligt dem vilar i subjektiva preferenser och känslor. 
Man bör troligen se det här skedet i västerlandets utveckling mot 

bakgrunden av den moderna människans behov att skaka av sig banden 
till gamla auktoriteter. Kyrkans och det borgerliga samhällets grepp om 
det traditionella moraliska språket var så starkt, att man var tvungen att 
helt relativera detta språk för att, på en ny grund, kunna utveckla männ-
iskans värdighet som moralisk varelse.

Det här relativistiska sättet att förstå moral är ju ingalunda övervun-
net idag. Tvärtom har relativismen fått förnyad aktualitet genom delar 
av det som kallas för postmodernitet.

För relativisten framstår inte frågan ”Varför får jag inte ta livet av 
min broder?” som absurd. Frågan är tvärtom fullt gångbar. Vilar mora-
len i subjektiva preferenser, i känsloyttringar, eller i tillfälliga kulturella 

hävdar: ”Men jag kan ju ta livet av Olle.” 
Mammans svar på lillpojkens fråga kunde t.ex. bli: ”Jag tycker att 

man inte skall ta livet av folk. Därför får du inte ta livet av Olle så länge 
du bor i mitt hus. När du blir stor får du själv avgöra vad du tycker.”

Det verkar ju uppenbart att en relativitisk syn inte är förenlig med 
traditionell kristendom. Samtidigt stöter vi i dagens teologi på tänkare 
som talar för att vi måste utgå från dagens pluralism och relativism. En-
ligt dem betyder det att kristendomens och den kristna kyrkans uppgift 

är samtidigt meningslöst att söka efter lösningar som alla skulle omfat-
ta. - Teologiskt motiveras en sådan syn vanligen genom hänvisning till 
en speciell kristen moralisk insikt, vunnen genom en särskild uppenba-
relsekunskap eller genom omvändelse i tro.

Att ta livet av min broder är visserligen omöjligt och absurt för mig 

andra, med andra utgångspunkter, som inte tycks se några större pro-
blem i dödandet - ungefär så kunde resonemanget löpa.
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I det relativistiskt färgade samhället blir frågan om gemensamma ko-
der för rätt och fel ytterst en fråga enbart om lagstiftning: Det som inte 
i lag är förbjudet, det är i princip tillåtet. Det som inte i lag är påbjudet, 
det har jag heller ingen anledning att engagera mig för.

Moral som givna lösningar

I det relativistiska perspektivet verkar det som om någonting fattas som 
ofrånkomligt hör till moralen, något absolut. Något som ger den en 
större fasthet och som vädjar till något gemensamt för alla människor.

Vi ser idag många tecken på att människor faktiskt räknar med en ge-
mensam moral. Allmänhetens reaktioner på politikers och tjänstemäns 
handlande kan tas som utslag för det här. Också om tjänstemän handlat 
fullt lagligt, kan allmänheten anse att t.o.m. en domare i Högsta dom-
stolen handlat fel. Tjänstemännens pensionsarrangemang framkallar in-
dignation. I det konkreta livet ropar folk efter etisk vägledning. Företag 
inkallar konsulter och håller kurser i företagsetik. Sjukhusen inrättar 
etiska nämnder o.s.v.

-

vi människor är moraliska varelser som är förpliktade att följa vissa 
ofrånkomliga moraliska principer. Gör vi det inte, ja, då handlar vi oför-
nuftigt och undergräver därmed det mänskliga i oss. Vi kan naturligt-
vis börja bete oss som djur, men då avklär vi oss det som gör oss till 
människor. Begreppet människa och begreppet moralisk varelse knyts 
så hos Kant samman till en enhet som motverkar amoral och moralisk 
relativism. 

om de mänskliga rättigheterna.
En annan betydelsefull resonemangsmodell är utilitarismen. Enligt 

den är det, som känt, de goda konsekvenserna av handlandet som avgör 
handlingens moraliska halt. Det kan t.ex. vara rätt för mig att ta livet av 
min broder, om jag därmed kan göra slut på hans lidande.

Gemensamt för alla de här synsätten är att man tänker sig att man 
genom rationellt kalkylerande och argumenterande kan nå fram till den 
objektivt rätta (eller åtminstone bästa) lösningen.
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Uppfattar vi moral på det här sättet, så kan också kyrkan och kristen-
domen framstå som intressanta i moraliska frågor. Men kristendomen 
representerar endast en röst bland många. Och den måste framlägga sin 
uppfattning på ett språk som alla kan förstå. 

Teologiskt går denna moralsyn väl att förena med huvudlinjen inom 
västerländsk kristendom. Där har naturrättstänkandet tjänat som bot-
ten. Med avstamp i skaparguden är det naturligt att utgå ifrån att denna 
gudom i själva skapelsen inplanterat huvudprinciperna för hur han/hon 
vill att människan skall leva. Man behöver alltså inte förutsätta någon 
speciell religiös insikt för att man skall nå det moraliskt rätta. Det räck-
er med att man är människa.

Får jag alltså ta livet av min broder?
Inte heller i det objektiverande och rationalistiska persepektivet 

framstår frågan nödvändigtvis som absurd. Tvärtom. - Den som tror 
annorlunda behöver bara införskaffa t.ex. boken Vårdetik av den svens-
ka Stockholmsprofessorn Torbjörn Tännsjö. Eutanasidebatten kan ge 
ytterligare en lång rad exempel på hur man med en objektiv moralisk 
argumentering vill göra det rumsrent att ta livet av folk.

Fenomenet är förstås inte nytt. Resonemang kring dödsstraffet har i 
alla tider gjort frågan om man får ta livet av en annan människa till en 
berättigad fråga. Det samma gäller i långa stycken frågan om dödandet 
i krig.

Skulle moralens grundpoäng ligga i yttre, objektivt fastslagbara reg-
ler och principer, då kunde mammans adekvata svar på sexåringens frå-
ga vara: ”Du frågar varför du inte får ta livet av din broder? Låt oss se 
nu, är det nu faktiskt så att du inte får göra det? Hur var det nu det hette i 
reglerna, hette det: ’Du skall dräpa!’ eller ’Du skall icke dräpa!’? Vänta 
litet, snälla du, så skall jag gå och slå upp det hela.”

Bilden tycks visa att det är något fel också på den konsekvent objek-
tivistiska synen.

Moral som ansvar

Varken en subjektivistisk eller en objektivistisk syn tycks på ett till-
fredsställande sätt lösa frågan om en moralförståelse på rent mänsklig 
grund.

Finns det då ytterligare något alternativ?



51

en lång rad tänkare som vill se moralen som en absolut och ofrånkomlig 
sida av detta att vara människa, utan att man för den skull hamnar i en 
rationalism som vill föra tillbaka det moraliska handlandet på objektiva 
principer.

Om inte det fasta i moralen ligger i yttre principer och regler, var kan 
det då ligga?

fram det mänskliga mötet för att belysa vad moral handlar om. (Re-
sonemanget hos den judiska tänkaren Emmanuel Levinas följer i stort 
samma mönster.): När jag möter en annan människa utlämnar denna 
andra alltid något av sig själv till mig. Hon visar tillit till mig. Det kan 
vara något så enkelt som att hon utgår ifrån att jag inte medvetet ljuger 
för henne då hon frågar om vägen till närmaste apotek. Denna hennes 
tillit fungerar på mig som ett tyst, men ofrånkomligt krav att leva upp 
till hennes förväntningar (eller oskuldsfulla hållning). Och i detta krav 
uppfattar vi vad det vill säga att vara en moralisk varelse.

Enligt denna syn kopplas moralen och dess mening, inte till yttre 
handlingar, principer eller resultat, utan till den handlande själv och 
dennes sätt att reagera på sin omgivning. Och dessa reaktionssätt är inte 
godtyckliga (och därmed relativa), de hör ihop med vad det betyder att 
vara en mänsklig varelse.

Och i det ljuset framstår frågan ”Varför får jag inte ta livet av min 
broder” som absurd. Jag låter inte bli att ta livet av min broder därför att 

mening och giltighet av att det är inbäddat i en mänsklig verklighet där 
det är något oerhört att ta livet av en annan människa.

Då framstår också de reaktioner hos mamman som jag inledde min 
framställning med som helt naturliga.

kan inte förstå deras bestialiska handlingssätt. Också vår tid är fullt av 
exempel på detta. Och det vore konsekvent att utplåna sådan varelser 
från jordens yta. Det som sätter stopp är då närmast att samhället inte 
får kräva av någon att verkställa en avrättning av en person som i av-
rättningsögonblicket är försvarslös. Det är något oerhört att ta livet av 
en människa. Och det måste ett ansvarigt samhälle beakta också i sin 
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Det sagda hindrar inte att vi alla någon gång kan försättas i en si-
tuation där vi anser oss tvungna att utsläcka människoliv - men det är 
ingenting som vi gör med lätt hand. Det är ingenting som vi enkelt kan 
komma förbi genom att följa rationella resonemang.

En uppgift för teologisk etik

Vilken roll kan då kristna människor och kyrkan spela i den moraliska 
debatten ifall vi förstår moral med denna ansvaretiska utgångspunkt? 
Moralen handlar i det här ljuset primärt om hurudana människor vi är. 
Den handlar om vårt sinnelag och vår karaktär. Det betyder i praktiken 
att det moraliskt viktiga ligger i hur vi faktiskt lever och inte i vilka 
principer vi säger oss följa. - Teologiskt kan också denna hållning för-
enas med tanken på Skaparen. Det ansvar vi blir varse kan ses som en 
del av det skapelsesammanhang varje människa är insatt i.

Hävdar man att det är fullkomligt absurt att fråga ”Varför får jag inte 
ta livet av min broder?” så väcker den reaktionen respekt och intresse 
om man annars lever ett liv där man visar att man vill ta hänsyn till sina 

respekt är i princip oberoende av om livshållningen ytterst har sin grund 
i en gudstro eller inte. Samtidigt kan man säga att en kristen människa 
som utstrålar godhet kan väcka intresse för hela den livssyn som hennes 
moraliska hållning vill vara ett uttryck för. Det är alltså genom hela det 
liv som vi lever som vi avslöjar om vi uppfattar frågan ”Varför får jag 
inte ta livet av min broder?” som befängd eller inte.

Som vetenskaplig disciplin är det bl.a. den teologiska etikens uppgift 
att försöka bena ut sådana här kopplingar mellan olika synsätt och håll-
ningar i en kulturell verklighet som idag är allt annat än entydig. - Här 
har jag endast kunnat antyda vart dessa undersökningar kan leda oss.

-
vis, genom dylika undersökningar aktivt vara med och ge ett bidrag till 
ett samhälle där frågan ”Varför får jag inte ta livet av min broder?” allt 
tydligare framstår som absurd.
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Pluralism, modernitet och senmodernitet
Randanmärkningar till några 
begreppsanvändningar i RAMP-undersökningen*

”Gud som julgubben”
I en intervjuundersökning stötte jag på personer som, då samtalet kom 
in på gudstro, gjorde jämförelser med julgubben. I ett fall konsta terade 

-
stans där uppe i Lappland, omgiven av en halvfas cistisk organisation, 
än att tro på Guds existens. En annan inter vjuper son menade att det 
är ett misstag att jämföra frågan om Gud med frågan om julgubben, 
Väinä möinen, eller något liknande. Det handlar om frågor som berör 
männi skan på helt olika sätt, hävdade han.1

Med dessa två exempel vill jag peka på ett inslag i mänsklig livsori-
entering som vi ofta (av naturliga skäl) tenderar att förbise, nämligen 
den roll olika självklarheter spelar.2 Självklarheter som alla delar kan 
vi vanligen inte tematisera. Men tider av djupgående idémässiga för-
ändringar innebär bl.a. att sådant som fungerat med det självklaras rätt 
plötsligt mister denna roll. Istället uppstår nya självklarheter. I sådana 
skeden lever gamla självklarheter ofta kvar sida vid sida med nya upp-
fattningar. Det kan betyda att vissa personer lever kvar inom de tidigare 
referensramarna medan andra följer de förändrade mönstren. Men det 
kan också betyda att en och samma person i vissa situationer tenderar att 
leva i ett, i andra situationer i ett annat mönster.3 I dessa brytningstider 

*Ursprungligen publicerad i L Østnor (red.), Etisk pluralisme i Norden. Kristiansand: 
Høyskoleforlaget. 2001, ss 71–91. Boken är resultatet av ett forskningsprojekt med 
temat ”Nationalkyrklighet och etisk pluralism – en nordisk paradox”.
1  Kurtén 1995, 93 f., 131 ff.
2  En nordisk teolog som tematiserade denna sida på olika sätt var Anders Nygren, se 
Nygren 1940;1966;1982.
3  Jag förstår med ”självklarheter” i en (del)kultur något analogt med det Thomas Kuhn 
avser med sitt paradigm-begrepp i vetenskapernas historia. Se Kuhn 1970.
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över denna typ av grundläggande ramar. I den  nämnda undersökningen 
har jag velat tematisera sådana drag i nutiden. Dessa sammanhänger 
med den brytning mellan modernitet och post- eller senmodernitet4, 
som många forskare är överens om att vi för närvarande står mitt uppe i.

Min avsikt i denna artikel är att peka på några drag i det nämnda 
brytningsskedet. Det handlar om några grundläggande förutsättningar 
som tycks styra vårt sätt att förstå och förhålla oss till det vi kallar verk-
lighet (inbegripande en religiös verklighet) samt vårt sätt att tala om 
moral och etik.5 Eftersom ett nyckelbegrepp i det föreliggande projek-
tet, “Nationalkyrklighet och etisk pluralism - en nordisk paradox?” är 
begreppet pluralism, betyder min fokusering att jag vill uppmärksamma 
några sidor av mångfalden i vår kultur som rör sig på de mer eller min-
dre tysta förutsättningarnas nivå. En huvudfråga blir därför hur sådana 
“självklara perspektiv” kan komma in i tolkningen av ett material som 
RAMP.6 Min avsikt är att å ena sidan se hur ett hänsynstagande till 
sådana perspektiv inverkar på tolkningen av det empiriska materialet. 
Å andra sidan vill jag aktualisera frågan huruvida forskaren själv kan 
sägas vara färgad av det ena eller andra “självklara perspektivet” och 
antyda vad det kan få för konsekvenser för forskningsresultatet. Med 
den senare frågan  vill jag mana oss forskare i projektet till en kritisk 

Carl-Henric Grenholms och Gunnar Heienes/Maud Stensengs artiklar i 
boken Etisk pluralisme i Norden.7 Men då Grenholm ställer frågan “vil-

4  Uttrycket ”senmodernitet” är enligt min uppfattning mera träffande än ”postmo-
dernitet”. Jag väljer därför det uttrycket. Med mitt termval understryks en betoning 
av vilka drag som är viktiga i uppgörelsen med den s.k. moderniteten.  Senmodernitet 
är en kritisk fortsättning, inte ett fullständigt brott. För brytningen mellan modernitet 
och postmodernitet i relation till mitt intervjumaterial, se också Kurtén 1997, 153–168.
5  Jag gör ingen principiell skillnad mellan orden ”moral” och ”etik”. Vartdera ordet 

-
fattare i boken Etisk pluralisme i Norden

som då uppfattas beteckna människors mera konkreta (moraliska) liv. I praktiken anser 
jag det ytterst svårt att konsekvent upprätthålla en sådan terminologisk distinktion. Det 
är samtidigt viktigt att notera denna skillnad i språkbruk, eftersom det som sägs om 
”etik” i min text också gäller för ”moral” och vice versa, medan man med det andra 
språkbruket kan tänka sig att etiken kan utveckla teorier där avståndet till den konkreta 
moralen kan vara rätt långt.
6  RAMP står för ”Religious and Moral Pluralism” och betecknar en större, ursprung-
ligen europeisk frågeundersökning. För en närmare presentation, se inledningen till 
Østnor 2001 samt inledningen till Gustafsson-Pettersson 2000.
7  Se Østnor 2001.
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ken betydelse resultaten från RAMP-studien kan ha för etisk teoribild-
ning” så är min fråga snarast den motsatta: Vilken betydelse har vissa 
övergripande perspektiv för förståelsen av RAMP? Med Heiene/Sten-
seng delar jag ett framlyftande av ett sen- och postmodernt perspektiv. 
Jag närmar mig dock frågan om sen-/postmodernitet och pluralism ur 
en annan vinkel. Min målsättning är inte, såsom Heiene/Stensengs, att 
skapa en övergripande begreppsbestämning av “etisk pluralism”, utan 
den mera blygsamma att peka på några begreppsliga egenheter i vårt 
språk som har betydelse för vad pluralism kan betyda när det handlar 
om verklighetsuppfattning eller moralsyn.

Jag startar med en stipulativ bestämning av begreppen “modernitet” 
och “senmodernitet”. Jag söker sedan i RAMP efter eventuella möjlig-
heter att empiriskt stöda tanken på att man kunde tala om två förekom-
mande tankekomplex. Avsikten är att på detta sätt peka på möjligheter-
na att sammanföra sådana övergripande perspektiv med empirin. Jag 
är samtidigt medveten om svårigheterna med detta grepp. I de efterföl-
jande avsnittena diskuterar jag, med hjälp av de övergripande perspek-
tiven, kritiskt begreppsförståelsen i övrigt i RAMP-materialet. Jag får 
därvid anledning att ifrågasätta vissa drag i ett material av RAMP-typ. 
Denna diskussion gör det möjligt att peka på vissa viktiga - och relativt 
litet tematiserade - dimensioner i förståelsen av livsåskådningsplura-
lism i Norden av idag. 

Modernt och senmodernt i RAMP-
undersökningens ljus

Det moderna och det sen/postmoderna kan förstås på en mängd oli-
ka sätt.8 För resonemanget här skall vi stipulera några drag i moder-
nitet och senmo dernitet för att se hur de låter sig operationaliseras i 
RAMP-materialet.

Moderniteten kännetecknas bl.a. av en stark tro på människans för-
nuft. Denna tro är kopplad till vetenskapen och dess förmåga att genom-
skåda verkligheten och göra det möjligt för människan att med teknikens 
hjälp allt bättre behärska tillvaron. Vidare kännetecknas moderniteten 

8  Det räcker att här peka på några översikter som tar utgångspunkt i begreppet post-
modernt, Sim (ed.) 1998, Ward (ed.)) 1997. Nr 3/1998 av Svensk teologisk kvartalskrift 
innehåller några nordiska teologers artiklar om postmodernitet och teologi. Filosofen 
Ralf Wadenström ger i sin avhandling en god inkörsport till området, Wadenström 1998.
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av en tro på ett universellt perspektiv. Verkligheten är i princip en. Och 
den styrs av universella principer som det gäller att komma underfund 
med. Också detta universella drag anknyter till vetenskapen som den 
stora berättelsen. Kopplat till detta stöter vi på en stark framtidstro, tro 
på en utveckling mot en för människan allt bättre värld, i takt med att 
vi allt bättre lär oss behärs ka tillvaron. Detta övergripande perspektiv 
kan i den in dividuella livsåskådningen ta sig uttryck i en hållning av 
kritisk misstro mot allt som man inte själv prövat och funnit förenligt 
med sitt förnuft.9 När det gäller övertygelser om verkligheten innebär 
det en misstänksamhet fr.a. mot allt som inte vetenskapligt rationellt 
kan beläggas. I moralfrågor har det lett, antingen till en värderelativism 
eller till sökandet efter förnuftsbestämda, universella principer för de 
moraliska ställningsta gandena.10 Moderniteten innebär vidare en frigö-
relse från traditionella auktoriteter, i det autonoma förnuftets namn. 

Det senmoderna kan ses som en reaktion mot vad som uppfattas som 
en överdriven tro på förnuftet i moder niteten. Samtidigt representerar 
det en viss protest mot de institutioner som säger sig stå för det etablera-
de förnuftet, framför allt vetenskaps samfun det och den s.k. exper tisen. 
De stora, universella perspektiven ifrågasätts. Istället lägger man fram 
begränsade, kontextuellt bundna synsätt och livshållning ar. Vetenska-
pen kan då inte tillhandahålla vare sig alla svar angående förståelsen av 
verkligheten eller generella lösningar på människors konkreta moralis-
ka problem och dilemman.11

Finns det något i RAMP-materialet som kunde bekräfta tanken på att 
dessa två förhållningssätt lever sida vid sida i dagens Norden? För att 
antyda ett svar, skall jag föreslå vissa operationaliseringar.

Några frågor i RAMP kommer direkt in på vetenskapen och dess 
betydel se för individernas livshållningar.12 Vi skall stanna inför dessa.

Fråga 71 lydde så här: “Håller Du med om eller tar Du avstånd från 
följande påstående om vetenskapen?” Sedan följde två olika påståen-
den: “a. Vetenskapen ger tillräckligt svar om livets mening., b. Ju mer 
veten skapen framskrider, desto svårare är det för mig att tro på Gud.” 
Svarsskalan gick från 1 till 7, där 1 stod för totalt avståndstagande och 
7 för totalt instämmande. Svarsfrekvenserna i det nordiska materialet 
var följande:

9  Så tänker sig t.ex. Georg Henrik von Wright och Ingemar Hedenius, se Kurtén 1997, 
34 f.
10  Bauman 1995, 12 f., Kurtén 1998, 45 ff.
11  Toulmin 1995, 263–270, Bau man 1995, 16 ff.
12  RAMP - frågorna 71 a och b.
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Tabell 1. Vetenskapen och frågan om livets mening (N= 2541)
     n %
Vetenskapen ger inte svar (alt. 1–2)  1039 40,9
Ambivalenta (alt. 3–5)   1157 45,6
Vetenskapen ger svar (alt. 6–7)   346 13,6

 
Tabell 2. Vetenskapliga framsteg och gudstro (N=2518)
     n %
Vetenskap försvårar inte gudstro (alt. 1–2) 1074 42,7
Ambivalenta (alt. 3–5)   920 36,6
Vetenskap försvårar gudstron (alt. 6–7) 524 20,8

Dessa frågor kunde relateras till modernitetsdimensionen sålunda, att ju 
starkare betoningen av vetenskapens betydelse är, desto tydligare står 
personen för ett ”rent modernt synsätt”. Vad vi då bl.a. kan utläsa är att 

koppla frågan om livsmening till det vetenskapliga tänkandet.
En annan fråga behandlar respondenternas känsla av att behärska 

sina liv.13 Här kunde man tänka sig att ju mera utpräglat ”moder nistisk” 
en livssyn är, desto starkare tror personen på människans förmåga, och 
därigenom också på den egna förmågan, att behärska sitt liv. Frågan 
lydde: ”En del människor tycker att de har fullständig kontroll över sina 
liv och andra tycker att de inte har någon kontroll alls. På det hela taget 
hur mycket kontroll tycker Du att Du har över Ditt liv?” Svarsska lan 
gick från ”Ingen kontroll alls” (1) till ”Fullständig kontroll (7). Svaren 
avspeglar över lag en mycket stark tilltro till den egna förmågan.

Tabell 3. Kontroll över det egna livet (N=2691)
    n %
Svag kontroll (alt. 1–4)  484 18,0
Någorlunda kontroll (alt. 5–6) 1769 65,8
Full kontroll (alt. 7)  438 16,3

I ett par andra frågor möter vi ställningstaganden till en religiös verklig-
het av något slag. Den ena frågan14 lydde: “Vilket av följande påståen-
den beskriver bäst Din egen tro?” Resultatet var följande.

13  RAMP - fråga 17.
14  RAMP - fråga 32.
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Tabell 4. Självskattad tro/icke-tro på en gudomlig verklighet (N=2628)
      n %
1. Jag tror på en Gud 
som man kan ha en personlig relation till   647  24,6
2. Jag tror på en opersonlig högre makt 
eller kraft     477  18,2
3. Jag tror att Gud snarare är någonting
inom varje människa än någonting utanför  848 32,3
4. Jag tror inte på någon Gud,
övernaturlig makt eller kraft   328 12,5
5. Jag vet faktiskt inte 
vad jag skall tro     328 12.5

Man kan anta att en strikt modernistisk hållning skulle tendera att stan-
na för alternativ 4 eller 5. De tre övriga skulle då ses som uttryck för 
en syn som tillåter sig gå utöver vetenskapen i sina ställningstaganden 
angående vad man kan bygga sin tro på.

I anslutning till denna fråga ställdes en annan, angående före ställ-
ningar knutna till döden och vad som eventuellt sker därefter.15 Frågan 
lydde: Vad tror Ni händer med oss efter döden?

Tabell 5. Föreställningar angående liv efter döden (N=2448)
      n %
1. Ingenting händer - döden är slutet  565 23,1
2. Jag vet inte om det händer något med oss
efter döden eller ej    511 20,9

men jag vet inte vad    855 34,9
4. Vi kommer antingen till himlen eller
till helvetet     180  7,4
5. Vi kommer alla till himlen   73  3,0
6. Vi återföds; efter döden föds vi om och om
igen tillbaka till den här världen   160  6,5
7. Vi ingår i en evig lycksalighet 
efter det här livet      33  1,3
8. Något annat      71  2,9

15  RAMP - fråga 33.
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Också svaren på denna fråga kan tänkas avspegla graden av ”moder-
nitet” hos den svarande. Svarsalternativen 1 och 2 kunde då tänkas av-
spegla ”modernitet”. De övriga kunde  delvis anses avspegla ett pre-
modernt tänkande, delvis ett senmodernt. Vi sammanför här dessa två 
perspektiv.16 

Vi ser att de olika “måtten” på modernitet ger väldigt olika utslag. 

(25 %) menar sig vara ateister eller agnostiker. En överväldigande ma-
joritet (80 %) tycks däremot ha en relativt stark tro på sig själv. I synen 
på livet efter döden är det nära hälften som står för en uppfattning som 
vi ville beteckna modernistisk. Något fullständigt konsekvent mönster 
målas alltså inte upp.

Enkäten innehöll också två frågor angående vad som är viktigt när 
man tar moralisk ställning. Vi skall här i första hand se på den ena. 
Denna vill fånga in skillnaden mellan en regelorienterad moral och en 
situationsorienterad moral.17 Frågan lydde: ”En del människor säger att 
vad som är gott eller ont helt och hållet beror på omständighe terna. 
Andra anser att riktlinjerna för vad som är gott och ont inte alls beror på 
omständigheterna, och att riktlin jerna alltid gäller. Vilken uppfattning 
ligger närmast Din egen?” Respondenterna ombads placera in sin upp-
fattning på en skala från 1 till 7, så att 1 stod för situationsorientering, 7 
för en regelorientering. Svarsför delningen blev följande: 

Tabell 6. Situations- eller regelorientering? (N=2563)
    n %
Situationsorintering (alt. 1–2) 822 32,1
Både - och (alt. 3–5)  1132 44,2
Regelorintering (alt. 6–7)  609 23,8

-
ke förutsätter att man söker efter rationella och universella principer 
för handlandet även i den moraliska diskursen.18 Det skulle betyda att 

16  Ett intressant konstaterande i sammanhanget är att endast 10 procent valt att ut-
trycka sin ståndpunkt med uttryckssätt som hör hemma i traditionell kristen tro. Hur 
detta skall tolkas faller dock utanför intresset för denna artikel. Vad RAMP-materialet 

- Pettersson 2000.
17  RAMP – fråga 15. Jag använder här Grenholms terminologi för denna fråga. Se 
Østnor 2001, 19–46.
18  Bauman 1995, 13 f.; Toulmin 1995, 181; Kurtén 1998, 45–48.
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den konsekventa modernisten skulle vara regelorienterad, medan  si-
tuationsorientering primärt kunde sägas uttrycka ett senmodernt syn-
sätt. Det som gör det hela mindre entydigt är att moderniteten också 
innehåller en tanketraditon som förpassar de moraliska frågorna till de 
subjektiva emotionernas område.19 För denna kan moralfrågorna fram-
stå som mera situationsbundna och av denna anledning kan en ”moder-
nist” också vara situationsorienterad. 

De övriga frågorna kring vad respondenterna anger att påverkar de-
ras moraliska ställningstaganden20 är inte ställda på ett sådant sätt att 
man tydligt kunde inta dem i en operationalisering av modernt, resp. 
senmodernt perspektiv.21 

Mot bakgrunden av det relaterade kunde vi eventuellt göra följande 
antaganden. 

Modernitetens krav på rationalitet, dess tro på vetenskapen som den 
viktigaste vägen till det goda livet, tron på den enskil des förmåga att 
med förnuftets hjälp allt bättre lära sig behärska tillvaron, allt detta 
borde innebära att den konsek vente modernisten sätter stor tilltro till 
vetenska pens möjligheter att erbjuda den bästa grunden för livet och för 
livsme ning. Vidare skall han/hon knappast sätta tilltro till Gud. Han/hon 
skall helst vara ateist eller på sin höjd agnostiker. Ifråga om ett liv efter 
detta skall han/hon antingen uppfatta att döden är det totala slutet, eller 
inta en agnostisk hållning. Vidare har denna person höga före ställningar 
om den egna förmågan att behärska tillva ron. Också om det inte är lika 
självklart var personen placerar sig på skalan situa tions- respektive re-
gelorientering, kan det anses sannolikt att han/hon orienterar sig mot 
regler. - En person med senmodernt perspektiv borde inta de alternativa 

mellan samtliga dessa variab ler. Gör vi det får vi ett visst empiriskt stöd 
för talet om modernitet resp. senmodernitet som skilda perspektiv.

Det visar sig att det föreligger ett relativt tydligt samband, i förvän-
tad riktning, framför allt mellan frågan om vetenskapen som menings-

19  För den s.k. emotivismen - se t.ex. MacIntyre 1990. Häger ströms värdenihilism är 

t.ex. Hägerström 1912.
20  RAMP- fråga 16 a–g.
21 Svaren på dessa frågor har behandlats mera utförligt av Grenholm i ovannämnda 
artikel samt av Thorleif Pettersson (artikel 7 i Gustafsson-Pettersson 2000.) Grenholm 
lyfter fram det tydliga statistiska samband som materialet visar mellan lycko- och si-
tuationsorienterad moral å ena sidan, och traditions- och regelorienterad moral å andra 
sidan. Sambandet är intressant, också om man inte kan dra alltför stora teoretiska växlar 
på det, av skäl som jag skall komma in på i slutet av min artikel.
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givare och frågorna angående gudstro, livet efter döden samt tanken på 
livskontroll. Däremot är sambandet mellan frågan om moralisk orien-
tering och de övriga frågorna svagt, och de går delvis i motsatt riktning 
mot den förväntade. D.v.s. betonande av regler har t.ex. inget samband 
med ateism/agnosticism, men däremot ett svagt samband med tron på 
Gud. Vidare har det ett svagt samband  med förnekande av vetenskapen 
som meningsgivare. Jag tolkar detta så att inte heller frågan om regel- 
resp. situationsorintering i RAMP på ett meningsfullt sätt kan relate-
ras till begreppen  modernt - senmodernt. Detta är ett argument för det 
komplicerade i att empiriskt försöka operationalisera moralbegreppen.

För att uttrycka det hela försiktigt, kan vi konstatera att siffrorna i 
RAMP-materialet inte talar emot tanken på två olika tankemönster, vil-
ka kunde kallas ”modern” resp. ”post- eller senmodern”. Sambanden är 
dock inte väldigt tydliga och konsekventa på individnivå. Detta betyder 
att en individ trots allt får antas vara mera modernistisk i vissa frågor 
och mera senmodernistisk i andra.

Jag skall i resten av min artikel lämna empirin för att på mera be-
greppsliga grunder diskutera innebörden i de frågor som en studie som 
RAMP innehåller. En tes är att en tyst förutsättning vid uppgörandet av 
frågorna sannolikt ligger i ett modernt tänkande. Detta inverkar både 
på frågornas form och på tolkningen av svaren. En kritisk diskussion 
av detta är därför också av betydelse för vår förståelse av arten av den 
pluralism som förekommer i dagens Norden.

Problematisering av verklighetsperspektivet

De frågor som kommer in på religiös - resp. irreligiös verklighetsupp-
fattning är, som vi sett, till synes relativt enkla och entydiga. “Tror du 
på Gud?” “Tror du på ett liv efter döden?” o.s.v.

Men frågar vi efter det perspektiv som kan ligga bakom sättet att 
svara och som ligger bakom sättet att fråga, så är saken inte längre så 
entydig och enkel.

Ett av problemen som aktualiseras är förståelsen av ordet ”tro”. Så 
som frågorna är ställda antyder de i båda frågorna att det handlar om 
att ta ställning till sanningen eller falskheten i bestämda påståenden an-
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gående en, i förhållande till frågare och respondent oberoende, yttre 
verklighet. ”Tro” uppfattas lik tydigt med försanthållande av vissa yttre 
ting. Problemet är att detta endast svarar mot en sida i förståelsen av 
ordet ”tro”. Mot detta kan man ställa en mera religiös betoning av “tro” 
som förtröstan och tillit.

Sannolikt kommer därför olika personer när de svarar, att uppfatta 
frågor na på olika sätt. Men frågans form (för)leder samtidigt svararens 
tankar i en speciell riktning: Det handlar om att ta ställning till vissa teo-
retiska påståenden om verkligheten.  Frågeställningen tycks bestämd av 
modernitetens sätt att förhålla sig till verkligheten.22

Också ordet ”Gud” skapar liknande problem.23 Det verkar uppenbart 
att vi lever i en kultursituation där det religiösa språkets tal om Gud 
och tron på Gud uppfattas på åtminstone två väldigt olika sätt. Dessa 
synsätt har kopplingar till proble matiken kring trosbegreppet.

Det ena kan vi kalla metafysiskt. Det synsättet trycker just på försant-
hållande-aspekten. Man uppfattar då frågan om man tror på en person-
lig Gud, en  opersonlig makt/ kraft, på någonting inom varje människa 
eller om man inte tror på någon Gud, som olika teoretiska ställninsta-
ganden till på ståenden om existensen av den ena eller andra empiriskt 
icke-påvisbara personen, makten eller kraften. Och såhär uppfattas tro-

respondenterna.
Men det här svarar inte mot alla människors sätt att uppfatta religiös 

tro.24 Detta vet vi sannolikt alla i teorin, men vilket utslag får det i en 
empirisk undersökningsdesign?

alternativ jag tänker på kan vi kalla den en existen tiell förståelse. Man 

22  I RAMP-frågorna kan det tänkas att svarsalternativen i frågan gällande ett even-
tuellt “liv efter detta” mera konsekvent uppfattades som teoretiska påståenden, medan 
svarsmöjligheterna i frågan gällande gudstron uppfattades mera öppna. Detta kunde 
vara en delförklaring till att svaren på den förra frågan visade sig ta mera deciderat 
avstånd från formuleringar i traditionell kristen tro än i den senare. - Den här problema-

-
ning, se Kurtén 1995, 1997. Peder Thalén har i några artiklar diskuterat ungefär denna 
proble matik, se Thalén 1997 och 1998.
23  Detta har Gustaf Aulén pekat på i ett relativt tidigt skede av de religionssociologis-
ka undersökningarnas framväxt, se Aulén 1965 och 1967.

problem som vi härmed tangerar: Hur kan man fånga in realismen i det religiösa talet 
om Gud, utan att det leder till en teoretisering av gudsfrågan som svårligen motsvarar 
det religiösa sättet att tro på Gud. Hennes lösning är värd att bekanta sig med, se Ap-
pelroos 2000.
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kan också tala om en konstitutiv syn i motsats till en metafysisk kart-
syn.25 Den existentiella synen innebär att religiöst centrala föreställ-

de religiösa föreställningarna för ramar inom vilka den religiösa ser på 
den empiriska världen och på sitt liv. Begrep pet ”tro” står då närmast 
för en grundtillit, en fast förvissning som man uttrycker genom att tala 
om Gud o.s.v.26

För att återknyta till tanken på modernitet och senmodernitet, så kun-
de man hävda att det metafysiska sättet att resonera hör hemma i mo-
derniteten, medan det mera existentiella sammanhänger med ett mera 
postmodernt, eller som jag hellre ville säga, senmodernt synsätt.

Det här borde i princip vara vardagsmat för varje religionsforska-
re. Trots det diskuteras denna begreppsliga problematik ytterst litet vid 
empiriska undersökningar. Dessa synpunkter syns inte heller i det frå-
gebatteri som RAMP använder sig av.27

Nu är det möjligt att en respondent tar ställning till frågan om Gud 
(tabell 4.) utifrån ett metafysiskt perspektiv, medan en annan gör det 
utifrån ett existentiellt. Spelar det någon roll för tolkningen?

Troligen svarar en religiös människa, oberoende av om hennes per-
spektiv är det moderna metafysiska eller det senmoderna existentiella, 
enligt någon av alternativen 1-3. Och troligen svarar den irreligiösa en-
ligt alternativ 4 eller 5 (ateism eller agnosticism). Frågan mäter alltså i 
så fall religiositet - irreligiositet i någon mening. Men arten av gudstro 
och gudsförståelse har inte därmed rullats upp. Bilden av vad männ-
iskors religiositet innebär är alltså oerhört vag. En enkätundersökning 
skall visserligen inte bedömas utifrån en enskild fråga. Dess betydelse 
ligger i svaren på samtliga frågor sammanförda från ett stort antal re-
spondenter, varvid det är de statistiska sambanden mellan svaren som 
skall bilda intressanta mönster. Kvar står dock anmärkningen att ifall 
de enskilda frågorna kan förstås på många olika sätt - vad kan man då 
läsa ur sambanden?
25  Enligt det jag kallar ”kartsyn” är trosutsagorna teoretiska påståenden om en, av be-
traktaren helt oberoende, objektiv yttre verklighet. Med hjälp av dylika utsagor skapas 
därför en karta av hur verkligheten ser ut. Genom att jämföra verklighet med karta kan 
vi sedan avgöra oss för om en trosfö reställning bör omfattas eller inte. - Se närmare 
Kurtén 1997,17–20.
26  För en diskussion av begreppet tillit se Kurtén 2000.
27  En som drivit hårt på denna frågeställning är Peder Thalén. Hans bild av det religi-
onssociologiska arbetet gör inte alltid full rättvisa mot den faktiska forskarverkligheten. 
Men det hindrar inte att han framfört beak tansvärda argument för att proble mati sera 
centrala drag i en religionssocio logisk bedömning av det religiösa läget. Se framför allt 
Thalén 1998, 90 f.
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De två perspektiven pekar alltså på en pluralism som inte frågorna 
och svaren i sig avslöjar. Frågan har en form, svaren följer enkätens al-
ternativ, men beroende på perspektiv förstår respondenten såväl frågan 
som sina respektive svar på helt olika sätt.

Den som menar sig tro på Gud ”på rationella grunder”, vilande på en 
intellektuell argumentation, företräder något annat än den som uppfat-
tar att tron faller utanför det som rationellt kan tematiseras. Den senare  
anser att tron hör till det icke-kontrollerbara, det mystiska och gåtfulla 
i tillvaron. Personen ifråga står för någon form av modernitetskritik.28

Samtidigt skapar frågor kring religiös tro som antyder att det handlar 
om teoretiska ställningstaganden ytterligare två problem: För det första 
skapar de svårigheter för den respondent som inte förstår sin gudstro på 
detta sätt. Men för det andra är frågeställningen samtidigt med och be-
fäster ett bestämt sätt att förhålla sig till religiös tro på (“Det handlar ju 
om ett teoretiskt problem, inte sant!”). Den är alltså inte livsåskådnings-
mässigt neutral. Den står för ett modernitetsperspektiv. Forskningen 
styr redan genom sin design resultaten i en bestämd riktning. Det här 
är ett problem som hermeneutisk vetenskaps teori som känt diskuterat. 
Det innebär dock inte att problemet kunde avföras från dagordningen.

En slutsats av detta resonemang är alltså att RAMP-designen gör att 
materialet skymmer en viktig form av pluralism som har att göra med 
sättet att förstå verkligheten. Ett liknande problem skall vi nu studera i 
fråga om moralförståelsen.

Problematisering av moralfrågeställningarna

Vi har ovan studerat en fråga som gällde situations- resp. regelorien-
terad moral. Också här aktualiseras frågan om inte frågeställare och 
många respon denter är färgade av en tyst förutsättning, av ett bestämt 
sätt att förstå vad, i det här fallet, ett moraliskt färgat språk skall handla 
om.

Det förefaller som om ett av två olika perspektiv kunde tänkas styra 
frågorna om etik: antingen uppfattnin gen att moral handlar om att hitta 

28  Thalén har hävdat att den människa som tar avstånd från en metafysisk gudsföre-

det tvärtom, enligt honom. Thaléns poäng är att den allmänreligiösa och metafysiskt 
färgade gudsföreställning som tänkes in i frågor kring gudstro har så litet att göra med 
kristen gudstro att det vore konsekvent för en kristen att ta avstånd från en sådan tro. 
(Thalén 1997, 224–227; 1998, 94–96.)
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den objektivt rätta lösningen eller uppfattningen att moral handlar om 
mer eller mindre subjektiva och därför relativa preferenser.

Om frågorna kan antas väcka något av dessa två perspektiv - hur 
förhåller det sig till synsätten t.ex. hos Zygmunt Bauman eller Peter 
Winch, enligt vilka moral inte skall förstås på något av dessa sätt?

Vad betyder här utfrågarens/tolkarens förståelse av problematiken 
för utfallet av undersökningen?

Kan svaren tolkas också utifrån, vad jag vill kalla en ansvaretisk 
syn, i stil med Emmanuel Levinas syn, som Bauman faller tillbaka på?29 
Enligt detta synsätt ses den moraliska problema tiken konstitu terad, inte 
av tanken på den rätta lösningen, utan av sättet på vilket den handlande 
förhåller sig till skilda krav som han/hon ställs inför, utan att man här 
vill acceptera vare sig relativism eller subjektivism.

få ett grepp om hur ett moraliskt språk (ord som rätt-fel, gott-ont, plikt, 
ansvar, skuld o.s.v.) kan förstås är det nödvändigt att vi studerar detta 
närmare. I boken Etisk pluralisme i Norden behandlas denna tematik 
explicit också i andra artiklar, skrivna av Grenholm respektive Heiene/
Stenseng.30 Vi närmar oss dock (medvetet) frågorna från olika infalls-
vinklar.

semantik (den s.k. metaetiken, d.v.s. kring frågan vilken mening som 
ligger i moraliska uttryck) och kring olika värdeteorier (frågor kring 
värdeuttryckens ontologiska och kunskapsteoretiska status m.m.) är 
inte alldeles enkel. Inte heller föreligger det någon konsensus kring alla 
grundläggande begrepp. Jag skall därför försöka redogöra för ett sätt att 
närma sig moraliskt språk som jag funnit meningsfullt, utan att tynga 

31 En annan 
anledning till att undvika att ta med mera tekniska moralteoretiska be-
grepp som förekommit i diskussionen är att de tenderar att binda tanken 
till kategorier som det kan vara skäl att försöka lösgöra sig ifrån.

29  Bauman 1995. Winch utvecklar en liknande position bl.a. i sin diskussion av 
universabilitets idén (se Winch 1972, 171 passim), och i artiklarna ”Who is my neigh-
bor?” (Winch 1987) och ”Eine Einstellung zur Seele” (Winch 1980/81).
30  Se Østnor 2001, 19–70. I själva verket handlar alla artiklar i den nämnda boken 

människors liv i ljuset av RAMP.
31  Den som vill skapa sig en översikt av vissa centrala positioner i den teoretiska och 
rätt abstrakta diskussionen, kan med fördel konsultera goda läroböcker såsom Holte et 
al. 1972 samt Bexell-Grenholm 1997.
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Låt oss se på dagens moralteoretiska diskussion som en reaktion 
på den situation som uppstått då inte den kristna moralundervisningen 
längre fungerar med det självklaras rätt. I den kristna undervisningen 
i Europa har tanken på en naturlig lag, inplanterad i skapelsen, varit 
central. Den innebär att moralen uppfattas stå för något objektivt, gi-
vet med skapelsesammanhanget. Grunden för det moraliska livet är 
då given (Gud skaparen) och innehållet är likaså avgjort med utgångs-
punkterna  (närmast de tio buden, den gyllene regeln, bergspredikans 
undervisning).

I modern tid har västerlänningarna i stor utsträckning lösgjort sig 
från detta.32 Därvid har människan som  moralisk varelse ställts inför 
åtminstone två frågor:  1. Vari bottnar det att vi överhuvud taget talar 
om moraliskt gott och rätt? D.v.s. vilken mening/innebörd  har vårt mo-
raliska språk och vårt moraliska liv? Vi kan kalla detta meningsfrågan.  
2. Vad är det som gör våra handlingar moraliskt rätta och goda - vad 
får oss att bedöma vissa handlingar som moraliskt felaktiga eller onda?  
Detta kallar vi kriteriefrågan. Vi rör oss därmed på två olika plan, som 
dock har beröringspunkter med varandra. D.v.s. vårt sätt att ringa in ett 
svar på meningsfrågan återverkar på vår förståelse av kriteriefrågan. 
Ett tredje plan bildar sedan människors konkreta ställningstaganden i 
konkreta frågor. Förståelsen på och av denna nivå är i sin tur beroende 
av vår förståelse av de tidigare nämnda nivåerna.

Mening i moral

När man i västerlandet inte längre kunnat utgå från skaparguden som 
den självklara auktoriteten bakom moralen, har man varit tvungen att 
motivera moralen på något annat sätt. Diskussionen har rört sig kring 
två axlar, som det inte alltid är lätt (eller kanske ens motiverat) att hålla 
isär: subjektivism - objektivism; relativism - absolutism. Olika subjek-

-
jektivt givet utanför människan (individen) som man kunde bygga på. 
Alltså måste moralens (det moraliska språkets) mening motiveras med 
hänvisning till något i människan själv, t.ex. vissa känslor (emotivism). 
Resultatet av dylika resonemang har vanligen blivit att moralen uppfat-
tats som något så subjektivt att den också relativerats. Men etisk relati-

32  I RAMP avspeglar sig det här i ställningstaganden till frågor i vilken utsträckning 
kyrkan skall ha något att säga i konkreta samhälleliga problem med moraliska dimen-
sioner. Hälften av de tillfrågade anser att de viktigaste kyrkorna inte skall tillfrågas då 
man stiftar lagar kring t.ex. abort och dödshjälp (RAMP - fråga 70b).
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vism uppträder också i andra former. Med hänvisning till den faktiska 
mångfalden i moraluppfattningar har man slutit sig till att moral handlar 
om mänskliga övertygelser, preferenser angående vad som anses rätt 
eller fel, vilka kan skilja sig starkt från kultur till kultur, mellan olika 
tidsepoker och t.o.m. från människa till människa inom samma kultur 
och tid. En framträdande nordisk representant för denna form av relati-

33 Största 
delen av etisk subjektivism och etisk relativism kan därför föras sam-
man i en kategori enligt vilken det moraliska språket inte handlar om 
något vare sig objektivt eller absolut. Följden blir att vi inte apriori kan 
förvänta oss några för mänskligheten gemensamma svar på vad som är 
moraliskt rätt eller fel. Svaret på meningsfrågan blir för relativisten/
subjektivisten att moral närmast handlar om mänskliga konventioner 
och i princip godtyckliga preferenser. Detta hindrar naturligtvis inte att 
det kan tänkas att mänskligheten kan förenas kring vissa värden. Detta 
ses då som ett intressant kontingent faktum. D.v.s. själva moralbegrep-
pet – förståelsen av vad vi menar med moral – förutsätter inte några 
som helst gemensamma uppfattningar kring moral.

Många tänkare har uppfattat en rent subjektivistisk och/eller rela-
tivistisk lösning som  mycket otillfredsställande. Man har hävdat att 
detta inte svarar mot hur vi förhåller oss till moraliska frågor. Bl.a. av 
den anledningen har man sökt betona att vi med “moral” förstår något 
betydligt mera fast och ofrånkomligt. När människan inte kunnat hän-
visa till en gudomligt given lag, har man istället försökt nå fram till en 
objektivt given lag på något annat sätt. De senaste århundradena ger en 
lång rad exempel på försök att med förnuftets hjälp ringa in en objektiv 
kärna i moralen, en kärna som är ofrånkomlig för varje förnuftig varel-
se – i kraft av denna kärnas egen inneboende rationalitet. Gemensamt 
för dessa moralteoretiska lösningsförsök är tanken att moral handlar om 
något objektivt, att det får sin mening i något utanför människan, som 
äger objektiv giltighet. Svaret på meningsfrågan för dessa objektivister  
är att moral handlar om det objektivt rätta/goda livet. Människans stora 
uppgift är att nå fram till vilket innehållet i detta objektivt givna mora-
liska svar är. Jag har kallat denna förståelse av moral för facittänkandet. 
D.v.s. den grundläggande förståelsen av vad moral handlar om färgas 

som är rätt. Problemet i konkreta situationer är bara att nå fram till det. 

33  Se Westermarcks för den moralteoretiska diskussionen viktiga arbete Westermarck 
1949.
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Men när man väl nått fram till lösningen, sett i facit, så är problemet ur 
världen. Då är det bara att tillämpa den lösning man funnit vara rätt.34

35 Litteraturen visar 
-

raliska uttryck, är det motiverat att samtidigt fråga sig vari det bottnar 
att vi överhuvudtaget talar om moraliskt rätt och gott. Ett svar på den 

naturligare att peka på Knud E Løgstrups grundläggande resonemang i 
Den etiske fordring. Huvudpoängen där är att moralen visar sig mötet 
mellan människor. Varje medmänniska som vi möter repre senterar med 
sin blotta närvaro ett tyst krav på oss. Kravet vill Løgstrup se att går 
tillbaka på en spontan tillit som den andra visar mot mig genom att i 
någon mening utlämna sig själv åt mig. Tilliten motsva ras hos mig av 
ett upplevt krav att leva upp till denna tillit.36 Vi kunde här tala om en 
ansvarsetisk moralförståelse .

Svaret på meningsfrågan blir i detta ansvaretiska perspektiv att mo-
ralens mening primärt ligger i mötet mellan människor. Det får inte 
sin mening genom subjektets (enskilda eller kollektiva) subjektiva 
godtycke. Det får inte heller sin mening genom något objektivt givet, 
oberoende av de mänskliga subjekten. Dess mening ligger i relationen 
till andra varelser, i första hand till dem vi kallar “människa”. I detta 
perspektiv kan själva begreppet “människa” ses som ett moraliskt fär-
gat begrepp, d.v.s. vårt begrepp för “människa” är i sig en sida av vad vi 
menar med moral - “människa” är t.ex. inte ett rent biologiskt begrepp. 
Den som inte inser detta, han missar samtidigt innebörden i begreppet 
moral, menar man i detta perspektiv.37

Om moral är ett förhållningssätt som får sin mening genom mänsk-
liga relationer och de absoluta krav som dessa konstituerar, så blir olika 

34  Det ligger nära till hands att uppfatta traditionell kristendom som en företrädare 
för detta “facittänkande”. Jag har i annat sammanhang argumenterat för att en sådan 
tolkning i sig kan ses som färgad av “facittänkandets förutförståelse”, se Kurtén 1998, 
49–52.
35  Denna fråga diskuteras också av Heiene och Stenseng, se Østnor 2001, 47–70. 
De argumenterar för en tredje position som de kallar “etisk pluralism”. och som de 
menar att möter i mycket av det postmoderna tänkandet. De talar dock i första hand om 
etisk monism, inte om etisk objektivism, som ett alternativ till etisk relativism. I långa 
stycken är jag överens, men vill samtidigt argumentera för en alternativ position på ett 
något annat sätt. Jag är inte helt övertygad om att inte deras sätt att resonera kring etisk 
pluralism versus etisk monism trots allt innebär att också etisk pluralism ses som en 
variant av etisk objektivism (facittänkande).
36  Løg strup 1991, 27.
37  Kurtén 1998, 195.
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former av det goda livet och olika princip er för moraliskt riktiga hand-
lingar endast olika möjliga uttryck för detta grundläggande mänskliga 
förhållningssätt. Sam tidigt avspeglar detta förhållnings sätt något abso-
lut. Det krav som öppnar sig i mötet med en annan människa är, enligt 
detta sätt att se, ofrånkomligt, givet med den mänskliga existensen, och 
kan därför inte relativeras.38 Därvid förutsätts samtidigt att det är ett 
misstag att uppfatta moral som något relativt. Däremot kan konkreta 
ställ ningsta ganden i en bestämd fråga ta sig en rad olika uttryck.

Moraliska kriterier

För att vi skall få ett grepp om olika moralbegrepp räcker det dock inte 
att vi ringat in olika svar på meningsfrågan. I den moralteoretiska dis-
kursen stöter vi, som vi redan varit inne på, också på olika uppfattningar 
om vilka kriterier som gäller när man skall ta ställning till vad som är 
rätt. De förekommande teorierna kan med fördel kategoriseras utifrån 
var de lägger tyngdpunkten i sina resonemang. Man kan utgå från en 
tredelning mellan den handlande, själva den yttre handlingen och dess 
utifrån synliga egenskaper samt som det tredje, de synliga konsekven-
serna av själva handlingen. Den diskussion kring olika normativa krite-

fram till 80-talet fokuserat på själva handlingen och dess reultat. Van-
ligen har man talat om deontologisk etik versus teleologisk etik. Under 
slutet av 1900-talet uppmärksammade man alltmera allmänt subjektet 
som det avgörande för den moraliska bedömningen.39 Man kan vanli-
gen vänta sig att en person som företräder en moralisk objektivism, som 

tenderar mot regeldeontologiska eller någon form av teleologiska re-
sonemang. En person med ansvaretisk utgångspunkt tenderar att lägga 
tyngdpunkten vid det handlande subjektet, medan relativisten godtyck-
ligt kan röra sig mellan olika resonemangsmodeller.

Samtidigt är det viktigt att se att meningsfrågan och kriteriefrågan 
handlar om olika dimensioner. Förståelsen av kriteriefrågan blir näm-
ligen olika i de olika meningsperspektiven. För relativisten framstår 
kriteriefrågan som sekundär. Det handlar snarast om en praktisk fråga 

38  Se Løgstrup 1991, 27–28. Ludwig Wittgenstein har i sin föreläsning om etiken 
tematise rat just moralen absoluta karaktär, se Wittgenstein 1965, 5.
39  En viktig sida av denna diskussion, talet om dygdetik, beandlas utförligt av Göran 
Möller i artikeln “Medborgerliga dygder som uttryck för värdegemenskap” - se Østnor 
2001, 137–150.
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angående vad som i ett konkret fall avgör vilken handling som upp-
fattas som moraliskt acceptabel. Argumenten kan därför variera från 
fall till fall. Ibland kan man argumentera utifrån ändamålet, ibland kan 
handlingens inneboende karaktär vara utslagsgivande, en tredje gång 
kan det vara befogat att argumentera med hänvisning till den handlande 
och dennes motiv eller sinnelag. 

För objektivisten fungerar svaret på kriteriefrågan samtidigt som 
svaret på hela moralens problem. När vi funnit det rätta kriteriet, så 
är moralfrågan i princip löst. Olika tänkare har visserligen formulerat 
olika svar på vad som avgör den rätta handlingen, men de förenas un-
der “facitperspektivet” av föreställningen att det är denna kriteriepro-
blematik som moralen/etiken sist och slutligen går ut på. Utilitaristen 
löser moralens problem genom konsekvenskalkyler. Deontologen for-
mulerar universellt giltiga handlingsnormer och drar slutsatser utifrån 
dem. Men också dygden kan tolkas utifrån facitperspektivet. I så fall 
uppfattas den dygdiga karaktären som medlet till att nå det som är det 
egentligt moraliska: den rätta handlingen. 

Ansvarsperspektivet öppnar för en annan syn på det normativa. Oli-
ka målinriktade resonemang och bedömningar av yttre handlingars ka-
raktär ses närmast som olika sätt på vilket det ansvarsfulla sättet att 
förhålla sig kan ta sig uttryck i konkreta fall. I den meningen betonar 
ansvaretikern den handlande. Men denne bedöms inte i ljuset av objek-
tiva principer, som kunde tillämpas oberoende av dennes egna förhåll-
ningssätt. Det är det ansvarfulla valet i sig som konstituerar det mora-
liskt riktiga handlandet. Detta gör att de normativa kriterierna förlorar 
den centrala betydelse för det moraliska livet som de har enligt den 
objektivistiska synen.

Vi ser alltså att det egentligen endast är i objektivistens perspek-
tiv som frågan om normativa teorier erhåller central betydelse. Det-
ta innebär att innebörden i frågorna angående moraliska kriterier40 är 
olika beroende på respondents/uttolkares grundläggande förståelse av 
moral. Frågan om regelorientering resp. situationsorientering blir där-
med mångtydig på ett okontrollerbart sätt. Den uppdelning mellan en 
“situationsorienterad lyckomoral” och en “regelorienterad traditions-
moral” som Grenholm (och Thorleif Pettersson med en något annan 
terminologi41) ringar in i materialet, blir moraliskt intressant närmast 
i ett objektivistiskt perspektiv. Med en mera relativistisk utgångspunkt 

40  RAMP - frågorna 15, 16 a–g.
41  Se artikel 7 i Gustafsson - Pettersson 2000.
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blir detsamma teoretiskt intressant - som en beskrivning av hur olika 
människor resonerar - men någon moralisk tyngd får resultatet inte. I ett 
ansvaretiskt perspektiv kan de två resonemangsmodellerna tolkas som 
olika sätt varmed olika människor väljer att ge uttryck åt sitt moraliska 
ansvar. Inte heller i det här perspektivet blir de slutsatser man kan dra 
speciellt intressanta med tanke på en bedömning av “det moraliska till-
ståndet” i Norden. En pluralism på kriterienivån säger alltså inte nöd-
vändigtvis mycket om en djupare moralisk gemenskap eller mångfald 
i Norden.

Vi går nu över till de konkreta handlingarnas nivå.

Tolkning av konkreta ställningstaganden

I RAMP-materialet efterfrågas ställningstaganden till en rad olika kon-
kreta problem. Några frågor har tydliga samhälleliga dimensioner och 
berör t.ex. skattefusk och dödsstraff.42Andra frågor är kanske mera in-
dividualetiskt inriktade, såsom frågor kring homosexualitet, abort, rätt 
att begå självmord.43

T.ex. anser två tredjedelar av nordborna enligt enkäten att abort skall 

tredjedelen tar avstånd. Vad säger alltså detta?
I ljuset av vad vi ovan varit inne på kan vi konstatera följande:
Olika personers konkreta ställningstagand en i enskilda frågor säger 

väldigt litet om det ”moraliska tillståndet” i Norden. Samma svar på 
en konkret fråga kan avspegla en rad olika förhåll ningssätt, från likgil-
tighet inför medmänniskor till en stark känsla för det egna ansvaret. Vi 
kan alltså ha en betydande pluralism på det moraliska området, trots 
samstämmighet i en konkret fråga. Men å andra sidan kan en pluralism 
på den konkreta nivån (t.ex. i frågan om abort) vara förenlig med en stor 
samstämmighet i förståelsen av vad moral egentligen handlar om. Olika 
svar på samma fråga säger inte nödvändigtvis något om det allvar med 
vilket den enskilde förhåller sig till sina handlingar. Mycket kommer an 
på med vilket grundläggande moralperspektiv i botten man förhåller sig 
till frågeställningarna. Den tydligt dokumenterade faktiska pluralismen 
på nivån av konkreta ställningstaganden bör alltså tolkas med beaktan-
de av detta.

42  RAMP - frågorna 2–3.
43  RAMP - frågorna 4–5.
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I ett relativistiskt perspektiv betyder inte olika människors 
ställningstagan den annat än att dessa är uttryck för deras individuella 
preferenser, deras personliga ställningstaganden. En annans ställnings-
tagande förstås då enbart som ett alternativ vid sidan av andra. Skill-
naden mellan att välja abort eller inte framstår i princip som parallellt 
med valet mellan Pepsodent och Colgate tandkräm. Mångfalden ses då 
som naturlig och i princip oproblematisk. ”Jag har min moral och du får 
ha din.” Pluralismen på den konkreta nivån är då inget etiskt problem. 
Eventuellt är det ett praktiskt problem. Samhället fungerar bättre ju mer 
samstämmiga folks moraliska ställningstaganden är.

rätt, så uppfattas det som problematiskt att folk tar olika ställning. Alla 
borde kunna enas om en gemensam moralisk hållning. Objektivisten 
som försvarar abort tänker sig att denna lösning (sannolikt) är den enda 
rätta - han har därför föga förståelse för abortmotståndarna. Han kan 
vara beredd att ifrågasätta deras moraliska kompetens. En person som 

med pluralismen angående konkreta frågor.
Intar man ett ansvarsetiskt perspektiv, så hamnar frågorna åter i ett 

annat ljus. Ligger nämligen moralens poäng i människans sätt att för-
hålla sig till livets utmaningar, så förskjuts hela intresset när det gäller 
etik/moral från generella ställningstaganden inför olika tänkta problem, 
till varje människas personliga kamp med de situationer han/hon mö-
ter i livets skiftande skeden. Därmed blir pluralismen i konkreta ställ-
ningstaganden inte något problem i sig. Ansvarsetikern som är öppen 
för abort, ser detta ställningstagande som ett uttryck för en allvarlig 
övertygelse som inte tål relativeras. Trots det kan han vara beredd att 
försvara abortmotståndarens moraliska rätt till sin ståndpunkt. Men det 
innebär inte att han accepterar relativismens ”anything goes” attityd. 
Det väsentliga är den andras sätt att förhålla sig till proble men/frågorna:  
tar han dem som allvarliga frågor eller ser han likgiltigt på dem.Varje 
ställningsta gande, för att det skall ses som ett moraliskt ställningstagan-
de, måste vara förenat med ett allvar som ifrågasätter varje lättvindighet 
i förhållan de till egna eller andras ställningstaganden. Samtidigt proble-
matiserar denna moralförståelse tanken på att mäta etisk eller moralisk 
pluralism genom enkätfrå gor. 

På vilket sätt påverkas slutligen resultatsredovisningen av den håll-
ning forskaren själv tycks inta i förhållande till moral?
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Min bedömning är att han/hon kommer att kommentera svaren olika 
beroende på sitt eget grundläggande perspektiv.

Det ligger nära till hands att tänka sig att ett relativistiskt perspektiv 
döljer sig bakom mycket i den s.k. vetenskapliga värdeneutraliteten. 
Neutraliteten förutsätter en öppenhet för en rad olika hållningar, vilket 
lätt leder bedömningarna i en relativistisk riktning. Detta är ett problem 
i dagens människovetenskaper. T.ex. Grenholm försöker enligt min be-
dömning i sin tidigare nämnda artikel bl.a. komma till rätta med denna 
problematik.

Intar forskaren en objektivistisk hållning, följer lätt att han själv strä-
var till att bli normativ. Om det nämligen är så att vi kunde tala om en 
enda rätt lösning på moraliska problem och forskaren menar sig känna 
till den, så inverkar det naturligtvis på hans sätt att resonera kring re-
sultaten. Och en forskare med detta perspek tiv måste också fråga sig 
vad man kunde göra för att minska pluralismen på den konkreta nivån.

Står forskaren slutligen för ett ansvarsetiskt perspektiv skulle han 
sannolikt ställa frågorna på ett annat sätt än vad som varit fallet i 
RAMP-un dersökningen.

Hur förhåller sig det förda resonemanget till modernitet och sen-
modernitet? Modernitet och senmodernitet som tysta, och eventuellt 
omedvetena, förutsättningar hos olika aktörer tänker jag mig att visar 
sig i moralfrågor på följande sätt: Det objektivistiska sättet att se hör 
samman med moderniteten. Det ansvarsetiska bedömer jag som mera 
senmodernt - det innehåller en tydlig kritisk udd mot försök att objekti-
vera moral som vi möter i moderniteten. Den subjektivistiska och rela-
tivistiska hållningen kan däremot begreppsligt gå att förena såväl med 
ett mera modernt som med ett senmodernt tänkande. Detta komplicerar 
bilden.

Avslutning

Min avsikt har varit att i samband med en diskussion av RAMP-materi-
alet aktualisera betydelsen av vissa grundläggande perspektiv som jag 
kopplat ihop med begreppen modernt - senmodernt. Detta har gett oss 
anledning att problematisera en del begrepp som vi använder i empiris-
ka religions- och livsåskådningsundersökningar. Därmed har talet om 
pluralism inför olika delar av en tros- eller livsåskådning tillförts en rad 
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dimensioner som problematiserar en alltför enkel (men ofta nära till 
hands liggande) tolkning av pluralism i åskådningsfrågor.
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Etik bortom sekulärt och religiöst*

Vid Åbo Akademi hade vi under 2000-talets första decennium ett mång-
vetenskapligt samarbete kring miljöfrågor. Vi som deltagit har funnit att 
mångvetenskaplighet inte är tillräckligt ifall vi skall nå fram till håll-
bara nya resultat – både kunskapsmässigt och praktiskt. Med mångve-
tenskaplighet avser jag att olika discipliner presenterar sina speciella 
resultat kring miljöfrågor utan att försöka integrera andra discipliner 
och deras resultat.

Vi har funnit att vi skulle behöva en ny form av tvärvetenskaplighet 
ifall vi anser att miljöfrågorna är angelägna. Exakt vad detta nya kunde 
innebära har ingen av oss kunnat ringa in tydligt. Vi har dock ett mindre 
projekt på gång med denna tvärvetenskapliga ambition. I det deltar bio-
loger, samhällsvetare och etiker. Projektgruppen deltog i en tävlan inom 
Åbo Akademi om s.k. spetsenhetspengar våren 2009. Tyvärr ställde sig 
utvärderarna kallsinniga till vår idé. Resultatet är att de olika ämnesfö-
reträdarna därefter dragit sig tillbaka in i sina intradisciplinära revir för 
att göra insatser på mera säkra och trygga forskarmarker. 

Jag berättar det här för att det pekar på ett centralt problem i det sam-
hälle och den kultur som moderniteten skapat. Problemet visar sig bl.a. 
i det sätt på vilket vetenskapens olika delar idag fungerar.

Vid vår planering av tvärvetenskap har vi kommit att notera de vid-
sträckta konsekvenserna av den funktionella differentiering som det 
moderna samhället genomgått. Många sociologer har varit överens om 
att samhället är differentierat i olika funktioner som fungerar mer eller 
mindre autonomt i förhållande till varandra. Vi har rättsväsendet som är 
specialiserat på rättvisa och lagtolkning; vi har företag och ekonomer 
som tar hand om ekonomisk utveckling; vi har politiska institutioner 
som strävar efter och fördelar makt; vi har ett vetenskapligt samfund 
som står som garant för den för tillfället säkraste kunskapen; vi har etis-
ka konsulter som vill erbjuda oss de rätta lösningarna; vi har religiösa 

*Ursprungligen publicerad i E Namli et al. (red.), Etiska undersökningar. Om sam-
hällsmoral, etisk teori och teologi. Uppsala: Uppsala Studies in Social Ethics 40, 2010, 
ss.315–336. Boken är en festskrift till professor Carl-Henric Grenholm.
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institutioner som tar hand om människans religiösa behov; vi har ett 
sjukvårdssystem som tar hand om vår ohälsa o.s.v.

Vid närmare betraktande blir det rätt klart att det sätt på vilket ve-
tenskapen är uppbyggd, är med och både skapar och förstärker denna 
sektorisering. Forskarna är experter på allt smalare sektorer. De vet allt 
mera om allt mindre. Utanför akademin kan de därför inte bidra med 
mer än ytterst små pusselbitar som vanligen betjänar begränsade sek-
torer.

Men vi stöter på en sektoriserad verklighet också inom varje individ. 
I det moderna samhället tycks vår identitet alltmera splittras i en lång 
rad olika delar som lever sida vid sida och aktualiseras endast i vissa 
situationer och sammanhang. Sociologer talar om olika roller som en 
person kan inta, beroende på sammanhang. Som familjefar uppfattar 
jag mig själv på ett annat sätt än då jag fungerar som universitetslärare. 

På fritiden är han en annan människa. En domare resonerar på ett sätt i 
rättssalen och kan tänka och handla på ett annat sätt utanför denna sal. 
En politiker resonerar i viktiga frågor utifrån partiets bästa, inte nöd-
vändigtvis med tanke på det bästa för den konkreta fråga som är under 
övervägande o.s.v.1

Den nämnda splittringen har också berört religionens plats. Då det 
differentierade samhället vuxit fram har religionen alltmera upphört 
att ha någon betydelse inom en lång rad samhälleliga institutioner och 
funktioner. Sekulariseringsbegreppet har använts för att fånga in just 
en sådan process. Som bakgrund för det följande vill jag peka på tre 
dimensioner i denna utveckling.

För det första har religionen (kristendomen) från att ha stått för ett 
holistiskt perspektiv, som gällt alla sidor av mänskligt liv och av mänsk-
ligt relevant verklighet, allt mera fått stå för en existensförståelse med 
en begränsad räckvidd i människors konkreta liv.

För det andra har vetenskaperna som behandlar religion vanligen 
förstärkt denna utveckling. Sättet på vilket religionen har behandlats 
vetenskapligt har bekräftat synen på religion som hemmahörande en-
bart inom en speciell sektor i mänsklig verklighet.

Slutligen, för det tredje, har den indelning mellan religiöst och pro-
fant som sålunda varit tydlig i samhällelig offentlighet, gått igen i indi-
vidernas självförståelse. Många religiösa människor tycks ha svårt att 
1  Den här uppdelningen passar som hand i handske med Martin Luthers lära om per-
son och ämbete. Den har därför inte haft svårt att slå rot i de nordiska samhällena. Se 
Grenholm 2001.
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se något tydligt samband mellan sin religiösa tro och hur de fungerar 
inom samhällets olika sektorer utanför det kyrkligt religiösa. Det här 
har i stigande grad även kommit att gälla folks etiska uppfattningar. 
Också dem ser de oberoende av en eventuell gudstro.

Dessa konsekvenser av den moderna utvecklingen ställs i dag i frå-
ga på många olika sätt. Denna kritik är en sida av det vi kan kalla en 
senmodern situation. För oss teologiska etiker innebär det här intressan-
ta intellektuella utmaningar. Carl-Henric Grenholm har tampats med 
frågan om förhållandet mellan religion och moral, och mellan allmän-

Detta problemområde har betydelse för både samhällsliv och privatliv. 
Grenholm har bearbetat frågorna på båda plan i den relativt färska bok-
en, Bortom humanismen (2003). I det följande tar jag upp några av de 
trådar han nystar.

Grenholms etik bortom humanism

Det lutherska tänkandet har traditionellt anslutit sig till idén om den 
naturliga lagen. Denna innebär att människan som moralisk varelse ge-
nom sin i skapelsen givna natur delar en moralisk medvetenhet med 
varje annan människa. Moraliska frågor hör primärt till det allmän-

Europa har därför rätt långt kunnat accepteras av lutherska teologer.2 
Här kommer Grenholms angelägna bok in på spelplanen. Han frågar 

sig i vilken utsträckning ett kristet etiskt tänkande faktiskt kan förutsät-

av livssyn kan delta på samma villkor, och där man kan räkna med att 
kunna enas om en universellt riktig etisk uppfattning.

Det utmanande i Grenholms bok är därför att han tar avstånd från 
modernitetens tro på ett universellt moraliskt förnuft som förenar oss 
människor och som skapar förutsättningen för en i princip global etik, 
med betydelse såväl för varje individs privatliv som för det offentliga, 
politiska livet.

Grenholms framställning inleds med en kritisk presentation av 
grunddragen i det moderna humanistiska tänkandet. Han nämner fem 
kännetecken som förenar en rad sinsemellan delvis olika etiska synsätt 

2  Se Grenholm 2001 samt Hallamaa 2001.
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på liberalt humanistisk grund: 1. Människan själv är måttstocken för 

bygger i grunden på det mänskliga förnuftet. Insikt om gott och ont 
når man genom rationella överväganden. 3. Resonemanget vilar på en 
tanke om alla människors lika värde. Människan är fri och rationell och 
hon äger vissa rättigheter. 4. Etiken är antropocentrisk. Värdefullt i sig 
är endast det som är gott för människan. 5. Etiken är universellt giltig, 
inte kontextuell eller relativ.3

Det är i relation till dessa drag i ett modernt humanistiskt tänkande 
som Grenholm vill ringa in en syn som han själv kan stå för – som teo-
logisk etiker. Han kallar den en kristen etik bortom humanismen.

I sin bok genomför Grenholm som i många av sina tidigare böcker, 
en initierad och detaljerad begrepps- och argumentationsanalys. Boken 
är uppbyggd på ett sätt som klargör en rad centrala villkor för en kris-
ten moral idag. Han går igenom olika etiska teorier och börjar med en 
sekulär humanistisk syn samt en kristen (romersk katolsk) naturrätts-
lig uppfattning, vilka vardera anses omfatta en etisk universalism. Men 
framför allt diskuterar han olika former av etisk kontextualism, i en 
första omgång Stanley Hauerwas ”renodlade etiska kontextualism” och 

4 
Grenholm bejakar kontextualismen och säger nej till tanken på en 

etisk universalism, men kritiserar både Hauerwas och Gustafson bl.a. 
för att den kontext de betonar är alltför begränsad och för att betydelsen 

(hos Hauerwas starkare än hos Gustafson).5 Ett bredare kontextbegrepp 

lösning som Grenholm själv vill omfatta möter han tydligast hos femi-
nisten Sharon Welch, som i sin tur är påverkad av Seyla Benhabib och 
Jürgen Habermas.6

-
lemma idag.7 En kristen etik tar avstånd från en humanistisk etisk tradi-
tion som starkt präglat det västerländska etiska tänkandet. Det betyder 
ett nej till en etisk universalism. För att inte hamna i en fullständig 
relativism, lyfter Grenholm fram att den form av kontextualism som 

3  Grenholm 2003, 64–65.
4  För de två termerna, se Grenholm 2003,166. I det följande refererar jag i texten till 
boken Bortom humanismen med ’Grenholm 2003’.
5  T.ex. Grenholm 2003, 130–131, 169.
6  Grenholm 2003, 197–198, 237–238, 250.
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han förespråkar för den kristne framför allt leder till en kunskapste-
oretisk relativism. Denna innebär, enligt honom, att vår förståelse av 
etisk rationalitet är beroende av den kontext vi ingår i. Han skiljer dock 
mellan två former: den första (’renodlad etisk kontextualism’) innebär 
att varje sammanhang är fullständigt autonomt, att man inte kan beakta 

-

är uteslutet att etiska argument kan förena människor över kontextgrän-
serna. Grenholm ansluter sig till den senare uppfattningen.8

Grenholm tar samtidigt avstånd från en normativ etisk kontextua-
lism och en värdeontologisk etisk kontextualism. Dessa skulle vardera 
innebära att något som är sant (acceptabelt, rätt) i ett sammanhang sam-
tidigt med rätta kunde anses vara osant (oacceptabelt, orätt) i ett annat 
sammanhang. Följden skulle bli att varje sammanhang skulle fungera 
utan egentlig möjlighet till kommunikation över kontext-gränserna.9 

att två olika moraliska ståndpunkter i samma fråga vardera kan vara 
välgrundade och därför samtidigt acceptabla utan att vi därmed skulle 
hamna i en inkonsistent uppfattning.

Grenholm tar vidare intryck av kritiken mot modernitetens förnuft-
stro hos en rad postmoderna etiker. Han instämmer i en kritik av ett 
opartiskt, universellt, praktiskt förnuft. Han instämmer vidare i en post-
modern kritik av en essentialism i människosynen, som skulle fungera 
som grund för en universalistisk syn i etiken. Detta förenar han med en 
tanke på att varje människa genom tillhörighet till en speciell tradition 

-
naden av en universell antropologi behöver inte leda till en fullständig 
avsaknad av en koherent identitet. Den postmoderna kritiken får sedan 
Grenholm att förkasta idén om etiska experter som normativt kan tala 
om för samtiden vad man moraliskt är förpliktad att göra.10 

Grenholm kan sägas avvisa huvudsynsättet inom modern anglosa-
-

salism, från det universella förnuftets avgörande betydelse, från tanken 
på en för alla människor gemensam syn på människan, samt från ett 
betonande av människans värde på bekostnad av övrig natur.11 Han vill 
trots allt inte helt släppa en humanistisk tradition. Han håller fast vid 

8  Grenholm 2003, 243–245.
9  Grenholm 2003, 247, 249.
10  Grenholm 2003, 251–254.
11  Grenholm 2003, 254–256.
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att en del av de kriterier som kan anföras i en diskussion kring en etisk 
fråga är oberoende av sammanhang. Detta är en förutsättning för en 
kontextövergripande etisk dialog, enligt honom. Också ett visst etiskt 

-
iskas lika värde, på godhet som ett för alla eftersträvansvärt mål samt 
på rättvisa.12 

Denna dubbelhet i förhållande till modernitetens universalistiska 
strävan leder sedan Grenholm till att en kristen etik måste anknyta till 
något allmänmänskligt genom att kombinera allmänt förnuftiga skäl 
med speciella uppenbarelsebaserade skäl när den kristna etiken formas. 
En (teologisk) motivering ligger i den kristna människosyn som inte 
den moderna humanismen nödvändigtvis delar. Grenholm talar här om 
människans brist, d.v.s. hennes tendens både att göra felaktiga moralis-
ka bedömningar och att handla på ett moraliskt felaktigt sätt. Humanis-
tiska teorier är på denna punkt alltför optimistiska i synen på människ-
an, menar han. Men Grenholm delar inte heller vissa teologiska etikers 
strävan att fullständigt utdöma den sekulära, icke-kristna människans 
förmåga såväl till rätt moralisk insikt som till rätt moraliskt handlan-
de.13 Resultatet blir alltså ett både-och.

Av dessa skäl menar jag att en teologisk anknytningsetik framstår som 
den rimligaste uppfattningen. Den förenas för det första med en män-
niskosyn som stämmer överens med både kristen idétradition och nuti-
da erfarenheter. Det är en realistisk människosyn som räknar med både 
människans möjligheter och hennes begränsningar. Det förhållande att 
alla människor är skapade till Guds avbild innebär enligt kristen män-
niskosyn att vi alla har en viss förmåga till moralisk insikt. Samtidigt 
innebär människans synd och ofullkomlighet att vi också behöver en 
viss vägledning av den gudomliga uppenbarelsen.14 

Konklusionen blir att uppenbarelsen ger en moralisk insikt som vi inte 
skulle känna till på annan väg. Därmed är också innehållet i en kristen 
moral en blandning av sådant som är gemensamt med andra ”etiska 
modeller” och av vissa särskiljande drag. Grenholm tar avstånd från 
tanken på en fullständig identitet mellan kristen etik och andra etiska 
teorier, samt från en fullständig kontrast mellan kristet och icke-kristet 
i ett etiskt samtal.15

12  Grenholm 2003, 256–257, 262–264. 
13  Grenholm 2003, 258–259.
14  Grenholm 2003, 260.
15  Grenholm 2003, 262–263.
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När Grenholm skall fånga in vari det unika innehållet består lyfter 
han fram bilden av den historiska personen Kristus. Kristus fungerar 
som förebild för ett gott mänskligt liv. Men denna förebild tänker sig 
Grenholm talar framför allt till den kristne. Den gäller för den kristna 
människan såväl på det privata planet som i hennes offentliga roller.16

Bilden av denne Kristus kan ge en djupare förståelse av vad omsorgen 
om andra människor innebär, därigenom att denna omsorg innefattar 
en självuppoffring för andras skull. Den kan ge en djupare förståelse 
av vad ett gott mänskligt liv innebär, eftersom mänskligt självförverk-
ligande här relateras till gemenskapen med Gud. Den kan också ge en 
djupare förståelse av vilka slags personer det är önskvärt att vi blir, 
eftersom bilden av Kristus framför allt kan förstås som en bild av vilka 
karaktärsegenskaper som är goda.17

Den sista sidan i Grenholms bok ger sedan en god sammanfattande be-
skrivning av hur han vill lösa det problem som är föremål för den här 
artikeln:

Min tes i denna studie är sålunda att kristen etik är en etik bortom hu-

etik och en godtagbar utformning av en kristen etik. Det gäller etikens 
innehåll, en strävan efter en förnuftig dialog över kontextgränserna, och 
en gemensam kritik av en alltför långt gående relativism. Samtidigt är 
emellertid kristen etik en etik bortom humanismen i tre avseenden.

För det första är en rimlig utformning av en kristen etik inte en etisk 

vissa kriterier på etisk rationalitet som varierar mellan olika kontexter.
För det andra är en rimlig utformning av kristen etik inte en för-

nuftsbaserad etik. […] Vi behöver också vägledning av uppenbarelsen i 
Kristus för att nå moralisk insikt.

För det tredje har en rimlig utformning av kristen etik ett innehåll 
som delvis går utöver innehållet i en humanistisk etik […] det radikala 
kärleksidealet. […] Detta ideal ger en bild av ett gott mänskligt liv som 
är bortom humanismen.18 

Jämför vi Grenholms position med den bild av det moderna sektori-
serade samhället som vi inledde artikeln med, så kan vi göra följande 

Den moderna föreställningen om en universalism i människosyn 
och i etiskt tänkande, kunde ses som ett försök att övervinna de pro-
blem som differentieringen i det moderna samhället har åstadkommit. 
16  Grenholm 2003, 267.
17  Grenholm 2003, 270.
18  Grenholm 2003, 271.
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Humanismen så som Grenholm förstår den kan uppfattas som en teori 
vars uppgift är att skapa en holistisk förståelse av verkligheten och av 
människan i alla hennes relationer. Denna holism byggs upp av ett li-
beralt humanistiskt tänkande där individen som en rationell varelse står 
i centrum. Tanken på en naturlig morallag som förenlig med detta ge-
mensamt mänskliga förnuft ingår i denna modernitet. Därmed undviker 
moderniteten (i denna form) att hamna i en radikal etisk relativism. Ga-
rantin mot relativismen är tron på förnuftet. Men samtidigt har samma 
modernitet förvisat religionen till en privat sfär.

I och med att Grenholm överger denna liberalt humanistiska syn 
uppkommer frågan om vad människans moral kan vila på. Om inte för-

då någon annan nyckel? En återgång till det kristna enhetssamhällets 
kristet förankrade konsensus är i vilket fall som helst inte en möjlig lös-
ning. Alltför många människor förhåller sig likgiltiga till religion och 

Våra dagars mångkulturella samhällen medför då att någon form av 
kontextualism är nödvändig. Och Grenholms bok går ut på att ringa in 
en ”rimlig form” av kontextualism. Lösningen nås dock genom att han 
fasthåller vid en dualism mellan sekulärt och religiöst som, såvitt jag 
kan se, inte hjälper till att överbrygga uppdelningen mellan samhälls-
sektorer som stat (politik) och kyrka (religion).

Den fråga jag därför närmare vill fundera över är i vilken utsträck-
ning Grenholm faktiskt lyckas lösgöra sig från moderniteten och de 
villkor för en acceptabel etisk hållning som denna ställer upp. Min be-
dömning är att dagens situation kräver en ännu radikalare uppgörelse 
med det moderna tänkandet. I varje fall om vi skall komma ifrån den 
sektorisering av verklighet, samhälle och varje person som präglat det 
moderna samhället och övervinna religionens privatisering och sektori-
sering. Jag vill framhålla att en sekulär moral och politik är lika bunden 
av en partikulär livssyn, som en kristen moral och en kristen politik. En 

person. Det primära problemet idag är det tolkningsföreträde det seku-
lära förnuftet lyckats tillskansa sig.
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Etik bortom religiöst och sekulärt

Fokus i Grenholms bok är en teoretisk och argumentativ behandling av 
och förståelse för etik. De olika positioner som han går igenom upp-
fattas som teoretiska alternativ vilka bearbetar samma uppgift på i det 
stora hela samma sätt. De fyra problemområden han behandlar gäller 
samtliga ett sökande efter en etik som kan skrivas ut i ord: handlar 
etiken om något som är möjligt att formulera universellt eller endast 
kontextuellt? Bygger en kristen etik enbart på förnuft eller också på 
andra, inomreligiösa kriterier? Vilka typer av argument kan underbygga 
en kristen etik? Vilket blir (det teoretiskt formulerbara) innehållet i en 
kristen etik?19 

Det här är rätt naturligt eftersom Grenholm skriver vetenskapligt som 
professor i etik vid ett universitet. Vetenskaplig forskning eftersträvar 
teoretiska beskrivningar med vars hjälp vi människor kan behärska och 
förstå olika sidor av verkligheten och av mänskligt liv. Vår akademiska 
värld är samtidigt i hög grad färgad av en rad självklara förutsättningar 
i det moderna projektet. Hit hör, som jag försökt aktualisera i början 
av denna artikel, bl.a. en differentiering av tillvaron som återverkar på 
uppbyggnaden av samhället, vetenskapen och av individen som person. 
Vi har en samhällelig uppdelning mellan bl.a. universitet och kyrka, 
mellan stat och universitet, mellan kyrka och stat. Och vi har en liknan-
de uppspjälkning bl.a. mellan religion och politik, mellan religion och 

Det sagda är inte i första hand ett empiriskt påstående som måste be-
kräftas genom sociologiska eller psykologiska undersökningar för att 
vinna bifall. Det handlar om ett begreppsligt konstaterande, vars giltig-
het visar sig i det språk och det sätt att leva som vi kan notera genom 
enkla iakttagelser och resonemang. Argumenten och beskrivningarna 
bör i sig vara övertygande, ifall dylika påståenden skall anses giltiga.

Genom att lyfta fram en bild av vår nuvarande situation som tar upp 
andra aspekter än de som Grenholm aktualiserar genom sitt val av ord 
och resonemang, vill jag peka på en ännu radikalare omprövning än 
hans av den kristna etikens villkor idag.

En viktig distinktion i Grenholms framställning är uppdelning-
en mellan kristet (religiöst) och allmänmänskligt (sekulärt). Den här 
uppdelningen har präglat stora delar av den moderna tiden och av den 
moderna människans självförståelse. Det är inte en uppdelning som 

19  Grenholm 2003, 16.
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primärt emanerar ur ett religiöst eller kristet tänkande.20 Uppdelningen 

samhället och av den vetenskapligt baserade verklighetsförståelsen.

har därvid getts tolkningsföreträde. En förståelse av verklighet och 
mänskligt liv som motiveras av vetenskaplig kunskap och av ett förnuft 
som man uppfattat som allmänmänskligt betraktas som den självklara 
utgångspunkten. Varje livstolkning bör därför positionera sig i förhål-
lande till dessa självklarheter.

Man kan förstå Grenholms bok utifrån det här resonemanget. Det 
skulle då betyda att vissa självklara moderna tolkningsramar är med 
och avgör vad som är möjligt och kan anses giltigt utan att dessa behö-
ver tematiseras.

är ofta något radikalare. Den viktigaste innebörden i dagens nyare tan-
keströmningar är, såvitt jag kan se, att dessa riktar ett kritiskt ljus mot 
sådana självklarheter i det moderna samhället. Här skall jag rikta ljuset 
mot uppdelningarna mellan religion, moral och politik och antyda hur 
sådana uppspjälkningar kunde överbryggas. Jag tar upp två tanketrådar: 
innebörden i Stanley Hauerwas teologiska etik samt William T Cava-
naughs omprövning av de moderna begreppen stat och kyrka.21

Grenholm presenterar Hauerwas som en narrativ dygdetiker. Han 
-

ner anledning till invändningar. Han skriver bl.a. att Hauerwas står för 
en renodlad kunskapsteoretisk relativism, d.v.s. tanken att det enbart 
är inom ramen för ett bestämt sammanhang som man kan ta till sig en 
etisk sanning. Grenholm kritiserar det här för att förhållningssättet till 
den egna traditionen blir alltför okritiskt samt för att en dialog med 
representanter för andra livshållningar blir svår – för att inte säga omöj-
lig. Vidare ser Grenholm en alltför pessimistisk människosyn samt en 
alltför exklusiv syn på kristen etik i förhållande till icke-kristna synsätt 

20  Också om den tidiga kristna kyrkan kunde göra en stark åtskillnad mellan kristet 
liv och världen, så handlade det inte primärt om två jämlika storheter, som accepterades 
som alternativ. Det handlade om en, ur kristen synpunkt, sann respektive falsk bild av 
verkligheten.
21  Resonemanget i det följande har jag delvis utvecklat i några andra artiklar. Se Kur-
tén 2007; Kurtén 2010; Kurtén & Päivänsalo 2011.Min framställning angående Hau-
erwas bygger jag fr.a. på Hauerwas1999; Hauerwas 2002; samt Hauerwas S – Coles R 
2008. Framställningen om Cavanaughs tankar utgår fr.a. från Cavanaugh  2007; Cava-
naugh 2008; samt Cavanaugh 2009. I denna framställning anför jag inte sidreferenser 
förutom vid direkta citat samt vid några mera detaljerade nyckelresonemang.
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som svagheter. Han avslutar sin analys av både Hauerwas och James 
McClendon med följande: 

Etiken hos Hauerwas och McClendon kan sägas vara sekteristisk i det 
avseendet att den inte är tillgänglig för andra än dem som tillhör kyrkan 
som gemenskap. Dessutom ger deras dygdetiska teori ett otillfredsstäl-
lande svar på frågan om vad som utmärker en rätt handling.22

I det stora hela är Grenholms analys, enligt min bedömning, helt kor-
rekt, givet de utgångspunkter som han har för analysen. Däremot fångar 
den inte in hela bilden av Hauerwas sätt att tänka. Analysen innebär ett 

språk som i sig är främmande för Hauerwas själv. Frågan är om inte 
något väsentligt försvinner i samband med denna översättning.

Jag tror man måste förstå Hauerwas utifrån den akademiska och sam-

stat framstår genom sitt agerande, är ett levande bevis på den liberala 
demokratiska idéns ofullkomlighet. Denna idé har blivit en täckmantel 
för en vålds- och maktpolitik som är svår att komma åt på grund av den 
liberala retoriken. Det här leder till en viss uppgivenhet hos Hauerwas 
inför tanken på ett universellt moraliskt förnuft, som på rationella grun-
der kunde nå fram till lösningar på mänsklighetens brännande problem 
både samhälleligt och individuellt.

Problemet ligger, enligt min tolkning, delvis i samhällets sektori-
sering. Den har möjliggjort framväxten av en politisk verklighet där 
varken moraliska eller religiösa överväganden haft något starkt utrym-
me. Sektoriseringen har vidare både återspeglat och bidragit till en upp-
spjälkning mellan religion och moral. Den sekulära livsförståelse, som 
människorna som lever i den sekulära samhällsformen de facto utgår 
ifrån i sin dagliga språkanvändning, har medfört att det mesta av våra 
överväganden görs utan religiösa övertoner. Det här syns i sin tur i mo-

-
tiva moralteorier utifrån allmänmänskliga, sekulära premisser. Karak-
teristiken gäller också våra nordiska samhällen. Framför allt är det ett 
allmänmänskligt, praktiskt förnuft som man har velat se som en led-
stjärna, vilket raden av deontologiska och utilitaristiska teorier visar. I 
den mån moraliska överväganden har betydelse i dagens nordiska sam-

22  Grenholm 2003, 131.
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drag tycks gå hand i hand med en självförståelse hos varje individ där 
religionen blivit något privat, utan egentlig betydelse i offentligheten.

Det är mot den bakgrunden jag vill förstå Hauerwas poängtering av 
dygdetik och narrativ teologi. Varje försök att presentera och diskutera 
etiska frågor på den moderna diskursens villkor tycks hamna i en rad 
uppspjälkningar som inte kan överbryggas. En av dessa uppspjälkning-
ar gäller religion versus moral/etik. Ett sätt att ta sig ur denna låsning är 
att förstå individens plats i samhället och hennes betydelse för förståel-
sen av verkligheten. 

om metaetisk förståelse av det moraliska språket eller om utvecklandet 
av normativa etiska teorier på rationella grunder, innebär Hauerwas be-
toning av subjektet och dess dygdiga karaktär något helt annat. Hans 
synsätt understryker betydelsen av en persons hela sätt att leva, formu-
lera sig och handla.

En sådan helhetsförståelse av en människa kan inte fångas in genom 
vetenskapliga teorier. Den blir mest begriplig genom personens livsbe-
rättelse. Den moraliska poängen i en berättelse ligger i första hand i ett 
perspektiv hos första person. Min livsberättelse klargör för mig vem jag 
är som moralisk person. Vem jag är visar sig i hur jag förhåller mig till 
andra människor och till mitt eget handlande. Andra människor reage-
rar i sin tur på mig och mina handlingar som de moraliska personer de 
blivit och är.

Varje försök att skapa rationella och generella teorier av detta tycks 
leda till en analytisk uppspjälkning av en helhet på ett sätt som medför 
att något väsentligt går förlorat. Personen som religiös varelse kan inte, 
så som den moderna analysen skulle förutsätta, skiljas från personen 
som politisk, ekonomisk eller moralisk varelse. Denna insikt, om man 
accepterar den, tycks medföra att en religiös livssyn har svårt att leva 
vidare, om man inte radikalt ifrågasätter den sekulära kulturens tolk-
ningsföreträde i olika moraliska och samhälleliga frågor. Det verkar 
vara så att så fort man tillåter sig att resonera med en sekulär förnufts-
baserad livsförståelse som premiss, så har möjligheten till en holistisk 
religiös livsförståelse i själva verket gått förlorad. Religion kan leva 
kvar, men närmast i en marginaliserad och privatiserad form.

Grenholm försöker fånga in olika möjligheter att sammanföra kris-
ten etik med en human etik bl.a. med hjälp av de tre alternativen ”iden-
titetsteori” (kristen etik är innehållsligt det samma som humanistisk 
sekulär etik), ”kontrastteori” (kristen etik är till innehållet något helt 
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annat än humanistisk etik) samt ”kombinationsetik” (kristen etik över-
ensstämmer delvis med annan etik, men står samtidigt för något unikt 
och eget).23 Ifall man ser tredelningen som giltig, så kan Hauerwas re-
sonemang uppfattas stå för en kontrastteori vilken samtidigt försvårar 
möjligheten till kommunikation med andra än dem som tillhör samma 
religiösa gruppering. 

Tredelningen lyfter fram dualismen mellan religiöst och sekulärt 
som något meningsfullt och som en användbar analytisk kategori. Ifall 
man inte accepterar denna dualistiska utgångspunkt blir situationen en 
annan. Uppdelningen tycks bottna i en sekulär förståelse som den själv-
klart allmänmänskliga.  Det här är begripligt. Det handlar om en förstå-
else som troligen alla vi västerländskt skolade akademiker har lärt oss 
att acceptera. En senmodern kritiker som Hauerwas frågar dock varför 
detta skulle vara självklart.

Alternativet är inte att en religiös förståelse istället borde vara det 
självklara. Också med den utgångspunkten kunde Grenholms tredel-
ning fungera. Alternativet är att man förklarar att uppställningen i grun-
den leder i en felaktig riktning. Det moraliskt centrala skall sökas bort-
om uppdelningen sekulärt och religiöst.

Det här kan bli möjligt ifall man släpper den kognitiva inriktning 

religion och moral. Det religiösa och det moraliska språket kan förstås 
på ett sätt som inte primärt leder till semantiska, ontologiska och epis-
temologiska frågeställningar. Exempel på ett annat sätt att närma sig 

att de (av honom själv konstaterade) intryck som han tagit av Ludwig 

För Hauerwas är det då centralt att betona varje människa som en 
moralisk varelse i en holistisk bemärkelse. Moralen och det etiska tän-
kandet kan inte externaliseras och omformas i teoretiska, förment ob-
jektiva, resonemang och kalkyler. Moralen måste istället förstås som 
internt förbunden med den enskilda individen och hela hans eller hen-
nes livssituation. Som personer möter vi varandra i olika sammanhang 
i samhälle, kultur och kyrka. Och där bär vi med oss hela vårt jag – inte 
bara en del av personligheten. Och vi reagerar på andra personer i ljuset 
av vad vi ser i mötet med dem – inte med hjälp av abstrakta teorier.

I dessa möten är inte en uppdelning mellan religiöst och sekulärt 
av primär betydelse. Detta hindrar inte att det faktum att en person är 

23  Grenholm 2003, 261–262.
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kristen, muslim, ateist m.m. kan ha en betydelse för hur individen ifråga 
handlar. Men det är inte det mest grundläggande i det spel som utspe-
lar sig i människors möte. Det mest grundläggande är hurudan person 
individen genom sitt handlande visar sig vara, i egna och andras ögon.

Ifall man förstår det moraliskt och etiskt betydelsefulla så som Hau-
erwas, så betyder det att etiska teorier som formuleras i ett tredje per-
sons perspektiv kan bli problematiska och i vilket fall som helst är se-
kundära i förhållande till det moraliska spel som utspelar sig i konkreta 
mänskliga relationer.

Ett betonande av dygd och karaktär vid förståelsen av en moralisk 

lyfts fram som en isolerad person. Avgörande för varje människas livs-
historia är de sammanhang i vilka personen ingår. Av den anledning-
en blir t.ex. kyrkan och den kristna gemenskapen av central betydelse 
för en kristen människas etiska ställningstaganden. Och Hauerwas vill 
stärka betydelsen av den kyrkliga gemenskapen för de kristna människ-
ornas moraliska liv. Ett centralt problem ser han därvid i den liberala 
kulturens betonande av individen som en fullständigt autonom varelse, 
utlämnad enbart åt ett förnuft som han eller hon i princip delar med 
varje annan människa (enligt den liberala modernistiska teorin).

En bekräftelse på att Hauerwas resonerar enligt dessa linjer kan vi 
få t.ex. då han diskuterar hur man för en moralisk tradition vidare. Den 
bild han tar till är långt ifrån det moderna samhällets föreställning om 
oss människor som autonoma individer vilka självständigt, ur en rad 
alternativa teorier, kan välja de etiska principer som man vill följa. I 
Hauerwas beskrivning blir den sociala gemenskapen konstitutiv för in-
dividens karaktärsbygge.

Hauerwas egen far var murare. Och Hauerwas använder bilden av 
hur man kan lära sig att mura, för att belysa hur moral lärs ut – och in. 
Man kan inte lära sig att mura på teoretisk väg, utan endast genom att 
mura själv. Denna inlärning kräver förstås inte bara att man praktiskt 
lär sig hantverket. Man blir också tvungen att lära sig ett helt språk som 
hör ihop med murandet, namnen på de olika verktygen, benämningar på 
olika tegel och murbruk o.s.v. Och för allt detta krävs en inlärning där 
en mästare initierar en i murandet konst.

Att växa till en moralisk person har beröringspunkter med att ut-
vecklas som murare, konstaterar Hauerwas.24 Det här kan missförstås. 
Det ligger nära till hands att förstå det så att det moraliska livet står för 

24  Hauerwas 1999, 101–103.
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sin egen sektor, och att vi därför behöver fostras till att fungera väl i 
denna sektor – på ett liknande sätt som en mästare lär ut ett speciellt 
hantverk.  Men Hauerwas påpekar att sambandet mellan moral och att 
lära sig mura eller, för den delen, att lära sig spela korgboll m.m. är 
fastare än så. Det är i samband med dylik inlärning i olika färdigheter 
som vi också utvecklas som moraliska varelser. Idén om moral som ett 
eget område hör till modernitetens missbedömningar. Moral är något 
som ingår i alla mänskliga sammanhang. ”Mästaren” i moral fungerar 
därför på ett delvis annat sätt, men hon eller han behövs.25 Här markerar 
Hauerwas en skillnad i förhållande till det liberala samhällets s.k. de-
mokratiska utgångspunkter.

It is interesting in this respect to contrast this notion with the modern 
democratic presuppositions. For as I noted above, the accounts of mora-
lity sponsored by democracy want to deny the necessity of a master. It is 
assumed we each for ourselves have all we need to be moral.26

Den lärare som behövs när vi initieras in i en moralisk gemenskap är, 
när det gäller en gammal tradition, inte någon godtycklig, självutnämnd 
auktoritet. Auktoriteten vilar i en längre tradition, som historiskt utveck-

faller traditionen ytterst tillbaka på Bibelns berättelse. Därifrån hämtar 
läraren sin auktoritet.27 Här vill Hauerwas understryka en kontrast i för-
hållande till upplysningen.

The Enlightenment tried to show that the mind was immediately app-
ropriate to a factual world without training. In contrast, our minds are 
adequate to that which we come to know only by being formed by the 
skills and practices of a tradition. Such training, of course, not only 
transforms us but transforms what it is that we think we need to know. 
That is why there can be no knowledge without appropriate authority.28

En kristen person är i det här ljuset inte en annorlunda människa än 
icke-kristna. Men en kristen person är en person vars karaktär är präg-
lad av att han eller hon har del i en kristen gemenskap samtidigt som han 
eller hon har del i en mängd andra sammanhang där också icke-kristna 
personer ingår.

25  Hauerwas 1999, 107.
26  Hauerwas 1999, 102.
27  Hauerwas 1999, 105–106.
28  Hauerwas 1999, 105.
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Den som vill förstå vad som är speciellt med ett kristet liv kan å ena 
sidan se dess återsken i de konkreta liv som kristna människor lever. Å 
andra sidan kan hon försöka förstå detta liv bättre genom att själv bli 
delaktig i bön, gudstjänstsliv m.m. Men hon kan inte lära sig vad det 
handlar om enbart på teoretisk väg. Ord som ”skapad varelse”, ”synd” 
m.m. kan vi fullt ut lära oss endast genom sådant deltagande.29

Omprövning av stat och kyrka

Jag har försökt peka på hur vi med hjälp av Hauerwas kan få syn på ett 
sätt att förstå kristen etik som riskerar att gå förlorad med de analytiska 
kategorier som huvudfåran i den akademiska teologiska etiken lärt ut. 
Mycket av Grenholms kritik av Hauerwas förlorar samtidigt sin udd. 
Huvudfåran i vår akademiska tradition har jag samtidigt förstått som ett 
uttryck för bärande inslag i det moderna tänkandet och dess förankring 
i samhällets sektoriserade struktur.

En annan sida av betydelse för vår förståelse av relationen mellan re-
ligiösa och sekulära inslag i etiskt agerande handlar om hur man i våra 
västerländska samhällen kommit att skilja åt stat och kyrka, politisk 
makutövning och religion. Denna uppdelning möjliggjorde uppkom-
sten av en mer eller mindre sekulär politisk kultur i väst.

En förändring av detta modernitetsinslag är dock på gång på det 
samhälleliga planet. Det har sannolikt att göra med islams allt mera 
synliga roll i den västerländska offentligheten. Men också reaktionen 
på den kristna fundamentalismen i USA är en faktor i sammanhanget. 
Denna rätt högljudda politiska konservatism med klart religiöst färgad 
retorik har utmanat andra religiösa röster att också låta sin stämma ljuda 
i det offentliga.30 

Ett viktigt inslag i den pågående uppgörelsen med det moderna sam-
hället är William T Cavanaughs omprövning av orsakssambanden när 

29  Hauerwas 1999, 106–110.
30  Ett av de mest slående uttrycken för religionens återkomst på den offentliga arenan 
är Jürgen Habermas’ konstaterande att religiös argumentering, som han tidigare förvi-
sat från det offentliga till det privata, måste godkännas även i den offentliga, politiska 
debatten. (Habermas 2005). Det ökade utrymmet för religion i det offentliga rummet 
är troligen delvis också en följd av att vetenskapen mistat något av sin självklara auk-
toritet, bl.a. på grund av dess oförmåga att kontrollera kärnkraften, och på grund av 
miljöförstörelsen som uppfattats som en konsekvens av den tekniskt vetenskapliga ut-
vecklingen. Jag utvecklar inte denna sida här.
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det gäller den moderna sekulära statens framväxt. Den förhärskande 
uppfattningen vilar idag, enligt honom, på en historiskt felaktig för-
ståelse av religionens roll i de stora europeiska krigen på 1600- och 
1700-talen.31 I 1600-talets Europa, inte minst efter det 30-åriga kriget, 
lösgjorde man staten och dess politik från mycket av det övriga sam-
hället samt speciellt från religion. Därvid skedde en förändring i synen 
på stat och kyrka där de politiska frågor som är angelägna för staten 
gjordes oberoende av religiösa överväganden och därmed också av mo-
raliska överväganden med religiösa övertoner. Det skedde genom att de 
religiösa auktoriteterna fråntogs sin politiska makt, då religionen allt-
mera gjordes till en privatsak. 

-
en. Den allmänna bilden av historien är att behovet av en sekulär stat 

-

över politiken eftersträvade man en ”rationellt” motiverad politik som 
kunde undvika den blodtörst och de krig som den religiösa kampen 
åstadkommit.

Cavanaugh vill visa att denna historieskrivning är falsk. Det var inte 
religiösa motiv som låg bakom krigen, utan olika maktpolitiska intres-
sen.32

makthavare. För att man skulle lyckas med detta måste politiken seku-
lariseras.

Genom att den politiska makten i Europa från 1600-talet framåt lös-
gjort sig från den typ av social kontroll som det tidigare samhället in-
klusive kyrkan stått för, blev det, enligt Cavanaugh, möjligt att utveckla 
totalitära stater med fullständigt monopol på tvång och våld.33 Denna 
totalitära möjlighet ser Cavanaugh samtidigt som ett uttryck för att den 
moderna staten övertagit en religiös funktion. Föreställningen om något 
heligt överfördes från kyrka och religion till staten själv. Denna utveck-
ling ser vi tydligt i 1800- och 1900-talens framväxande nationalstater, 
med bl.a. de båda världskrigen som följd.34

För Cavanaugh är det viktigt att lyfta fram denna moderna bakgrund 
till dagens västerländska situation därför att den samtidigt visar på 
svagheterna i det moderna statsbygget. Idén om religionen som något 

31  För det följande se Cavanaugh 2008, 5–11. Han har utförligare utvecklat sin kritik 
av historieskrivningen kring de s.k. religionskrigen fr.a. i kapitel 3 av Cavanaugh 2009.
32  Cavanaugh 2009, 141–180.
33  Cavanaugh 2008, 5.
34  Cavanaugh 2009, 176–177.
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privat och om kyrkan som en institution vilken är till för vissa privata 
riter i människors liv, var en sida av ett statsbegrepp som inte tålde nå-
gon institution vid sin sida när det gällde att formulera det samhälleligt 
och politiskt angelägna. Cavanaugh ser dock i den pågående senmo-
derna utvecklingen tydliga tecken på att denna moderna statsidé håller 
på att upplösas. Förståelsen av stat och av kyrka blir därmed möjlig att 
förändra i ett senmodernt samhälle.

Det här innebär att religionens återkomst i det offentliga inte bara 
betyder (och återspeglar) en förändring i synen på religion. Religionens 
återkomst är samtidigt ett uttryck för en förändring i synen på stat och 

i det sektoriserade samhället fungerar inte längre som något självklart. 
Försöken att bevara klyftan mellan stat och religion (kyrka) blir alltme-
ra problematiska i det västerländska samhället på 2000-talet.

Denna bild, inspirerad av Cavanaugh, bekräftar på en samhällelig 
nivå den möjlighet till en förändrad syn på moral och etik som vi mött 
hos Hauerwas mera på en individnivå. Den moderna uppdelningen mel-
lan sekulärt och religiöst blir därmed allt svårare att upprätthålla på ett 
meningsfullt sätt.

Avslutning

En förståelse av en kristen etik som något bortom sekulärt och religiöst 
skulle alltså bli alltmer uppenbar, ju mer vi bejakar de senmoderna för-
söken att överbrygga klyftorna mellan olika sektorer i samhället, inte 
minst mellan områdena religion, politik, moral. En sådan utveckling 
går hand i hand med en allt starkare betoning av att nyckeln till förstå-
else av såväl religion som moral ligger, inte i teoretiska resonemang och 
argument, utan i en fokusering på människor som hela personer, med en 
identitet förankrad i konkreta sociala sammanhang, där uppdelningen 
mellan religiöst och sekulärt blir alltmer irrelevant för moralen. 

Det resonemang som förts i denna korta text antyder att den nya 
form av tvärvetenskaplighet, som troligen krävs bl.a. för att miljöfrå-
gorna skall kunna tacklas på ett mera fruktbart sätt än hittills, har som 
förutsättning en syn på människan som beaktar att hon bör leva och 
handla som en hel person. Det inbegriper att hennes moral och hennes 
religiösa förankring inte kan sakna betydelse för hennes verksamhet 



95

t.ex. som forskare. Denna konsekvens av resonemanget har jag dock 
här inte haft utrymme att utveckla i detalj.

Grenholm har i många arbeten, genom att analysera och ringa in 
förutsättningar för en kristen etik i samtiden, gett viktiga bidrag till det 
fortsatta arbetet kring dessa frågor. Jag har ovan försökt peka på någ-
ra omständigheter som tycks leda till en ännu radikalare scenföränd-
ring för kristen moral än den Carl-Henric Grenholm presenterat, senast 
(2010) i boken Bortom humanismen.
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A remoralized and resacralized society – a 
late modern challenge to law and religion*

Introduction

The metaphor “living ruins” appears in the cover of the book where this 

expression can be traced to some writings by Sven-Åke Modéer.1 Ac-
cording to Modéer, law in the late modern Nordic countries is entering 
a new era. Legal positivism, which characterized the modern Nordic 
societies of the 20th century, is on the decline and the deep structure of 
the law rooted in and emanating from history, tradition, and culture, is 
experiencing a renaissance.2 

In this article, I explore if one could perhaps apply Modéer’s meta-
phor living ruins when speaking of those parts of tradition and culture 
that morality and religion represent and also provide suggestions as to 
what such might mean in relation to the Nordic rule of law. Starting 
with an overview of the role of religion in Nordic societies, in accord-

-
mentioned changes occurring in Nordic societies in more detail. My 
points emanates from the view that an important aspect of the ongoing 
development has been neglected for the most part in empirical research. 
By such I refer to the way in which moral and religious language is un-
*Ursprungligen publicerad i L Christoffersen, K-Å Modéer and S Andersen (red.). Law 
and Religion in the 21st Century – Nordic Perspectives. Copenhagen: Djøf Publishing, 
2010, ss. 165–179. Boken är ett av de synliga resultaten av arbetet inom det nordiska 
tvärvetenskapliga nätverket ”Rätt, religion och etik” 2003–2009. 
1  See Modéer’s article in Christoffersen et al. 2010 and Modéer 2007.
2  Like Modéer I use a distinction between ”modern” and ”late modern” cultures. By 
this distinction I want to point to a break in the current development, where some cen-
tral features in modernity, stressing faith in human ability to rationally master life and 
reality (through science and technology, rational ethics, social planning etc.) and faith 
in future development are being questioned, opening up for other ways of coping with 
human abilities and shortcomings.
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derstood in the different developmental phases. Using Modéer’s “living 
ruins” metaphor, I intend to show plausible the idea that the traditional 
mono-religious (Lutheran) Nordic countries were deconstructed in the 
modern project and that such partially occurred through, and can thus 
be seen in and interpreted via language. 

While change has affected both ethics and (Christian) religion, nei-
ther phenomenon has been completely eradicated. In late modernity, 
encompassing the last decades of the 20th century and present time, mo-
rality and religion are built anew and it is this that one must investigate 
when trying to understand how religion and morality relate to the dem-
ocratic state and rules of law. Roughly speaking, modernity leaves both 
traditional religious and moral language in ruins. Nonetheless, efforts 
to rise from the ashes of these linguistic ruins in late modernity are evi-
dent. The way in which religion and moral language can be interpreted 
today is a mixture of traditional elements and new ways of relating to 
religion and morality; religion and morality are taken seriously, but in a 
manner which each individual personally can accept.

From desacralization to resacralization

During the latter part of the 20th century, the idea of secularization be-
came almost an axiom in the study of religious development occurring 
in modern Western societies. According to the prevalent ideas of the 
times, industrialized western societies were inevitably moving towards 

It was argued that such was discernable on a societal level in that the 
leading religious institutions (the Lutheran Church in Northern Euro-
pean countries) were becoming marginalized. In the fragmented mod-

spheres of public society, including science, economy, education, poli-
tics, ethics, the arts and other cultural expressions etc. Religion merely 
became yet another activity alongside numerous other activities, in its 
own sphere. Furthermore, in that participation in religion came to be 
based on personal decisions, from society’s point of view religion (and 
associated religious choices) became a private, not a public, matter. 
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Thus, it seemed as though religion faded away from the public realm. 
Such was how religion developed in modernity.3

At the same time, a similar secularization process on the person-
al level occurred. For individuals in Western societies, religious faith, 
belief, and activities began to play an ever more marginalized role. Re-
ligious faith became a matter of personal choice, often dependent on 

-
vidual’s life, generally speaking, diminished. 

However, at the turn of the 21st century a new element enters the 
picture. Most sociologists of religion seem to agree that religion is re-
turning to Western societies. Not only is religion palpably of greater 

returning to the public sphere. Religion can no longer be socially mar-
ginalized as was the case in the 1960s, 70s, and even 80s. The previ-
ously desacralized Nordic societies seem to have become more or less 
resacralized again.4  

Religion, morality, and the legitimacy of the law

So far, I have only addressed the issue of religious development. One 
can also wonder to what extent the development depicted here affects 
the moral life and legal and political life of Western societies? I would 
like to stress that one cannot understand modern and late modern de-
velopment without understanding the close connection that existed be-
tween religion and different segments of human life in pre modern and 
early modern societies. Such applies to both an individual’s personal 
ethical life and a society’s legal system.

societal level, religious institutions and authorities lost much of their 

3  Such views, as well as the development presented in the following paragraph, are 
common amongst sociologists of religion. See for example: Fenn 2003 b; Heelas 1998 
b; Hervieu-Léger 2003; Gustafsson & Pettersson (ed.) 2000; Krogseth 2001; Kääriäin-
en et al. 2003; Halman & Riis 2003. 
4  For an overview of this situation in the western world see, for example, Roof 1995; 
Heelas 1998; Hervieu-Léger 2003; Gustafsson-Pettersson 2000; and Henriksen-Krog-
seth 2001.
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legislative process by the (Lutheran) church and its leaders and lead to, 
generally speaking, a secularization of political language. For example, 
religious arguments were less often heard in Nordic parliaments. One 
also sees this trend in the results of a European survey in which the 
majority of people indicate that they reject the importance of religious 
views in political decision-making.5 

The emergence of the modern European state, ruled by law, is large-
ly considered a product of the 17th century European religious wars. 
The Thirty Years’ War is seen as the most important event leading to 
new ways of legitimizing the rule of law, out-ranking both religious 
authority and religious deliberations as factors. Accordingly, various 
social contract theories can be interpreted through such a perspective. 
In Europe, God was slowly replaced as the utmost source of legitimacy 
by reason, which became the means to mutual inter-personal under-
standing. In conjunction with other factors, this change is an important 
background factor in the creation of the UN’s Universal Declaration of 
Human Rights. In a world that had experienced the horrors of World 

-
nition and view of humanity against which the treatment of humans 
should be measured. The concept of Human Rights was viewed as (and 
is still considered) an answer to this global outcry and Human Rights 
can be understood as a secularized attempt to legitimate political and 
legal decision-making on a global scale. Human Rights represent one 
manner of making laws ethically acceptable while also providing peo-
ple with grounds for criticizing existing legislative solutions.

In philosophy, this development is paralleled by the search for ethics 
on strictly rational grounds seen in modern moral and political philoso-
phy, emanating from David Hume and contract theorists onwards. The 
concept of Human Rights can be understood as a branch of this school 
of thought. In philosophy, the path to freeing moral language from reli-
gious overtones includes establishing moral deliberations based strictly 
on reason.

Recently, however, political philosophers have noted that religions 
are on the rise again, with Jürgen Habermas at the forefront of this 
group. Habermas, who had for a long time interpreted political and oth-
er public spheres as being quite independent of any religious deliber-
ations (that is to say as being totally secularized), has recently public-
ly voiced that such a view is no longer valid. Nonetheless, Habermas 

5  See for example: Grenholm 2001. 
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seems not to accept that the role religion would come to play in pub-
lic discourse could mean that religion was accepted in its own right. 
According to Habermas, public, political, and democratic discussions 
should still occur in a language common to all who participate. Haber-
mas believes that in public and political discussions religious language 
and arguments that are built upon religious convictions, in order to be 
seen as valid, ought to be translated into a “neutral” and non-religious 
language.6

of the present, late modern situation, a dilemma that I believe I can 
approach and address in a way that, as far as I can see, no one else has 
done. It is my belief that the modern and late modern frameworks are 
two very different frames of reference which are often taken for granted 
by their adherents. It is important that one understands that the language 
used by a person is connected to a frame of reference that that person 
almost always takes for granted, and that such a frame of reference can 
differ from person to person. In order to stress the importance of lan-
guage as relates to understanding the relation between religion, ethics, 
and law as it has occurred during the past sixty years, I will now present 
and discuss a study by the Swedish Ethicist and Theologian Göran Bex-
ell which pertains to political life in Sweden.

Political decision making in a secularized society

Religiously homogenous, the Nordic societies challenged their religious 
foundations rather late. Until the middle of the 20th century, one could 
say that the Lutheran framework existing in the Nordic countries was 
taken for granted by the majority of Nordic citizens. While the right to 
vote in democratic elections was extended to all adult citizens relatively 
early in the Nordic countries, such occurred within a religious frame-
work colored by Lutheranism. Nonetheless, this situation changed over 
time, yet no detailed knowledge of exactly how this change took place 

of the Lutheran Church on most sectors of society and modern culture 
in the Nordic countries, resulting in a situation where religion and reli-

6  Habermas 2005. 
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gious institutions where provided a continuously smaller role in public 
life throughout most of the 20th century.

comparatively speaking, quite a long time was in ethics and moral lan-
guage, including also the manner in which moral discourse entered po-
litical discussions. Göran Bexell investigated the use of moral language 
in the Swedish Parliament during 1950–1990. His study shows how 
political language during the 1960s and 70s radically changed from a 
language incorporating traditional moral concepts (right, wrong, guilt, 
family values, etc.) into a language based on rational arguments (and 

fundamental moral questions such as abortion, family life, and the like. 
This change is attributed to the implementation of “social engineer-
ing” in political life in Sweden, an undertaking most fully embraced by 
Sweden of all the Nordic countries. In accordance with Bexell, I call 
this whole process the “demoralization” of public political discourse in 
Sweden.7 A similar pattern most likely exists in the other Nordic coun-
tries, although as far as I know similar research to prove such does not 
exist. However, it is known that religious development has largely fol-
lowed the same pattern in all of the Nordic countries, even though the 
secularization process went furthest in Sweden and Denmark. What re-
mains unknown is if the use of (and change in) language has developed 
similarly in the Nordic countries, perhaps excepting Sweden. In this 
sense, my arguments concerning the Nordic countries are, as a whole 
and to a certain extent, hypothetical. One can argue that the nihilistic 
ethical view of the so-named Hägerström School, which led to a type 
of moral relativism and to legal positivism amongst Swedish lawyers, 
impacted moral discourse in Sweden in such a way that development 
of the language in a secular manner became more prevalent in Sweden 
than in the other Nordic countries.8 Nonetheless, Bexell’s study relates 
to some extent to all of the Nordic countries. However, the demoralized 
framework of Swedish political discourse that Bexell describes does 
change once again. From the 1980s onwards, Bexell sees a clear change 
in the manner in which arguments are put forth, arguments based on 
moral concepts are once again heard and Bexell accordingly refers to 
the “remoralization” of political discourse in Sweden.

7  For my presentation of Bexell’s results, see Bexell 1995.
8  See Bexell 1995 and Källström1997.
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Language as a means to autonomy 
in morality and religion
The development and evolution of language used in political discourse 
in Sweden, as described by Bexell, may be interpreted in several ways. 

moral language used in the early modern Nordic societies. Thus, it is 
my interpretation that in order to liberate public political discussion 
from church authorities and the prevalent authoritative Lutheran moral 
tradition, those who engaged in public debate were forced to stop using 
language imbued with or deriving from religious tradition. Instead, a 
language built upon reason and rational arguments was sought after 
and put into use. Accordingly, a radical decline in the use of tradition-
al, religiously colored, ethical arguments followed. This is part of the 
modern project.

questions concerning how to live life was, however, but a short period 

authorities had almost totally disappeared. Therefore, people were free 

terms by themselves. Thus, moral language returned to public life and, 
accordingly, one can understand how “remoralization” occurred. 

In my view, northern Europe’s religious development can be inter-

has entailed an increasing desacralization of public life in northern Eu-
rope. Religious life and beliefs are seen as private matters, into which 
state and society should not intervene. There is, conversely, very little 
room for religious views regarding public matters to be voiced and the 
majority feels that the modern secularized state should be religiously 
neutral. Consequently, the majority feels that political decisions and 
law making should not be based on religious arguments in that, on the 
one hand, only a portion of the population, not the whole, is represented 
when such occurs, and, on the other hand, religious views are perceived 
as being dictated by heteronomous authorities, thereby threatening the 
individual’s autonomy. Political language has been liberated from the 

-
ments that acknowledge a Divine reality, and morality is liberated from 
religious beliefs. 
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The return of religion and the role it plays in the Nordic countries 
-

ing moral language. The people of the predominantly Lutheran Nordic 

use of religious language in order to free themselves from religious 

religions). Once this disassociation occurred, people became free to 

for themselves. Consequently, religious tradition lost its manifest role 
in forming a religious understanding of life and reality for all time. A 
revitalized religiosity does not necessarily mean a revitalization of a 
traditional church-led religiosity. Hence, we can understand how the 
deconstructed moral and religious traditions in the Nordic countries are 
still alive and how religion and morality currently can represent “living 
ruins”.

Human Rights – between the modern 
state and late modern society

As mentioned previously, Human Rights play an important part in our 
present day political life. A question we should ask is how the role of 
Human Rights is to be understood in the early 21st century. There is con-
tinuously increased importance placed on various international treaties 
pertaining to Human Rights. At the same time, such treaties and docu-
ments are becoming ever more legal in characteristic while simultane-
ously containing a quasi-ethical makeup.

One way of understanding Human Rights is to see them as a way of 
expressing a religiously neutral and “demoralized”, but socially true, 

-
al language. By using Human Rights vernacular, people can express 
themselves in social relations without using traditional moral language. 
Human Rights vernacular strives to express a religiously neutral view 
of human life and as such must be seen as a strictly modern phenome-
non, belonging to the stage of development where people “demoralize” 
a language and secularize a society. 
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What is the public role of moral philosophy and religiously neutral 
Human Rights vernacular in Western societies at a time when some 

be dependent on a “demoralized” language nor on an objectivistic ra-
tional moral philosophy (as in modernity)? This question cannot be ful-
ly answered at present. Nonetheless, as Pamela Slotte points out in Law 
and Religion in the 21st Century – Nordic Perspectives, we do know 
that the concept of Human Rights does not mean the same thing in 
different societies, not even within the quite similar Nordic countries.9 
One should not forget this fact when searching for a modus vivendi in 
multicultural and multi-religious societies.

Dealing with late modernity

Thus far, one manner of understanding the development from a more 
traditional society (where a religious outlook on life is espoused) to 
modern secularization (both societal and individual) and to today’s 
mixture of modern features and growing change (what I call late mod-
ern elements) has been presented. Yet one cannot say with absolute 
certainty that the move from a modern era into a late modern era has 
occurred, which complicates the situation. Many people still retain a 
modern outlook on life, as seen in philosophy and other intellectual 
writings and even in public debate. Political discourse, for example, 
does not give much room for ethical or religious arguments when ex-
pressing sentiments that support a purely market-steered economy (a 
sentiment which is gaining more and more ground in the Nordic coun-

There are, as we have seen, indications that religious beliefs and/
or personal views founded on other beliefs are gaining in importance 
in the public sphere. Thus, we should ask ourselves how society today 
can interpret the varying views and languages that are becoming public 
currency. Is it possible for an atheist to see reason in a conservative 
Christian’s biblical arguments? Can a citizen reared in a secularized 
Nordic welfare state see anything acceptable in the wearing of a burka? 

9  Slotte 2010, 195–196.
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What are the presuppositions in modernity or in late modernity that 
could make such understanding possible?

Through Bexell, we understand that the endeavor for individual au-
tonomy, one of the main aims of the Enlightenment, has resulted in re-
ligious and moral languages being liberated from religious authorities. 
Nevertheless, this is not the whole story. One must also understand that 
the language used has changed, built on the ruins of traditional moral 
and religious languages. In order to understand the differences exist-
ing between people, it is necessary to distinguish between those people 
who possess a modern understanding of life and those who possess a 
late modern understanding of life.10 

I address two different levels of this issue here. One level is more 
historical and empirical, and represents an attempt to understand the 
interaction between different people and groups. This level includes so-

explicit views of life. The second level is conceptual, an attempt to 
understand the language used in different situations by different people 
in a deeper, more philosophical way. In order to understand the whole, 
these two levels must be linked together.11

In my opinion, a dualism exists in the concrete political questions 
addressed in today’s Nordic societies. In today’s societies, there are 
people who possess a modernity outlook intermixed with others who 
possess a late modernity outlook on religions, morality, and (thereby) 
their own place in society and life as a whole. Yet, both of these groups 
live in a society where religious leaders have lost their authority, which 
was previously taken for granted. In order to understand this dualism 
more clearly, we should look at some works by the American university 
professors Jeffrey Stout and Stanley Hauerwas. (Stout is Professor of 
Religion at Princeton University; Hauerwas is Gilbert T. Rowe Profes-
sor of Theological Ethics at Duke University.) 

Both Stout and Hauerwas wish to surmount the modern secularized 
understanding of society and have therefore sought to address the im-
portance of religion and morality in public life. Despite their common 
intention, I feel that Stout remains ensconced in a modernity framework 
whereas Hauerwas clearly speaks from a perspective that is critical of 
modernity and its liberal implications in the public life of a democracy. 
Both Stout and Hauerwas reject a liberal political view, in accordance 
10  See Kurtén 1995. 
11   I have tried to make an analysis on both levels, using the distinction modernity – 
late modernity, in two articles in Østnor 2001, see Kurtén 2001 a and b,
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with which consensus should be gained through detached rational argu-
ments; both criticize John Rawls, for example. Stout expresses himself 
thus: 

I am trying to articulate a form of pluralism, one that citizens with 
strong religious commitments can accept and that welcomes their full 
participation in public life without fudging on its own premises. But I 
see this pluralism primarily as an existing feature of the political cul-
ture, not as a philosophical doctrine needing to be imposed on it. Our 
political culture is already pluralistic in the relevant sense. What I have 
tried to supply is a philosophical statement of what this pluralism in-
volves. It is a remarkably widespread and steady commitment, on the 
part of citizens, to talk things through with citizens unlike themselves. 
This commitment is there, prior to all theorizing, in the habits of the 
people. The burden of proof is on those who want to change it. Be-
cause it is an aspect of our substantive commitment to the ethical life of 
democracy, because it coheres with the widely (but not unanimously) 
held conviction that no merely human perspective has a monopoly on 
the truth, it seems inappropriate to think of it as a mere modus vivendi. 
It is not something we ‘settle for’ in absence of a real social contract or 
authentic communitarian unity.12 

We can interpret Stout as saying that to seek morally correct answers 
to political questions on a theoretical level is to seek in vain. Instead, 
according to Stout, we should accept that people hold different views; 
we should not try to convince others of the correctness of our person-
al views. Subsequently, Stout appears to represent a practical ethical 
relativism. The presupposition of such relativism is that a moral truth 
exists, but one that no individual has sure access to.13 

Hauerwas expresses a different view of the same situation. In con-
trast to Stout’s view, Hauerwas feels that the whole idea of moral truths, 
which could be expressed on a theoretical level and in a detached com-
mon and moral language, is mistaken. Instead, Hauerwas refers to the 
actual life of people, that is to say the manner in which people actual-
ly live. According to Hauerwas, the manner in which people express 

de facto live. Hauerwas believes 
that the way one lives reveals one’s character and, thereby, that which 

12  Stout 2005, 296–297.
13  While being aware of the brevity in my presentation of Stout’s view, I nonetheless 
hope the reader understands my intentions. For a more detailed comparison of Stout and 
Hauerwas, see Kurtén 2007. 
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one considers important in life.14 In my opinion, Hauerwas expresses 
a valid understanding of people’s possibilities for dealing with the late 
modern situation. Hauerwas does not say that we cannot discuss impor-
tant social and political questions in terms of supporting our points of 
view through different arguments. However, he does not believe that 
such can occur in a detached and value-neutral manner. When stating an 
argument in political matters, one immediately expresses oneself; the 
language a person uses is internally related to him/herself.

How does this affect the framework of political life and jurisprudence 
in questions concerning religiously and/or morally sensitive matters? 
As regards, for example, the issue of same-sex unions, in each Nordic 
country the situation is somewhat different. Yet, in 2010 every Nordic 
country legally accepted partnerships, providing homosexual couples 
civil rights that closely mirror those provided to married heterosexual 
couples. However, the right for same-sex couples to adopt children, 

mothers is still being debated. Furthermore, whether same-sex unions 
can (or should) be regarded as legally equivalent to heterosexual mar-
riage is also under debate; some Nordic countries have come to legal 
conclusions, while others, including Finland, have not.15 In 2001, the 
Finnish Parliament passed a law providing same-sex couples the right 
to formalize and register their unions, a law which also encompassed le-
gal rights regarding taxation, inheritance, etc. Yet in 2002, two motions, 
pointing in opposite directions, were discussed at the Church Assem-
bly of the Finnish Lutheran Church: 1) that people living in same-sex 

motions were voted down at the Assembly.16 

answers to questions whenever possible. The changed attitude towards 
homosexuals in Western societies during the second half of the 20th 

helped establish that, to a high degree of probability, homosexuality 
can be said to be inherited or dependent on very early traits seen in 
the development of a human. For this reason, an important strategy by 
groups opposed to same-sex unions has been to undermine or prove 

14  Hauerwas is prodigious in his works. The point I wish to make is found in Hauer-
was’ comments to Stout in the postscript of Hauerwas 2004.
15  This is the situation in Finland still in October 2015.
16  Perustevaliokunnan mietintö 2003.
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strategies based on strictly modern grounds, with both groups accepting 
-

ation where religious and moral arguments claim validity through faith 

Answering this question will help us see the difference between Stout’s 
and Hauerwas’ way of understanding religion and ethics.

Let us seek better understanding by asking ourselves this: what kind 
of disagreement existed between the different motions put forth at the 
Church Assembly of the Finnish Lutheran Church? A closer look at the 

answer. In such a discussion, all kinds of arguments can be used: bibli-
cal arguments, arguments pointing to tradition, established law, Human 

thing in common: the people using them presuppose that the matter can 
be settled by reason, an entity external to those who present the argu-
ments. Seen thus, both arguments at the Church Assembly exist and 
were put forth in a more or less modern framework. We see something 
similar to Stout’s view espoused.

Hauerwas, however, points in another direction. External reasons 
cannot convince people of differing views in such questions. Hauerwas 
stresses that which is revealed about people through their arguments 
and other actions. What people are really saying (though they seldom 
realize it themselves) is: “this is the kind of person I want to be, think 
about wanting to be like me!” A church member stopping the blessing 
of same-sex unions tells others that he/she wants to be a person who 
hinders God from blessing such unions. Church members advocating 
the right of homosexuals to seek employment in the church tells others 
that he/she accepts homosexuals as full members of the church. A per-
son’s sincerity is tested in real life, in the way he/she maintains his/her 
expressed view. Hauerwas wants us to understand that these viewpoints 
do not answer the question of whether it is morally right or wrong for 
people to live in same-sex unions. Such a question would be fundamen-
tally incorrect, if expressed. Instead, morally, the only choice we have 

this is not something we can take for granted or guarantee in advance. 
Moreover, consensus is not something we can hope to reach through 
the formulation of rationally right arguments supporting our point of 
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view. Such arguments do not exist in the late modern perspective. A 
theoretical consensus reached (in the manner of Rawls’ “overlapping 
consensus”) is dangerously close to leading us astray.17 

This applies to moral questions, and something similar can be said 
concerning religious points of view. Religious viewpoints cannot be 
settled by objective arguments. – This, by the way, also implies that 
religious neutrality cannot be defended on objective grounds, some-
thing which is not inconsequential when Human Rights, as regards 
freedom of religion, is discussed. – This does not mean, however, that 
one must accept all kinds of religious ways of living merely because 
they are religious. In our dealings with religious people who possess 
views differing from our own, we express ourselves through the way 
we react to these unfamiliar forms of life. Typically speaking and to a 
certain degree, most people show some respect towards other people’s 
religious beliefs. Nonetheless, people have limits and it is in where we 
draw our boundaries that we demonstrate what kind of person we are. 
When westerners protest against female genital circumcision, they ex-
press a boundary they feel no one should be allowed to cross. Yet one 
cannot claim that the question of whether this issue is objectively right 
or wrong has been settled.

This is where we stand today, and, in a way, this is where mankind 

us what is at stake than the ostensibly more clear cut world of moder-
nity appeared to do. Seen thus, a late modern framework is more true 
to life than a modern one. I therefore hope that the ongoing develop-
ment away from some problematic features in modernity (in the sense 
discussed here) will continue. If a late modern outlook on life spreads 
throughout the Nordic countries and the globe, it will unquestionably 
affect the future way in which law and religion will be understood; I 
have merely hinted at some of these consequences in this article. 18 

17  For a discussion of ”overlapping consensus” in relation to Human Rights norms, 
see an article by Tore Lindholm, a Human Rights recearcher in Oslo, see Lindholm 
2002. I have discussed Lindholm’s standpoint in more detail in Kurtén 2007.
18  My article is partly based on previously published arguments in Kurtén 2004a; 
Kurtén 2004 b; Kurtén 2007.
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The Christian living in two worlds?
Religious contributions to the legitimacy 
of a democratic society*

Introduction

In this article I will discuss some aspects of the legitimacy and justi-

democratic institutions (government and parliament). 
Could the legitimacy of a legal system be said to rest upon some 

not building upon anything else. Many philosophers would say that 
both a legal system and individual legal norms ought to be rationally 

personal life views, as for example religious beliefs, in an individual’s 
supporting or not supporting a legal system or some individual norm? 

The Nordic countries are seen as some of the most secularized coun-
tries in the world. Secularization has, among other things, meant that 
religious points of view have been seen as not belonging to the public 
and political sphere. This is a point which for example Jürgen Haber-
mas used to stress. But lately he has noticed that the idea of religion as 
not belonging to public discourse does not hold.1  What role  could a 
Christian religious tradition then have? In addition to this, there is to-
day an understanding of public ethical discourse which puts emphasis, 
not on objective and rational reasons for decisions in common matters, 
but on the way the involved persons take part in the public discourse, 
stressing virtues and relational elements more than normative rules and 
principles. What are the implications of this when it comes to accepting 
different legislative (political) decisions?

*Ursprunligen publicerad i Studia Theologica. Nordic journal of Theology. Vol. 61. 
2007, ss. 91–112.
1  Habermas 2005.
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 When we discuss this in a Nordic setting, it is impossible to ignore 
the Lutheran tradition, although this is not so obvious today as it used 
to be. In that tradition political questions are often discussed as mor-
al questions (social ethics). The Lutheran tradition that has been and 
still is strong throughout the Nordic countries emphasizes that moral 
questions are not religious ones.2 Ethical questions are, according to 

be answered with the help of reason alone. This view has mostly been 
understood as adhering to the Natural law tradition. (Christian) Ethics 
consists of some basic norms, the most important of which are con-
sidered to be the Golden Rule and Love Commandment. Due to such 

the modern lack of a common religious foundation for morality to be a 
problem. There is, however, one important condition for this supposi-
tion to be considered true. This supposition rests upon an understanding 
of morality as being mainly a set of objective rules dependent upon 
reason and reasonable deliberations. I will call this the ‘‘law-metaphor’’ 
of ethics and morality. Recent discussions in moral philosophy have 
strongly criticized such an understanding. The late modern emphasis 

ignore the importance of personal life views in ethical understanding. 
Thus, the validity of the modern interpretation of a decisive element of 
Lutheran Ethics is put into question. In this article I will, however, not 
focus on the Lutheran tradition. It will be discussed only in passing. 

In what follows I will start with critically discussing an argument 
by the Norwegian Human Rights philosopher Tore Lindholm concern-

consensus (John Rawls) he sees a way to accept divergent justifying 
arguments for one and the same HR norm. His argument can be seen as 
an interesting version of mainstream rational arguments for the legiti-
macy of legal norms (Human Rights norms in this example). Pointing 
to some problematic features in this argument, I argue that the argu-
ment of Lindholm overlooks the meaning different reasons do have for 
parties involved, and how these reasons are one aspect of these parties’ 
understanding of the HR norm in question. Thus the idea of a consensus 
concerning a theoretical and abstract norm must be called into ques-
tion. Furthermore I question the emphasis put on deliberate reasons for 
a concrete social ethical position. I go on by discussing positions put 

2  Hallamaa 2001; See also Grenholm 2001; Raunio 1999.
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forth by two American thinkers, Jeffrey Stout and Stanley Hauerwas, 
-

cisions. Through an analysis of a recent discussion between these two 
interlocutors, I reach an understanding of the relation between religion, 

-
ocratic context. In my conclusions I will shortly return to a Nordic, 
Lutheran setting. 

In an article published in 2002, which he has rewritten in a text pub-
lished in 2007, Tore Lindholm discusses how to justify the basic Human 
Rights in a pluralistic world where different people have very different 
ways to justify these rights. (He mainly speaks of the principles of per-
sonal freedom and of the personal dignity of every human being.) He 
can therefore be said to address the problem that we are trying to cope 
with. HR-norms can be seen as part of today’s juridical system in most 
societies. The legitimacy of HR is therefore of interest to us. 

be mutually exclusive, as those beliefs held by a theist and an atheist, 

Human Right principles.3 According to Lindholm, such a situation is 
perfectly acceptable as long as no party demands that another party 
must share their justifying arguments.4 Lindholm’s answer to my prob-
lem would be that it is all right to justify one’s support to a legal norm 
with religious arguments as long as one does not claim that everybody 
else should listen to just that justifying argument. 

In his recent elaboration of this argument, Lindholm expresses very 

guide our moral policies, actions, and judgements in practical situations 
and predicaments’’.5 Why do we need such a theory? Because ‘‘what 
is right and wrong is no longer unquestionable to us and is no longer 

3  This is a way to describe what John Rawls calls ’’comprehensive doctrines’’ which 
in turn is an important part of his idea of ’’overlapping consensus’’. See Rawls 1993, 
134–154; Rawls 2001, 18–19.
4  Lindholm 2002, 63–83.
5  Lindholm  2007, 14.
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noncontroversial between us’’.6 Here Lindholm points to Rawl’s con-

from person to person, they should always depend upon a critical ac-
ceptance  of the justifying arguments and norms. Lindholm stresses the 
importance of ‘‘the canons of critical arguments and deliberations’’:7 

The principle of non-exclusive or cosmopolitan moral solidarity en-
compassing all human beings in the present-day world, articulated in 
terms of the inherent freedom and equal dignity of all [. . . ], is support-
ed, today, by many voices speaking reasonably on behalf of differing, 
mutually rivaling normative traditions.8

In his concluding part Lindholm underlines the idea mentioned above, 

acceptable as long as these paths are built upon reasonable normative 
traditions, and the different parties do not demand their reasons to be 
the only reasonable foundation of HR.9

Lindholm sees a problem in this tolerance because every party is 
inclined to believe that their own reasons are the (only) right ones. ‘‘Of 
course, observance of human rights requires of philosophers that they 
tolerate foundational doctrines they reject. But discursive reasonable-
ness requires more: It is not just, and not mainly, a question of interphil-
osophical toleration.’’10 He accepts and claims what he calls ‘‘reasona-
ble disagreement’’ about the foundation of HR. This leads him to accept 
the idea that no one interlocutor should announce their doctrine to be 
the one and only universal foundation. He could thus be said to call for 
a self critical openness by every participant in the discussion:

No religion or tradition or group or ideology has a legitimate exclusive 
claim to ground universally binding human rights norms – not until or 
unless all parties who endorse human rights on freely adopted and rea-

6  Linholm 2007, 14
7  Linholm 2007, 16–17.
8  Linholm 2007, 17.
9  Linholm 2007, 18.
10  Linholm 2007, 18.
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sonably held grounds do so on identical  grounds ‘‘all the way down’’. 
11

The reason why we ought to be open seems to be that an over all con-
sensus de facto cannot be reached. Principally this would not be impos-
sible, in Lindholm’s view. Every party in a project of Human Rights 

they must accept that other parties put forth their best reasons in the 
same way. It seems to me that Lindholm presupposes a need for reason-

want to claim them. We must accept a situation with a set of compet-
ing justifying  arguments, but should not accept recognition of Human 

expressed in the following conclusion by Lindholm:

to the extent competent and authoritative adherents of each of a set 
of rivaling normative traditions reasonably hold universally applicable 
human rights to be well supported by each of the separate normative 
traditions in the set: in other words they reasonably hold rights to be ar-
guably well-grounded in each particular normative tradition including 
their own.12

In my view, Lindholm is in danger both of overlooking the importance 
of the justifying arguments used by the various parties involved and of 
giving theoretical arguments too much weight (or wrongly understand-
ing the need for theoretical arguments in this connection). Lindholm’s 
opinion could perhaps be understandable if he perceived arguments to 
be of minor importance and understood them as external to the parties 
in question. However, if justifying arguments are seen as internally re-
lated to the parties, the situation becomes much more complicated. In 
accordance with Lindholm’s approach, how Human Rights principles 
are understood by different persons or groups becomes an open ques-
tion. The basic Human Rights principles are discussed as if they where 
abstract and theoretical norms, which could and should be given sup-
port by theoretical reasoning. One problem, according to me, is what 
could be meant by basic norms such as personal freedom and human 
dignity by every person. What this could mean, for example in the life 
of a young girl in a traditional Muslim setting versus a Nordic liberal 

11  Linholm 2007, 19.
12  Linholm 2007, 20.
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setting, is exactly the question under debate. The principles cannot be 
taken out of the different traditions which, according to Lindholm, give 
them support, and thus be given a universal meaning apart from every 
concrete tradition. That means that the justifying arguments and the 
resulting Human Rights norms must be seen together if we want to 
understand what a certain person means. 

On the other hand, Lindholm seems to provide these theoretical de-
liberations too much weight or to wrongly emphasize a need for argu-
ments in this connection. I would instead point to another approach: to 
emanate from actual events and from the concepts which are crucial in 
Human Rights discourses. One could say that implicit in much Human 
Rights discourse is the view that central principles express ideas which 
logically cannot be questioned. Think for example of ‘‘human dignity’’, 
or the ‘‘sanctity of human life’’. These concepts are not in need of fur-

be seen as a mistaken view of what the concepts stand for.13

The way people actually behave in front of others then becomes im-
portant. Through actions (including oral speech), a person can express 
recognition of others’ value, dignity, and right to freedom. Furthermore, 
such actions can be on the whole perceived as holding value for fellow 
human beings. If Lindholm’s main point could be understood as an ex-

and Lindholm’s view comes close to mine. The following section in 
Lindholm’s text points in this direction:

Perhaps public solidarity across normative divides by way of univer-
sal human rights does not even have to be ‘theoretical’, made explicit, 
be upheld as discursively available arguments. What counts, we may 
think, is that the human rights practice of inclusive solidarity  becomes 
institutionalized, habitualized, unproblematic, a matter of course that 
people share across cultural differences and societal divides. An inclu-
sive concern for others, such that a human being is answerable that 
certain things is never done to a human being and that other things is 
always done for a human being, is of course utopian, and yet [. . . ] no 
longer totally far fetched. [. . . ] Equal dignity is no longer just a Stoic 
metaphysical idea; it is becoming an entrenched practical value that 
resonates within and across difference.14

13  See similar discussions by Lars Hertzberg in Hertzberg 2005, 210–213.
14  Lindholm 2007, 20–21.
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To sum up: Lindholm’s solution is important in its criticism of the belief 
in a possible consensus on common rational grounds. But he nonethe-
less follows much of mainstream rationalistic thinking, stressing the 

Rights) norms. Perhaps we could say that the legitimacy of these norms 
rests on a set of justifying arguments, according to Lindholm. But be-

-
ogy could be one of these competing but mutually accepted theoretical 
arguments. An important critical comment to that is that it leaves open 
to what extent the different parties are justifying the same norm. An 
objection going in another direction raises the question why there ought 

An actual example

In an article written in 2004 for the theologians (clergymen – of both 
sexes – and bishops) within the Evangelical Lutheran Church of Fin-
land, I commented upon two different proposals given in the Church 
Assembly of that church. The one claimed that people living together 
in same-sex partnership, should not be allowed to be employed by the 
church. The other proposal suggested that the church should introduce 
an act of blessing for couples living together in same-sex relationships. 
Both initiatives where rejected in 2003.

My main objective was to try to see how these two opposite ways 
of understanding same-sex relations as Christians could be interpreted. 
With the help of some writings of Hauerwas and his understanding of 
morality, I focused on what these different solutions tell us about the 
people behind them. To take the standpoint that the Church should not 
give its blessing to same-sex couples is, according to my interpreta-
tion, to inform the public that one is a person who sees it as desirable, 
and perhaps even as obligatory, that the Church puts obstacles to God’s 
blessing of such couples. The action is at the same time informing the 
public that such couples are not, in fact, wanted in the community of 
the church. On the other hand, to proclaim that one sees no obstacles 
for persons in same-sex relations to get appointments within the church, 

-
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sible, and perhaps even natural, that some church-members live their 
lives in such a way.15

The question of partnership between homosexuals became a very hot 
question in Finnish society and in the Lutheran Church of Finland in the 
early 2000’s. The question highlights what the legitimacy of a particular 
legislative rule could concern.

The situation in Finland since 2001 is that there is a law concerning 
same-sex couple’s right to partnership, which in juridical terms comes 
close to heterosexual marriage. Taking a stand on this law is taking a 
stand on the legitimacy of the law. To some people this seems to be a 
serious moral question where the legitimacy of a law reached by dem-
ocratic means can be put in question. At the same time the situation 
points to a difference between a religious institution – the Lutheran 
Church – and the state. The democratically reached solutions by the 
Finnish Parliament need not automatically be accepted by a Christian 
Church (nor any other religious communities) nor by the individual 
members of that church (nor of other religious communities). But how 
are we to understand such a situation?

Let us presuppose that the Church Assembly has prohibited employ-
ees in the church from living publicly in a same-sex partnership (some-
thing which the Archbishop claimed that the church had actually done). 
What would that mean? Does it mean that the church proclaims an ob-
jective moral truth which ought to be followed by all citizens of Finnish 
society? Is there an objective answer to the question of how open the 
state of Finland should be to different ways of living together? Is the 
legitimacy of the law mentioned coupled to this objective answer? How 
can we decide, then, which solution is the right one? These are ques-
tions which I try to understand more deeply in the following text. I will 
do it by presenting a discussion between two religious ethicists in the 
USA.

A discussion in a liberal democratic setting

For many years there has been an ongoing discussion between the pro-
fessor of Religion at Princeton University Jeffrey Stout and the profes-
sor of theological Ethics at Duke University, Stanley Hauerwas, about 

15  Kurtén 2003, 178, 194 f.
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the status of Religion and Ethics, and about an understanding of liberal 
democracy in relation to these two.

In a recent book, Stout accuses Hauerwas (and also Alasdair Mac-
Intyre) of withdrawing from the liberal state and therefore from their 
responsibility as members of a democratic state and community.16  In 
an interesting postscript to a book written in the same year, Hauerwas 

17  The reason 

Stout has an understanding of what it must mean to share responsibility 
for the democratic state, which differs from that of Hauerwas. That is, 
Hauerwas does not want to reject the responsibility he or any member 
of a Christian Church has for how society works. He does not, however, 
accept the premises put forth by a rational, pragmatic interpretation of 
what is at the heart of the democratic society. Stout, on the other hand, 
seems to build upon such a pragmatic interpretation. And Stout’s view 
thereby comes close to the view of Lindholm discussed above.

One of Hauerwas’ main points is that the kind of democratic tradi-
tion that Stout articulates is quite dogmatic, shaping a rational tradi-
tion which, according to Hauerwas’ interpretation of Stout, ought to be 
normative for any democratic society.18 Hauerwas wants to deny this, 
and he wants to put forth another way of understanding democratic re-
sponsibility and the role of the different members of such a society.19 I 
think Hauerwas tries to express some important, and mostly neglected, 
points here, and I will therefore try to develop this further in a latter part 
of the paper. 

Stout’s view of the present dilemma 
of democracy in USA

Stout highlights the problem that secular liberalism (for example 
through John Rawls and Richard Rorty) seems to have silenced the reli-
gious  liberals by arguing for inhibiting the expressions of religious rea-
soning in the public sphere. His picture of the development in the States 
goes somewhat like this: in the 1950’s and 60’s a liberal religious voice 

16  Stout 2004.
17  Hauerwas 2004.
18  Cf. Lindholm’s talk of ‘‘critical arguments and deliberations’’.
19  Hauerwas 2004, 215–220.
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could be clearly heard in American political and democratic discourse. 
Reinhold Niebuhr, Richard Neuhaus, MacIntyre – and the young Hau-
erwas – belonged to these Christian, open-minded political thinkers. 
But then secular liberalism took over important institutions and profes-
sions in the States. And the rise of the religious Right is seen as a hostile 
response to this development. As a reaction to that response, the secu-
lar liberals have found it important to banish religious reasoning from 
the public sphere entirely. This in turn has led former religious liberals 
(among them MacIntyre and Hauerwas) into a new traditionalism with 
a very critical stand towards what they see as Christian intellectuals 
building upon secular liberalism.20

Although the pictured development, according to Stout, is based 
on a wrong idea about the role of religion in American history, it still 
determines much of the present political pattern in USA, in his view. 
And Stout is very worried about the present situation being allowed to 
continue:

it is unlikely that American democracy will be capable of counteracting 
either the greed of its business elite or the determination of many whites 

21

Stout on liberal democracy

Stout is critical towards much of modern rational moral and political 
philosophy (for example Rawls and Rorty). In his book ‘‘Democracy 
and Tradition’’, Stout, among other things, criticizes liberal rationalism 
in an important passage as follows:

Liberal philosophers have often reinforced the traditionalist critique of 
modern democracy in two ways. First, they have endorsed a theory of 
the modern nation-state as ideally neutral with respect to comprehen-
sive conceptions of the good. Second, they have proposed to establish 
political deliberation on a common basis of free public reason, inde-

for seeing modern democracy differently. In the process of making it, 
I will not, however, be drawing mainly on liberal political philosophy 
from John Locke to John Rawls. My topic, stated in Rawlsian terms, is 

20  Stout 2004, 299–300.
21  Stout 2004, 300.
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-
ing religious conceptions of the good.22

We see that Stout, like Lindholm above, wants to make room for a dem-
ocratic discussion where arguments belonging to different traditions are 

on rational deliberations, but on a will of the members of the society 
to take part in a discourse, to take part in a democratic tradition. The 
legitimacy of constitutional democracy can be seen in the way members 
of the democratic society behave. Reasoning with one another about 
important common questions is seen as more important than making 
attempts to change basic arrangements in a democratic community. 
Therefore democracy is not value neutral. It is a living tradition, ac-
cording to Stout. And this tradition includes much more than only ra-
tional deliberations in, for example, Rawls’ sense.23

Stout shares with Lindholm the search for and acceptance of a broad 
public discussion in important issues. The strictly political part of dem-
ocratic government should, according to Stout, build decisions upon 
a wide context of public deliberation. Democratic solutions should, 
however, not build solely on rational reasoning. Instead they should be 
founded on common activities, where normative commitments partly 
are discussed, but partly are implicit and embedded in the activities in 
question. Such activities ought not to be reduced to some determinate 
system of rules and principles.24

Although there are resemblances between Stout’s and Lindholm’s 

of theoretically justifying deliberations. For Lindholm these delibera-
tions are crucial. For Stout, at least as presented here, the weight is put 
on the concrete and joint activities of the people in a community. When 
we move further with Stout, it is not the concept of justifying arguments 
but the concept of personal responsibility which turns out to be a key 
concept. A good citizen is one who accepts shared responsibility for  
common matters. But this in turn seems to make him emphasize theo-
retical deliberations after all:

When I speak of democratic societies [. . . ] I do mean groups whose 
members invoke such [i.e. democratic] norms habitually when holding 
one another responsible  [my italics] for what they say and do and are. 

22  Stout 2004, 2.
23  Stout 2004, 3–4.
24  Stout 2004, 4–5.
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[---] The continuing social process of holding one another responsible is 

of a people. Central to democratic thought as I understand it is the idea of 
a body of citizens who reason with one another about the ethical issues 
that divide them, especially when deliberating on the justice or decency 
of political arrangements. It follows that one thing a democratic people 
had better have in common is a form of ethical discourse, a way of ex-
changing reasons  [my italics] about ethical and political topics.25

Stout draws a nice picture of a democratic society. A crucial question 
is, however, how we are to understand the phrase ‘‘to hold one another 
responsible’’.

‘‘To hold one another responsible’’

A central point in Stout’s understanding of the way democratic life 
should be led, is the exchange of reasons, and holding each other re-
sponsible for one’s reasons. But what does it mean to ‘‘hold one another 
responsible’’? In my view, it must imply taking the partner in the dis-
cussion seriously, trying to see his/her point of view, and thereby treat-
ing him/her with respect. In a multi-religious and individual-centered 
situation like the one characterizing most Western societies today, this 
will furthermore imply, among other things, listening to the individual, 
rather than to a tradition. Although most religious people, for example, 
belong to a religious institution representing some kind of religious tra-
dition, this does not mean that one can take the point of view of a certain 
person belonging to a certain religious tradition for granted. There are 
no guarantees that the individual will take his/her stand as the religious 
authorities would like him/her to do. In this sense ‘‘holding one another 
responsible’’ seems to be an important feature of every true democracy.

But does not this feature by necessity lead to a relativistic openness? 
It seems to me that at least Stout is dangerously near to defending a 
view of moral relativism. Stout wants to put forth a kind of pluralism, 
but pluralism as a factual feature of the political culture, not as a  philo-
sophical doctrine. This pluralism involves a willingness to talk matters 
through with fellow citizens. Stout seems to argue that a democratic 
form of pluralism consists in an openness to discussion, expressed in a 
democratic commitment:

25  Stout 2004, 5–6.
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This commitment is there, prior to all theorizing, in the habits of the 
people. The burden of proof is on those who want to change it. Because 
it is an aspect of our substantive commitment to the ethical life of de-
mocracy, because it coheres with the widely (but not unanimously) held 
conviction that no merely human perspective has a monopoly on the 
truth, it seems inappropriate to think of it as a mere modus vivendi. It 
is not something we ‘‘settle for’’ in absence of a real social contract or 
authentic communitarian unity.26

It is not very easy to determine exactly what Stout is stating here. Per-
haps he is proposing that no one has the access to the moral truth and 
that one therefore should be open minded and pluralistic? But if that is 
what he says, then I think he is defending a kind of objectivistic view 

that even if there did, in theory, exist a single ‘‘morally right solution’’ 
to how society ought to be ruled, it is in practice impossible to know 
when that solution is reached. That’s why there must be a practical rel-
ativism. We see resemblances to how Lindholm argues here.

In contrast to this, we can look at what Hauerwas, whom Stout is crit-
icizing, tries to say. According to him, in my interpretation, the whole 
idea of the moral truth is mistaken. Morality is not a question of better 
or less good ethical knowledge and truth in a theoretical sense. The way 
we express morality is through our own way of living, Hauerwas seems 
to say. One expresses oneself through that. Normally this does not give 
rise to problems. But sometimes one meets reactions which could be 
seen as moral reactions. Another person or a group clearly rejects one’s 
way of living or behaving. This does not solve the moral problem, but 
it is a memento which one has to take into consideration when choos-
ing paths to go on living by. The point is that pluralism is not a state 
where one accepts the fact that people live very differently because we 
don’t know what is right and what is wrong. Taken in that sense, plu-
ralism would lead to practical relativism. Instead one accepts to a cer-
tain degree different life projects performed by different individuals and 
groups because one does not live these other person’s lives. This makes 
it unnecessary, or sometimes even impossible, to take a moral stand. 

But of course there are limits to this accepting attitude. In the face 
of certain behavior or certain actions one feels, under certain circum-
stances, obliged to react with disgust, blame, condemnation and the 
like. Think, for example, of Wittgentein’s point that the natural reaction 
to his telling one of his students a lie and, when confronted with the 

26  Stout 2004, 296–297.
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student’s accusation, saying ‘‘I know I behave badly, but then I don’t 
want to behave any better’’, is the exclamation, ‘‘You ought to want 
to behave better!’’ One point here is that the only way the student can 
express himself as a moral person in this situation is by reproaching his 
teacher and friend, morally reproaching. The reproach can concern the 
picture the friend is giving of himself and/or the consequences for the 
one being wronged. This act of reproaching can often in the last resort 
be seen as an expression of the seriousness and absoluteness with which 
one takes moral demands oneself. It is important that the reaction con-
cerns the behaviour of a person closely related to the person reproach-
ing and not just anybody.27 But such a reaction is primarily expressive 
of what kind of person one is oneself. The other person will, for his part, 
reveal something about his/her character by the way he/she responds to 
the exclamation. 

This means that morality is an ongoing exchange of attitudes, actions 
and reactions in social life. And in this sense Stout could be interpreted 
to say almost the same when he underscores that the moral and demo-
cratic community is best described as a ‘‘civic nation’’, meaning ‘‘the 
community of reason-givers constituted by the democratic practice of 
holding one another responsible’’.28 Though I feel tempted to accept 
much of the arguments and conclusions given by Stout, I share Hauer-
was’ reluctance to fully follow his view. But what, then, is the problem 
I still feel with Stout’s understanding of ‘‘pluralism’’, ‘‘reasongiving’’ 
and ‘‘holding one another responsible’’? Does the problem lie in the 
idea that democracy consists in ‘‘listening to reasons’’? 

A glimpse at Stout’s criticism of Hauerwas for defending a sectarian, 
anti-Constantinian view might help us a bit further in understanding his 
position. He accuses Hauerwas of not accepting liberal modernity. The 
trouble is, according to Stout, that Hauerwas thereby seems to reject 
the possibility of communicating with the members of today’s West-
ern societies. And he thinks that Hauerwas’ Church-World dualism has 

-
ties with his interpretation. He admits that Hauerwas from time to time 
accepts that Christians can take part in the work for justice. So he asks 
if it is the liberal conception of justice that is the bad idea according 
to Hauerwas, while working for justice on biblical grounds would be 
okay. And he answers: ‘‘Hauerwas does not say. Neither does he take it 

27  Wittgenstein 1965, 5.
28  Stout 2004, 297.
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upon himself, in any work that I know of, to explain what those biblical 
reasons might be’’.29

It seems to me that Stout is overlooking the conceptual framework 
of Hauerwas. In my interpretation Hauerwas can be perfectly well un-
derstood as a coherent thinker if we keep in mind that he, among others, 
also has taken impulses from Ludwig Wittgenstein.30 What then could 
be seen as problematic in Stout’s interpretation of Hauerwas’ way of 
thinking is the idea which I have called the ‘‘law-metaphor’’ of ethics  
and morality. With this I mean the idea that morality is a law-like sys-
tem. This idea goes very deep in our Western intellectual (and religious) 
history, which Lars Hertzberg has clearly explicated.31 The law-meta-
phor means that ethics in the last resort is seen as a system of norms and 
rules which allows for rational deliberations. We can and we have to 
give reasons for our theoretical moral standpoints. If you do not accept 
liberal arguments, then you must instead, according to this view, give, 
for example biblical reasons. 

This would make Stout’s critique of Hauerwas understandable. But 
at the same time this way of thinking does not apply to a view like 
Hauerwas’, according to my interpretation. The alternative to a rejected 

-
cation (something which Lindholm seemed to claim). The alternative is 
instead a rejection of the view that moral matters are open for deliber-
ations and rational reasoning in the way supposed . Moral philosophy 
(including theological ethics) following this alternative line points to 
the role moral language plays in the life of every human being.

In order to support this ‘‘Wittgensteinian’’ way of understanding 
Hauerwas, I will further look at some arguments by Hauerwas.

Hauerwas’ discussion of some of Stout’s points

Stout tries to show that Hauerwas, due to the anti-Constantinian tenden-
cies of John Howard Yoder and the modernity critical voice of MacIn-

29  Stout 2004, 149.
30  Hauerwas has himself mentioned this in passing. See Hauerwas 1997, 11. Brad  
Kallenberg and Emmanuel Katongole have also both pointed at it, see Kallenberg 2001, 
and E. Katongole 2000.
31  Hertzberg 2005, 207–214. Instead of the term ‘‘law-metaphor’’, Hertzberg talks of 
the ‘‘juridical model’’.
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tyre, has moved in a dualistic direction, with a very pessimistic view of 
the world.32 Instead of building upon possibilities in the ethical thinking 
of Yoder and Karl Barth, which could have helped Hauerwas to develop 
Christian ethical arguments for taking a moral stand on concrete soci-
etal problems, Hauerwas has remained totally within the boundaries of 
the church. Thereby he ends up in a position, according to Stout, where 
his church is totally isolated from the world outside.33

It seems to me that what Hauerwas is trying to express is an un-
derstanding of life (also communal life) which is much more nuanced 
than both secular liberals and pragmatists like Stout want to admit. As I 
understand the point in question, it means that a concrete person has no 
other way to live in a society – ancient and modern alike – than to do 

every move he makes in concrete community life is a move made by 
the concrete person he happens to be.34 That means for example, that a 
Christian person in Finland today, has to live as the person he is (which 
of course in a sense is a truism).

Earlier in my text, I tried to show that with both Stout and Lind-

a concrete action or a political or legal standpoint. This seems also to 
be included at least in Stout’s idea of holding one another responsible. 

a concrete matter, say on same sex marriages, must reveal itself in the 

reasons.
-

crete solution in individual and social matters? Is he claiming a univer-
sal, Constantinian religious World order? Or is he defending a sectarian 
Christian way of life apart from the modern world? As I understand 
Hauerwas, both solutions implied in the questions are far from what 
he wants to claim. Does this lead to relativism on the part of Hauerwas 
too? I think the question is wrongly put. The idea of relativism must be 
seen as an expression of what I previously called the ‘‘law-metaphor’’ 
of ethics and morality. The idea of moral relativism is understandable 

32  Stout 2004, 152–155.
33  Stout 2004, 148. It is worth noting that Stout’s account of Hauerwas’ view on this 
point is somewhat ambivalent.

-
acter. See for example chapter six in Hauerwas 2001; Hauerwas 1985, chapter three. 
Many other references could be given.
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only as a reaction to the thought of an objectivism in ethics according to 
which there are ‘‘ready-made’’ and general answers to the ethical ques-
tions. If one puts this idea aside, then the talk of relativism becomes 
empty.

Instead of seeing the present situation in such an ‘‘objectivistic’’ 
way, one could stress a picture which mirrors how different people take 
responsibility for their own lives, and sometimes are, sometimes are 
not, prepared to explain their way of acting when asked. In this light, 
giving legitimacy to the political (democratic) system of the society 
cannot consist in formulating a rationally defended theory in the light of 
which the present society could be regarded as morally just and valid. 
Legitimacy must be seen as expressed through the different members of 
the state in question, and through their willingness to go on building a 
common (democratic) society with rules of law everybody can accept. 
Given such an understanding, the talk of relativism disappears.

Let us return to my earlier example. A person who, on religious 
grounds, rejects the idea of same-sex marriages is perhaps entitled to 
that attitude. But he must at the same time accept that other persons 
think differently. The reason is not that they are more right than he. It 
is not a question of being more or less right or wrong here. The reason 
why this is not a question of being right or wrong is that these are ques-
tions where we do not reach cognitive agreement in the same way as 
for example, agreements concerning the content of positive law and the 

But the moral ideas are nonetheless treated as issues of truth. In that 
sense value judgments are cognitive.35 But the truth in question must be 
understood in its concrete setting. Seen from this point of view, what 

of views in questions (perhaps) like the one concerning same-sex mar-
riages.36 This does not mean that you must accept every view another 
person is expressing or every action he takes. Terror attacks, for exam-
ple, represent for most people something totally unacceptable. And the 
question of where you draw the line is of utmost importance. And you 
must not impose your own understanding on those who cannot accept 
your point of view. Taking the other person seriously does (normally) 
include giving him/her space to live the life he/she wants to. That life is 
that person’s responsibility.

35  For a discussion on my part of ethical realism, see Kurtén 2003b.
36  See for example Hauerwas 2000, 51.
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your point of view (for example when members of the church you be-
long to want to hinder persons living in a same-sex relation to take part 
in church life) it could be part of your taking responsibility for your life, 
to defend the rights of homosexuals to be accepted as members of the 
community/church you yourself want to belong to. By your action you 
then, of course, express that you think your opponents are wrong. But 
you must not prevent them from holding these views, which in your 
eyes are wrong. You must, however, defend the oppressed ones if you 
are to take full responsibility for what you yourself see as right. (I think 
an important element here is that the question under debate – same-sex 
partnership – is taken to the public sphere, and made into a question 
of common rules for what is accepted.) By your action you also take a 
stand on the legitimacy of the legislation concerning same sex partner-
ship. 

The view expressed here is, as far as I can see, one that Hauerwas 
wants us to accept. We can perhaps see that my interpretation of Hau-
erwas is correct by looking at his comment to Stout’s statement that he 
(Hauerwas) wants the Christians to withdraw from democratic political 
life. Hauerwas says: ‘‘In this respect I see nothing that prohibits Chris-

-
cratic conversation Stout desires – to engage in the work of living in a 
more peaceable and just society’’.37 This sentence leaves open, howev-
er, the question of whether Hauerwas sees the democratic conversation 
as something instrumental or as something having value in itself. Only 
if he sees this democratic conversation as in some way constitutive of 
life in a democratic society, could he be said to see Christians as one 
party among many in the life of the society. (An instrumental view is, 
according to me, in danger of coming close to a Constantinian view, 
which both Stout and Hauerwas seem to reject.) 

defend the idea that you realistically could get rid of war through paci-

Our conviction that God has redeemed the world [. . . ] is the back-
ground of my oft-made claim that Christians are called to nonviolence 
not because we think nonviolence is a strategy to rid the world of war; 

37  Hauerwas 2004, 237.
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but rather in a world of war, as faithful followers of Christ, we cannot 
imagine being anything other than nonviolent.38

Among other things, this could be interpreted as a rejection of Kant’s 
principle of ‘‘universalizability’’ of moral norms, and of his categorical 
imperative. This is perhaps not true in the sense that the Hauerwasian 

But the point is that talking of moral demands in that (Kantian) way is 
taking the wrong path – the rational liberal path leading to an ethical 
universe of rationally constructed rules and norms. 

In relation to the heading of my article, ‘‘Christian living in two 
worlds’’, I think we, following Hauerwas, can maintain that concrete 
human life is beyond such a two-world dichotomy. Stressing the genu-
ine character of every person in the way Hauerwas does39, means an at-
tempt to overcome a traditional dualism in the Christian tradition. What 
people with different world views do meet in life is of course other 
people with life-views different from their own. But in this meeting, 
everybody has the opportunity to be genuine, to express their personal 
life narrative. This means, in the last resort, that one lives in one world 
(not two) and looks upon life in a unifying way. 

If we return to the questions we began with, we could perhaps sum-
marize Hauerwas’ contribution as follows. In a multi-cultural society 
Christians (as well as every other individual or group of people) must 
express their sincere convictions as well as they can. There is no guar-
antee that they can reach agreement on a theoretical level with oth-
er people and groups. Nor can Ethics be said to be an instrument for 
reaching consensus. Does this leave us with Lindholm’s solution. Does  
everybody justify their support to a legal system and legal norms with 
the help of differing traditions? And is this difference of almost no sig-

the practical conclusions? As I understand Hauerwas he would hesitate 

mean something which claims universal validity. In the last resort he 
could only point to the way certain people do behave and do understand 
their lives. In public life, different ways of living call for a willingness 
to try to understand other ways of living than one’s own. This, in turn, 
calls for openness and sensitivity. But the ambition to understand is not 

38  Hauerwas 2004, 236.
39  See for example Hauerwas 1985 and 2001.
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together in peace.40

Concluding remarks and a look at Finland

My intention in this article has been to discuss the possibilities for and 
point of using religious and moral arguments in the public, political 
sphere in democratic societies of today. I rejected Lindholm’s solution 
built upon the idea of overlapping consensus. I found that it failed to 
see the close relation between justifying arguments and the conclusions 
reached. I also found that he emphasized justifying reasoning too much. 
Instead I pointed at a need to start in concrete social practice. ‘‘Things 
are all right until they start to go wrong’’, to say it somewhat simpli-

the same problematic features as Lindholm. To a large degree I could 
follow Stout in his stress on practice. But in the last resort he also lent 
upon some kinds of rational deliberations, if not consensus. I agreed 
with Hauerwas in his criticism of these features and in his stressing of 
the crucial importance of the individual and his/her personal life-story 
and character.

In my introduction I noticed that it has been quite easy for Lutheran 
social thinking to accept the modern development of moral philosophi-
cal systems built upon reason. Lutheran theologians mostly accept what 
I have called the law-metaphor of ethics and morality. The traditional 
doctrine of two kingdoms has resulted in a tradition where temporal 
matters belong to the realm of human reason. The law of the state is 
therefore easily seen as valid in the same way for all people. There 
ought not to be any special Christian law (Ethics).

-
sumption in this article has been a change in society and culture  towards 
multicultural and multi religious societies. The role of religion and of 
reasoning in giving legitimacy to the legal system and legal norms gets 
a new meaning, also in a strictly Lutheran setting. Where Lutheran the-
ology traditionally has been able to build upon rational liberalism in a 

40  The idea of trying to accept and understand the other in her difference is recently 
developed by Ruth Illman from Åbo Akademi University in her doctoral thesis, see 
Illman 2004.



137

Kantian or utilitarian form when taking part in public discussion, this is 
no longer possible as far as I can see.

The overlapping consensus model by Lindholm, or a more pragmat-
ic reasoning by Stout could perhaps be seen as a new opening. Such an 
opening will give room for the Lutheran Church to put forth arguments 
of its own, building on its biblical and religious tradition. But the over-
all framework will still be an understanding of morality in line with a 
law-metaphor.

radical view expressed in this article by Hauerwas, a totally different 
way of relating to the democratic society and its need for legitimacy is 
revealed. Morality can no longer be seen as giving external solutions to 
individual and social problems. Instead it is stressed that human beings 
are moral persons and the character of persons living in concrete social 
contexts is underlined. Legitimacy of laws and of the rule of law in 
a particular society is understood as something expressed through the 
behavior of the members of the society. It is nothing one can ascertain 
through theoretical deliberations.

Think once again of the example from the Finnish Church Assembly, 
and imagine yourself as a person having no trouble accepting a samesex 
couple. In what sense can you understand another person who does not 
accept such a couple, and who turns the couple away from the religious 
community? The act of rejecting certainly tells other people what the 
rejecter stands for. But is that enough for understanding the rejecter? 
The person accepting different forms of living together can certainly 
not accept the act of rejection without being insincere. But what can it 
mean to take the rejecter seriously? Does it mean that you must accept 
his intentions to put restrictions to other people’s ways of life? That 
would mean that you would acknowledge his moral authority in the 
matter. Therefore, it cannot mean that. The only thing it can mean is that 
you take notice of the person’s point of view, and expect him to take 
responsibility for that view, and not engage in samesex marriage on his 
own part. To take him seriously in this sense would mean to suppose 
that he really meant what he had stated. It is in his own way of acting, in 
his own personal life, that the seriousness of his stated view can be seen 
and decided upon. And it is in the seriousness  with which we all act 
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and react as members of a political community and state that we give 
expression to the legitimacy of that state and community.41
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Lutheran moral thinking – its dilemma in a 
late modern setting*

Introduction

of tensions between what could be called a secular political sphere and 
a religious sphere represented by the established Lutheran church or by 
some non-Christian religion. 

There is the well known case with the cartoons picturing the proph-
et Mohammed in the Danish newspaper Jyllands-Posten in December 
2005. This example involves many different features of interest. I will 
only point to one, recently presented by Ulrik Becker Nissen.1 The Dan-
ish prime minister uttered on this occasion among other things, “Keep 
religion indoors!” obviously meaning that religion is a private matter 
that should not have a voice in the public, political sphere. Nissen sees 

religious voices in the public discourse on political matters. This point 
can be seen as a consequence of a popular interpretation of traditional 
Lutheran social ethics.

In Finland in January 2011 the Church Council of the Evangelical 
Lutheran Church of Finland made an unusual move when it published 
a statement listing some important points the Coucil thought ought to 
be central in the (then) coming negotiations aimed at establishing a new 
government after the parliamentary elections in March in 2011. They 
pointed to a number of issues that they found have been seriously ne-
*Ursprungligen publicerad i Henriksen, J-O och Kurtén, T (red.), Crisis and Change. 
Religion, Ethics and Theology under Late Modern Conditions. Newcastle upon Tyne: 
Cambridge Scholars Publishing, 2012, ss. 13–33. Boken var ett av resultaten av forsk-
ningsprojektet KRIS, “Kristen religion i nya sammanhang”, ett samprojekt mellan Te-
ologiska Menighedsfakulteten i Oslo och Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi. Den 

1  Nissen 2010, 422–424.
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glected by all political parties during the preceding years.2 We could see 
this as a fresh initiative to make a religious voice heard in the public 
political discourse, i.e. as an initiative contrary to the idea of the Danish 
prime minister.

These two examples put an urgent issue in the current societal situ-
ation in the Nordic countries in a nutshell. How could (or should) we 
understand the relation between Christian (and other religious) thinking 
and thinking in different spheres outside the religious institutions? This 
question will occupy me in the following text. 

My main thesis is as follows: In modern society there has been a 
rather clear distinction between secular matters and things belonging to 
a religious sphere. Sociologically this can be (and has been) shown as 
an important feature of the highly differentiated modern society. This 
secularization process has, in the Nordic countries, taken place during 
the last hundred years. Religion, in this process, was marginalized as 
a public institution, and religious life and religious deliberations were 
reduced to a private sphere. The public became secular, and a religious 
point of view lost very much of its public validity.

In the strongly Lutheran Nordic countries this development was, 
among other things, supported by Martin Luther’s idea of the “two 
kingdoms”, the spiritual and the worldly. The popular understanding of 
this dichotomy has been a rather clear cut distinction between a secular 
political sphere and a religious, spiritual sphere where the church has 
a role to play.  This situation has also been coloured by a modern de-
velopment where religious questions have been seen as private matters, 
with a very limited role to play in the public.

However, when we try to relate Christian life today, be it in the 
church or as a personal way of life, to public life and political questions, 
it is important to take notice of the radical changes in society and cul-

due to changes labelled as “post secular”.3
In the time of Luther the idea of living in God’s world was taken for 

granted. That means that a kind of religious outlook on life was the nat-

 
9746924BC90CBB7AC225781D00490E36?OpenDocument&lang=FI  
– Access 12.8.2011.
3  My argument is closely in line with Jan-Olav Henriksen in Henriksen 2005, 277–
290. However I will go a step further by emphasizing the critical assessment of secular-
ity (as an ideological view taken for granted) expressed in the current talk of “post-sec-
ularity”. I am thereby more critical towards the traditional view of the two kingdoms 
than Henriksen in the article mentioned.
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ural background for the whole society and its culture.4 To a certain point 
a religious tradition had to be taken into account in a rather concrete 
way also outside religious institutions in a more strict sense (i.e. the 

-
da in the “secular” sphere. A religious aspect, in the sense of living in 
a world conditioned by God was taken for granted. Secular viewpoints 
had to be defended before this theistic view. In modernity the relation 
became the converse. In modernity most people have taken for granted 
that they live in circumstances where daily life is lead “etsi Deus non 
daretur” (as if God does not exist). This secular view of life is now tak-

the understanding of religious faith and life, and the place of religion in 
a modern society. 

This modern situation is currently under debate. In order to under-
stand the new coming of religion in the public sphere, and the talk of 
“post secularization” in current Nordic societies, I suggest that we must 
stop using the dichotomy secular – religious altogether. The reason is 
that otherwise we remain stuck in concepts that obstruct our ability to 
grasp things anew.

I will argue that Lutheran theology must seriously rethink the way 
Lutheran social ethics is understood.  I am not alone in taking this 
challenge up. I will, however, try to show that what we perhaps could 
call a mainstream interpretation of the Lutheran tradition is very much 
coloured by lines of thought important in modernity. Concepts like the 
two kingdoms doctrine, (natural) law, three estates, etc. are understood 
by these scholars within a modern framework. This has bearings on 
their understanding of state and church. I will point at some important 
traits in what could be called late modernity or a post secular situation. 
The changed situation is mirrored for example in the talk of the return 
of religion in the public sphere. 5

One important point is that the concepts of religion and the secu-
lar will change in this development. In a similar way also the under-
standing of the public and the private seems to be changing in this late 
modern development. And these changes are, I will argue, profound in 
the sense that they concern deep going ideas taken for granted by the 
modern mind. Implicit in the picture so drawn is a holistic view of the 

4  This idea of taking God for granted can still be seen in much of the theological voic-
es discussing a fresh understanding of the Lutheran ethical tradition.
5  For a recent overview of many important features of this ongoing development in a 
Nordic context, see Christoffersen et al. 2010.
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human being which will overcome the split understanding of human 
life and human identity in modernity. 

This text could therefore be said to present conditions that make the 
initiative by the Finnish Lutheran church leaders intelligible while they 
challenge the view by the Danish prime minister.

I will start with a presentation of what we could call the mainstream, 
and popular, theological understanding of some ideas in the Nordic Lu-
theran tradition. I see this understanding as a modern phenomenon. I 

less critical to this mainstream understanding. In a third part I will, 
leaning on among other things some texts by William Cavanaugh, fur-
ther develop the critical discussion of the way Lutheran tradition is ex-
pressed in modernity, given current changes in culture and society.

Traditional Lutheran Ethics in Modernity

Teija Tiilikainen, a Finnish scholar in political sciences, has in an in-
teresting doctoral thesis, presented at Åbo Akademi University already 
in 1997, pointed at the way the different Christian traditions in Western 

-
an countries. Although her study is not primarily historical she discuss-
es some differences between Lutheran, Calvinistic and Roman Catholic 
traditions in a way relevant to my problem. 

Europe; a Catholic Counter-Reformative, a Lutheran, and a Calvinist 
one.6 The main points in her interpretation of the historical develop-
ment and the role of the three religious traditions are the following.7 She 
sees these traditions as still very important and as contributing to the 

-
likainen, the reformed cultures represented a changed idea of the citizen 
and of the state in relation to the medieval Catholic view. Of these the 
Calvinist political heritage was individualistic while the Lutheran po-
litical theory came to emphasize the importance of the civil authorities 
(the Prince). “When the highest Christian duty of a good Lutheran was 
to be a humble servant of the civil authorities, a good Calvinist had to 

6  Tiilikainen 1997, 22–23.
7  For the presentation in this paragraph, cf. Tiilikainen 1997, 50–52.
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arrange his own life into a system of good works as an indication of his 
faith.”8Although Counter-Reformative Catholicism shared with Luther-
anism an emphasis on a collective political culture, the former came to 
stress the Church as a political factor in a way foreign to Lutheranism, 
according to Tiilikainen. 

development of democratic societies in the regions where they were 
strong. Due to its clear distinction between the state and the church, Lu-
theranism came to support the development of autonomous and strong 
Princes in Northern Europe.9 Thus it became a counter force to the new 
democratic and liberal ideas trying to develop. In contrast to this, both 
Calvinism and Catholicism gave support to more liberal and democrat-
ic ideas in the political sphere. In Tiilikainen’s interpretation10 Calvin-
ism supported an absolutism of the individual, giving rise to liberalism, 
while Catholicism was more communitarian and could give rise to a 
republican constitutional state building.11

The picture Tiilikainen gives of the three traditions and their role in 
the becoming of the modern democratic states of Europe can be pre-
sented as follows. All three traditions contributed to the growing sec-
ularism of state and society. In a democratic situation, however, the 
different traditions were functioning differently. Due to its emphasis on 
a sharp division between the spiritual and worldly kingdom, Lutheran-
ism gives more space to the secular mind and allows Christian citizens 
to take part in political life with the help of reason alone. 

The Catholic tradition emphasizes the importance of the Church 
member as primarily part of the Church community, and the Calvinist 
tradition points to the individual with a Christian identity very much 
rooted in the reading of the Bible. Thus it became easier for a Christian 
to adjust to the secularization of the public and political debate in a 

Catholic tradition was strong.12 Thereby it becomes important to look 
more closely on the Lutheran idea of two kingdoms. 

8  Tiilikainen 1997, 51. – I will not discuss to what extent this clear cut distinction is 

tool for interpreting the overall European development. For the Lutheran development, 
see also Andersen 2010, 397–400.
9  To this, see also Andersen 2010, 399–401.
10  Tiilikainen leans mostly on Palmer, RR & Colton, J, A History of Modern World. 
New York: A.A. Knopf. 1984.
11  Tiilikainen  1997, 41– 49.
12  Tiilikainen 1997, 22–51.
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In the Lutheran tradition one key issue has been the so called 
two-kingdoms doctrine which Martin Luther is supposed to have de-
veloped.13 One important aspect of this “doctrine” 14 is the fact that Lu-
ther’s context was a kind of Christian mono-cultural society, although 
he could imagine a situation where the ruler (the Prince) could be a 
non-Christian one, for example a muslim, “a Turk”.15

The Finnish theologian and ethicist Antti Raunio16 has recently dis-
cussed the two kingdoms distinction by Luther. This distinction must, 
and here he keeps to a strong Lutheran tradition, be seen in the light of 
Luther’s understanding of creation, and of the three estates which in 
a sense represent the order of creation on a societal level. According 
to this, natural man lives related to some “givens”; ecclesia (i.e. the 
spiritual community), oeconomia (Luther talks of the household) 17 and 
politia (which is seen as necessary because of evil). The main function 
of the political sphere is to work for justice in spite of evil. Thus poli-
tics combines the ideas of freedom, justice and compulsion. It does not 
belong to the original creation, but is mainly seen as a consequence of 
the Fall.18 Although the distinction between two kingdoms in Luther’s 
writings is perhaps not always exactly the same as ecclesia on the one 
side and oeconomia  and politia
our purpose in this article to see these distinctions as very close.

13  Frostin 1994, 2–10. Cf Raunio 2007, 228–230 and Andersen 2010, 393–411.
14  As Antti Raunio has remarked, it would be more adequate to speak of ‘a conceptual 
distinction’ than of a doctrine. See Raunio 2007, 223–224. I agree. Thereby a problem-
atic feature in the history of the Lutheran tradition can perhaps be overcome: According 
to Frostin the talk of two kingdoms doctrine among Lutheran theologians stems from 
a time no earlier than the period just before World War II in Germany. See also Frostin 
1994, 1–2. This suggests that the idea of a doctrine clearly is a modern phenomenon, 
and that it perhaps should be seen as part of the way Lutheran theologians tried to adjust 
Lutheran tradition to the role of the Nazi state.
15  See for example Frostin 1994, 136–137; Andersen 2010, 395–396.
16  Raunio was (in summer 2011) professor of systematic theology at the University 
of Eastern Finland. In this article I follow a book by Raunio written in Finnish. Most of 
the key concepts in an underestanding of  Luther’s social ethical thinking can also be 
found in a shorter article by Raunio in English, see Raunio 2008, 249–261. The main 
ideas in Raunio’s presentation can also be found by other leading Lutheran theologians 
in the Nordic countries. I will make some references to some recent publications by 
Carl-Henric Grenholm, professor at the University of Uppsala (2012) and by Svend An-
dersen, professor at Aarhus University (2012). See Grenholm 2001 and Andersen 2010.
17  However, for example Oswald Bayer, one of the leading Luther scholars, interprets 
oeconomia as covering, “in our economically and socially differentiated situation” 
three different spheres: marriage and family, business, education and academic study. 
See Bayer 2008, 155.
18  Raunio 2007, 223–227.
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An important feature in the thoughts by Luther is, according to Rau-
nio, Luther’s understanding of evil, of the world of Satan as against the 
world of God.19 These two worlds are not to be confused with the two 
kingdoms. The latter refers to the two ways by which God is understood 

rules by law and with brutal force (the sword), and in the spiritual realm 
through the gospel and by the help of the word. Raunio shows how evil 

However, every human being can contribute to God’s good work com-
pelled by the (civil) law. Through these works everyone can maintain 
an outer righteousness. But only as a Christian, in and through faith, 
can an individual reach an inner righteousness which is shown through 
good works.20 Luther’s view of man, as we know from this, is quite pes-

This Lutheran view of man raises the question whether we could 
think of any individual deed or political solution that not in the last 
resort are effort to win advantages for a party and an individual person. 
Raunio points to the social and political structures as the way through 
which, according to Lutheran thinking, non-Christians are compelled 
to contribute to a common good. He connects this view by Luther with 
Luther’s distinction between Person and Amt (person and ministry/of-

as a person forgives his wife her offending tone at home in the evening. 
A non-Christian, however, seems to be abe to do right and good deeds 

21

But there is also a slightly more optimistic line in Luther’s under-
standing of human kind. It is coupled to human reason. Reason rep-
resents an instance in every human being which, according to Luther, 
seems to contribute to actions and deeds which can be seen as morally 

19  Raunio 2007, 228.
20  Raunio 2007, 230–231. In Nordic theology there is on these points a consensus 
among theologians, see for example Grenholm 2001, 244–247; Nissen 2010, 420; An-
dersen 2010, 395; Henriksen 2005, 277–279.
21  Raunio 2007, 232–234.
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good and right on the human level (coram hominibus
what is right in normal day-to-day life.22

be seen as a universal norm which he seems to presuppose that every 
human being are willing to accept.23 Raunio’s main points concerning 
Luther and the golden rule can be summarized in the following way: 
Raunio sees Luther’s view of the golden rule as the content of the nat-
ural law in a monistic not a dualistic way. That means that a distinction 
between nature and spirit becomes obsolete. The golden rule is written 
in the heart of all people and it demands God’s self-giving love of all 
humans.24  But in our fallen state, this is, anyhow, not obvious to all, 
and it cannot be directly seen in the way people do behave. The demand 
of the rule is therefore a demand of a changed motivation for actions. 
Raunio sees that Luther’s idea must be understood as not compatible 
with modern liberalism and the high value it gives to every rational 
being acting out of self interest. Raunio also observes (establishes) that 
the golden rule sees moral behaviour as related to God, because truly 
moral deeds are a service to the God who has made the self-giving 
love possible. A last aspect of Raunio’s interpretation comes in the idea 

love, and this happens, according to the current Finnish school of Lu-
ther research, in faith when Christ dwells in the Christian (“
Christus ad est”). 25

22  Raunio, 256. See also Grenholm 2001, 252–259 and Frostin 1994, 129. Per Frostin 
(professor in Systematic Theology at Lund University 1990–1992) has made a more 
detailed study of the role of reason in the works by Luther. He starts with a statement in 
WA 40 I, 305, 7–8 written in 1535 (in Frostin’s translation): “Ratio
the temporal regiment.” With the temporal regiment Luther thinks both of politia (the 
state) and oeconomia (the family/household), according to Frostin. See Frostin 1994, 
129. Frostin then scrutinizes whether Luther perhaps means that a Christian reason is 
apart from a general human reason. Through some examples where Luther preaches 

-
ments are on a general human level. He does not need any references to a revealed will 
of God going outside non-religious reasoning. Frostin 1994, 143. This strengthens the 
traditional understanding of the Lutheran heritage: In moral and political questions all 
humans have the same ability to know what to do.
23  Raunio 2008, 112–115, 328.
24  Here Raunio differs from Grenholm, who stresses the unique character of the 
Christian idea of love, see Grenholm 2001, 2003.

(or as it is also called in the Eastern orthodox tradition: theopoiesis) and its place in the 
life of a Christian. I will not go further into that in this text.
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and dichotomies like natural law, spiritual and worldly kingdom, co-
ram deo and coram hominibus
forth. In addition Finnish Luther research has introduced the idea of in 

, and Finnish mainstream Lutherans stress the 
golden rule as the center of Lutheran understanding of morality.

The main idea is a kind of natural law thinking, where all humans 
are thought to share a common understanding of morality, and of a nor-
mative ethics. Reason is seen as the common denominator keeping all 
humans together in a common moral understanding of life and its chal-
lenges, although the role of reason is rather obscure due to the Fall and 
the element of sin in every human being. Thus for example Raunio 
presupposes that moral Christian life consists of both natural elements 
(the golden rule and secular rationality) and Christian ones in a Luther-
an framework.

secular thinking, with its cleavage  between religion as something pri-
vate and social ethical life as something public.  In the modern Nordic 
societies moral questions are primarily seen as questions where reli-
gious faith and religious beliefs have no place. 

Theologically the idea of God the Creator who rules the whole of hu-

extent Christians are thought to stand for something more than what a 
non-Christian person can accomplish, differs in the positions taken by 
different Lutheran scholars. 

Luther’s view of the two kingdoms can thus be seen as giving le-
gitimacy to the modern development of the secular in sharp contrast 
to the religious, giving support both to secular politics and to secular 
morality also by Christians. Svend Andersen, leaning on the modern 
philosophers John Rawls, Jürgen Habermas and Ronald Dworking, has 
argued even more clearly than Raunio for the idea that the tradition-
al Lutheran thought of a universal secular common ground in ethical 
questions is still valid. Reason can unite humanity to a certain degree, 
according to him.26 To my mind this position is meaningful, given the 
modern presuppositions of a secular realm, common to all people, a 
realm understood through a common secular language.  However, the 
position seems to miss at least two things in the modern framework: 
the radical change in the understanding of humanity in modern secular 

26  Andersen 2010, 407–409. 
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time in relation to Luther’s time, and the radical limiting of the religious 
perspective due to the modern differentiation between public secular 
spheres and the religious institutions.

In political thinking the modern secularization became obvious in 
the social contract thinkers of the seventeenth and eighteenth centu-
ries. These philosophers were the founders of modern liberal thinking. 
Building on Josef Wieland, Raunio has presented an interesting view 
according to which a difference in liberal thought between North Amer-
ica (or perhaps the whole Anglo-American world) and Europe can be 
traced back to two of these thinkers, Thomas Hobbes and John Locke.  
Both thinkers represented the liberal idea that the primary obligation 
of the state is the rule of law, with the task to protect the freedom, 
rights and property of every citizen. However, due to their different 
understanding of the nature of the state Hobbes has given support to the 
development of European welfare states, where the state is considered 
to have a positive and constructive role to play, whereas Locke’s view 
has coloured liberalism in, for example, the USA, with a much more 
restricted understanding of the role of the state. Raunio stresses the dif-
ferent use of the golden rule by Hobbes and Locke. Both take their 
point of departure in the idea of self love as a primary feature of every 
human being. In this light the person’s relation to other people must be 
understood, but the way these relations are restricted by the golden rule 
is differently understood by the two, in Raunio’s interpretation. In Hob-
bes’s view the individual person is restricted by the demand to accept as 
much freedom and rights to other persons as one wants to claim for one-

life and property, thereafter they should be ready to protect the lives and 
properties of other people.27 Both of the views presented by Raunio pre-
suppose, however, that the question of how to shape the good society 

an objective knowledge of what is right through human nature. Human 

27  Raunio 2007, 246–248.



151

reason is the key to the building of the best of societies.28 Thus, these 
liberal thinkers can easily be combined with the modern Lutheran tradi-
tion. We have a key to describe Christian life in the world, according to 
this Lutheran tradition. This is in accordance with the aim of Raunio’s 

strive to defend a view of Lutheran Ethics, according to which the gold-
en rule is not purely formalistic, i.e. a rational principle without [mate-
rial – my adding] content, but it really expresses something concerning 
what moral acting and a realized love really is.”29 

Antti Raunio’s book from 2007 is important because he tries to ex-
plicate the character of a Lutheran moral tradition in discussion with 
current critics and new philosophical challenges. He takes as his task to 
show that a leading principle in Lutheran ethical thinking, the golden 
rule, is a normative rule from which you really can deduce solutions to 
concrete problems.30

Critique of modern Lutheran thinking

After this look into some important features in the modern Nordic dis-
cussion of Lutheran social ethics I will now turn to the current late mod-
ern situation and critically study the validity of these modern Lutheran 
interpretations in that setting.

Raunio has himself found that his view is somewhat opposed to the 
standpoints of some other Finnish theologians.31 One of the differing 
views he discusses critically is the idea that the current pluralism makes 

28  The British philosopher Peter Winch points to some of these features concerning 
Hobbes, while contrasting him with J.J. Rousseau’s quite other approach. Winch 1972, 
90 – 109. Winch seems to be much more sceptical towards Hobbes, than Raunio. The 

problematic. Winch  characterizes Hobbes as follows: “For Hobbes all practical ques-
tions arising from my relation to the world – including the world of other men – has 
the form: what are the obstacles to my desires and how can I remove the obstacles and 
avail myself of instruments to my advantage?” Winch 1972, 97. Perhaps this point also 
illustrate a problem with the modern versions of the golden rule: they make the princi-
ple into a calculus and human being  into a calculative person.
29  Raunio 2007, 26. My translation.
30  Raunio 2007, 26. Raunio’s treatment of the golden rule traces back to his disserta-
tion written in German, see Raunio 1993.
31  He mentions among others Jaana Hallamaa, professor at Helsinki University, Rau-
nio 2007, 22–25.
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it very hard to maintain the idea of one universal ethic common to hu-
mankind. Raunio’s answer to this is theological, not philosophical. He 
points to the Christian thought of the fall of man, and how that has 
weakened man’s ability to see clearly in moral questions. According 
to this, the want of consensus in ethical questions between different 
people would be due to a lack of moral knowledge following from the 
fall.32 Here we come across one of the paradoxes in traditional Lutheran 
thinking. On the one side there is this pessimistic view of the human 
and his or her moral ability when left on his or her own. On the other 
side there is by Raunio an optimistic view of natural law thinking and 
of the role of ratio in communal human life. 

For my part I see a fundamental problem in the concept of morality 
by many of the Lutheran scholars. Common to most of the Lutheran 
interpreters presented so far seems to be the idea that moral questions 
ought to have answers which are objective in the sense that people 
ought to agree to them. This consensus is thought to be possible both 
on a universal and on a more particularistic level. What is problematic 
in this kind of moral thinking, typical of much of modernity, is the idea 
that moral questions have universal answers which all rational beings 

-
ing of human life in the European tradition after the reformation outside 
theology. Thomas Hobbes and John Locke are, as we have noted, two 
central representatives of political philosophy in the centuries subse-
quent to the reformation and the Thirty Years War in Europe. These 

of rationally coloured, liberal thinking, and this liberal thinking has to 

return to this in the next section.
In this section I will in a very sketchy manner present some Lutheran 

voices that question the normal Lutheran view presented so far. The 
voices come from the Swede Per Frostin, The Dane Ulrik Becker Nis-
sen and the Finn Jaana Hallamaa.

Frostin concludes his study of the idea of two kingdoms with the fol-

discussions of spirituality and temporality did change over time, and 
Luther also used the distinction in different ways due to different con-
texts. For example the idea of two “kingdoms” can (and occasionally 
must) be interpreted in an Augustinian way as representing the world 

32  Raunio 2007, 22.
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as the kingdom of Satan and the spiritual realm as the kingdom of God. 
In contrast to this the term “regiment” is, according to Frostin, more 
adequate to indicate God’s two ways of acting. In addition one must 
take into account the way life is structured in the human world creat-
ed by God in the three estates; state (politia), family (oeconomia) and 
church (ecclesia).33

between God’s two ways of acting lies in the distinction between man 
before God (coram deo) and man in relation to other humans (coram 
hominibus
in the picture of human beings.34

Thus Frostin makes us see an important element in the Lutheran tra-
dition differently from how was interpreted in much of popular teaching 
by the Lutheran churches during the last century. The clear cut dichot-

of a realm outside the church which can be (theologically) understood 
totally by leaning on the idea of creation is put in question. Frostin 
contributes to a way of understanding Luther himself, which is easier to 
connect to the late modern situation of the Nordic countries (and much 
of Western society) than the mainstream Lutheran interpretation.35

According to Frostin’s interpretation, a Lutheran tradition must be 
understood in a way that gives room for a bridging between the Chris-
tian person, as a Christian, and his life in a world consisting of people 
with different religious and non-religious background: i.e. the idea of a 
secular sphere, common to religious and non-religious people seems to 
be put in question by Frostin.

Frostin approaches the late modern dilemma from within Christian 
theology. Jaana Hallamaa could be said to make a somewhat more phil-
osophical approach. I will here only take up the way she suggests that 
the concept of natural law could be interpreted in a Lutheran tradition. 

33  For this see also Raunio 2007, 223–230. Oswald Bayer has emphatically pointed at 
the doctrine of three estates in an attempt to overcome the false view of Lutheran think-
ing caused by the talk of two kingdoms, according to him. His main point is that it is 
clear in Luther’s talk of the three estates that they are all under God’s rule in a way that 
makes a total secularization of any of them impossible. Bayer 2008, 153–160. – What 
he, as most Luther-interpreters, fails to see, in my view, is the radical change in the un-
derstanding of secularity in modernity: There is no place for a “natural” understanding 
of different parts of society as related to God in any sense, outside the religious institu-
tions. This is, as far as I can see, the most urgent challenge to contemporary theologian 
thinking in the current Nordic context.
34  For the whole paragraph, see Frostin 1994, 166–171.
35  Frostin’s interpretion at this point seems to challenge a strong creation-centered tra-
dition in Swedish Luther research, not the least that of  his own teacher Gustaf Wingren.
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Her solution lies in the distinction between material, normative ethics 
and meta ethics, known from analytical moral philosophy in the twen-
tieth century. According to her, there are not necessarily any objective, 
universal normative answers to moral or political questions if we follow 
a Lutheran tradition.  She is thereby closely associated with my critique 
of the possibility of upholding a universal normative ethic. She sug-
gests that if we still want to talk about “natural law” in such a context, 
it should be understood as a meta-ethical remark.36 In order not to end 
up in moral relativism, but not to end up either in a universalism which 
is hard to uphold on the normative material level today, she reaches up 
to a meta-ethical level. 

Hallamaa’s point is that a universal trait can be found in the way 
moral language must be interpreted and understood. It is a question of 
the semantics of morally relevant concepts and statements. In moral life 
and in the language we use when we discuss moral problems, we use 
universally valid expressions. There is hardly any doubt about what we 
could mean by “good” and “bad”, “the right thing to do” and so on. In 
that sense our morality is universal. But from this does not follow that 
everybody would agree upon the solutions to concrete moral problems. 
What we mean by, for example “the good” is in a way common sense. 
However, there is no ready made rational theory concerning how to 
decide what is good in concrete situations. Such an assessment is due to 
the concrete situation, to kind of person you are, to the cultural frame-
work within which you live etc.37

-
come what he sees as problems in the modern understanding of Luther-
an thinking. The texts that I refer to are quite sketchy. In my reading, he 
has anyhow stressed something important. Nissen wants to explicate a 

36  See Hallamaa 2001, 236–237; See also Hallamaa 2001b, 98–99, where she is 
somewhat more skeptical to a meta-ethical solution to the problem of consensus.
37  Whether a meta-ethical solution is only formal (as Raunio perhaps thinks) or also 
substantial, could of course be discussed. To my mind our moral language reveals 
something more than just a formal point. Talking of the morally good must be seen 
as something concrete and absolutely demanding in human life. – Wittgenstein in his 
“Lectures on Ethics” gives a very clear description of this. He draws our attention to 
the difference in our use of good and bad in relation to different activities. He takes 
the example of playing tennis badly. He sees no problem when the not-so-good player 
admits, “I don’t want to play better”. In his second example a person is treating another 
very badly. When that person tries to say “I don’t want to behave better!” the only ad-
equate reaction, according to Wittgenstein, is an exclamation like “You ought to want 
to behave better!”. See Wittgenstein 1965. This story of Wittgenstein’s involves even 
further dimensions. But I will leave the matter at this point here.
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Lutheran view. He sees a problem in the idea of a common morality on 
rational grounds with which the Christian can also agree. He seems to 
come close to Frostin’s interpretation of the two kingdoms. In a recent 
article he describes his interpretation of the idea of two kingdoms as an 
interpretation in accordance with the Christological two-nature doctrine 
of the old church. He mainly builds  his view on the ideas of Dietrich 
Bonhoeffer. 38

When “secular” is fading away

One decisive philosophical step in making the political realm totally 
secular was, as we have seen, the ideas of the social contract thinkers. 
Politics got its rational legitimacy through these thinkers, and the state 
was supposed to follow a secular idea of the naturally right (Hobbes, 
Locke, Rousseau et al.).

development where the main aim for those in power could be seen as 
-

ment has recently been described by William T Cavanaugh in quite an 
interesting way. He refuses to see the development in terms of the sec-
ular versus the sacred. Instead he claims that the worldly authorities 
came to develop a new form of “religiosity”, making the state into an 
absolute power.39 By that he can claim the whole conceptual dichoto-
my between secular and religious to be a political means to neutralize 

the political authorities could not control. By making the public be-
lieve that political power rested on secular, rationally controllable and 
therefore non-religious ideas, they made people ignore the absolutizing, 
“religious” element in every striving for power by state authorities, ac-
cording to Cavanaugh.40

In another article, where Cavanaugh discusses the situation in Swe-
den, he is even more focused on the question of power, and how power 
is distributed between church and state, between bodies political and 

38  See Nissen 2010, 431;  and Nissen 2007, 228–231.

historical development in Denmark. See Andersen 2010, 401.
40  Cavanaugh 2008, 4–6.
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bodies religious – in this article he especially talks about the Swedish 
society.

His most interesting point is that the moral thinker Carl Schmitt 
(who was a Nazi sympathizer under Hitler) clearly showed (according 
to Cavanaugh) that the modern state wanted and wants to uphold the 
distinction between state and church, not in order to separate all religion 
from the state, but in order to keep control over “religion” within the 
political sphere. The state ought to integrate a religious dimension in its 
way of exercising power. By totally privatizing the traditional religious 
institution, i.e. the church, the modern state has tried to eliminate the 
most important body that could endanger its control of power. 41

According to Cavanaugh the Lutheran “two kingdom” doctrine 
-

bivalent in his discussion of the idea of Folk church in Sweden.42 Does 
this idea cause the Swedish Church to give legitimacy to the power 
of the state, embodying the idea of the Swedish “Folkhem”, which in 
itself threatened to become a totalitarian mixture of state and society? 
he asks. Hereby Cavanaugh points to a totalitarian element in modern 
democratic societies, which cannot be criticized on religious grounds 
according to a strict differentiation between secular politics and religi-
osity belonging to the private sphere.43 Cavanaugh has thereby brought 
up the ambivalent character of the modern secular state.

The mainstream interpretation of the becoming of the modern state, 
however, gives much credits to the social contract thinkers. Through 
them a secular social ethics on purely rational grounds was made pos-
sible, and through this ecclesiastical authorities began to lose their in-

and religious arguments (in a traditional sense) were not very welcome 
in the public political discourse. This development was seen in accord-
ance with the basic idea in Luther’s distinction between acting in an 

politia or oeconomia) and acting as a private person.
However, in the private sphere, Christian ethics was closely related 

to Christian faith according to Luther’s idea of the freedom of every 

41  Cavanaugh 2010, 22–24.
42  For a discussion of the Swedish theological idea of the Folk church, see Vikstöm 
2009.
43  Cavanaugh 2010, 20–27. This critique of Lutheran theology for legitimating total-
itarian tendencies by the state is a return to the critical discussion of Lutheran thinking 
after World War II, when the Lutheran idea of “die Eigengesetzlichkeit” of the state was 
seen as one of the factors making the development of the Nazi state possible. See for 
example Hakamies 1971, 18–20.
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Christian. Consequently when in the secularization process religion 
was pushed into the private sphere, morality on a personal and private 
level (individual ethics) could still remain close to the religious body 
and to the religious life of the individual. This makes it intelligible that 
the understanding of personal moral life (excluding the political ques-
tions in public life) was very late separated from the religious sphere 

Nordic countries.44

I think we must describe what happened during the twentieth century 
in the Nordic countries as a shift in the conditions for religious beliefs 

-
ferentiated society, belief in God gradually lost its position taken for 
granted. Not only in science and politics did people act etsi deus non 
daretur, but other parts of society also underwent this change. Life was 
seen in a totally secular framework. Religious questions were there-
fore approached from a secular point of view, often resulting in atheism 
of some kind. The development in the understanding of morality (the 
“remoralization” described by Bexell – see footnote 44) resulted in the 
recovery of a moral discussion on both private and public level in terms 

only social ethics but also individual ethics had become secular. Moral 
man was no longer in need of religious language to express what he 
wanted to say on ethical questions. This seems to be a central part of 
the becoming of modern mentality in a Nordic setting. In modernity 
the standard way of thinking and living is thouroughly secular. It is 
no longer God’s world that is taken for granted and secular ideas that 

secular norms.45 When we try to understand the late modern critique of 
important traits in modern culture and modern society, the tendency to 
question this taken for granted status of much of secular, modern think-
ing are most important. This tendency is mirrored not least in new ways 
of understanding religion and morality. I will now develop my reason-
ing further on this point, focusing on moral and religious language.

44  A study of how this process, from moral thinking closely related to Christian tradi-
tion through a “demoralization” of the language dealing with public actions to a remor-
alization of such language, took place in Swedish political life during 1950–1990 can 
be found in Bexel 1995.
45 I have elsewhere presented the view of the late modern condition in more detail. See 
Kurtén 2010, 165–179.
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One point I want to make is that a way of thinking like the one we 
meet in the work by Raunio, though it represents a rather strong tradi-
tion in Christian and Lutheran thinking about moral questions, has a 
fundamental problem related to it. This problematic feature concerns 
the understanding of both religious faith and moral life. They are in a 
sense seen as theoretically manageable phenomena. As a solution to 
this problem I point to the Wittgensteinian idea that all kinds of lan-
guage and meaning in human life must be closely related to the concrete 
ways human life is lived, in order for different features of life to become 
intelligible. 

When it comes to the golden rule, which is in many ways important 
in human life all over the world, the point I want to make is that the 

beings are moral beings. The “rule” then only points to a feature in 
human beings we presuppose as being general. Another way to put it is 
to say that the golden rule keeps us aware of the fact that it belongs to 
our concept of a “human being” that humans are beings who take other 
humans seriously and meet them with respect. Being moral is part of 
our concept of being human.46 

My main point is, however, that in order to understand the current 
development, the distinction between the secular and the religious/sa-
cred must be abandoned. 

The radical cleavage between secular and religious is seen by most 
scholars as a modern phenomenon. In a secular age, as long as moral 
questions are seen as more private than public, the relation between 
religion and morality can be of many different kinds.47 The cleavage 
between morality and religion can be deep, as in most modern mor-
al philosophical deliberations. It can, however, also be bridged, as in 
many normative theories within theological ethics.

Post-secular thinking, in opposite to the positions just mentioned, 
challenges the dichotomy between secular and religious. According to 
this way of thinking, there is no real cleavage to bridge over. The con-
cept of secularity changes in this process, if it does not totally lose its 
meaning. As a consequence also the concept of religion, which has been 
tied up with the concept of the secular, changes in meaning. Religion is 

46  See the philosopher Lars Hertzberg’s remark in Kurtén 1998,195.
47  Henriksen discusses this in an illuminating way, see Henriksen 2005, 279–285.
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One could discuss whether the current development leads to an 
even more radical understanding of the secular, where a radical athe-
ism (or non-religiousness) necessarily follows.48 I.e., what is thereby 
questioned is the modern solution, where you accept a secular under-
standing of most of life but leave room for a religious sphere in a pri-
vate sector, presupposing that this sector should have very little to do 
with everyday life. When the dichotomy between secular and religion is 
abandoned, sticking to secular thinking should, according to this, as its 
consequence result in a total denying of a religious life-view. Thus one 
logical consequence of late modern development would be a still more 
radical non-religious view of life.49 Note that what is rejected in this 
kind of radical secularity is religion understood through the dichotomy 

without public validity. Another, and in a sense more radical, step is 
the understanding of atheism itself as one relativistic understanding of 
life among other equally valid (or relativistic) ones. The view has then 
become a late modern one, if by “late modernity” we refer to a view that 
challenges fundamental aspects of modernity.

In late modernity, however, a post-secular understanding and accept-
ance of religion could also be stressed in one of two ways. It either pre-
supposes a religious self-understanding where religion has to go public 
in some sense, or it turns religion into something totally esoteric. 

A “religious” life must have public consequences if it does not want 
to represent a totally esoteric world, without any strings to social, eco-
nomic and political life as we know it. A totally esoteric religious life 
can easily come to terms with radical secularity. Religious and non-re-
ligious people are then supposed to live in two totally different realities 
and worlds.

However, a more important and theologically more promising un-
derstanding of religion stresses the cord between religious/Christian 
faith and human life in its totality. In the post-secular situation, howev-
er, this cannot be done without radically challenging the secular world 
views and views of life.50 

48  This could explain phenomena such as the so called new atheism, see for example 
Dawkins 2008.
49  The current revival of atheistic thinking could be seen as very logical. See Martin-
son 2010, 12–16.
50  By this I present a position more critical of the secular condition than the one we 
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By consequence, the modern idea of the rational, liberal, and secu-
lar understanding of life and the world, as something obviously right, 
objective, non-contextual and neutral must be questioned.  The pre-
conditions behind the modern differentiated societies become radically 
challenged. This means that secular culture is stripped of it’s taken for 
granted status as the only “objective” and “neutral” position. If reli-
gious people ceases to play by the rules given in secular modernity, that 
modernity will slowly cease to exist. Without challenging the funda-
mental presuppositions in secular thinking, religious traditions cannot 
free themselves from being marginalized, as far as I can see.

The only way this post secular religiosity can develop and take 
form, is, however, through people of faith expressing their beliefs both 
through life and through words, thereby questioning the fundamentals 
of the secular world. There is no theoretical or philosophically convinc-
ing way to solve the issue on a universal level.

Conclusions

In late modernity and from a post-secular point of view Lutheran think-
ing is challenged as far as it clings to the traditional dichotomies which 

The main traditional notions which ought to be theologically re-
considered are the idea of God the creator as the presupposed foun-
dation for everything that exists, and the idea of religious morality as 
something consisting of a commonly human part on the one hand and 
a uniquely Christian part on the other. Christian thinking must include 
human life in all its forms – in some way. This means, among other 
things, that moral questions cannot be separated from religious ones, if 
you want to embrace a post-secular understanding of the world, of life 
and of religion. Ethics and philosophy of religion ought to go hand in 
hand. Lutheran ethics must therefore reconsider the “two kingdoms” 
doctrine, the way law and gospel is understood, the way the golden rule 
is taken in and so forth.

There are some features which I would suggest belong to a late mod-
ern condition going beyond the secular and religious. It is a condition 
where 
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a. morality is seen as a phenomenon which cannot be treated on a 
theoretical and thoroughly  rational level;
b. moral communication is primarily communication through action; 
c. religion cannot be seen as a private matter; 
d. religious views of life must include life in its totality including all 
parts of the differentiated public social life; 
e. the idea of a secular sphere is no longer seen as a view taken for 
granted, instead this idea is more and more questioned in different 
parts of society, due to its ideological function

If we return to the two examples from Nordic countries with which 
I started, it has become quite obvious that the position of the Danish 
prime minister is a clear expression of a modern view, presupposing 
the validity of the secular thinking also when it comes to understanding 
religious ways of life. 

Traditional Lutheran thinking can be seen in accordance with this 
position taken.The initiative of the Lutheran church leaders could, if it 
is seen within the framework of late modernity, be taken as an example 
of a new and fresh way of thinking and acting. It will be likely to meet 
opposition from people still keeping to a modern view of life. However, 
if it is seen totally within a modern framework, it will be understood as 
only one more example of ecclesiastical authorities trying to apply the 
traditional Lutheran dichotomy between two kingdoms, whereby the 
statement by the Lutheran Church Council is an example of a Church 
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Political theology in a Nordic post-secular 
setting*

In 1983 I took part in the VII. Nordic systematic conference in Copen-
hagen. The theme was “ Political theology.”  I also presented a paper. 
Looking back, I can see how the cultural and academic climate in the 
early 1980s was quite different from our current academic discourse. 
Modern society and culture had reached their culmination. There was 
no talk about post modernity or post secularity. On the contrary, theolo-
gy was sympathetic towards the secular development, and the heritage 
from the Enlightenment was not under much debate. In 2013 we are in 
the midst of a cultural and societal change. This can be noticed from the 
return of religion into the public sphere, and in the growing awareness 
of the current era as a post-secular one. 

My aim in this article is to give an answer to the question: In what 
way can a late modern development, resulting among other things in a 

The idea of post-secularity challenges much of modern political the-
ology. The modern belief in a common rationality is questioned. So is 
the distinction between a secular and a religious realm in people’ s lives. 
I will discuss such challenges primarily in a Nordic Lutheran context. 
I will present how the central Lutheran idea of two kingdoms changes 
in meaning when we move from a pre-modern to a modern and then to 
a late modern and post-secular setting. I discuss the way modern func-

I will point out how the philosophy of Ludwig Wittgenstein can be seen 
as an original way of expressing and dealing with late modern senti-
ments. On such original grounds, I base some conclusions concerning 
politics and the role of theology in a late modern society. 

* Ursprungligen publicerad i Studia Theologica Vol. 67. 2013, ss. 90–109. Texten går 
tillbaka på ett föredrag vid den 17. Nordiska systematikerkonferensen i Island i januari 
2013. Temat för konferensen var ”Politik i teologin – teologi i politiken”.
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A current example

The idea of post- or late modernity sketched above is not accepted by 
-

tial, which can be seen from the following example. 
Two leaders of the Swedish National Agency for Education declared 

in one of the leading newspapers1 on November 25, 2012 that there 
is no place for religion at school advent- or Christmas gatherings in 

not utter any religiously meaningful words or ideas and they are not 
allowed to perform any religious rituals. According to the authorities 
in question, a non-confessional public school cannot allow any kind of 
religious ritual or religiously meaningful language on occasions that are 
compulsory for all school children. 

This is only one example of how religion is understood in modern 
societies. It shows the tension between religious institutions and secular 
society. However, the same authorities can also say that the children in 
question are of course allowed to visit churches and take part in reli-
gious rituals privately, outside school.2 The idea of religion as some-
thing which belongs to the private sphere is quite explicit. And this is 
where religion belongs according to many modern voices. 

In Nordic theology, we have reason to cast a glimpse at the historical 
background behind the secular development which became so evident 
in the Nordic societies during the second part of the 20th century. We 

-
dic theology.

The Nordic Lutheran framework

 In a book which was published in 2012, I discuss the classical Lutheran 
idea3 of two kingdoms and its shortcomings in our multi-religious and 

1  Dagens Nyheter 2012.
2  Dagens Nyheter 2012.
3  This idea is often referred to as “the two kingdoms doctrine.” However, it is prob-
lematic to speak of a doctrine when it comes to Martin Luther himself, and to the 
Lutheran tradition before the 20th century. For a more detailed discussion of this, see 
Kurtén 2012, 16–19.
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multi-cultural age.4 My main thesis is not new.5 I nevertheless try to be 
more radical in my critique than earlier voices have been. I take it that 
the Lutheran doctrine is quite familiar to most readers. However, a short 
introduction is in place. 

We can understand the basic idea of the two-kingdoms with the help 
of Luther’s distinction between the law and the gospel.6 According to 
this distinction, God acts in relation to human beings in two different 
ways: On the one hand He forms and sustains order in society by means 
of the (positive) laws. The law somewhat restricts human tendencies 

their fellow humans. This law is usually upheld by the state on a soci-
etal level, and by human conscience on an individual level. However, 
due to the fallen nature of us humans, our conscience is uncertain and 
damaged. In addition we do not always want to do what we, as a matter 
of fact, understand to be right. 

Because of this manifold character of the law and the fallen nature 
of humankind, we humans need the state with its authority to force us 
to act right, and to lead us by the help of the written law. These two 
features belong to the political use of the law.

According to the idea of the two regiments, which has been charac-
teristic of Lutheran social ethics, the God-given task of the state is to 
maintain an utter law, to uphold a society with peace and order. If nec-
essary, the state authorities are allowed to use brute force, even deadly 
weapons in order to make society work. In other words, the state is a 
God-given guarantee for a good societal life. This guarantee, however, 
is dependent on the sword, on crude power. Moreover, the church has 
no business in this part of the human world.

The church, however, represents something that the state cannot 
bring about. The proclamation of the gospel is something that takes 
place in the church. And the gospel is offered through words, not by 
force. This is where righteousness before God can be part of an indi-
vidual life. Human life through the gospel is a life where humans can 
live in peace with, and have trust in, God the Creator and Saviour. It is 

5  For example, Jan-Olav Henriksen made similar points in an article from 2005: Hen-
riksen 2005, 277–290. Ulrik Becker Nissen has also in several articles made similar 
critical remarks. See for example Nissen 2010,  413–434. See also Nissen 2012, 83–91.
6  Haikola 1958, 85–113. See also Frostin 1970, 126–137; Henriksen 2005, 277–279; 
Andersen 2010, 393–399.
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a life within the Church. The Church is the place where this life “coram 
Deo” becomes possible. Yet the life of the Christian is led in the societal 
world ruled by the state, where the law shapes the way every human 
being must lead his or her life “coram hominibus.” These distinctions 
thus lead to a clear separation between the state and the church.

con-
ditioned by a monolithic Christian society. A religious view was taken 
for granted by almost all citizens. God was the background and the 
guarantee of both society and church. This had bearings upon the way 
politics was understood.

Traditional Lutheran thinking, which here has been very shortly pre-
sented, could be applied in many ways today. However, there seems 

modern social development perfectly.7 The separation between the po-
litical state and the Christian church became a separation between the 
secular and the religious. This development was part of the functional 
differentiation of society.

From a religious to a secular use of language

One important characteristic of the development of modern society is 
the functional differentiation of the industrial Western societies.8 This 
differentiation was perhaps a necessary condition for the development 
of our present day Western world. Be it as it may, people have currently 
become more and more aware of the disadvantages of this develop-
ment. In high modernity, however, differentiation had come to be seen 
as necessary. 

Historically, the development in most European, and in all of the 
Nordic countries, was one of different societal functions trying to free 

7  The following, modern understanding of the Lutheran tradition seems to be in con-

because of a misunderstood interpretation of the tradition in question. The mistake is 
that the thought of God as the sustainer also of societal life has been overlooked. Nissen 
2012, 86, 89. Per Frostin made the same observation, Frostin 1994, 166–171.
8  The point I want to make is in similar ways made by Zygmunt Bauman, Charles 
Taylor, José Casanova and Talal Asad, although they differ from each other in their 
assessment of the development. See Bauman 1993, passim; Taylor  2007, 300–304; 
Casanova 1994, 19–25, 211–212; Asad 2003, 181–186.
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mainly from religion in the form of the Christian authorities. Starting 
with the emancipation of science in the late middle Ages, this devel-
opment resulted in a number of highly autonomous spheres in society, 
most of them being part of a public discourse. These different spheres 
became subject to studies within equally differentiated branches of ac-
ademic research. 

This functional differentiation thus meant that the church lost its in-
over these different parts of society. This is one important ori-

gin of secular society and culture. In the process, religion became one 
differentiated sector among many others. And when religion had lost its 

the church declined.
Philosophically, I think it is important to notice how this develop-

ment was mirrored in the language used within these different spheres 
of society. It is easy to show how the language spoken within different 

and the understanding of ethical questions departed from all kinds of 
religious connotations. The language used outside a narrow religious 
sphere became totally secular. This also goes for more earthly things, 
like family life, sports, work, etc.

In the Small Catechism, as an example of this historical develop-
ment, Luther described family life in a religiously determined language. 
He thus contributed to the development of an ordered family life in the 
society of his time.9 The same could be said about his way of under-
standing and describing human work.10 Today these societal phenom-
ena are seldom, if ever, understood in religious terms in the Nordic 
countries.

The changes are quite clear: From a time when most of the important 
spheres of life were meaningfully understood in a religious language 
upheld by the Church, our current language in most parts of our lives 
is totally secular.

The differentiated academic disciplines have played a major role 
here by contributing to the way we have learnt to talk about different 
parts of reality and human life.11 

9  The Book of Concord, 355–356.
10  See for example Grenholm 1993, 41–47.
11  The role of the academia in forming the secular society is touched upon for exam-
ple by Stanley Hauerwas. See Hauerwas 2007, 179–180.
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In the process, the secular point of view has become something taken 
for granted. The secular has turned into secularism. A secular way of 
thinking takes the shape of an ideology 12 
This characteristic becomes most obvious when we see how our under-
standing of religion has become determined as well – not by religious 
life and traditional religious language, however, but by secular points 
of view. This is obvious within the academic study of religion, both in 
theology and in comparative religion. The way religious traditions are 
treated, spoken of, and written about in these disciplines has slowly 

and understand their religious beliefs.13 The development just described 
has consequences for the way the idea of the two kingdoms is under-
stood.

Lutheranism in secular modernity

modern interpretation, differentiated society very well. Religious au-
thorities have had to stick to the (relatively small) religious sphere of 
personal and societal human life. Since social life has become deter-
mined by a secular understanding, religion has had few things of its 
own to say in public, including political, life. In the private sphere as 
well, religion has lost much of its validity. The individual lives most of 
his/her life in totally secular contexts.

Most religious overtones have been lost from political life in this 
modern development. The Lutheran idea of the two kingdoms, which 
Lutheran theology used to stick to – at least in principle – thus changed 
radically. The explicit idea of God working in and through political life 
and through the state lost its meaning. At the same time, this “mutilat-

12  I here use “ideology” in the sense of critical theory (Frankfurter School), according 
to which an ideology consists of features taken for granted. An ideology is thereby 
determinative for the human outlook on life.
13  In his discussions of Frazer’s “The Golden Bough,” Ludwig Wittgenstein very 

miss what was religiously important in the life of the natives under study. Wittgenstein 
1967, 233–245. Timo Koistinen from Helsinki has recently discussed Wittgenstein’s 
critique of Frazer. His argument can be interpreted as an example of what we below will 
call a modern view. Koistinen 2012, 138, 143.
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ed” doctrine (in the 20th century it was indeed called “a doctrine”) was 
used to defend the secular autonomy of political life and the state (as 
is well known for example from German history under Hitler).14 The 
doctrine is part of the idea of human morality and ethics as something 
universal and something that can be expressed in a nonreligious, neutral 
language. (Secular) reason became more important than Christian tradi-

ethical questions are treated in Lutheran theological ethics.15

The analysis shows that the modern separation of the state and the 
church was conditioned by a modern monolithic secular society. A to-
tally non-religious secular point of view was more and more taken for 
granted also by Christian thinkers. This meant, among other things, 
that the political discourse should be free from religious connotations. 

In Lutheran theology of the 20th

thinkers, both in academia and the church, who take part in a secular 
and supposedly universal rational discourse concerning politics and so-
cial ethics on non-religious ethical grounds. The current post-secular 
situation nevertheless challenges such a view. 

The present discussion of post-secularity 

The discussion on post-secularity can be seen against the background 
described above. The political theologian William T. Cavanaugh (USA) 
has in some interesting and relatively recent works made important ef-
forts to undermine the self-evident character of the secular state. His 
criticism could be seen as a critique of the modern differentiation  pro-
cess. He questions the ways in which the political state has been giv-
en monopoly on coercive power in modernity. This monopoly made 

14  Political theology in a modern, secular democratic state had to speak a rational and 
secular language in order to have something to say. See for example Mendieta 2005, 
4–8.
15  In Sweden the academic discipline studying moral life within the theological fac-
ulties was named “Theological ethics” until the late 20th century, when it was renamed 
only “Ethics.” Bexell-Grenholm 1997, 20. In Finland, talk of the ‘Golden rule’, seen 
as a universal ethical norm, has been central both in the social ethical statements made 
by Lutheran church authorities and with one of the leading scholars in Lutheran ethics 
in Finland, Antti Raunio. See Hytönen 2003, 277–282, and Raunio 2007, 112–115. 
In a similar way, Svend Andersen from Denmark argues that the Christian love com-
mandment coincides with the natural law and is thereby accessible to universal reason. 
Andersen 2010, 396.
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possible the authoritarian states of the 20th century industrial world.16 
When the church (taken as an institution in a more narrowly religious 
sense) was neutralized in public matters, there was no counterpart to the 
political authorities that could limit the power of the state.17 Cavanaugh 
understands the modern concepts of both “religion” and “politics” as a 
result of a policy aimed at separating the church from the state. Politics 

The discussion of post-modernity and post-secularity today can, ac-
cording to my view, be seen as an example of this modern development 
coming to an end. We can take Jürgen Habermas as a striking example. 
Until the event of 9/11 he stuck to a modern understanding of political 
discourse, where religion had no decisive part to play. During the last 
ten years he has found it necessary to change this view – somewhat. Re-
ligion must be taken into account also in political life, in a way that the 
modern state did not think could be possible. Religion has thus returned 
to the public sphere. One important question which follows is: Has 

18 
When we try to answer this question, we can look at two different as-
sessments by the sociologist José Casanova and by the anthropologist 
Talal Asad. Casanova, on the one hand, argues that a return of religion 

upon the secular character of the political realm. Asad, on the other 
hand, claims the opposite.19

Asad, who is an anthropologist involved in religious studies and par-
ticularly interested in the development of the secular, makes it very 
clear that the return of religion to public discourse at the turn of the 
millennium is not compatible with the idea we have of modernity. He 
develops his own argument in discussion with Casanova. 

Casanova defends the thesis that the return of religion is in line with 
the modern democratic and secular state. According to him, the modern 
development of the secular contains three different aspects (he calls 
16  We can think of Germany and Italy in the 1930s and 40s, the Soviet Union in most 
of the 20th century, the military juntas of Greece, Spain, Chile, Argentina in the 1960s 
and 70s and so forth.
17  Cavanaugh sees the so-called religious wars in 17th and 18th century Europe, not 
primarily as wars between different religions, but as a means of the political powers 
to help the modern central state “create an autonomous political sphere from which its 
greatest rival, the church would be excluded”. Cavanaugh 2008, 5.
18  The position of Habermas is found in Habermas 2008. Habermas defends a view 
close to the one of José Casanova, presented below.
19  A similar tension can be seen between Habermas and Charles Taylor in a relatively 
recent, small but most informative book: Butler et al. 2011, 60–69. 



173

them “moments”): (1) the secularization of society through the func-

of an objective content in, religion in (European) industrialized socie-
ties; (3) the privatization of religion whereby religion has left the public 
sphere and withdrawn into a private, subjective one. He is somewhat 
ambivalent towards how to assess the second element.20 However, he is 

is, according to him inevitable at the current time, the privatization of 
religion is not. 

secularly differentiated society.21 Or as he says it himself:

Unlike secular differentiation, which remains a structural trend that 

religion is a historical option, a “preferred option” to be sure, but an 
option nonetheless. [… ] Privatization is mandated ideologically by 
liberal categories of thought which permeate modern political and con-
stitutional theories.

Indeed, it is only by questioning the liberal-public distinction as it 
relates to religion, and by elaborating alternative conceptualizations of 
the public sphere, that one can disentangle the thesis of privatization 
from the thesis of differentiation and thus begin to ascertain the condi-
tions of possibility for modern public religion.22

Asad, what we would call the post-secular thesis makes much more 
radical claims than Casanova admits. If a religious discourse is allowed 
a place in the public democratic debate, then this will change the frame-
work for the political discourse in a profound way. In order for this pub-
lic debate to continue, the citizens must be capable of listening. When 
religious language is allowed to enter the debate, the validity of the 

20  Casanova states that the decline of religion due to the Enlightenment has concerned 
three dimensions: a cognitive, a political and a subjective, expressive one. Casanova 
1994, 30. He seems to neglect the point that “religion” and “religious beliefs” in the 
way they are discussed in Enlightenment thought to an important degree are products of 
the same, modern Enlightenment. In note 23 I will return to how Gavin Hyman, among 

critique of “religion” by the same secular mind.
21  Casanova 1994, 19–39.
22  Casanova 1994, 39. See also Asad 2003, 181–183, where Asad describes Casano-
va’s view.
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secular presuppositions of political language is put in question.23 The 
point is that a religious language otherwise would have no meaning. As 
Asad himself puts it:

The public sphere is not an empty space for carrying out debate. It is 
constituted by the sensibilities –  memories and aspirations, fears and 
hopes –  of speakers and listeners. And also by the manner in which 
they exist (and are made to exist) for each other, and by their propensity 
to act or react in distinctive ways. Thus the introduction of new dis-
courses may result in the disruption of established assumptions struc-
turing debates in the public sphere. [… ] Far from having to prove to 
existing authority that it is no threat to dominant values, a religion that 
enters political debate on its own terms may on the contrary have to 
threaten the authority of existing assumptions.24

De-privatization of religion must, according to Asad, be seen as funda-

can increase tensions within society. The modern liberal idea of the law 
and the state as neutral when it comes to religions fades away.25 In his 
picture of post-secular political society, Asad points in the same direc-
tion as Cavanaugh.26

23  Asad 2003, 184–185. The point is that as long as we do not question the secular 
framework, any religious point of view will be assessed within this framework. Gavin 
Hyman in his book Short history of Atheism shows, for example, convincingly how 
the object of the modern criticism of religious beliefs is itself a product of the secular 

based language tries to mirror a religious reality. Moreover, the modern concept of “re-

becomes a function of the meaning of “religious.” Hyman shows, for example, how the 
modern use of the term “atheism” is not intelligible without an accepted understanding 

2010, 155.
24  Asad 2003, 185.
25  “[F]ar from becoming a source of moral values that can enrich public debate, dep-

right to determine his or her child’s upbringing, or pregnant woman’s right to dispose 
of her foetus.” Asad 2003, 186. Charles Taylor, in the abovementioned discussion with 
Habermas, comes close to this same position. See Taylor 2011, 44, 51.
26  See Asad’s description of the European historical development from the 18th to the 
20th centuries. Asad 2003,  190–191, also makes the following warning: “I am arguing 
that ‘the secular’ should not be thought of as the space in which real human life grad-
ually emancipates itself from the controlling power of ‘religion’ and thus achieves the 
latter’s relocation. It is this assumption that allows us to think of religion as ‘infecting’ 
the secular domain or as replicating within it the structure of theological concepts. The 
concept of ‘the secular’ today is part of a doctrine called secularism.”
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Asad concludes that we must accept that religion in its different 
forms plays a much more vivid part in political life in Europe today 
than 20– 30 years ago. The secularization thesis is not convincing any-
more. However, this is to a large degree due to the fact that the concept 
of the “secular” is dependent on the concept of “religion,” and vice ver-
sa. Both of these concepts lose much of their meaning in a post-secular 
society. The understanding of political language must be found beyond 
the distinction between “ secular”  and “ religious.”27

We can agree with Asad that the most important questions are: 
“How, when, and by whom are the categories of religion and the secu-

them?”28

I have tried to show how the sharp distinction between the state and 
the church, the secular and the religious typical of the modern society, 
fades away in a late modern, post-secular context. Different ideologies, 
including a secular and a Lutheran view of life and the world, are pres-
ent in society. However none of them is taken for granted by all mem-
bers of society.

Post-secularity thereby represents a situation where there is no mon-
olithic religious and no monolithic secular society. Politics cannot any-

become a natural part of the on-going political discourse. The concepts 
of the secular and the religious loose much of their validity .

A Wittgensteinian viewpoint

In his book on modern atheism, Gavin Hyman gives an example of the 
above-mentioned late modern development concerning concepts of re-

27  Asad 2003, 201. He can, rightly according to me, claim that: “the ‘proper domain 
of religion’ is distinguished from and separated by the state in modern secular consti-
tutions. But formal constitutions never give the whole story. On the one hand objects, 
sites, practices, words, representations – even minds and bodies of worshipers – cannot 

their own ways of being. […] On the other hand the nation-state requires clearly demar-
cated spaces that it can classify and regulate: religion, education, health, leisure, work, 
income, justice, and war. The space that religion may properly occupy in society has to 

beyond the nation-state continually affects the discursive clarity of the space.” Asad 
2003, 201.
28  Asad 2003, 201.
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ligion. He shows how an atheism shaped by modernity must fade away 
when the modern framework fades away. At the same time, religious 
beliefs shaped by that same modernity also fade away. Modern theism 
and modern atheism can be buried in the same grave.29

In an interesting way, Hyman ends his book with a discussion of 
the Wittgensteinian philosopher Dewi Z. Phillips’ s view. In Phillips 

and the secular going beyond the modern dichotomy based on a secu-

necessarily mean the end of atheism. But the kind of atheism, and the 
kind of belief in God which he then describes (in a late modern setting), 
do not have the implications of the concepts in the modern discourse. 
Thereby the concepts have actually changed although the same terms 
may be used.30

us understand and explicate late modern currents in the tradition from 
Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein represents a philosophical voice 
that paved the way for late modern sentiments. He was more radical 
than many other critics of modernity.

To my mind, a Wittgensteinian approach does not only help us see 
similar features as Asad and Hyman (among others) do. It can also take 
us further, as I will try to argue. We can learn a lot from the tradition 
stemming from him when we try to interpret currents in a late modern 
and post-secular time.

part, have tried to articulate a few fresh views on different parts of sys-
tematic theology over the last thirty years.31

I want to mention four characteristics that I thus have come to see as 
central to every understanding of language. These characteristics have 
direct bearing on the questions that occupy us:

29  Hyman discusses many theological attempts in modernity to meet the atheistic 
challenge. And he shows how many of them are doomed to fall under the same critical 
judgment that he pronounces over modern atheism. Both the secular and the religious 

30  Hyman 2010, 183–185.
31  See for example Kurtén 1987; Kurtén 1990;  Kurtén 1992; Kurtén 1995; Kurtén 
2003; Kurtén 2007.
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• The importance of frameworks taken for granted, and their 

32

• The vanity in trying to strive for a philosophical, universal 
theory of how language works – what the general meaning of 
a certain linguistic expression ought to be. Instead we ought to 
emphasize the contextual character of meaning in language.33

• The point that different contexts imply different frameworks 
and different meanings of language. These contexts can be 
wide (like “modern society”), but they can also be limited to 
small events (“a family sitting around the breakfast table”).34

• The point that the primary aim of philosophy is heuristic 
and descriptive. The scholar aims to show how language in 
different contexts could or ought to be understood, and which 
kinds of understanding seem to be wrong (in the context in 
question).35 This means that the scholar does not aim at univer-
sal normative conclusions or claims.

Beyond the secular and the religious 
– a Wittgensteinian approach

A Wittgensteinian approach along the lines drawn in the former section 
makes us see certain things which otherwise would remain unnoticed. 
Some of the aspects listed we also meet in literature which has not been 

-
ical theory, both in building world views and in constructing ethical 
norms, is one that is unique to the Wittgensteinian tradition. The hesi-
tation towards normative conclusions also makes this approach differ 
from most other academic discourses today.

32  Wittgenstein 1971, § 115; Wittgenstein 1984, § 94. See also Taylor, A Secular Age, 
549.
33  Nielsen – Phillips 2005, 39–40; Kurtén1987, 28–33.
34  Taylor 2007, 549; Wittgenstein 1971, § 1 passim.
35  Wittgenstein 1971, §§ 43, 124, 161.
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As we have seen, the framework taken for granted in modern society 
has over the past decades been criticized. This has taken place as part 

and theology. Building on Wittgenstein and Phillips, I will take such a 
discussion a bit further.

The radical split between the secular and the religious is understood 
by many scholars as a modern phenomenon. And many scholars see no 
problem in that.

As I have tried to show, post-secular thinking challenges the dichot-

the “ non-religious” loses its meaning taken for granted. This includes 
the claim of universality in a secular ethics stressing its “secular” char-
acter. According to the post-secular way of thinking, there is no split 
between a secular and a religious sphere in life which we perhaps ought 
to bridge. The dichotomy is a construction by the “secular mind”. In a 
post-secular setting, the term “secularity” will cover some other con-
cept than before and is in danger of totally losing its meaning. As a 
consequence, also the meaning of the concept of religion, which in mo-
dernity has been tied up with the concept of the secular, changes. In 

the secular, as in secular modernity.
The picture I have drawn here implies a radical critique of the way 

the functionally differentiated society has been understood in moderni-
ty. I share Asad’s view that a return of religion to the public sphere by 
necessity alters the way the differentiation of society can go on func-

A “religious” life (whatever that is) must have public consequences 
in order to be meaningful in our current society.36 As far as I can see, 
this implies, under post-secular conditions, that theology must under-
score the ties between Christian faith and every aspect, both public and 
private, of an individual life. However, this cannot be done without 
radically challenging the ideological character of the modern under-
standing of the “secular”. The walls of separation between the different 
spheres in modern society must be seriously questioned.37 I think we 

36  Otherwise it is in danger of representing something totally esoteric, a life not intel-
ligible in the eyes of fellow humans.
37  Stanley Hauerwas gives a good example of this claim in Hauerwas 2002, 231–234.
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ought to be more radical on this point than most late (and post-) modern 
thinkers are inclined to be.38

We can return to the idea of the two kingdoms once again. One theo-
logical way of understanding the return of religion to the public sphere, 
is to think that a Christian as well as the Christian church hereby get 
a fresh opportunity to present also traditional religious arguments in a 
political discussion. (This idea is quite frequent among religious think-
ers but it is also represented by some academic theologians.) However, 
as long as the secular assumptions behind that political discussion are 
not questioned, what we mean by “religious” will still be coloured by a 
primarily secular view.

In order to overcome this secular bias, theology must try to reach 
beyond the dichotomy of religious-secular. As far as I can see, this is 
where political theology today meets its most demanding challenge.39

In line with the approach stemming from Wittgenstein, theological 
social ethics and political theology cannot meet the post-secular chal-
lenges by constructing a normative moral theory on a general basis, 
consisting of some secular and (perhaps) some religious arguments. 
It must dig deeper. Through an analysis of presuppositions, theology 
ought to show the (mistaken) conditions for the secular and the reli-
gious arguments in question. With different measures, political theol-
ogy can moreover manage to show what it means to take a stand in a 
concrete political question.

However, every person and every group (like the Christian church), 
has to take a stand on his, her or its own. Academic political theology 
or political philosophy should not dictate concrete decisions, neither in 
politics, nor in private life.40

38  Through this I present a position more critical of the secular condition than the one 

The same goes for the position taken by Nigel Biggar, a theologian who currently tries 
to overcome the cleavage between secular and religious thinking. See for example Big-
gar 2011, 47–49.
39  This challenge consists in resisting the claim by the secular mind that it represents 
the neutral and objective way of dealing with life and world, and in revealing the ide-
ological character of that kind of secular thinking. Secular points of view should be 
treated on equal terms with other religious and/or ideological views.

to the one presented here, takes a different path. In his “humane polyglot liberalism,” 
he seems to stress the idea of a natural moral order of some kind. See Biggar 2013, 22. 
In 2011, when presenting his “Barthian Thomism”, Biggar is somewhat more cautious 
in his understanding of the idea of a natural law. However, his optimism regarding a 
general ethical truth seems to remain. See Biggar 2011,108–109.
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Neither should the church authorities try to dictate political solutions 
for its members. The crossing of boundaries between different spheres 
in society, like church and state (religion and politics) primarily takes 
place within different human persons acting in different situations, like 
a Christian taking part in political decision making. The adjustment to a 
post-secular time is dependent on the citizens in the democratic state.41

A few conclusions

My aim in this study has been to study how the idea of post-secularity 
challenges political theology in a Nordic Lutheran setting and to sug-
gest how a Christian church could deal with these challenges.

The Lutheran idea of the two kingdoms leaves much room for po-
litical deliberations placed outside the church. We have seen how the 
content of this idea radically changed when Western societies devel-
oped from a pre-modern into a modern situation. Late modernity and 
a post-secular sentiment challenge both these former views. A belief 
in God, the creator of all things, cannot be taken for granted, as in the 
pre-modern society. A belief in a secular, common human reason cannot 
be taken for granted, as in the public discourse of a modern society. A 
Lutheran church and the state under post-secular conditions both have 
to accept a public discourse that is multicultural and multi-religious. 
The trust in universal moral views is hard to uphold.42

If the voices criticizing modernity are right, which I think they most-
ly are, then politics will become much more demanding in the near fu-
ture than it has been in Northern Europe during the past centuries. Mo-
dernity’ s objective of political consensus on rational, theoretical (and 
secular) grounds will become impossible even as an ideal. The radical 
consequences of post-secularity must be taken more seriously. Doing 
this will, however, result in a much more radical break with the current 
liberal and secular society than most people seem ready to accept. A 
multicultural society should have bearings on the way laws are written 

41  This stress on the individual person resembles the discussion by Biggar in Biggar, 
2011, 88–89.
42  The short discussion between Habermas and Taylor in 2009 illustrates this dilem-
ma very well. Butler et al. 2011, 60–69. This dilemma, as well as some other aspects 
taken up in this concluding part of my argument, deserves a more thorough discussion. 
I return to them in another article included also in this present book, see Kurtén 2014.
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and applied. The same solution (for example “no religious symbols!”) 
is not automatically valid in the same way everywhere.43

Perhaps political theology ought to welcome a future state that makes 
as few laws as possible with the liberal aim of guaranteeing citizens a 
wide space in which to live? Perhaps the state in a post-secular, multire-
ligious society ought to let people decide in smaller contexts how they 
are to live together with one another in a society?44

In such a state, the position of Stanley Hauerwas, and others who 
stress the importance of the Church as the basis for political theology, 

45 At the same time, the idea of a common humanity 
would be at risk of getting lost.

What we therefore need, according to my view, is some sense of a 
common humanity which includes different views of life (on a perfectly 
equal level). As I have written elsewhere, the mainway of communicat-
ing in such a society is by way of practice, not by means of theoretical 
and abstract deliberations. “ Radical democracy”  in this “Radical Or-
dinary”  sense will, I hope, be the shape our future political societies 
will take.46

The position presented in this paper sees no guarantee for a positive 
outcome of the democratic, political discourse. Neither reason, nor the 
idea of religious truths can guarantee this. The picture sketched only 
stresses people’ s ability to communicate through action accompanied 
by words. However, there is no certainty of a good outcome.We can 
only act and then hope for a mutual understanding. In Christian theol-
ogy, such a hope can, as we know, be based upon trust in God. Such 
a trust is, however, not taken for granted by every fellow citizen in a 

43  What these consequences could be, can be seen for example in writings by Stan-
ley Hauerwas, Jeffrey Stout, William T. Cavanaugh etc. Whether the voices of radical 
orthodoxy (John Milbank and his followers) also belong here, I hesitate to say. – For 
my own part, the four points I picked from Wittgenstein make me underscore how the 
importance of different frameworks differs from moment to moment and from place to 
place. When the contexts differ, ethically good solutions also differ.
44  Perhaps the ultra-liberal voice of Robert Nozick was not so bad after all? See No-
zick 1974, especially his last part on “Utopia”.
45  See for example Hauerwas  1983, 99–102. In his doctoral thesis from 2012 Miika 
Tolonen, Åbo, has analysed Hauerwas’ ecclesiologically anchored ethics, relating it to 
a Nordic discussion in theology. See Tolonen  2012,  29–80.
46  A central idea of “radical democracy” is the focus on local political communities. 
Instead there is a suspicion towards remote democratic institutions. See chapter one in 
Hauerwas – Coles 2008. See also Robbins 2011, 188– 189, where Robbins points to the 
pluralisation of politics in post-secularity. According to Robbins, this calls for a “consti-
tutive power of the multitude – a political theology without sovereignty.”
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multicultural and multi religious society. The language of hope thereby 
loses much of its meaning outside a Christian context.

What about the Swedish authorities?

How are we to understand the Swedish authorities’ prohibition of re-
ligious elements being directed at Swedish schoolchildren during Ad-
vent?

There are, of course, many aspects to this issue. The authorities 
themselves point to Swedish law. And this law, in turn, tries to live up to 
the demands found in international treaties concerning Human Rights. 
However, the issue also involves traditions in Swedish society, tradi-
tions which have lasted for centuries. By accepting a visit to a Church 
building, which in itself  is a religious symbol, the position taken thus 
feels very strange, not to say silly. The concept of “religion” seems to be 
understood in accordance with a modern outlook. And the nonreligious 
position is seen as neutral and objective, whereas the religious position 
is taken to be partial, biased and subjective. The authorities therefore 
attempt a general solution on a secular, “objective” ground.

The considerations in this article may help us perceive something 
else. It is not as if a religious position automatically should be given 
priority in the example. What post-secular thinking makes us aware of, 
however, is the ideological nature of the secular position of the state 
authorities.47

That points in a different direction than ones giving preference either 
48 It is wrong (log-

ically wrong) to accept a secular position as a neutral and universal one. 
And it seems to be a mistake to treat every local context in the same 
way. An authority who, on Wittgensteinian grounds, accepted a more 

would naturally differ from place to place, from school to school, etc. 

whole Western modern society is constructed begins to fall apart. 
48  Casanova, for example, sees the incompatibility of an established church with the 
functional differentiation of society. However, he is blind for the incompatibility of the 
ideological character of secular thinking with the return of religion to the public sphere. 
Casanova 1994, 213.
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The thought of a universal solution applicable in all parts of the (Swed-
ish) society becomes highly problematic.
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Luther, Wittgenstein and political 
theology*

A fresh example from Finland

In the summer 2013 the Finnish Minister of the Interior, Päivi Räsä-
nen, took part in a summer meeting of one of the leading conservative 
Christian inner-Church movements, Kansanlähetys (Folk Mission). 
Räsänen, a physician by profession but for a long time a full time pol-
itician, was the chairwoman of the Christian Democratic Party in Fin-
land 2004–2015. At the summer meeting she gave a speech where she, 
among other things, criticized the fact that Finland and Sweden, as the 
only countries in the world, do not grant health care professionals the 
right to refuse to take part in the practice of abortion. According to her, 
this kind of violence against the individual conscience is problematic. 
In connection to this, she also took up the Biblical principle that one 
should obey God more than humans (she referred to the Acts in the New 
Testament).1 

Her speech awoke a huge debate in Finnish media. She was inter-
preted to have encouraged, not to say exhorted, people to act against 
the law. As a consequence, a large number of members of the Lutheran 
Church left it.2

Afterwards Räsänen felt that she had to explain her position. She 
thereby had to admit that in countries like Finland the rule of law is 
arranged in a way that makes it almost impossible to think that anyone 
could be entitled to actually act against the written law. She further 

*Ursprungligen publicerad i ”Lutheran Identity and Political Theology.” Grenholm, 
C-H & Gunner, G (red.). Eugene: Pickwick. 2014, ss. 155–171. Texten är en bearbet-
ning av ett föredrag vid en inernationell konferens i Uppsala 8–10.10 2013, med temat 
“Remembering the Past – Living the Future. Lutheran tradition in transition”.
1  Räsänen 2014.
2  Kouvolan Sanomat 12.7.2013.
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stressed that she had given her speech not as a Minister in the state of 
Finland, but as a Christian member of the church. However, she noted 

speaking in public. In a way she admitted that her wordings had been 
careless.3

The case was felt to be embarrassing by the church authorities. The 
Archbishop of the Lutheran church, among others, found it necessary 
to underscore publicly that the view expressed by Räsänen could not be 

4 
This case is interesting and it raises a large number of questions. I 

will return to this example several times below. I think that the example 
is an expression of the transitional times we all are in the midst of. 

In my paper, I will primarily focus on the modern, secular state 
and society in relation to religion and the church, and upon the radical 
change which our societies undergo when the secularism, which is tak-
en for granted in modernity, is being questioned. The changes open up 
for a post-secular way of understanding society and politics. 

My context is primarily the Nordic societies with their strong Lu-
theran tradition. Almost 80 % of the populations still belong to the Lu-
theran Church in all countries although the number is decreasing.

The post-secular in a Lutheran tradition

Professor Brad S. Gregory, professor at the University of Notre Dame, 
published an important book in 2012 where he tries to show how im-
portant traits in the Reformation must be seen as having contributed to 
the coming to be of the modern secularized society.

According to him Martin Luther and other church reformers started 
a process resulting in something quite different from what they had in-
tended. The result was a modern society where the understanding of the 
Church and the state, the religious and the secular radically changed. 

outside a religious sphere slowly lost all transcendent connotations. Fi-

3  Räsänen 2013. 
4  Helsingin Sanomat 11.7.2013.
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nally this modern secularism has also colored the general understand-
ing of religion. 5

Gregory and, before him, Charles Taylor have both offered us im-
portant interpretations of the becoming of the modern secular societies 
where religion is marginalized, and a clear split between the secular 
and the religious emerges. Eventually they both suggest the possibility 
of a radical critique of an ideological secular spirit. I will take such a 
post-secular view of secularism as my starting point, adopting the fol-
lowing words by a third important interpreter, Jeffrey W Robbins.

-
in the public sphere, it is no longer a question of whether religion and 

a change in mindset about the enduring nature of religious beliefs and 
practices and, consequently, a change with regard to the secularist 
self-understanding of the state, then how might religion contribute to 
making our politics more democratic?6

I take the emerging of a post-secular condition today as a fact. My inter-
est is in how this change could be understood, and what a Lutheran tra-
dition may contribute to this ongoing change in contemporary Western 
societies. Consequently the Lutheran idea of two kingdoms becomes 
central.7

I take it that the main idea of the two kingdoms is well-known. 
Roughly it draws a line between church authorities and political author-
ities. In his rule over mankind God uses law and gospel. In the spiritual 
realm, God rules through the gospel, while God in the worldly realm 
uses politics and the written law. By Luther himself the political under-
standing of the law could be a matter both for the Prince and for church 
theologians. However, the proclaiming of the gospel belonged only to 
the church, while the worldly, secular, matters (the political use of the 
law) concerned things outside the spiritual realm of the church. In these 

5   Gregory,2012, 1–14, 382–387. Charles Taylor makes a similar point, see Taylor 
2007, 19–22, 75–84, 767–772.  – I am not convinced by Gregory’s optimism regarding 
religious truth claims and their ability to overcome the relativism of a secular, liberal 
modern culture. (Gregory 2012, 384–385.) However, his picture of the modern devel-
opment is convincing to most other parts.
6  Robbins 2011, 180.
7  The following paragraphs lean on a more detailed presentation I have made in 
Kurtén 2013, 90–95. For a good presentation of the original view by Luther, but a 
slightly different interpretation from mine of the current Lutheran position, see Ander-
sen 2013, 110–127.
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latter matters both church and state authorities could have something to 
say. This was due to a commonly held belief in God.

In the era of the reformation, the distinction between the two realms, 
or regiments,  was applied within a cultural frame where belief in God 
was taken for granted, and God-talk (religious language) was a natural 
part of people’s understanding of their daily life and of the political au-
thorities. Religiously colored deliberations played a part in the way po-
litical power was understood and talked about. People in Northern Eu-
rope lived in a monolithic Christian society, where church authorities 

From the 17th century onwards things slowly changed. Sociologi-
cally, these changes were caused by the growing functional differenti-
ation of the Western societies. The change was also mirrored in moral 
philosophy. A strictly secular ethics on rational grounds developed rel-
atively early (by Immanuel Kant, the Anglosachs utilitarists, etc.). Con-
tractarian philosophers like Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques 
Rousseau, among others, formulated the foundations for much of social 
philosophy that is still relevant today.8

As a consequence of the factors mentioned, the separation between 
religion and politics has been a quite typical feature of the Nordic soci-

idea of the two kingdoms, Lutheran social ethics has understood moral 
life and the political realm as belonging to the part of life that human 
beings have in common, whereas the special competence of the church 
deals with the spiritual part of life.

The problem with this modern secular situation lied in the way a sec-
ular mentality became an all embracing framework.  Where formerly 
a Christian belief in God had been a stabilizing factor in a monolithic 
Christian society, now a mentality totally independent of the church 
shaped a monolithic secular society.  Thereby the understanding of the 
idea of the two kingdoms underwent a huge change. Secular reason, 

Christians, used in their daily life, also in politics.

Rawls.
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In such a context political theology could hardly develop. Theology, 
besides social ethics on purely humanistic grounds, had no part to play 
in political life.

The position taken by minister Räsänen could be seen as one not 
fully accepting such a situation. I think she can be interpreted as wish-
ing to say that, in fact, abortion is against the law of God and therefore 
abortion should not be accepted – on the grounds of biblical arguments. 
And I suggest that the reaction by those leaving the church was a reac-
tion to this position that Räsänen took on religious, moral grounds, and 
to the idea that such moral deliberations ought to be publicly accepted 
and put into a political framework. As a Christian person she may have 
any opinions she likes, but in public she is not allowed to express them 
with any claim for general acceptance. 

The present talk of “post-secularity” takes us a step outside of both 
the monolithic Christian, and the monolithic secular society. The views 
that people in the current Nordic societies take for granted can neither 
any longer automatically be perceived to depend upon a belief in God, 
nor on a belief in secular reason. A common language suitable for the 
discussion of public matters has lost part of its validity. The question 

Lutheran grounds) can be expressed? 

The return of religion – Habermas and Taylor

The idea, primarily within the sociology of religion, of the secularized 
society, and of an inevitable development in Western societies towards 
totally non-religious societies, has been seriously questioned ever since 
the 1990’s. Especially since the turn of the century, sociologists have 
talked about two phenomena that are different but interrelated: the re-
turn of religion and the post-secular society.9

Both these concepts are of importance when we try to understand 
what is going on in Western countries just now. 

Jürgen Habermas has awoken much interest for his changed view 
on public discourse. Due, among other things, to the phenomena of 
9/11and the growing presence of Islam in Western democracies, Haber-
mas began to rethink his idea of the conditions for political public dis-

9  One starting point was a book edited by Peter Berger in 1999, see Berger 1999.
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course. There must be room also for voices stemming from religious 
contexts to take part in political life, on their own premises, he now 
wishes to say. However, (and this is the key problem) we must, accord-
ing to him, presuppose a kind of lingua franca on the political arena. 
And this shared language must be a secular, “neutral”, one.

In an article published in 2011, Habermas explicitly sticks to the 
idea of a secular language common to all citizens. In addition, religious 
people bring in a language that is meaningful only to a smaller group. 
Such a language has therefore to be translated when it enters a political 
discourse. 10

In the same book where the article by Habermas is published, 
Charles Taylor also notices the return of religion, but draws different 
conclusions. Taylor sees the difference between religious and non-re-
ligious arguments and use of language. But he claims that they ought 
to be equally treated as valid ways of arguing on the same level that 
secular arguments do work.11

When replying to Habermas’ idea of a neutral political language, 
Taylor points out the impossibility of translating certain religious be-
liefs.  Habermas’ request that every religious argument ought to be 
translated is met by Taylor saying: “You can’t have translation for those 
kinds of [religious] references [Habermas’ example is Gen. 1] because 
they are the references that really touch on certain people’s spiritual 
lives and not others’.”12

Taylor’s point is understandable within a post-secular frame where 
priority of a secular perspective is not taken for granted. In an adequate 
way he thereby manages not only to question the primacy of a secular 
viewpoint. He also underlines the impossibility of translating some re-
ligious expressions into something else. 

We can again return to minister Räsänen from Finland. The point 
that one should obey God more than humans is of course nonsense to a 

-
ed into a language in which this interlocutor would really understand 
Räsänen. It is not enough to say that Räsänen embraces a theory of an 
invisible being called God who demands that she does not take part in 
abortion practices, which Habermas perhaps could accept. The weight 
of the religious position includes much more. It includes, as Taylor 
could be inclined to say, a whole life, lived in a Christian community 
10  Habermas 2011, 23–25.
11  Taylor 2011, 49–51.
12  Habermas – Taylor 2011, 64.
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and led by ponderings over the will of God given, among other things, 
through the Bible.

The return of religion thereby makes it urgent to dig deeper into the 
conditions for a public discourse in present societies and for the idea 
of a political theology. The concept of the post-secular takes us a step 
forward.

Post-secular political theology – Robbins

The argument of Taylor, given above, touches upon a question which 
is important for any idea of political theology. What exactly are the 
conditions for a theopolitical discourse in a multicultural society? What 
can be done when a shared language cannot be taken for granted? How 
could we reach agreement? And what would it mean to reach agree-
ment? The answers are not obvious.

Jeffrey W Robbins has tried to express a theological view on politics 
in the present post-secular context. Robbins develops a democratic po-
litical theology adjusted to a multicultural society. He presents a way of 
understanding politics in opposition to a possible modern understand-
ing of political sovereignty in democracies. The view of political power 
expressed by the German philosopher Carl Schmitt in the 1930’s still 
offers ideas that are valid within the political discourse, on the left and 

-
lute power of the state. Thereby the political sovereign has the mandate 
to stop the democratic discussion on some point. In such a tradition 
also the democratic ruler can represent an absolute power. The only 
alternative seems to be an acceptance of different views where no one 
is allowed to attain absolute power. Robbins welcomes a post secular 
political arena where citizens are allowed to enter on religious as well 
as on non-religious grounds.13 The view has bearings on how the rela-
tion between church and state can be understood, which we see from 
the following quotation.

Returning to my argument in its schematic form, recognizing the inher-
ently political dimension within any an [sic] all religious formulations 
should not be misconstrued as a denial either of the process of secu-
larization or of the continued political commitment to the separation 

13  Robbins 2011, 14–15, 70–74, 97.
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of church and state. Instead, what we have with the postsecular is a 
rejection of a rigid, modernist, secular ideology that would extend a 
particular political commitment – namely, the separation of church and 
state, which only emerged and makes sense within a particular, histor-
ical, cultural, and  religious matrix – into a generalized rule regarding 
the separation of powers.14

Looking at the post secular condition Robbins at the same time sees a 
risk in the return of religion to the public: it opens up for a transcendent 
voice undermining the democratic discourse as a discussion between 
equals.15 

The solution is not to deny religion the return to the public. Howev-
er, an inherent possibility in every view on religious grounds, to make 
the view absolutely compelling, must be critically attended to. Robbins 
therefore sees a fundamental task of political theology continuously to 
remind the democratic leaders of democracy as an open process, and of 
the idea of sovereignty as a threat to every democratic state. The con-
tribution of political theology is not primarily some religiously colored 
policy apart from secular politics. His main concern is in the form rath-
er than in the content.

Thus, the democratic political theology envisioned here is neither an 
ideological argument for restoring religion to a place of centrality for 
what is otherwise feared to be a nihilistic culture nor a positioning of 
some transcendent base of authority by which a more potent form of 
political resistance might be developed and deployed. It is instead only 
a supplement to a much larger effort at rethinking the conceptual bases 
for democratic theory and practice.16

The task of political theology is to be a necessary supplement to an 

In a post-secular situation the political realm cannot afford to be blind 
to a religious element that necessarily is part of the political. It is the 
task of political theology to remind of the danger of a religious element 
(a dimension of something absolute) in every policymaking, both reli-
gious and non-religious.  Robbins thereby underscores that the political 
power belongs to humanity, not to a transcendent God.

14  Robbins 2011, 85–86.
15  Robbins 2011, 81–86.
16  Robbins 2011, 190.
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-
manity is ‘the decision of the multitude over itself’. So understood, 
the political potency that is key to radical democracy’s resistance to all 
forms of hegemony comes not by way of a transcendent authority – by 
an appeal to some power outside ourselves – but by way of an exodus 
emanating from within: ‘In postmodernity’, [the Italian philosopher 
Antonio] Negri writes, ‘the eminent form of rebellion is the exodus 
from obedience, that is to say, from participation in measure, i.e., as the 
opening of the immeasurable.17

The task that Robbins thus gives to political theology seems to be quite 
limited. It is concerned with the form rather than with the content. How-

-
bility of forming a policy which one could claim that everybody ought 
to accept, on an argumentative basis

Robbins does not deny that politics concerns substantial questions. 
However he tries to overcome the distinction between a secular and a 
religious context by stressing a common humanity so to say beyond this 
dichotomy. He seems to be saying that no part, in a political discussion 
open to all citizens, must claim monopoly of the truth. 

As a radical democracy that  insists upon the immanence or our com-
mon life together and the generative power that comes from our modes 
of cooperation, both already present and still to come, this is a project 
that is theopolitical as well. A valorization of the City of Man as our 
home, a grappling with the nature of sovereign power as it has become 

-
tion of humanity’s own creative capacities and political potency – this 
alternative political theology proves itself both possible and a necessary 
supplement to radical philosophy’s project at rethinking the conceptual 
bases of democracy itself.18 

I think this position by Robbins contains both a formal and a substantial 
task for political theology. I can agree to his view. However, I want to 
elaborate a little more both the conditions and the more precise nature 
of a Christian contribution to politics in a post secular situation. And I 
want to make plausible that the position so viewed is the one that must 
currently be taken also by a Lutheran church.

I will take up some points by the American theologian Stanley Hau-
erwas in a later section. However, I want already now to point to Hau-

17  Robbins 2011, 191.
18  Robbins 2011, 191.
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 I hope therefore that it might be possible to tell the story of the church 

political alternative otherwise not available. No doubt the church has 
often betrayed this ‘politics’ by imitating the diverse forms that the pol-
itics of fear can take. Yet Christians rightly believe that God has never 
left the church without faithful witnesses capable of identifying and 
challenging our accommodation to the powers. If it is useful to call this 
process ‘radical democracy’, I certainly have no objections.19 

Many languages, one humanity – Gaita
As we have seen, the playgrounds of both a premodern Lutheranism 
and a secular modernity are currently put aside. This makes it nec-
essary, both for individual Christians and for a Lutheran Church, to 
become theologically conscious in political matters in a way which is 
different both from the premodern reformation period and the modern 
secularist one.

How could a Lutheran theology meet that challenge? Is it possible 

expressing the hope that a sense of a common humanity could be found. 
In addition, my point was that such a sense cannot rest on certainty, 
offered by a shared rationality. Together with Taylor we have rejected 
Habermas’ idea of a secular, “neutral” language, common to all. Are 
there other ways to get hold of something common to all humankind? 

In order to answer that question I will turn to philosophers and the-

some important insights, that take us a step forward, in a contextual 
understanding of language in line with the thoughts by Wittgenstein.

The Australian philosopher Raimond Gaita gives a good expression 
of the dilemma we are presently facing. In his book A common human-
ity (1998) he tries to show something commonly human which would 
draw us humans together. As far as I can see, Gaita, who is working in 
a tradition very much formed by Wittgenstein, refuses to build upon 
the modern idea of rationality common to us all. He does this, among 
other things, by arguing for a concept of “humanity” based on an un-
derstanding of love. In the important preface of the book, he writes the 
following:

19  Hauerwas in Hauerwas – Coles 2008, 30.
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weight that I do on our humanity and on love rather than on, say, the 
obligated acknowledgement of rights is more hardheaded than the long-
ing to make secure to reason what reason cannot secure, all the while 
whistling in the dark.20

In a tight way Gaita here criticizes modern rational thinking for its ten-
dency to look for comfort in a reason that, after all, is incapable of 
giving security. Instead he wishes to investigate whether not something 
like love could better constitute our moral and political life.

Gaita perceives of humanity as a concept that may bring us people 
together. However, it is not humanity in the shape of Human Rights that 
comes to his mind. He searches for something more profound which he 
thinks could be found in a talk of love in terms of relations. He implic-
itly criticizes ‘Human Rrights’ and ‘Human Dignity’ as characteristics 
which can be stated independent of the way fellow humans relate to a 
concrete human person.

Treat me as a human being, fully as your equal, without condescen-
sion – that demand (or plea), whether it is made by women to men or 
by blacks to whites, is a demand or a plea for justice (…) conceived as 
equality or respect. Only when one’s humanity is fully visible will one 
be treated as someone who can intelligibly press claims to equal access 
to goods and opportunities.21 

The emphasis is here put on the way we humans relate to “the other”.
Gaita’s analysis continues by his pointing to the importance of love 

for our ability to see the humanity in every fellow human being. In a 
very intense sentence he expresses a view where the idea of the possi-
bility to look at a person with love is a precondition for our whole way 
of relating to that other person. 

We have obligations to those whom we do not and could not love, but 

could love them, and more fundamentally, if we did not see them as 
having the kind of individuality I elaborate in this book and which, I 
claim, is in part constituted by our attachments, of which the forms of 
love are the most important.22  

20  Gaita 2000, xxi.
21  Gaita 2000, xxi.
22  Gaita 2000, xxii.
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he calls “the preciousness of individuals”. Then he adds “Often we see 
something as precious only when we see it in the light of someone’s 
love.”23 In the love of saints, Gaita sees the paradigm example of love. 
It deepens our language of love to a point where even the worst of 
evil-doers will be seen as our fellow human beings.  A talk of human 
rights or of unconditional respect for others become empty if such a 
language of love ceases to affect us. 

Gaita, himself a non-religious philosopher, wants to think that the 
kind of love he tries to explicate is possible to keep up independent of 
any religious sentiments. His paradigm example of the deepest kind 
of love is a case where a nun he once met showed her love for a most 
miserable human being. Gaita himself was able to observe her actions 
of love in a psychiatric hospital where he once worked as a young boy. 
He, however, thinks that this kind of life is not necessarily constituted 
by a religious context like the one the nun lived in.

Here we meet a most important passage. Gaita relates a discussion 
he once had with Stanley Hauerwas. Hauerwas had asked him “whether 
the kind of love shown by the nun could exist in the prolonged absence 
of the kind of practices that were part of her religious vocation.”  And 
Gaita remarks “I don’t know the answer.”24

I think this illustrates the current dilemma we are facing when we 
try to express the conditions for political theology today: We cannot be 
sure that a standpoint stemming from one religious or cultural context 
could be understood fully and be meaningfully put into practice by peo-
ple stemming from quite different contexts. 

There are at least two important lessons one can learn from this: the 
something that is shown in 

a life of actions, not anything that can be put in words of theory. And the 
second lesson is the one taken up by Hauerwas’ remark: Is it possible 

without the kind of community which supports the whole life of the nun?
The position of Gaita is one way to approach the future of social 

ethics. What he can teach us, among other things, is that the classical 
Lutheran idea of human reasonableness as constituting our common 
humanity must be put under debate. Human morality is not, according 
to him, manageable by reason. Reasonableness has limits which are not 

23  Gaita 2000, xxii.
24  Gaita 2000, xxiv.
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the limits of morality. Furthermore Gaita’s position invites us to look 
for concrete ways of life, not for principles regulating such life.

If we return to our Minister-story, we get a totally different perspec-
tive through Gaita. What becomes central is not an idea of what should 
be the right way of handling abortion cases. What becomes central is 
a more holistic understanding of the persons involved. What does the 
actions of Räsänen say concerning her moral outlook? And what do we 
learn from the church members leaving the church on this occasion? 
The answers will be many. However, they all contribute to an under-
standing of what a Christian existence in Finnish society today might 
embrace.  As far as Räsänen is concerned, a closer analysis could per-

in relation to her eventual rejection of the Finnish law on abortions, 

The second thinker I wish to present has been mentioned in passing 
in the previous sections. The theological ethicist Stanley Hauerwas, 
professor emeritus (he retired in November 2014) at Duke University, 
USA, is a well known and much criticized moral theologian.

Hauerwas has been labeled a tribalist and a , both of which  

Hauerwas becomes clear. Hauerwas himself has declared his intellectu-
al debts to Wittgenstein several times.25 

Within the philosophy of religion there has been a continuing dis-

important of which is Dewi Z Phillips. The view of Wittgenstein was 
-

some terms found in the writings of Wittgenstein. The most important 
concept is that of “language-game”. According to Nielsen, a language -

25  See for example Hauerwas 2002, xix–xxi. One of the most thorough studies of 
Hauerwas in relation to Wittgenstein is made by Brad Kallenberg, see Kallenberg 2001.
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-
ed actions in a closed context. Within a certain language-game such 
concepts as true or false, right or wrong and so forth, can be applied. 
But there is no archimedian point, Nielsen observes, outside this game 

or philosophically criticized.26 In other words, talking of religious lan-
guage in the way Wittgenstein suggests makes it, according to Nielsen, 
into a language that is meaningful only within a closed context, like a 
church.

The precondition for Nielsen is of course a modern secular ration-
ality. The picture resembles the view of Habermas. In Nielsen’s case, 
the requirement for critique primarily concerns “religious” views. Reli-
gious God-talk should be discussed publicly on a basis of shared ration-
al presuppositions, Nielsen claims.27

What the late D Z Philips patiently tried to explain during his last 
forty years, was that the problematic point in the view of Nielsen lies 
in the idea of some neutral observer position, entitling the philosopher 
to make judgments on universal rational grounds.28 As we can see, this 
objection by Phillips resembles Taylor’s critique of Habermas.

During the latter part of the 20th century, Phillips’ position was not 
understood by many of his interlocutors.29 This can be seen as an ex-
ample of the modern, rationalist, and secular framework which was 
taken for granted. According to the modern mind, there simply must 
be a position from outside where language can be used independent of 
any context, or where you can presuppose a universal context common 
to all of mankind. Religious language must be possible to understand 

-
sition. That is the essence of Nielsen’s argument.

However, Phillips’understanding of religious language does not im-
ply the idea that this language would have a bearing only upon a small 
Christian context – within the church or something like that.  A Chris-
tian view of life concerns every part of human life.30 This is easily seen, 
for example, in the wordings of prayers. Its meaning is embedded in 
the daily life of people, as also Luther was eager to teach his fellow 
Christians.

26  Nielsen in Nielsen-Phillips 2005, 22–23, 100–101. 
27  Nielsen in Nielsen-Phillips 2005, 122–123.
28  Phillips in Nielsen-Phillips 2005, 80–82.
29  See for example the discussions in Runzo 1993.
30  See for example Phillips 1981, 186–187.
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Phillips’ position may be seen as representative of post-secular 
thought, be it that it was adopted at a much earlier stage than the ideas 
of the post-secular writers of today. Philips denies that a religious lan-
guage could be meaningfully taken out of its concrete context in real 
people’s lives, and inserted into a philosophical context of general prin-

be mistaken to consist only of a private sphere, or of an isolated life in 
the church. The concrete context is constituted by the life the religious 
person leads, both in the church and in the world outside the church. 
And a religious language can have bearings upon every part of human 
life, and upon every part of society.

According to me, the same point may, mutatis mutandis, be applied 
to Stanley Hauerwas’ whole program for theological ethics.  In his view 
we meet a heavy critique of the modern liberal society and state (he 
thinks mainly of the United States and the way in which the USA have 

(for the most part) coherent expression of what I here have named a post 

a life in the church. However, that does not mean that a Christian would 
live an apolitical life. 31 On the contrary; as we have seen Hauerwas can 

Only when we are able to see such features in Hauerwas’ position 
we can see how he illuminates our problem in this article. Hauerwas’ 
ethics is a radical no
political language on modern secular grounds. But that does not mean 
that he deems it impossible to communicate a Christian political posi-
tion in the larger society. He pleads for a theological ethics built upon 
a Christian life in the church. His, perhaps somewhat idealistic, view is 
that the church is the social ethics. That is, the community of the church 
get a central political role.32  

You don’t have to be a “Hauerwasian” in a narrow sense to see the 
point he is trying to make. With his stressing of the church, of virtue 
ethics, and of a narrative understanding of how to pass on an ethical 
point of view in language, he provides the means for a theological and a 
Christian ethics with political implications. It is a position that accepts 

-
tioned above: Stanley Hauerwas, The Peacable Kingdom.
32  See Tolonen 2012. For another Nordic study of the political theology by Hauerwas, 
see Rasmusson 1994.
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multi religious and a multicultural world. The political view is primar-
ily communicated through practical actions, through a way of life, not 
through theoretical deliberations.

-
in a democratic state. In our attempts to explicate the possible political 
role of an individual Christian in current Nordic societies, Hauerwas of-
fers a view that is not building on premodern Christian, nor on modern 
secularistic, presuppositions. Under post-secular conditions a Christian 
may anchor his/her whole life in the tradition of the church and he/
she may express his/her ethics in a virtual life taking shape in concrete 
political engagement. Through his/her way of life he/she communicates 
his/her religious life-view. Instead of modern morally normative delib-
erations leaning on a supposedly common rationality he/she expresses 
his/her political and social ethical views in narratives.

Conclusions 

I agree with Robbins’ remark that the post-secular situation gives rise to 
the question of how the religious and the political mix. If we accept the 
view presented by me in this article, the traditional ways of understand-
ing Lutheran social ethics must be abandoned. The traditional interpre-
tation of the two kingdoms presupposes the idea of a common political 
and ethical language that unites all members of a society. When this 
presupposition is questioned, Lutheran theology must understand the 
identity of the church and the task of Christian theological ethics in a 
new way. I have only sketched what this might imply. 

Much can be learnt from the voices I have referred to in my paper. 
At the end of the day I think that the most important thing to be learnt 
from them, is that a Christian cannot take for granted that her/his fel-
low humans would actually share her/his personal moral views. And, as 

-
ble, and to give room for “the other” to represent a way of life different 
from one’s own. The most important factor when it comes to one’s own 
view, will not be the linguistic expressions of one’s standpoint, but the 
way every person (Christian or non-Christian) through her/his way of 
life shows what she/he means by language as it is used.
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What about minister Räsänen?
If Päivi Räsänen had lived in a monolithic Christian society, then a 

well informed Lutheran position would have been to publicly discuss, 
for example abortion, as a question of the will of God, involving all 
citizens. If she had lived in a modern monolithic secular society, then 
a solution to the abortion question would entail discussions on rational 
and purely secular grounds concerning right ways to handle such ques-
tions. However, when she lives in a multi religious and multicultural 
society she has to take her stand in moral, and political, questions on the 
basis of her personal (Christian) view of life. This is the only possible 
solution even for a good Lutheran. And this position-taking cannot pre-
suppose that every other citizen will agree. She has to make her point, 
live according to it, and hope that fellow humans would see her point 
as valid. 
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Miljöfrågornas moraliska tyngd*

”Vi håller på att förändra havens kemi på många sätt, och det över hela 

helt saknas liv i haven. Vissa av dem orsakas av den algblomning som 
sker i varmare vatten som blir föremål för utsläpp från människornas 
verksamhet längs kusterna. På vissa platser sker dessa algblomningar i 
en så uppseendeväckande omfattning att de helt saknar motstycke. Runt 
Östersjön blev man till exempel sommaren 2005 tvungen att stänga 
många badplatser på grund av algblomningen. Ett liknande fenomen är 
det så kallade röda tidvattnet (red tide) i Florida.”1

Citatet är hämtat ur Al Gores bok En obekväm sanning. Om den glo-
bala uppvärmningen och vad vi kan göra åt den. Texten är infälld i ett 

gula fält sträcker sig över vad som normalt skulle vara blågrönt hav. 

kring den globala uppvärmningen. Kopplingen till algblomning visar 
på de mångskiftande biologiska sambanden i naturen. Att han uppmärk-
sammar Östersjön visar hur vetskapen om problem i den för Norden 
marina närmiljön har global bärvidd. Östersjön ses inte som ett isolerat 
biologiskt fenomen, utan som en integrerad del av mänsklighetens glo-
bala hemvisst. 

Gores teser är delvis omstridda. Citatet antyder trots allt att mänskor 
över hela världen berörs av vad som händer kring Östersjön. Det är inte 
bara vi som lever i Östersjöns omedelbara närhet som ser allvarligt på 
dagens utveckling.

Vad innebär detta allvar? Har det något med moral att göra? Eller är 
det närmast ett tekniskt problem för den som av någon anledning inte 
vill ha algblomning eller klimatförändringar: hur förändra naturens ut-
*Ursprungligen publicerad i E Bonsdorff, P Hagman, M Joas, T Kurtén, B Vikström 
(red.), 
Åbolands skärgård. Åbo: Åbo Akademis förlag. 2011, ss. 27–51. Boken var ett av re-

-
nansierades delvis av Maj och Tor Nesslings stiftelse och av Undervisningsministeriet 
i Finland. 
1  Gore 2006, 170.
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veckling? Jag skall i det följande fundera över vad kunde det betyda att 
vi i miljöfrågor har att göra med moraliska och därmed etiska2 problem.

Vad menar vi med ”moral”?

Tre etiska modeller i nutid

För att meningsfullt kunna tala om moral i samband med skärgården 
och en hållbar utveckling av denna, måste vi dra oss till minnes vad 

egentligen handlar om.

-
ska anmärkningsvärt mot bakgrund av den betydelse religionen har haft 
i människors liv som moraliska varelser.

Framväxten av historisk tid i Norden, d.v.s. av folk som utvecklade 
en förmåga att kommunicera i skrift, skedde genom en kristen kultur. 
En kristen enhetskultur blev så småningom rådande. Det här hade ett 

som är rätt och fel, gott och ont. Också om en enskild individ inte alltid 
var villig att böja sig för de krav som en kristen moral ställde på ho-
nom eller henne, så fanns det i tidsandan en ofrånkomlig visshet om att 
kyrkan och dess ledare bättre än annat folk ansågs känna till vad som 
var rätt respektive fel. Denna auktoritet vilade i en gudstro som sällan 
eller aldrig ifrågasattes. Och ledarna för den kyrkliga hierarkin ansågs 
bättre än andra människor ha kännedom om skapargudens vilja med sin 
skapelse.

En förändring skedde med nya tidens inbrott. En starkt bidragande 
orsak låg i de religionskrig som gick över Europa på 1500- och framför 
allt 1600- och 1700-talen. I skuggan inte minst av 30-åriga kriget börja-

och vilade på en religiös gudstro – eftersom man ansåg att denna gett 
upphov till krig och elände. Man utvecklade etik på förnuftets grund. 

2  I det följande kommer jag inte att göra någon klar skillnad mellan termerna ’moral’ 

moraliskt handlande och medvetet etiskt teoretiserande åt, men uppdelningen upprätt-
hålls sällan konsekvent.
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De s.k. kontraktsteoretikerna (kändast är Thomas Hobbes, John Locke 
och Jean Jacques Rousseau) utvecklade genom rent förnuftsresonemang 
olika modeller för det ordnade samhället, och för moraliskt samliv. Med 

normativ etik på förnuftets grund sin klaraste utformning.

sätt att skapa etiska system.
-

byggen. Sådana, teleologiska (från grekiskans telos = mål för strävan) 
normativa teorier innebär att det rätta handlandet motiveras genom det 
goda resultat som det förväntas leda fram till. I upplysningens nytto-in-
riktade tidevarv ville man hävda att nyttan var det högsta målet för all 
strävan (därav ”utilitarism” från latinets uti = nyttja). Och det som var 
mest nyttigt var att vara lycklig. Sålunda blev devisen ”största möjliga 
lycka för största möjliga antal människor” (Jeremy Bentham) en led-
stjärna i det utilitaristiska samhället.3 Man kunde då rationellt utveckla 
handlingsprogram som avgjorde vad som var rätt genom kalkyler över 
vad som leder till det största lyckotillskottet i världen. Detta resone-

4

En annan form av etik på förnuftets grund har ofta rötter i resone-
manget hos Kant. Här är inriktningen lagd på plikten: vissa handlingar 
är helt enkelt sådana att vi är förpliktade att utföra dem. Kant försökte 
fånga in de yttersta principerna för när en handling är en plikt genom 
en rad formuleringar av vad han kallade ”det kategoriska imperativet”. 
Den viktigaste formuleringen var ’Handla alltid så att du skulle önska 
att principen för din handling skulle upphöjas till allmän lag!’.5 Denna 
regel har sedan uppfattats också som en princip om etiska reglers uni-
versaliserbarhet. En moralisk norm bör göra anspråk på att vara lika 
giltig för varje människa ställd inför ett likadant val. En andra utform-
ning av hans imperativ lyder: ’Behandla alltid en medmänniska som 
ett mål i sig, aldrig blott som ett medel!’6 Denna form av teorier kallas 
deontologiska (av grekiskans dei/deon ~ vara tillbörligt/förpliktande).

Gemensamt för de två typerna av normativa etiska teorier som här 
nämnts är att de vardera tycks placera den enskilda människan inför nå-

3  För ett hävdande att den moderna västerländska civilisationen i grunden är utilitaris-
tisk, se t.ex. Collingwood 1996.
4  Se t.ex. Tännsjö 1990 och 1991.
5  Kant 1920, 64.
6  Kant 1920, 74.
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regler och normer – som den enskilde borde underkasta sig, om hon vill 
handla moraliskt rätt.

senaste decennierna går tillbaka på Aristoteles. Här läggs tyngdpunk-
ten inte vid målet för handlingen (som i utilitarismen) eller vid klara 
handlingsregler (som i deontologiska teorier) utan vid den handlande 
själv. Det moraliskt viktiga är att vara en dygdig människa. Det är man 
när man uppövat dygder (som måttlighet, fridsamhet, sinne för rättvisa, 
vishet m.m.). D.v.s. här betonas att det moraliskt centrala ligger i varje 
människa själv. Etik och moral är något som är internt förbundet med 
hurudan människa man är, inte hur man till det yttre (externt) lyckas 
följa etiska regler eller kalkyler.7

Utvecklingen i Norden 

I ett land som Finland, liksom i det övriga Norden, dröjde det rätt länge 
-

historiska forskningsresultat som entydigt skulle ha slagit fast det här) 
att den kristna enhetskulturen levt kvar i Norden och inte minst i Fin-
land till långt in på 1900-talet. Det betyder att mycket av det moraliska 
tänkandet fram till 1950-talet, som en självklar botten hade tron på den 
kristna guden och på de bud och moraliska regler som kristendomen 
lärde ut.

Moraliskt språk var i stor utsträckning förknippat med kyrka och 
kristendom ända fram till sent 1950-tal. I en intressant studie antyder 
Göran Bexell (hans material gäller Sverige) att detta kyrkliga monopol 
på moraliskt språk bröts ned genom att många helt enkelt  upphörde 
att använda moraliskt laddade ord (som rätt-fel, skuld, samvete, skam, 
förlåtelse m.m.). På så sätt lösgjorde man sig från de kyrkliga auktori-
teterna när det gällde frågor om rätt och fel i livet. När kyrkans grepp 
släppt har man sedan från 1980-talet framåt kunnat återta mycket av 
”gammalt” moraliskt språkbruk, men nu med en innebörd som inte au-
tomatiskt är kopplad till en religiös tradition.8 Den här utvecklingen kan 

en större och starkare plats i det allmänna medvetandet under de senaste 
hundra åren. Dessa har erbjudit icke-religiösa modeller för hur man kan 
7  För två olika sätt att koppla dygdetik till miljöfrågor, och relatera den till utilitarism 
och deontologi, se Deane-Drummond 2004, 5–6; 14–15 samt Sandler 2007, 85–86.
8  Bexell 1995, 16–17.
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förstå sig själv som moralisk varelse. Det har skett i form av deontolo-
giska eller utlitaristiska överväganden eller med betoning på individen 
och dennas ansvar i stil med ett dygdetiskt tänkande. 

Det som både kompletterar och komplicerar denna bild är den upp-
görelse med vissa delar av arvet från upplysningen som vi idag möter. 
Vi ser idag i litteraturen en kritisk bearbetning av de tillkortakomman-
den som moderniteten uppvisar (typ atomvapen, miljöförstörelsen, 
ohämmad konsumism m.m.). En sådan kritisk mentalitet vill jag kalla 
senmodern. Denna kritik innebär bl.a. att upplysningens förnuftstro 
starkt ifrågasätts. Och en sida av det är ett kritiskt ifrågasättande av 
de förnuftsbaserade etiska teorier som de ovan angivna utilitaristiska 
och deontologiska lösningarna skapat. I det ljuset framstår de senaste 
decenniernas intresse för dygdetik och för att förstå människans mo-
ral som något mera djupgående än externa regler och förnuftets påbud, 
som en naturlig sida av en senmodern människas hållning.9

-
iskors olika etiska möjligheter i dagens nordeuropeiska samhällen. Gör 
man det blir det samtidigt tydligt att det inte går att lösgöra moraliska 
(etiska) frågor från människors livssyner i bredare mening. I dessa livs-
syner ingår både att en del människor känner sig hemma i det moderna 
medan andra är mera sen(post)moderna. Men där ingår också drag av 
religiositet resp. irreligiositet, av olika värdeuppfattningar m.m. Etik 
är då inte automatiskt regler och principer som kan diskuteras vid ett 
gemensamt allmänmänskligt förhandlingsbord. Och miljöetik är inget 
som nödvändigtvis kan förena hela mänskligheten i en gemensam mo-
ralisk konsensus. Människans livsförståelse har betydelse för hur hon 
ser både på naturen och på frågor angående hur man får leva i naturen, 
bland sina medmänniskor.10

I detta perspektiv blir alltså de olika livssyner som vi kan möta t.ex. 
i sydvästra Finlands kustområde av betydelse för hur vi kan samtala 
kring, och försöka skapa en gemensam förståelse av konkreta problem 
– så som övergödningen av Östersjön med dess olika mer eller mindre 

9  Modernitet och senmodernitet i förhållande till etiken diskuteras bl.a. av Zygmund 
Bauman i Postmodern etik (Bauman 2001). Jag föredrar ’senmodern’ framom postmo-
dern för att understryka att det handlar om en uppgörelse med vissa sidor i arvet från 
upplysningen (moderniteten), men inte alla. Bauman har också senare valt en mindre 

2006.
10  En bredare beskrivning av miljöetik i moderniteten och i en uppgörelse med drag i 

crisis” och kapitel 3 ”The turn to nature”.
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oönskade följdverkningar. I boken studerar 
fr.a. Minna Näsman detta mera ingående.11

Vilken är de olika vetenskapernas roll inför detta? Kan vetenskaplig 
forskning leda fram till en miljöetik? Finns det allmängiltiga moraliska 
svar på miljöfrågorna? I det följande skall vi gå vidare med dessa frågor.

Miljöproblemens karaktär

En modell för normativa slutledningar

Ovan nämnde jag en utveckling där språkbruket lösgjorde sig från re-
ligiösa övertoner i moral och etik. Den utvecklingen sammanföll med 
framväxten av en alltmera värdeneutral forskning inom de olika beteen-
devetenskaperna. Framväxten av en sådan forskning har betydelse för 
problematiken i denna bok. 

En förutsättning för denna värdeneutrala verksamhet är att man inte 
tänker sig att det föreligger en allmänmänsklig universell värdegrund 
som man kan bygga på i objektiv, eller åtminstone i intersubjektivt 
(= av alla relevanta aktörer) omfattad, mening. Ett inslag i framväx-
ten av denna vetenskapliga hållning var den etiska relativism som t.ex. 
ÅA-professorn Edward Westermarck förfäktade.12 Forskarens konsta-
terande att olika människor och olika samhällen de facto står för olika 
värdeskalor och olika moraliska synsätt stödde tanken på att värdefrå-
gor är subjektiva och att de därför a priori (på rent logiska grunder) 
står utanför den objektiva kunskapens domäner. I detta avsnitt skall jag 

många människo- och samhällsvetenskaper fortfarande idag utbredda, 
sätt att behandla frågor som kräver normativa ställningstaganden, och 
de möjligheter vi har att i samhället nå fram till gemensamma hand-
lingslinjer i aktuella och angelägna miljöfrågor.

-
rik modell för hur man skall tänka sig människors konkreta ställnings-
taganden följande13: Vi bör skilja mellan värderingar å ena sidan och 
objektiva beskrivningar/fakta å andra sidan. För att vi skall nå fram 

11  Näsman 2011.
12  Westermarck 1949.
13  Jag följer här Björklund 1968, 18–24 samt Lewin 1972. I princip samma resone-
mang tillämpas fortfarande, vilket vi kan se av t.ex. Stenmark 2000, 13–19.
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till konkreta handlingar behövs, utöver noterade fakta och värderingar, 
ytterligare en normativ slutsats, som dessutom sedan bör följas upp i 
det konkreta handlandet.14 En poäng med sådana uppställningar är, att 
man tänker sig att vi strikt kan skilja åt faktautsagor och värdeutsagor.15 
De förra kan objektivt fastställas medan de senare närmast anses vara 
(subjektivt) omfattade av vissa personer och grupper. Förekomsten av 
olika värderingar (värdeutsagor som omfattas) kan sedan i sin tur ut-
forskas, och därigenom kan man slå fast hurudana resonemang som är 
sannolika, givet att människor fungerar rationellt. Låt oss t.ex. anta att 
en person bosatt i skärgårdsområdet säger att han anser att belastningen 
på skärgårdshavet bör minska och att denne samtidigt vet att en källa till 

-
tionell. Han har inte följt den slutsats som logiskt följer av de premisser 
som han känner till och omfattar. Det är då ungefär analogt med att han 
hävdade att han känner till additionsreglerna men lika fullt fasthåller 
vid att 1+1=3.

Vi skall granska den beteendevetenskapliga bild jag nu skisserat till 
dess olika delar. Resonemanget har nämligen också betydelse för vår 
förståelse av en viss typ av (miljö)etik. 

Vad vi stött på är alltså en rationell modell för att beskriva och förstå 
handlingar. Ifall vi accepterar modellen så kan vi även resonera oss 
fram till rationellt grundade handlingsteorier. Det här är något som man 
sysslar med inom en del av etiken. Man skapar resonemangsmodeller 
för hur man skall nå fram till praktiska handlingsrekommendationer 
utifrån givna moraliska normer, regler och värdeomdömen. Miljöetik är 
i så fall framför allt att, utifrån bestämda värdeutgångspunkter studera 
fakta för att sedan kunna dra normativa slutsatser.16

Jag kommer längre fram att kritiskt diskutera denna förståelse av 
etik. Vi har samtidigt här att göra med en så viktig tankestruktur i vårt 

konklusionen och åtminstone en premiss uttrycker en moralisk värdering. T.ex. ’stöld 

lexikon, 442 f.
15  Denna åtskillnad går tillbaka på något som brukar kallas Humes giljotin eller det 
naturalistiska misstaget: Denna innebär att man inte kan sluta sig från ett vara till ett 
böra. Av ett objektivt faktum kan man, enligt David Hume och Georg E Moore, inte dra 
några som helst normativa slutsatser.
16  En sådan etisk teoribildning kan bygga på någon av de tre modeller för etiskt 
resonemang som jag ovan presenterade, teleologi, deontologi eller dygdinriktat argu-
menterande.
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av modernitet präglade samhälle, att vi ytterligare skall betrakta den för 
att se vilka element som egentligen ingår i modellen och vilka problem 
de olika elementen aktualiserar i relation speciellt till frågor kring miljö 
och hållbar utveckling. Vi skall kritiskt betrakta, först förståelsen av 
”fakta” sedan av ”värderingar”.

Fakta är inte alltid oberoende av subjektet

Ett exempel ur levande livet: När jag sitter och skriver detta ringer det 
på dörren till den lägenhet där jag bor. In kommer två målare som har 
till uppgift att måla en betongtröskel vid vår balkongdörr. Jag breder 
ut några dagstidningar som jag tagit ur tidningsstället, för att skydda 
golvet. Sen lämnar jag yrkesmännen att utföra sin uppgift och fortsätter 
med mitt skrivande. De smyger iväg så tyst att jag inte märker att, och 
när, de går. Men tröskeln är nymålad. Och det intressanta är att dagstid-
ningarna som jag brett ut är försvunna. Dem har de uppenbarligen tagit 
med sig för att slänga bor. Det här kan vi ta som ett konkret exempel på 
att mycket av det som vi skulle kalla fakta inte är så entydigt bestämbart 
som vår (vetenskapligt färgade) fostran skulle vilja få oss att tro. För 
målarna representerade tre några veckor gamla dagstidningar ingenting 
av värde, medan jag såg annorlunda på dem. Målarna kunde tydligen 
inte föreställa sig att någon annan kunde se på ett annat sätt på tidning-
arna ifråga. Fakta för dem var: tre värdelösa gamla tidningar, medan 
”samma sak” för mig ingalunda självklart var något värdelöst. Jag hade 
gärna sett att de inte blev bortkastade.17

Denna anekdot pekar på den ena problematiska sidan i vår rätt 
strömlinjeformade modell för mänskligt (rationellt) handlande. Stora 
delar av det som vi benämner den objektiva verkligheten, vare sig det är 
något naturgivet eller artefakter (d.v.s. något skapat av människor), kan 
inte uppfattas så objektivt och oberoende av betraktaren som model-
len skulle förutsätta. I Minna Näsmans artikel i -
smiljö framträder samma problematik i Åboland bl.a. under rubriken 
”Bruksvärden och icke-bruksvärden”.18

Inför praktiska frågor i det privata eller det offentliga livet betyder 
det här att det sällan räcker med att någon part hävdar: ”Så här och så 

17  Andra som läst mitt exempel har påpekat att jag får skylla mig själv. Eftersom jag 
placerade tidningarna där de kunde bli nedklottade så signalerade jag att jag inte vär-
desatte dem. Påpekandet är riktigt, men det förtar inte den poäng jag vill belysa med 
exemplet.
18  Näsman 2011, 98–100.
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här är det!” En strävan efter någon form av konsensus eller efter ett 
handlingsprogram som alla involverade kan enas om, förutsätter därför 
vanligen att man förutom en (förment) neutral beskrivning av fakta ock-
så måste fråga efter hur olika intressenter uppfattar det som eventuellt 
kan kallas fakta. Olikheter i synen på vilka handlingar som krävs kan 
helt enkelt bottna i olika syn på vad som är fakta i det aktuella fallet.19

I exemplet med dagstidningarna på golvet framför vår balkongdörr  
kanske man kunde ge en ”objektiv” beskrivning av dessa på ett sätt 
som alla involverade skulle vara överens om: ’tre nummer av Hbl med 
datumen xxx som låg utbredda delvis omlott för att skydda golvet mot 
målarstänk’. – Problemet ligger i att dra gränsen mellan vad som even-
tuellt kan ha denna ”objektiva” natur och vilka beskrivningar som är 

beskrivning.20

I vetenskapen har man försökt komma till rätta med det här genom 
att eliminera alla personliga hänsyn och relationer till undersöknings-
objektet i så hög grad som möjligt.21 Man vill därigenom eliminera möj-
ligheterna för olika personer att uppfatta det som undersöks på olika 
sätt. Här ställs vi inför åtminstone två problem. 1. I vilken grad är denna 
vetenskapliga neutralitet och objektivitet i förhållande till fakta möjlig? 
2. Vilken betydelse får det för samhället utanför vetenskapens väggar, 
att experterna på kunskap förhåller sig till den verklighet de undersö-
ker på detta sätt? D.v.s. i vilken utsträckning har detta förhållningssätt 
kommit att prägla också synen på verkligheten utanför vetenskapssam-
fundet?

Den senare aspekten innehåller två svårigheter. För det första tende-
rar det att hos ”vanliga människor” skapa ett onaturligt sätt att förhålla 

19  Samtidigt är den omgivande verkligheten i vårt vardagsliv oftast oproblematiskt 

vår omgivning delar vår bild av verkligheten. Det är endast när vi märker att andra 
människor uppfattar omvärlden på ett annat sätt, som vi stannar upp och kanske frågar 
oss om det är något fel på vår egen uppfattning. Björn Vikström uppmärksammade mig 
på detta vid läsningen av en tidigare version. Det är en poäng som också exemplet med 
tidningarna och målarna belyser (i det faktum att jag blev förvånad).
20  Peter Scott problematiserar t.ex. tanken på naturen som något objektivt givet – 
samtidigt som han konstaterar att man inte får se vår syn på verkligheten enbart som en 
social konstruktion. Scott 2003, 34, 52. Detta är, som vi skall se, ett centralt problem i 
miljödiskursen.
21  Jag minns att min handledare och professor i tiden sade till mig att man bör välja 
ett avhandlingsämne som berör en så litet som möjligt så att inte personliga känslor och 
hänsyn fördunklar den vetenskapliga objektiviteten.
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grunder för detta. Vårt normala sätt att leva står inte för ett neutralt sätt 
att förhålla sig till omgivningen. Objektivitetens och värdeneutralite-
tens funktion i vetenskapen är primärt inomvetenskaplig och metodo-
logisk. 22 Och i den vanliga vardagen sysslar vi inte med vetenskaplig 
forskning. Den andra svårigheten består i att det vetenskapliga förhåll-
ningssättet riskerar att få oss att anta att den yttre verklighetens roll i 
vanliga människors liv är mera neutral och objektivt beskrivbar än den 
de facto är.

Vår första fråga ovan gällde karaktären hos den vetenskapliga kun-
skapen i sig. Det är omstritt i vilken mening och i vilken utsträckning 
de olika vetenskaperna kunde sägas företräda en objektiv neutralitet.23 
Jag går dock inte närmare in på just den frågan här.

Istället skall vi se hur frågor kring vetenskaplig kunskap och veten-
skapliga fakta ställer oss inför ett annat problem. Också om vi skulle ac-
ceptera att vetenskapens olika grenar tillhandahåller objektiv och vär-
deneutral kunskap i någon mening, så ställer denna kunskap samtidigt 
kunskaps”konsumenten” inför en uppspjälkt form av kunskap.

Det moderna samhället är enligt många sociologer funktionellt upp-
delat i en rad olika sektorer. Man pekar bl.a. på politik, ekonomi, re-
ligion, vetenskap, lagar och förvaltning, konst m.m. som olika sådan 
funktionella ”rum”. Dessa utmärks av att man inom dem utvecklar ett 
långt gånget specialiserat språk, en egen ”logik” och en egen ”diskurs”. 
De olika sektorerna värnar samtidigt om sin respektive autonomi. Ve-
tenskapen skall lyda sina egna utgångspunkter, inte styras av vare sig 
politikers eller ekonomers tänkande. Politiken lösgjorde sig tidigt från 
religion och strävar efter att ha det yttersta ordet i alla för samhället vik-
tiga frågor. Ekonomin har utvecklat en egen lagbunden syn på mänsk-
liga transaktioner o.s.v. 24

Viktigt med tanke på problematiken i denna bok är den roll veten-
skapens uppdelning i olika kunskapsområden spelar i det funktionellt 
uppdelade samhället. Det är rätt tydligt att specialiseringen inom den 

22  Bergström 1987.
23  I samhällsvetenskaperna har frågan sedan länge varit omstridd. Se till exempel 
Myrdal 1972 eller Winch 1977. Thomas Kuhn som lanserade paradigm begreppet häv-
dade att också varje naturvetenskaplig gren är färgad av en social tradition och i varje 

-
märkande för det moderna industrisamhället. Se Luhman 1995. Vid en miljökonferens 
i Åbo i maj 2009 underströk religionssociologen Peter Beyer att detta mönster präglar 
mycket också av det begynnande 2000-talets globala samhälle. Se Beyer 2009.
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vetenskapliga forskningen förstärker de samhälleliga tendenserna till 
-

ande och vetenskaplig kunskap har i det moderna samhället får dess 
olika grenar betydelse för den bild av verkligheten och av samhället, 
ssom medborgarna i samhället har. De ekonomiska vetenskaperna be-

-
litisk forskning förstärker bilden av politiken som ett eget mer eller 
mindre lagbundet sammanhang. Naturvetenskaperna underbygger en 
bild, å ena sidan av naturen som en räcka lagbundna bitar utanför männ-
iskan, å andra sidan av att dessa bitar endast kan förstås och behärskas 
genom ett mycket specialiserat språk och via en lång träning. Religi-
onsvetenskap och teologi har varit med och format bilden av religion 
som en sektor bland andra i samhällets och i den enskilda människans 
liv o.s.v.25

Allt detta problematiserar ytterligare den del av ett handlingspro-
gram som vi ovan benämnde ”fakta”. Frågan om kunskapen, dess möj-
ligheter och betydelse har bl.a. utvecklats av Björn Vikström i boken 

.26 Jag fortsätter därför inte resonemanget 
kring fakta-delen här.

Grunden för våra värderingar

Ovan har jag problematiserat faktadelen i vår modell för en praktisk 
slutledning. I vetenskapen handlar det vi kallar ’fakta om verkligheten’ 
vanligen om en mycket specialiserad kunskap som kräver expertutbild-
ning för att förstås. Den kunskapen är förankrad i ett speciellt socialt 
sammanhang (t.ex. en speciell ämnestradition). Banden till andra for-
mer av expertkunskap och till vårt vardagsvetande är då sällan genom-
skinliga. Men vidare har jag hävdat att en del av det vi uppfattar som 
objektiva fakta, fr.a. i vardagslivet, i själva verket kan vara subjektivt 
bestämt. Faktadelen i en praktisk slutledning är därför inte nödvändigt-
vis så neutral och självklart given som schemat förutsätter.

Den andra delen av slutledningsmodellen innehåller värde utsagor, 
värderingar. Och den springande punkten är här varpå dessa värderingar 
bygger. Är det rimligt att räkna med någon form av konsensus på den-
na punkt? För våra demokratiska samhällen blir en alltmera brännande 
fråga: Varifrån hämtar vi värdeutgångspunkterna och de normer som 

25  Kurtén 2007 b.
26  Vikström 2011, 137–158.
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skall hålla samhället samman? Kan vetenskapen tillhandahålla svar på 
denna punkt? Varför skall vi t.ex. värna om Östersjöns fortbestånd? Har 
jag någon anledning att tänka längre än hur jorden klarar av den tid jag 

de att hämta?
Det är rätt uppenbart att naturvetenskapen inte ger några svar på 

dessa frågor. Dess olika grenar vill endast beskriva sambanden mellan 
olika skeenden i naturen, inbegripande mänsklig inverkan på den övri-
ga naturen.

Inte heller olika beteende- och samhällsvetenskaper vill ge svar. De 
beskriver i sin tur mänskligt handlande, enskilt och i kollektiv, och hur 
olika reglerade strukturer förväntas fungera och de facto fungerar. I 

Denna tar dock i första hand fasta på värderingar och normer som möter 
i den samhälleliga verkligheten, och frågar hypotetiskt vad det kunde 
betyda ifall man följde just dessa normer och värderingar. Ifall man 
följer schemat värdering + fakta = normativ slutsats, så kan man föra 
hypotetiska normativa resonemang. Frågan ”Vilka värderingar?” kan 
då besvaras t.ex. med ”De värderingar som den demokratiska processen 
når fram till”, eller med ”De värderingar som majoriteten i en enkätun-
dersökning säger sig omfatta”. Men om dessa vägar leder till ställnings-
taganden som uppenbart är destruktiva för den naturgivna omgivning-
en? Eller om människor i stort hyllar en rad värden och värderingar som 
sinsemellan är oförenliga? I de fallen har inte heller en så uppbyggd 
normativ samhällsvetenskap de verktyg som kunde behövas.

Varken naturvetenskaper eller beteendevetenskaper vill komma med 
moraliskt bindande utsagor. 

Vi vänder oss då till dem som kallar sig miljöetiker för att se vad 

sätt att förstå och formulera normativa etiska teorier som skulle erbjuda 
allmängiltiga argument för ett liv som tar hänsyn till naturen och stöder 
hållbar utveckling.27 Som vetenskapliga framställningar lämnar trots 
allt också dessa vanligen frågan varpå de yttersta värderingarna bygger 
öppen.

Litet grovt kan man tala om två huvudtendenser i den miljöetiska lit-
teraturen. Antingen handlar det om att man försöker beskriva, analysera 
och förstå vilken roll moral och etik spelar i människors liv och vilka 

27  För Sverige-Finland, se t.ex. Kjellberg 2000, Stenmark 2000, Melin 2001, Kronlid 
2005, Terlinden 2007.
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konsekvenser det här kan få för dessa människors och för samhällets 
sätt att tampas med brännande miljöfrågor. Perspektivet är deskriptivt. 
Eller så utvecklar man genom rationellt resonemang modeller för hur 
vi människor borde resonera, och hur vi i ljuset av sådant resonemang 
borde agera. Denna senare form utvecklar alltså olika typer av rationel-
la handlingsteorier. Perspektivet är normativt.

Jag ställde mig ovan kritisk till försöken att se på etik som rationel-
la och universella handlingsmodeller. Orsaken är att den riskerar att 
fördunkla något som är centralt för människan som moralisk varelse, 
nämligen hennes ofrånkomliga individuella ansvar. Man fördunklar 
den interna kopplingen mellan vad hon gör och vilken människa hon är. 
Samtidigt gör denna rationalistiska etik anspråk på att kunna erbjuda en 
objektiv lösning på moraliska problem. Det anspråket är problematiskt. 

En slutsats utifrån det föregående kunde vara att den rationella form 
av miljöetik som vuxit fram under senare decennier kan utveckla ut-
märkta resonemangsmodeller för hur det vore bra att handla, givet be-
stämda premisser. Men giltigheten hos dessa modeller kan denna form 
av etik inte slå fast en gång för alla. Det förblir oklart i vilken utsträck-
ning det hela är moraliskt förpliktande.

Också denna gren av den moderna vetenskapen, den rationella mil-
jöetiken, tycks alltså endast kunna fungera hypotetiskt deskriptivt, inte 
normativt i en kategorisk bemärkelse.

Blir alltså slutsatsen ”Business as usual”? Skall de olika grenarna av ve-
tenskapen fortsätta sitt kunskapssökande enligt gamla mönster? Vilket 
hopp inger detta för framtiden?

Mot ett större helhetstänkande

Ett sätt att försöka komma vidare är att kritiskt analysera den sekto-
riserade verklighetsförståelse som det moderna samhället lever med. 

koppling mellan vad vetenskap kan göra, och vad som anses möjligt 
i samhället utanför vetenskapen. Ifall mycket av tänkandet och hand-
landet inom samhällets olika sektorer är färgat och delvis styrt av det 
som vetenskapen förmår uppnå av kunskap och förståelse, så blir också 
samhällets ”icke-vetenskapliga” aktörer i hög grad utlämnade åt veten-
skapens oförmåga att lösa frågan om en normativ utgångspunkt. Lika 
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litet som de enskilda vetenskaperna har aktörerna ute i samhället (indi-
vider eller grupper) de (normativa) byggstenar som behövs. Ingenting 
i det moderna samhällets fostran eller utbildning erbjuder den slutliga 
nyckeln till hur vi skall besluta vad vi borde göra.

De strömningar som vi idag kan kalla senmoderna kan sägas bottna 
i en medvetenhet om det moderna, vetenskapligt baserade samhällets 
tillkortakommanden av denna typ. Om ett av problemen ligger i den 
långt gångna specialiseringen i vetenskapen och sektoriseringen i sam-
hället, så kan man söka lösningar genom att riva ned de gränser mellan 
sektorerna som byggts upp. Frågan är då hur detta kan ske.28

Ett sätt att närma sig det här ligger i att man försöker se på människ-
an om en helhet. Också individen kan sägas vara splittrad i en rad ”jag” 
eller ”roller” i det moderna samhället. Min identitet som familjefar och 
make skiljer sig från min identitet som akademisk lärare, som i sin tur 
är något annat än min identitet som politiker och som aktör på den eko-
nomiska arenan.

Vidare är människosynen i moderniteten präglad av en tydlig dua-
lism mellan kropp och själ, fysiologi och tänkande o.s.v. Den nu pågå-
ende kritiska uppgörelsen med dylika drag i moderniteten kan bl.a. ses 
i försök att överbrygga dualismen kropp och själ29, och i framväxten 
av tvär- och intervetenskapliga samarbetsprojekt inom vetenskaperna 

västerland är en strävan mot ett tänkande mera utifrån helheten än från 
delarna. Man söker holism istället för differentierad specialisering, syn-

En intressant detalj är den starkt upplysningsinspirerade, sociolo-
-

nens roll i den offentliga politiska dikskussionen. Från att ha betonat 
den sekulära statens politiska autonomi i förhållande till religion (ett 
accepterande av samhällets sektorisering), ser han sig i dag tvungen att 
erkänna att religion har en betydelse för medborgarna i varje samhälle 
som gör att religionen inte kan neutraliseras i en smal egen sektor av 
den samhälleliga verkligheten.30 Detta är bara ett, men ett ganska slåen-

28  Peter Beyer pekade i sitt ovannämnda föredrag på olika medborgarrörelser som det 
inslag i dagens samhälle som kan stå för en sådan moraliskt medveten satsning på miljö 
och som samtidigt kan motverka upprätthållandet av ett sektoriserat samhälle. Beyer 
2009. – Jag kommer i det följande att i högre grad peka på vetenskapernas nyckelroll 
i sammanhanget.
29  Det har skett inom neurofysiologi (Damasio 2000), men också t.ex. inom stora 
delar av den feministiska forskningen. Se Kronlid 2003.
30  Habermas 2005.
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de, exempel på hur gränserna i det funktionellt sektoriserade samhället 
tycks suddas ut. Också det ökade mediala intresset för politikers privat-
liv kan ses som en sida av en pågående förändring. Politikerna tillåts 
inte längre hålla sitt politiska agerande skilt från sitt privata handlande.

Mot bakgrunden av resonemanget ovan kan det här sistnämnda ses 
som en positiv utveckling, då man vill komma ut ur den återvändsgränd 
som det vetenskapligt tekniska samhället tycks ha hamnat i. Jag menar 
att exemplen samtidigt antyder att de enskilda människorna måste upp-
märksammas betydligt mera och tydligare som hela personer än vad 
samhället idag förmår göra. Ett samhälle och en värld som skall kunna 
erbjuda den enskilda människan en någorlunda trygg och framtidsin-
riktad livstro, måste ta hänsyn till att människor lever och agerar som 
hela varelser. En ökad förståelse av de olika livshållningar som möter 
i mänskligt liv är ett steg i riktning mot en ökad holism i tänkandet på 
alla nivåer. Litet sloganmässigt kunde man säga att ifall vetenskaperna 
tvingat både samhället och individen till en alltmera splittrad självför-
ståelse, så kan en förändring ta sin startpunkt i en förnyad mera holis-
tisk självförståelse hos individer och grupper i samhället, vilket tvingar 
vetenskaperna att tänka om.31 Den vägen kunde nya sätt både att upp-
fatta verkligheten och att se möjligheter till förändring växa fram. En 
ökad medvetenhet om sammanhangen kan bidra till att problemen såväl 
med vetenskapens förmenta värdeneutralitet som med den fortsatta spe-
cialiseringen och med samhällets funktionella sektorisering bearbetas.

Har vi alltså här också funnit en väg fram till objektiva, gemensam-
ma mänskliga värden och värderingar? Kan vi räkna med att en ökad 
kännedom om sambanden mellan verklighetens olika sidor också ger 
oss tillgång till en gemensam etik?

Så vitt jag kan se innebär det som nu anförts ett ifrågasättande av 
tanken att vi på allmänmänsklig, rationell väg kunde nå konsensus an-
gående vad som bör göras. En universell miljöetik som erbjuder oss en 
normativ facit är det fåfängt att söka efter. Vad resonemanget däremot 
pekar på är betydelsen av att man tar människor som hela individer på 
allvar. Det betyder att människans livshållning ses som ett helt i någon 
mening. Därmed kan man inte bortse från hennes religiösa eller icke-re-

31  Detta borde helst ske genom en inomvetenskaplig självsanering, men, om reso-
nemanget här är adekvat, så kommer krafter utanför vetenskapssamfundet att förr el-
ler senare framtvinga förändringar ifall den interna saneringen uteblir. – Här ser vi en 
koppling till Beyers hävdande att en av de viktigaste förändringspotentialen ligger i en 
rad medborgarrörelser.
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ligiösa livssyn, från hennes sätt att uppfatta sig som moraliskt ansvarig 
o.s.v. i något som helst sammanhang.

Leder kanske resonemanget ovan till att ett demokratiskt samhälle, 
-

let till att skapa förändringar? Har inte de västerländska demokratierna 
genom att tillåta framväxten av NGO (non-governmental organisations, 
bl.a. medborgar rörelserna) uppvisat en förmåga att söka svar på nya 
utmaningar som andra samhällen inte kan uppvisa? Delvis är det så. 
Men i ljuset av tankarna ovan har också de västerländska demokratier-
na fortsatt stora svårigheter att komma till rätta med miljöproblemen. 
Resonemanget som jag fört innebär nämligen att mycket av tänkandet i 
det moderna demokratiska samhället omedvetet är färgat av det sektori-
serade tänkande som präglar kunskapsproduktionen (vetenskapen) och 
därmed kultur och samhälle i övrigt. 

Behovet av en starkare medvetenhet om den egna personen som ett 
odelbart helt gäller förstås inte bara dem som är föremål för politik, för 
ekonomiska spel, för vetenskapliga undersökningar o.s.v. Det gäller i 
minst lika hög grad dem som aktivt agerar (politiker, ekonomer, fö-
retagsledare, förvaltningstjänstemän osv.). Tar man en mera holistisk 
självförståelse på allvar så gör man det lika mycket som vetenskaps-
man, som politiker, som jurist, som teolog, som lärare m.m.

självmedvetenhet hos människorna som handlar på olika områden. Det 
betyder inte att alla omfattar samma livssyn och livshållning, men det 
betyder att människor blir medvetna om att deras livssyn och deras sätt 
att agera i olika sammanhang (inom olika sektorer av vårt samhälle) 

vara uppspjälkt i en rad olika sektorer för därför fel. En medvetenhet 
om det här innebär bl.a. att man inte som företagsledare kan frånsäga 
sig sitt ansvar för miljön med att rollen som ledare kräver att man har 
endast ”högsta möjliga vinst till aktieägarna” för ögonen. Det betyder 
att den enskilda forskaren inte kan blunda för följderna av den egna 
forskningen, i den mån dessa är överblickbara. Det har inverkan både 
på valet av forskningsuppgifter och på hur man väljer att publicera re-
sultaten. Och det betyder att varje enskild person som lever i t.ex. skär-
gården är tvungen att beakta mycket mera än den egna bekvämligheten 
och det snäva egna perspektivet i sitt val av livsform. Österjöns tillstånd 
är en global angelägenhet, såsom Al Gore uppmärksammat.



227

Däremot betyder det här inte att vi kunde vända oss till en speciell 
vetenskap, ”miljöetik”, för att få ”de rätta” lösningarna på samtidens 
miljöproblem.

Människan i Åbolands skärgård och 
levnadssättets moraliska tyngd

Inom projektet INTERARC studerade vi åren 2006–2010 hur olika ak-
törer i sydvästra Finlands skärgård handlat och hur de ser på sitt hand-
lande. Delar av resultatet beskrivs av Sam Grönholm, Minna Näsman 
och Maria Sjöblom i boken . Vidare möter 
vi, i en artikel skriven av Erik Bonsdorff och Cecilia Lundberg, en na-
turvetenskaplig framställning med utgångspunkten i den marina miljön 
och tillståndet där. Projektet är ett konkret exempel på ett försök att 
komma ut ur den stränga uppdelning mellan discipliner som råder i 
dagens vetenskapssamfund.

Kan resonemanget i min artikel tillämpas på den konkreta situatio-
nen i den Åboländska skärgården? Vad kan vi säga om de faktorer som 
inverkar på de olika aktörernas handlingssätt och konkreta ställnings-
taganden? I vilken utsträckning ser vi spår av ett helhetsbetonat tänk-
ande? Vad kan sektoriseringen betyda i skärgårdsmiljön?

En närmare läsning av de olika presentationerna i den nämnda boken 
visar ganska tydligt den s.k. faktakunskapens både centrala och proble-
matiska roll. Det här blir ännu tydligare i de större framställningar som 
doktoranderna lägger fram i sina kommande eller redan publicerade, 
till projektet knutna, avhandlingar.32 I olika konkreta frågor är inte fak-
torn kunskap alls så entydig och så fri från intressen och värderingar, 
som en rationell handlingskalkyl skulle förutsätta. Frågorna Vems kun-
skap?, Kunskap utifrån vems perspektiv?, Kunskap i vems intresse? 
tycks kvarstå som brännande. Därmed aktualiseras en faktor som jag 
hittills inte lyft fram.

I det konkreta spelet kring en lokalt angelägen fråga, som t.ex. be-
dömningen av Korpo Långvik och dess status33, blir frågan om relatio-
nen mellan de olika aktörerna av avgörande vikt. Det räcker inte att den 
ena eller den andra aktören uppträder med anspråket att vara expert (i 
32  Minna Näsman disputerade år 2011, se Näsman 2011b.
33  Denna fråga är föremål för speciellt intresse i Näsmans doktorsavhandling, se Näs-
man 2011b.
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kraft av att han/hon bygger på ingående vetenskaplig kunskap, eller i 
kraft av att han/hon bygger på praktisk erfarenhet och ett helt liv i skär-
gården) ifall övriga parter inte har förtroende för personen ifråga.

Konstaterandet kan synas banalt och elementärt, men jag tror de 
facto att det pekar på just det behov att överbrygga ett snävt sektortän-
kande som ovan hävdats. En kommunikation som vilar på ömsesidig 
tillit måste bygga på ett sätt att förhålla sig till den andra parten som en 
hel personlighet, inte som insnävad specialist.34 Mycket i det moderna 
samhället motverkar den typen av ”helhetskommunikation”. Detta be-
rör alltså redan frågan hur vi kan nå konsensus angående fakta.

Ser vi vidare till de mer explicit värderande ställningstagandena i 
skärgården, så blir det kanske ännu tydligare att man inte kan förvänta 
sig konsensus. T.ex. pekar både Grönholms och Näsmans resultat på att 

hos å ena sidan fast bosatta och å andra sidan fritidsboare och olika 
myndigheter.35

Grönholm pekar t.ex. på att begreppet ’hållbar utveckling’ har olika 
innebörd bland dem som är fast bosatta i skärgården, respektive bland 
sommarstugsfolk och beslutsfattare långt borta från skärgårdens var-
dag.

Näsman gräver djupare på individnivå i sitt sökande efter olika livs-
syner. Ett intressant resultat ser vi i hennes konstaterande att de fast 
bosatta i allmänhet har en betydligt mera rationell, ekonomiskt färgad, 
’modern’ syn på livet i skärgården. Andra grupper ser mera holistiskt på 
sambanden mellan människa och natur. ”Stadsbon” är t.ex. mera benä-
gen att inskränka sin inverkan på naturen i skärgården än skärgårdsbon 
i gemen.

Hur skall vi då se på de olika värderingar som undersökningarna 
stöter på hos intervjupersonerna? Hur aktualiseras moralen hos fast bo-
satta, fritidsboare och beslutsfattare i frågor som berör skärgården? Den 
bärande tanken i denna artikel är, att människans moral oupplösligt hör 
ihop med vem hon är som människa. Moral är ett uttryck för hennes 
identitet. Det innebär att varje handling vi företar oss, vare sig privat 
eller offentligt, är med och bygger upp den person som vi genom allt 
vårt handlande blivit och är.

34  Se t.ex. P Nynäs och R Illmans böcker kring kommunikationens villkor, Nynäs 
2001, Illman 2004.
35  Se Grönholm 2011, samt näsman 2011b.
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Kanske någon läsare tycker att det här är en självklarhet. Och i prin-
cip håller jag med.36 Men samtidigt lever vi i en kultur där frågor om 
moral och etik väldigt långt lyfts ut ur den enskildas liv för att temati-
seras i form av rationellt hanterbara regler och normer, vilkas giltighet 
därmed är oavhängiga av den enskilda individen.37 En sådan förståelse 
har i ett rationellt perspektiv många goda sidor. Ifall miljöetik innebär 
att vi slår fast en rad principer för hur vi skall förhålla oss till de natur-
givna sammanhangen, så blir det relativt enkelt både för den enskilde 
och för människor i dennes omgivning att veta när man handlar etiskt 
rätt och när inte. En sådan ”etik” kunde därför hjälpa oss att skapa ett 
bättre och mera hållbart samhälle. Vad jag ovan velat visa är att den-
na lösning enbart skenbart är en verklig lösning. Den lämnar nämligen 
frågan om vem som skall slå fast vilka miljöetiska regler som gäller 
öppen. Därmed förblir det öppet vilken moralisk tyngd dessa regler de 
facto har.

När man i stället betonar den enskildes ansvar, som jag här försökt 

moralisk självförståelse hos var och en av oss, som visar sig i våra liv 
och våra konkreta ansvarstaganden. Detta ansvarstagande formar huru-
dan människa vi är. Hurudan människa vi är, är i sin tur något offentligt 
i den mån som våra handlingar är offentliga. Därmed kan våra moralis-
ka val bli föremål för diskussion, för klander och för uppskattning. Hela 
vårt sätt att leva och föra oss, vare sig det är i skärgården eller i stads-
samhället, vare sig vi är skärgårdsbor eller sommargäster, talar om för 
vår omgivning vem vi är. Däri ligger levnadssättets moraliska tyngd. 

Avslutning

I början av denna artikel frågade jag vad det kunde betyda att föränd-
ringarna i klimat och i Östersjön skulle vara ett moraliskt och därmed 
ett etiskt problem.

För att få ett svar på det har jag pekat på de villkor som tycks gäl-
la för moraldiskussioner i dagens västerland. Jag har försökt visa att 
36  För en värdefull diskussion av en sådan syn i uppgörelse med vad författarna kallar 
’standardbilden’ av etik, se Backström – Torrkulla 2001.
37  Stenmark 2000.
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moralfrågor, rent begreppsligt, alltid tycks ha att göra med och beröra 
enskilda individer, och att moral gäller dessa som hela personer. Frågan 
om Östersjöns framtid är då inte i moraliskt hänseende en rent teknisk 
fråga och/eller en fråga om (allt bättre) kunskap.

Kunskap och tekniskt kunnande har naturligtvis betydelse genom att 
vi med hjälp av sådant bättre kan se konsekvenserna av vår livsföring, 
och vad som är möjligt att göra inom ramen för dagens kunnande och 
dagens resurser. Men vari ett moraliskt ställningstagande består och 
huruvida man överhuvudtaget ser den här typen av miljöfrågor som 
moraliskt angelägna, är frågor som var och en själv måste ställa sig och 
för egen del besvara. Ens verkliga ställningstaganden avspeglas i sättet 
på vilket man lever. Och varje vuxen människa har frihet, rätt och skyl-
dighet att själv ta ansvar för hur man lever.

Det innebär inte att man kan slå sig till ro med konstaterandet ”Jag 
lever som jag vill, tar ansvar för det, och det har ingen annan något att 
göra med.” Vi lever aldrig i ett individuellt vakuum. Som sociala varel-
ser möter vi hela tiden andra människor och deras förväntningar på oss 
och reaktioner på hur vi lever och handlar. Detta växelspel kan vi inte 
svära oss fria från. Och därmed uppmärksammas vi på att vårt ansvar i 
verkligheten sträcker sig långt utöver oss själva som enskilda varelser. 
Att inse vad det kan ha för betydelse för våra handlingsval när vi bor 
och rör oss i skärgården eller när vi fattar beslut som berör samhällena 
i skärgården, det är att ha moralisk klokhet. En sådan klokhet kan inte 
forskas fram, den kan bara bli till i konkret liv, genom fostran och er-
farenhet.

Svaret på min fråga är alltså att en moraliskt klok människa ser att 
miljöfrågorna är något mera än enbart teknik och personliga preferen-
ser. Att förändringar i Östersjön uppfattas som ett moraliskt problem 

som ser att miljöfrågorna är uppfordringar till konkret ansvarstagande 
utan att någon kan erbjuda slutliga svar på vari ansvarstagandet består.
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Vad betyder det att skattefusk är orätt?
RAMP-materialet och en diskussion 
kring rätt och moral*

Människors sätt att förhålla sig till lagens påbud är ofta ambivalent. Å 
ena sidan accepterar man lagen som en del av det ordnade samhället. Å 
andra sidan är man känslig för påbud som begränsar ens handlingsfri-
het. En viktig sida av medborgarens relation till lag och rätt handlar om 
moral. I det följande skall jag närmare diskutera vissa sidor av rätten i 
förhållande till moralen mot bakgrund av ett inslag i RAMP-materialet.1

Man kan närma sig frågan om rätt och moral ur många olika syn-
vinklar och på olika nivåer. Vad jag framförallt vill peka på är frågan 
huruvida rätten, de stiftade lagarna och rättsskipningen, för sin giltig-
het anses vara knuten till moral och moraluppfattningar, vad man här-
vid förstår med moral, om det eventuellt är så att en giltig moral vilar i 
den positiva rätten eller om rätt och moral inte uppfattas ha något sam-
band med varandra. Problematiken förankras genom RAMP-materialet 
hos den vanliga medborgaren. Framställningen vill dock koppla ihop 
denna empiri med en mera principiell nivå. Tanken är att vi på detta 
sätt får ett tydligare grepp om vad det egentligen är som utspelar sig på 
den vanliga medborgarens nivå. Frågeställningen anknyter till projektet 
”Pluralism och nationalkyrklighet – en nordisk paradox?”, inom vilket 
artikeln ursprungligen skrevs, bl.a. genom att belysa enighet och oenig-
het i synen på moralens betydelse för rätten.2

*Ursprungligen publicerad i L Østnor (red.), Etisk pluralisme i Norden. Kristiansand: 
Høyskoleforlaget. 2001, ss. 153–171. Boken är resultatet av ett forskningsprojekt med 
temat ”Nationalkyrklighet och etisk pluralism – en nordisk paradox”.
1  RAMP står för ”Religious and Moral Pluralism” och betecknar en större, ursprungli-
gen europeisk frågeundersökning. För en närmare presentation, se Østnor 2001, 11–18, 
samt inledningen till Gustafsson-Pettersson 2000.
2  Østnor 2001, 12.
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Är det rätt att fuska med skatten?

En fråga i RAMP-undersökningen gällde synen på skattefusk. Till 
bakgrunden hör att ca två tredjedelar av samtliga som deltog i under-
sökningen ansåg att skattefusket ökat under de senaste tio åren.3  De 

skattefusket berättigat. En relativt stor grupp (nästan 30 %) ansåg att 
skattefusk är berättigat ifall skattelagarna är uppenbart orättvisa. En 
fjärdedel tycktes också mena att myndigheternas slöseri rättfärdigar 
fusket. Mellan 85 och 90 % ansåg dock att fusket inte kan berättigas av 
skattehöjningar eller av att ”många andra gör det”.

Dessa ställningstaganden handlar alltså om hur man i Norden ser på 
ett bestämt lagbud (förbudet att fuska med skatterna) i relation till andra 
synpunkter. Resultatet tycks visa att i de fall då fusket kunde motiveras 
med moraliska reaktioner inför myndigheternas (inkluderande politi-
kernas) agerande (orättvisa skatter, slöseri med skatter) en större grupp 
var beredd att tillåta lagöverträdelse än i fall då motiveringen var av 
annan natur (skattehöjning, andras tendens att fuska).

Denna bild4 väcker frågan vad det här egentligen handlar om. Vad 
är lag och rätt och vad betyder det att moraliska aspekter kan tänkas 
tillåta olydnad mot lagen? Kan vi i ett alltmera pluralistiskt samhälle 
förvänta oss en gemensam förståelse av dessa frågor? Vi går vidare med 
att ringa in några viktiga drag i dagens pluralistiska nordiska samhällen.

Rätt och moral – från enhetssamhälle till pluralism

Det är ett faktum att utvecklingen i Nordeuropa under de senaste två-
hundra åren gått från mycket enhetliga samhällen och kulturer till allt 
mera fragmenterade och pluralistiska samhällen.5 Då den kristna tron 

3  RAMP - fråga 1d. Här var skillnaderna stora mellan de olika nordiska länderna: I 

hade skett.
4  Jag är medveten om att det här sättet att närläsa enskilda frågor och svar inte svarar 

5  Denna utveckling beskriver Halman-Pettersson tydligt ur ett sociologiskt perspektiv, 

Se t.ex. Toulmin 1995, 260–280.
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på Gud som alltings skapare och upprätthållare ifrågasattes av många 
betydelsefulla tänkare i moderniteten så gick en självklar ideologisk 
överbyggnad i västerlänningens liv förlorad. Utvecklingen i modern tid 
har å ena sidan beskrivits som en fragmentering av samhället genom att 
det spjälkts upp i en rad sinsemellan autonoma institutioner. Å andra si-
dan innebar den moderna utvecklingen framväxten av individer utan en 
självklar bindning i någon riktning. Detta har resulterat i en värde- och 
åskådningspluralism mellan individerna i samhället.6 Men utvecklingen 
har också inneburit en splittring inom de enskilda individerna. Deras 
inre värld tycks ha spjälkts upp i olika sektorer.

Det som i stort sett präglade den europeiska moralförståelsen i det 
kristna enhetssamhället fram till den nya tiden var ett religiöst grundat 

-
de hos Thomas av Aquino, men låg till grund också för Luthers och 
Calvins grundsyn. Naturrätten uppfattades som en i skapelsen synlig, 
gudomligt given lag. Denna återspeglade kosmos eviga principer, lex 
aeterna. Med detta synsätt i botten var det lätt att legitimera den positi-
va (skrivna) lagen – så länge den kunde sägas följa den naturligt givna. 
Gud själv stod ju som garant.7 Förhållandet mellan moral och rätt var 
också enkelt: morallagen stod överst och den positiva rätten skulle strä-
va att motsvara denna. Talet om rätt och fel, gott och ont kom uppenbar-
ligen samtidigt att knytas till ett visst regeltänkande: de eviga buden var 
primära och den enskilda människan skulle rätta sig efter dem.8

Med början i renässansen lösgjorde sig den europeiska intelligentian 
alltmera från ett tänkande som förutsatte en tro på Gud.

Vi stöter här för det första på ett lösgörande av (det naturrättsliga) 
moraltänkandet från gudstron.9 Redan med de tidiga empiristerna och 
rationalisterna kom det naturrättsliga tänkandet att alltmera lösgöras 
från en religiös dimension. Vi kan med Lars D Eriksson här tala om 

betonar individualiseringen starkt, Taylor 1997, 2–4.
7  T.ex. Peczenik 1995, 133–137.
8  Men redan här torde Martin Luther ha infört ett utrymme för den enskilde att agera 
mera självständigt i förhållande till skrivna lagbud, i enlighet med sitt samvete. Se t.ex. 
Laulaja 1981, 49–55.
9  Jarl Hemberg har i en viktig studie preciserat naturrättsbegreppet på ett sätt som inte 

oss i diskussionen längre fram, skall jag ta upp den här. En naturrättslig teori är enligt 
Hemberg en ”teori som hävdar att rätten för sin rättsliga [---och/eller] moraliska giltig-
het är beroende av vissa utomjuridiska faktorer.” Se Hemberg 1975, 21. Detta kopplar 

att den bör utgöra norm för den positiva rätten. Hemberg 1975, 15, 26.
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framväxten av en ”rationalistisk naturrätt”. 10 Och med Immanuel Kants 
metafysikkritik gick möjligheten att tala om en kunskap om en metafy-

11

För det andra stöter vi också på en problematisering av tanken på en 
naturrätt, då den tycktes bunden till föreställningen om något slag av 
övernaturlig (metafysisk) lag. Den fortsatta idéhistoriska utvecklingen 
ledde sedan inte minst i Norden till ett ifrågasättande också av naturrät-
ten i dess rationalistiska form. Det var framförallt non-kognitivistiska, 
värdenihilistiska och emotivistiska moralteorier som gjorde det omöj-
ligt att bygga upp en innehållslig, objektivt given, moral som skulle 
vara gemensam  för hela mänskligheten. Därmed kunde inte heller rätt-
en förutsätta en gemensam grund i människans moral. Följden blev en 
mer eller mindre medveten rättspositivism.12 Med rättspositivism (rätts-
positivstisk teori) avser jag (i anslutning till Hemberg) följande: ”en 
teori som hävdar, att (den i en stat stiftade och tillämpade) rätten inte för 
sin giltighet är beroende av någon utomjuridisk faktor”.13

De två viktigaste rättsteoretikerna som brukar anses företräda en 
rättspositivistisk ståndpunkt är österrikaren/tysken Hans Kelsen, samt 
engelsmannen Herbert LA Hart.14 Rättssystemet vilar i sig självt, och 
konstitutionen blir dess yttersta grund. Vi kan med Aleksander Pecze-
nik konstatera att rättspositivismen och naturrättslärorna är de två for-
mer av juridisk fundamentism (foundationalism) som förekommer.15

Rättspositivismen representerar ett skede i rättsteorins utveckling, 
då man tagit avstånd från naturrättstänkande. Som jag ovan antytt kan 
detta ses mot bakgrunden av att man i moralförståelsen byggt på någon 
form av emotivism eller värdenihilism. Rättspositivismen innebär att 

-
diska (och moraliska) giltighet på utomrättsliga grunder.

10  Rättsteoretikern Lars D Eriksson skiljer t.ex. markerat åt vad han kallar en metafy-
sisk naturrätt (Thomas) från en rationalistisk naturrätt (Locke, Rousseau). Se Eriksson 
1992, 93 f.– Se också Habermas 1995, 45 f.
11  Denna utveckling gäller i första hand de protestantiska delarna av Europa. Enligt 

-
zenik 1995, 136 f.
12  Se t.ex. Hemberg 1975, 22–47.
13  Hemberg 1975, 20.
14  Jfr Peczenik 1995, 110–129. En motsvarande lära i Norden kan ses i den rättsre-
alism som brukar tillskrivas dansken Alf Ross. Se Peczenik 1995 110, 393; Eriksson 
1992, 106–108.
15  Peczenik 1995, 473.  Se också Hemberg 1975, 20–21.
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Detta drag i rättspositivismen är samtidigt det som misskrediterat 
denna teori. Den kom att spela en roll i nazityskland som gjort att man 
sökt sig nya lösningar när det gäller förståelsen av rättens giltighet och 
av rättens relation till livet utanför rättssamfundet.16

en allmänmänsklig giltighet för människans moral, som i sin tur kunde 
fungera som objektiv grund för rättsväsendet. Vi kommer därmed in 
på den nu pågående diskussionen och de perspektiv den öppnar inför 
framtiden. Den skall vi föra vidare i följande avsnitt.

Diskussionen vi varit inne på här ovan, har i första hand förts mellan 

inte utan kopplingar till den vanliga människans vardag i Norden.
Också om de tongivande tänkarna och de större kulturpersonlig-

heterna i Norden var rätt tidigt ute med sina försök att formulera en 
moralsyn på rent inommänsklig grund (från tidigt 1800-tal), skulle det 
uppenbarligen dröja till långt in på 1900-talet innan man kan säga att 
moralförståelsen i de bredare lagren lösgjort sig från en tydlig bindning 
till religiöst tänkande och till den bärande religiösa institutionen. I lju-
set av en relativt färsk undersökning av Göran Bexell, kan man hävda 
att en utbredd moralförståelse idag (2000) i Norden (eller i varje fall i 
Sverige) står oberoende av åtminstone religiösa auktoriteter och bind-
ningar till en religiös världsförståelse. Det här öppnar samtidigt nya 
möjligheter för tanken på en gemensam mänsklig moraluppfattning – 
något som skulle komma huvudpoängen i det rationalistiska naturrätts-
liga tänkandet nära.17

16  Se t.ex. Peczenik 1995, 142; Habermas 1997, 87.
17  Bexell ser under senare delen av 1900-talet en utveckling från en avmoralisering 
av den samhällspolitiska debatten till en remoralisering av densamma. Jfr Bexell 1995, 
111–126. En rimlig tolkning av denna process är att avmoralisering uttrycker ett skede 
då den ”vanliga människan” lösgjorde sig från bindningen till auktoriteter (fr.a. kyrkan) 
i moralfrågor. Det moraliska språket var så bundet till auktoriteten hos dess ”uttolkare”, 
d.v.s. kyrkan och den borgerliga överheten, att hela talet om en objektiv moral måste 
förnekas och moralen relativeras för att lösgöringen skulle lyckas. Men när man lyckats 
frigöra sig återvänder möjligheten att tala i allmänmänskliga moraliska termer igen och 
därvid förutsätta något obejktivt.. – I det här sammanhanget kan det vara motiverat att 
peka på Elisabeth Anscombes omdiskuterade tes att en stor del av traditionella moralis-
ka termer är så hårt bundna till den kristet färgade traditionen att man inte kan fortsätta 
använda dem när inte denna tradition längre lever kvar. Jfr Anscombe 1981, 30–33; 
37–39. Alasdair MacIntyre är starkt påverkad av Anscombe på denna punkt, jfr MacIn-
tyre 1990, 53. Deras resonemang kan därmed ses som ett ifrågasättande av möjligheten 
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Några aktuella  rättighetsbaserade försvar 
för rättens moraliska giltighet  
Om moralen inte kan förankras i någon metafysisk lära, men inte heller 
uppfattas som  något rent subjektivt eller relativt blir frågan vad som 
konstituerar människans moraliska liv brännande. Mycket av dagens 
moralteoretiska diskussion kan sägas söka svar på frågorna: Vilken me-
ning har de centrala moraliska uttrycken? Vad är det som skänker mo-
raliska uttryck deras speciella innebörd? I vilken utsträckning vill man 
återknyta till en ”rationalistisk naturrätt”?18

De lösningar man i dag stöter på i vad vi skall kalla en rationalistiskt 
inriktad diskussion, skall, enligt t.ex. Lars D Eriksson, inte sägas ta över 
tidigare naturrättsligt resonemang. Premisserna i dessa har inte läng-
re ansetts övertygande.19

drag som förenar många av de nu aktuella liberalt-rationalistiska reso-
nemangen med de klassiska (rationalistiska) naturrättsliga teorierna. En 

att man på rationell väg kan 
komma fram till en universalistisk moralisk uppfattning om det rätta. 
Genom sitt anspråk på att äga giltighet för varje människas moral kan 
dessa teorier också fungera som en brygga till rättstänkandet på ett lik-
nande sätt som (den metafysiska eller rationalistiska) naturrätten tidiga-

rättens juridiska och/eller moraliska giltighet skall vara beroende av 

till Kants på förnuftet grundade moralförståelse.

-
nald Dworkin.20  Dessa kan vardera sägas företräda ett försök att genom 
en rationellt förankrad etik lägga grunden för rättens juridiska giltighet. 
På samma grund vilar sedan rättssamhällets giltighet.

Rawls synsätt, som han utvecklade i boken  Theory of Justice (1971) 
och har vidareutvecklat i den senare boken Political Liberalism (1993) 
är till sina grundläggande drag välkänt och mycket omdiskuterat. Jag 
går inte närmare in på det här. Jag konstaterar bara att grundsynen på 
18  Se också min diskussion av olika nivåer i moralförståelsen i artikeln ”Pluralism, 
modernitet och postmodernitet”, Kurtén 2001, 71–92.
19  Eriksson 1992, 108.
20  I sitt tänkande utgår de båda från det amerikanska samhällssystemet och dess 
rättsväsende. Det gör att allt inte har direkt relevans i nordisk verklighet. Men vissa 
grunddrag hos dessa tänkare har haft en betydelse långt utöver deras egen samhälleliga 
kontext.
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förhållandet mellan moralen och rättsstaten som en politisk institution 
är den att grunden för det rättvisa samhället skall vila i ett etiskt ställ-
ningstagande som bygger på rent rationella principer. Att principerna 
är rationella innebär att de är universella och därigenom giltiga för var-
je förnuftig varelse. Rawls kan här sägas följa Kant i dennes tro på 
det praktiska förnuftets möjlighet att skapa en fast grund för samhälls-
livet.21 Ytterst vilar Rawls resonemang trots allt på en icke-moralisk 
grund, i människans egoistiska strävan att bevara sig själv och öka sin 
egen lycka (nytta).22

rätten nog. Rättsordningen behöver därför i vissa fall kombineras med 
olika moralprinciper, som inte (ännu) omfattats av de juridiska institu-
tionerna.23 I sitt grundläggande arbete Taking Rights Seriously (1977) 
diskuterar Dworkin, i långa stycken med instämmande, Rawls grund-
läggande teori och dennes försvar för varje individs rätt att bli jämlikt 
behandlad av de andra medlemmarna i samhället. 24 Dworkin kommer 
bl.a. fram till att tryggandet av vissa rättigheter för den enskilde är en 
ofrånkomlig del av en rättsstat.25

Enligt Dworkin är det möjligt för rättssystemet att uppfylla kravet på 
att skydda individuella rättigheter, vilket varje rättsfråga ytterst handlar 
om. Med hjälp av rättsregler (ungefär detsamma som den positiva la-
gen) och rättsprinciper fungerar rättsapparaten på ett legitimt sätt, som 
samtidigt enligt Dworkin medför att man kan nå fram till den rätta lös-
ningen, på rationella grunder. En rättsprincip är något som uppfyller två 
villkor: den skall passa ihop med rättstraditionen (d.v.s. lagar, prejudi-

21  Se t.ex. Rawls resonemang i början av A Theory of Justice. Se Rawls 1973, 46–53. 
Rawls drar bl.a. en parallell mellan språkgrammatik och moralteori, s 47. –  För en 
kritisk granskning av denna position hos Rawls, se Gaita 1991, 30–34.
22 Denna tanke kan sägas ligga i hans tal om ”a veil of ignorance”. Rawls 1973, 136–
142. samt Rawls 1993, 22–28.
23  Jfr Peczenik 1995, 130. För Dworkins rationella naturrättsliga resonemang, se spe-
ciellt Dworkin 1997, 176 f.
24  Dworkin 1997, 150–183.

many of the claims that a minority makes. That makes it all the more important that 
they take their decisions gravely. They must show that they understand what rights are, 
and they must not cheat on the full implications of the doctrine. The Government will 
not re-establish respect for law without giving the law some claim to respect. It cannot 
do that if it neglects the one feature that distinguishes law from ordered brutality. If the 
Government does not take rights seriously, then it does not take law seriously either.” 
Dworkin 1997, 205. Dworkin knyter här tydligt den giltiga rättsutövningen till ett er-
kännande av vissa mänskliga rättigheter. De mänskliga rättigheterna får därmed status 
av att vara den rättsliga ordningens (moraliska) fundament.
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kat och andra rättskällor) och den skall uttrycka juristens och allmänhe-
tens föreställningar om det moraliskt rätta.26

En något annorlunda, relativt tydligt utformad teori om rätt och mo-
ral möter vi hos Jürgen Habermas. Eriksson konstaterar att (den ratio-
nalistiska) naturrätten var avsedd att vara en vetenskaplig (rationell) 
teori om statens mål och syften och om de normer som reglerar statlig 
verksamhet. Idag har valet av mål avskiljts från valet av medel, enligt 
Eriksson. Och här döljer sig problem: ”Vi har inte några teoretiska red-
skap för att bedöma samhälls- och rättsordningens legitimitet; vi har 
inte heller några teoretiska redskap att utveckla samhällspolitiska och 
rättspolitiska mål och syften. Rättsvetenskapen har för sin del blivit en 
teknisk vetenskap, som förhåller sig negativt till alla i strikt mening 
icke-rättsliga frågeställningar och till rättsordningens och övriga sam-
hällsordningars inbördes avhängighetsförhållande.”27 Denna juridiska 
verklighet kommer alltså nära det vi kallat rättspositivism.

Vad Habermas strävat göra är enligt Eriksson att återskapa en rela-
tion mellan de olika ordningarna i samhället Detta gör Habermas ge-
nom att utveckla teoretiska redskap för rationellt strategiskt handlande 
och för rationell argumentering kring normativa utsagor.28

Jag tänker inte här gå in på Habermas detaljresonemang. Det behövs 
inte för våra syften. Kort skall jag dock återge huvudtankarna med hjälp 
av framställningen hos Eriksson och Jan Olav Henriksen.29 

Huvudbegreppen i Habermas teori är ”System” och ”Lebenswelt”. 
Systemnivån är de reglerade offentliga institutionernas nivå. Här härs-
kar målrationellt handlande och tänkande. Livsvärlden står i sin tur  för 
det lösare samhället, social integration, kulturell återväxt, socialisation. 
Livsvärlden är människors vardagsverklighet. Här handlar man för att 
bli förstådd och accepterad. Habermas talar här om kommunikativ ra-

26  Jfr Peczenik 1995, 627–633. Såvitt jag kan bedöma liknar Dworkins resonemang 
-

Lars D Eriksson tycks uppfatta som acceptabel, se Eriksson 1992, 111–113. Enligt Er-
iksson kommer också Aulis Aarnio nära denna syn. Se Eriksson 1992, 159.
27  Eriksson 1992, 109.
28  Eriksson 1992, 110.
29  Sin teori om rätt och moral utvecklar Habermas utförligt i boken Faktizität und 
Geltung, utgiven 1992. (Jag följer här den engelskspråkiga översättningen av den enkla 
anledningen att den varit tillgänglig för mig.) De viktigaste poängerna i hans syn är kort 
presenterade i svensk översättning i artikeln ”Om förhållandet mellan politik, rätt och 
moral”, som går tillbaka på en tysk text från 1989. Habermas 1995, 12–13.
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tionalitet.30 -
andra. Systemets legitimitet är nämligen inte förankrad i livsvärlden. 
Huvudproblemet blir alltså, enligt Habermas, hur man åter kan koppla 
ihop dessa två. Lösningen ligger i en fri och jämlik debatt där alla be-
rörda har lika möjligheter att göra sig hörda.31 De normativa avgöran-
den man når på denna väg skall enligt teorin innebära att man når en 
rationellt motiverad moralisk konsensus (Habermas diskursiva etik).32 
Denna modell, konstaterar Habermas själv, är en öppen procedural mo-
dell.33 Genom öppenheten motverkas risken av att det enskilda förnuftet 
kanske inte är så säkert som man föreställt sig. I diskursen ställs varje 
framställd position under kritisk debatt. Och detta är nödvändigt i en tid 

till.34 Vad Habermas tycks nå fram till är ett massivt försvar för den 
demokratiska staten och den demokratiska proceduren.35

En viktig poäng hos Habernas ligger i att denne härmed pekar på att 

eller som grupper) som kan ta ansvar för samhället. En annan viktig 
poäng är att människan inte heller kan falla tillbaka på färdiga lösning-
ar. Alltså måste hon hela tiden agera själv. 

För att ytterligare något åskådliggöra Habermas position skall jag ta 
ett längre citat ur hans bok Faktizität und Geltung (i engelsk översätt-
ning): 

In contemporary Western societies governed by the rule of law, poli-
-

ground: before the conspicious challenges posed by ecological limits 
on economic growth and by increasing disparities in the living condi-

30  För att citera Eriksson: ”individerna strävar att förstå varandras handlande och är 
öppna och mottagliga för varandras argument. Den kommunikativa rationaliteten är 
alltså argumenterande, i sista hand förutsätter den en rationell diskurs.”  Se Eriksson 
1992, 111, se också Henriksen 1997, 34–40.
31  Det hela vilar på ”kommunikativt handlande”, vilket innebär ett handlande inriktat 
på ömsesidig förståelse och gemensamma intressen. Henriksen 1994, 136.
32  Eriksson 1992, 110–112; Henriksen 1994; Henriksen 1997, 54–55.
33  Habermas 1995, 50–53. Samtidigt antyder han trots allt att man kan göra en skill-
nad mellan själva proceduren och riktigheten hos resultaten av proceduren. Habermas 
1995, 54. På vilket sätt man skulle avgöra denna riktighet framgår dock inte klart.
34  Jfr Habermas 1997, xli. Habermas konstaterar att både Rawls och Dworkin i sin 
strävan att grunda det moraliska/etiska resonemanget i förnuftet, formulerar innehållsli-
ga etiska  grunder för rättsstaten på en så abstrakt universell nivå, att de förlorar greppet 
om de konkreta kontexter där människor lever och rätten skall fungera. Habermas 1997, 
61–66.
35  Habermas 1995, 51. Sheila Benhabib och Henriksen understryker också denna sida 
hos Habermas. Se Benhabib 1997, 104–107; Henriksen 1994, 136.
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tions in Northern and Southern Hemispheres; [...] in the face of the risks 
of renewed ethnic, national, and religious wars, nuclear blackmail, and 

suspect, however, that the unrest has a still deeper source, namely, the 
sense that in the age of the completely secularized politics, the rule 
of law cannot be had maintained without radical democracy. [...] In 

individual liberties if they do not themselves, in the common exercise 

standards.36

Också Habermas (liksom Rawls och Dworkin) grundar det fortsatta re-
sonemanget på vissa idéer om individernas grundläggande rättigheter. 

medborgare bör acceptera som giltiga utgångspunkter för ett samhälle 
som skall vila på en legitim lagstiftning: rätten till frihet från yttre tvång 
i högsta möjliga grad, rätten till medlemskap i fria organisationer, samt 
rätten till rättvis rättegång. Dessa tre krav bildar de nödvändiga förut-
sättningarna för den autonoma individen. Rätten för denna autonoma 
individ till politiskt deltagande möjliggör i sin tur uppkomsten av gil-
tiga lagar.  Till sist menar Habermas att det fungerande demokratiska 
samhället förutsätter en social välfärd. I annat fall kan individen inte ha 
garanterade förutsättningar för att delta i den demokratiska diskursen 
och då hotas legitimiteten hos rättssamhället.37

Huvudpoängen också i Habermas resonemang är alltså att man på 

grund för giltighet hos rättssamhället och för den lag som stiftas. Hans 
utgångspunkt skiljer sig inte principiellt från Rawls i högre grad: grund-
stenen är den enskilda individen som genom att handla rationellt gör 
det moraliskt acceptabla samhällssystemet möjligt. En möjlig differen-
tiering mellan Rawls (och Dworkin) och Habermas kunde bestå i att 
Rawls (och Dworkin) tycks utgå från vissa objektiva principer,  på ett 
sätt som Habermas inte gör. Rawls (och Dworkin) kunde sägas stå för 
en form av etisk realism. Till skillnad från detta  tycks Habermas vil-
ja stanna vid den förnuftiga proceduren, som inte förutsätter objektiva 
moraliskt-etiska svar. Han behöver alltså inte omfatta en etisk realism, 

36  Habermas 1997, xlii.
37  Habermas 1997, 122–123; Habermas 1995, 60–61; Rehg 1997, xxvii.
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åtminstone inte i den form som vi möter hos Rawls/Dworkin.38 Samti-
digt avspeglar hans formuleringar en ambivalens på denna punkt. Isyn-
nerhet hans förståelse av etiska normer tycks innefatta en idé om något 
övergripande, som det är människans uppgift att med hjälp av diskur-
sivt förnuft nå fram till. Tolkad på detta sätt förlägger Habermas, liksom 
Rawls och Dworkin det moraliskt-etiskt centrala ytterst till något som 
är externt i förhållande till de moraliska subjekten.39

Habermas modell har kritiskt förts vidare på feministiskt håll, bl.a. 
av Seyla Benhabib och Sharon Welsh.40 Benhabib är framför allt kritisk 
mot den liberala tradition som Rawls-Dworkin kan sägas företräda. Hon 
menar att de bygger på en för enkel bild av den politiska människan. 
Människan framstår alltför mycket som en rationell varelse i betydelsen 

Habermas bättre förmår fånga in det mänskliga handlandets mångfald i 
sitt offentlighetsbegrepp.41 Welsh är mera kritisk också mot Habermas, 
för att även denne tycks utgå ifrån möjligheten till en universell diskurs, 
med rationella aktörer. Denna rationalitet hotar att bli kontextlös, och 
Habermas modell hotar att förlora ur sikte betydelsen av tradition och 
kontext, menar Welsh.42 Också Henriksen uppmärksammar att Haber-
mas strävan efter universell konsensus tenderar att lösgöra modellen 
från den konkreta kontexten.43

38  Man kan dock fråga sig om han inte omfattar en etisk naturalism: D.v.s. att något 
är rätt betyder det samma som att det är den konsensus som det maktfria samtalet nått 
fram till. Vissa resonemang hos Habermas pekar tydligt i en sådan riktning, se Haber-
mas 1995, 51–52.
39  Habermas 1995, 51–54. Det ambivalenta kommer fram när Habermas samtidigt 
betonar att etik och moral förutsätter den enskildes engagemang och självförståelse 
på ett sätt som gör moraliska ställningstaganden till något mera än enbart slutsatser på 
basen av rationella resonemang. Se Habermas 1995, 49, 58–59. I viss mån tycks han 
vilja använda en uppdelning mellan etik och moral för att komma till rätta med denna 
spänning. Etik handlar enligt Habermas om vem man är och vem man vill vara, medan 
moral handlar om vad man konkret bör göra. Det senare fordrar universell giltighet, 
medan det förra kan vara mera kontextuellt. Se Habermas 1995, 57–59. Moraliska be-
slut skall vara motiverade av insikt i det normativt påbjudna, Se Habermas 1995, 60. 
medan den etiska självförståelsen kräver ett personligt engagerat ställningstagande: 
”Ingen kan förhålla sig till den egna identiteten på samma sätt som till sakförhållanden 
eller normförslag.” Se Habermas 1995, 58. Habermas kunde här sägas glida mellan att 
uppfatta moral/etik som något internt eller något externt i förhållande till den handlande 
– se följande avsnitt.
40  Benhabib 1992, 9, 23–24, 110; Welsh 1990, 127.
41  Benhabib 1992, 103, 100.
42  Welsh 1990, 126, 131–133.. Delvis tycks Benhabib hålla med. Se Benhabib 1992, 
111.
43  Henriksen 1997, 68–69.
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Jämför man Habermas med Rawls och Dworkin, verkar det som om 
han gav mera utrymme åt människor av kött och blod.44 Uppfattar man 
Habermas program som enbart proceduralt, så blir kontentan att den 
enda väg till moraliskt gångbara lösningar som vi har i det sekulära 
och pluralistiska samhället är genom det maktfria och öppna samtalet 
mellan jämlikar
och Welsh kritik värd att ta på allvar. Vad de aktualiserar är inte i första 
hand en kritik mot själva huvudprogrammet hos Habermas. Men de un-
derstryker betydelsen av att deltagarna i ett samtal kan ha mycket olika 
bakgrund, tala olika språk och stå i relationer till varandra som inte är 
maktfria. Det något orealistiska draget i Habermas ideala kommunika-
tionssituation understryks därmed. Vidare har Benhabib en poäng när 
hon påpekar att de frågor som förs till offentligheten för att bli före-
mål för diskursiv bedömning, tenderar att bestämmas av den som har 

kvinnor har t.ex. länge ansetts höra till det privatas sfär och därför inte 
förts in i den offentliga diskursen.45

Det förblir dock oklart i Habermas procedurala modell vad man 
egentligen menar med ”moral”. Vad är det som skänker det moraliskt 
laddade språket dess innebörd och mening? Demokratiproceduren er-
sätter naturrätten respektive rättspositivismen i dessas mest rigida for-
mer. Proceduren skall bilda garant för den  moraliska (och den juridis-
ka?) giltigheten hos rättssystemet. Samtidigt kan man fråga sig i vilken 
utsträckning denna lösning når utöver den traditionella rättspositivis-
men: också en rättspositivistisk position innebär att rätten består av de 
lagar som tillkommit på rätt sätt (i enlighet med konstitutionen) inom 
det politiska (vanligen demokratiska) systemet? Skillnaden består väl 
i att endast demokrati som statsform kan godkännas enligt Habermas 
resonemang. En diktatur motsvarar inte de villkor han ställer upp. Men 
modellen tillåter samtidigt att utgångsvillkoren utsätts för omprövning 
– något som Habermas själv också konstaterar.46

Ett problem som den habermaska modellen aktualiserar är därför 
fortfarande: vad garanterar att den konsensus som nås på procedurell 
väg är moraliskt giltig? Finns det någon inneboende spärr mot att en 
44  Rawls förutsätter uttryckligen att rättvisefrågor vanligen kräver expertutredningar, 
se Rawls 1973, 47.
45  Jfr Benhabib 1992, 108–111. Habermas är dock själv medveten om problemet. Se 
Habermas 1995, 57. Problemet är samtidigt mera historiskt praktiskt än principiellt. 
Bl.a. de senaste decenniernas samhällsdiskussion i Norden visar detta (bl.a. familjefrå-
gor har ju de facto lyfts fram från det privata till det offentliga).
46  Habermas 1997, 126.
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ny Hitler på procedurellt oantastlig väg kan tillskansa sig makten i sta-
ten?47

utan att det är vi alla som deltar i samtalet som bär ansvaret för vilken 
konsensus som är möjlig.48

Ett annat problem ligger i att Habermas förutsätter att individen,  för 
att i den moraliska diskursen kunna nå en universell nivå, lösgör sig 
från livsvärdens självklara värdeförutsättningar. Man skall avskärma 
sig från sin konkreta bakgrund och inta en hypotetisk attityd till moral-
frågorna.49 Därmed tycks vi också hos Habermas stå inför en lösning på 
moralförståelsen (med återverkningar på relationen moral – rätt) som i 
följande avsnitt starkt skall ifrågasättas.

Hur skall vi då bedöma RAMP-materialets bild av skattefusk i ljuset 
av Rawls-Dworkin samt Habermas? Vilken förståelse av empirin öpp-
nar deras sätt att resonera?

-
systemet som illegitimt (d.v.s. de menar att det är legitimt att bryta mot 
lagen på denna punkt) när allmänna medel indrivs på ett orättfärdigt 
sätt eller när de indrivna medlen används ansvarslöst. D.v.s. ställnings-
tagandena kan, i ljuset av Rawls-Dworkin-Habermas, tolkas så att man 
åberopar en objektiv moralisk måttstock för att bedöma lagen (skatte-
systemet) med hjälp av denna. Ifall systemet inte håller måttet behöver 
man inte följa det.

Att ”fuska med skatten” uppfattas i så fall som något i sig mora-

lagbud (skattelagarna). Med åberopande av andra, yttre principer kan 
man sedan fundera över om denna i sig neutrala handling kan eller bör 
ges stämpeln ”moraliskt rätt” eller ”moraliskt fel”. Utfallet får sedan 
konsekvenser för hur man bör eller får handla. Lagbudets giltighet står 
och faller med denna yttre bedömning. Denna öppenhet för en extern 
relation mellan den handlande och hans/hennes moraliska bedömning-
ar skall ställas under debatt i följande avsnitt.

47  Denna svaghet pekar även Benhabib på, se Benhabib 1997, 106. Hon ser problemet 
som en spänning mellan majoritetens möjlighet till övergrepp på individer och minori-

som kan staka upp rätt omfattande gränser för majoritetens manöverutrymme.
48  Habermas 1995, 54.
49  Henriksen 1997, 70–71. Henriksen 1994, 142–143.
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Moral som ett förhållningssätt och 
dess förhållande till rätten

som han förtjänar är engelsmannen Peter Winch. Mest känd är han 
kanske genom boken ”The Idea of a Social Science and its Relation 
to Philosophy” (1958). Större delen av sin övriga produktion, förutom 
ett stort arbete om Simone Weil, har han publicerat i form av artiklar. 
Flera av de mest centrala har han sammanställt i artikelsamlingar, fr.a. 
i Ethics and Action (1972) samt Trying to make sense (1987). I det föl-
jande utgår jag från en presentation av Winch’ idéer som Lars Hertzberg 
komprimerat i en artikel, skriven strax efter Winch död 1997.50 

Poängen i den förståelse av moral som rullas upp genom bl.a. Winch’ 

ligger i sättet på vilket de moraliska omdömena uppfattas. Om vi kon-
staterar att A manipulerar med skattedeklarationen så att han betalar 

vi ovan konstaterat i anslutning till Rawls, Dworkin och Habermas) i 
vår tid en tendens att se en möjlighet att beskriva denna handling mora-
liskt helt neutralt. En moralisk bedömning (A gör moraliskt fel då han 
inte följer skattelagarna) innebär i så fall ett tillägg till den ursprungliga 
beskrivningen. Detta sätt att neutralt beskriva är ju vanligen något man 
eftersträvar inom samhälls- och humanvetenskaperna. Och det förkla-
rar att detta sätt fått en så stark genomslagskraft. Problemet med detta 
sätt att förhålla sig är, enligt Winch, att den moraliska bedömningen 
tenderar att bli godtycklig. – Jag väljer att betrakta handlingen som 
moraliskt förkastlig (men jag skulle också kunna välja annorlunda). För 
att komma ifrån detta måste man tänka sig att den beskrivna situationen 
från början är moraliskt konstituerad för beskrivaren. Endast då blir den 
moraliska bedömningen meningsfull. För att citera hur Hertzberg fort-
sätter presentationen av detta resonemang: ”Tanken att vi sas. efter eget 
val kan besluta att ta av oss ’moralens glasögon’ för att möta verklig-
heten sådan den är i sig själv, gör däremot själva idén om ett moraliskt 
ställningstagande obegriplig.”51

moraliska som vi sett i de föregående liberalistiska och rationalistiska 

följande kommer jag i långa stycken att följa Hertzbergs presentation av dessa idéer. 
51  Hertzberg 1999, 157–158.
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inte i att förklara moralen på ett en gång för alla grundläggande sätt, inte 
heller i att rättfärdiga moralen med förnuftsskäl, och inte i att fastslå 
giltiga kriterier för bedömningen av handlingarna.52 Hur skall vi förstå 
det här? 

Winch och med honom också Hertzberg vill peka på något som jag 
tror man kan se som en olycklig följd av de moderna försöken att kom-
ma till rätta med moralen, efter att förankringen i den kristna gudstron 
inte längre fungerar med det självklaras rätt. De moralteorier som lagts 
fram tycks utgå ifrån att moral är något som måste rättfärdigas, som 
måste underbyggas med rationella skäl. Utgångspunkten tycks vara att 
moralens krav är något främmande, något som läggs på utifrån. Detta 
betecknar Hertzberg som ett misstag som leder oss bort från en ny-
anserad förståelse av moraliskt tänkande.53 – Man kunde här tänka på 
Løgstrups kända resonemang kring det moraliska kravet.54 Handlar det 
där om att upptäcka något främmande, något som utifrån läggs på (mö-
tet med den andra och den andra som ett krav) eller handlar det om att 
Løgstrups exempel vill få oss att bli uppmärksamma på något som hör 
ihop med vår egen existens som mänskliga varelser? Följer vi det se-
nare synsättet (vilket är i linje med Winch resonemang) så betyder det 
att vi överhuvudtaget inte skulle uppfatta kravet från den andra, om vi 
inte vore moraliska varelser. Det är inte mötet med den andras krav som 
gör oss till moraliska varelser utan det är på grund av att vi är moraliska 
varelser som vi uppfattar kravet i mötet.55

Den syn vi härmed försöker fånga in står i bjärt kontrast till tanken 
på en moralisk verklighet utanför oss som har ett liknande förhållande 
till vårt moraliska språk som empiriska fakta har till vårt språk om em-
piriska ting.56

Om vi går tillbaka till exemplet med skattefusk. Att jag inte kan be-
skriva As beteende i moraliska termer om jag inte redan har en moralisk 

52  Hertzberg 1999, 159–160.
53  Hertzberg 1997, 5. Se också Gaita 1991, 241–243. Poängen kunde sägas vara att 
det att vi förstår en annans handlingar i moraliska termer har mindre att göra med den 
konkreta lösning denna andra kommer fram till än med sättet på vilket han når fram 
till sitt beslut. Moral är mera en fråga om ens handlingar som en integrerad del av ens 
förhållningssätt än om handlingar i någon form av yttre mening. – Här kunde man 

54  Løgstrup 1991, 27.
55  Se också Hertzbergs resonemang, Hertzberg 1999, 156–162. – Som vi sett möter 
vi hos Habermas vissa vändningar som tyder på ett liknande, existentiellt förankrat, 
perspektiv hos denne, medan andra formuleringar hos honom pekar i en annan riktning.
56  En syn som delvis kännetecknar resonemangen t.ex. hos Rawls.
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relation till det som beskrivs innebär inte, enligt Winch, att det beskriv-

bestämmer min beskrivning är nämligen inte bara en relation mellan 
beskrivningen och verkligheten, utan också min relation till beskriv-
ningen. Vilken moralisk innebörd mina ord kan få beror på hur jag själv 
berörs av dem. Häri skiljer sig moraliska omdömen och uttryckssätt 
från bl.a. juridiska omdömen.

ge felaktiga uppgifter i skattedeklarationen, samtidigt som jag medvetet 
bryter mot detta bud. Mitt påstående om vad lagen innehåller är lika 
sant oberoende av hur jag väljer att handla. Men hävdar jag att det är 
moraliskt förkastligt att fuska med skattedeklarationen samtidigt som 
jag medvetet ger felaktiga uppgifter så blir det svårt att förstå vad jag 
menar med att det hela är moraliskt förkastligt. Jag tycks inte sätta mig 
själv på spel genom mitt yttrande på ett sätt som den meningsfulla an-
vändningen av moraliska omdömen skulle förutsätta.57

Det så beskrivna sättet att uppfatta moral gör oss känsliga för inne-
börden i de ord vi väljer för att beskriva händelser. Ordvalet visar vanli-
gen var vi står i förhållande till vad vi säger. Det handlar också om vad 
man ser som möjliga sätt att beskriva ett skeende, och vad som framstår 
som en omöjlig beskrivning. Detta har Winch belyst bl.a. genom en dis-
kussion av liknelsen om den barmhärtige samariern.58 Sättet på vilket vi 
beskriver en situationen visar samtidigt vad vi kan uppfatta som möj-
ligt eller omöjligt i den bestämda situationen. Vi står inte inför ett fritt 
val mellan varje upptänkligt handlingsalternativ, utan vissa sätt är i det 
moraliska perspektivet uteslutna från början.59 Raimond Gaita har med 

57  Hertzberg 1999, 163–165. Också Habermas gör en liknande distinktion. I anslut-
ning till Immanuel Kant skiljer han mellan rätt och sedlighet. Rätten kräver lagenligt, 
men inte nödvändigtvis sedligt (moraliskt) beteende. Men han fortsätter med att rättens 
funktion härigenom blir att avlasta den enskilda från att behöva moraliskt befatta sig 
med frågorna. Habermas 1995, 49. 
58   Jfr Winch 1987, 157.En liknande aargumentation möter vi även hos Gaita i ett 
kapitel med den talande rubriken ”Forms of the Unthinkable”. Gaita 1999, 157–186.
59  Hertzberg 1999, 18.
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att se nästan vilka handlingsalternativ som helst som möjliga föremål 
60

En viktig sida i denna moralförståelse är också ett underkännande av 
universalibilitets-tesen. De moraliska omdömenas karaktär vilar inte i 
möjligheten att kunna generalisera ett moraliskt ställningstagande till 
att det bör omfattas i just den formen av alla som i relevant mening 

61 Antar man denna icke-universalistis-
ka syn så faller bottnen ur möjligheten att utifrån moraliska omdömen 
fastslå entydiga och bindande rättsliga och moraliska regler och princi-
per. Rättens moraliska giltighet kan då inte vila i att den motsvarar en i 
någon mening objektivt föreliggande, på yttre rationell väg tillgänglig, 
moralisk codex.

Nu kan vi fråga vart denna förståelse av moralen för oss i fråga om 
förhållandet mellan rätt och moral och ifråga om rättssamhällets legi-
timitet (giltighet). Ovan har vi redan varit inne på en grundläggande 
olikhet i karaktären hos juridiska och moraliska omdömen. De juridiska 
omdömena äger vanligen sin juridiska giltighet oberoende av vad en 
enskild medborgare (moraliskt) anser och den enskildes eventuella väg-
ran att underkasta sig ett bestämt lagbud omkullkastar (vanligen) inte 
dess (juridiska) giltighet. 

Leder alltså det winchska resonemanget till en rättspositivistisk lös-
ning? Nej. Också Winch-Hertzbergs resonemang poängterar, liksom 
Rawls, Dworkins och Habermas, en nödvändig förbindelse mellan mo-
ral och rätt. Det är framför allt ifråga om arten av relation mellan det 
moraliska och det juridiska som olikheterna framträder. Och den i sin 

60  “Philosophers have taken the lead in wondering, and in encouraging their stu-
dents to wonder, who in our community might be killed or ”helped to die” according 
to whether or not they are fully-paid-up persons or according to whether their ”quality 
of life” is up to scratch. They have often been praised for having the courage to follow 
their arguments wherever those arguments take them and they have taken them beyond 
what only twenty years ago were considered to be reductio ad absurdums of any argu-
ment that lead to them.” Gaita 1991, 9.
61  Winch 1972, 167–169. Idén om universella normer är en förutsättning för resone-
manget hos Rawls och Dworkin, så vitt jag kan bedöma. Också Habermas tycks hålla 
fast vid denna idé, då han skriver: ”Moraliska kallar vi sådana normer som i praktiska 
diskurser skulle vinna ett allmänt och rationellt motiverat instämmande. Moralen för 
bara fram vad alla handlingsdugliga subjekt skulle kunna vilja med sitt förnuft.” Ha-
bermas 1995, 51. – Citatet kunde ev. också tolkas i en öppnare riktning, d.v.s. att det 

giltiga.  I så fall står Habermas nära Winch på denna punkt. 
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tur bottnar i den olikhet i förståelsen av vad moral egentligen handlar 
om som vi ovan mött.62

Godtar vi resonemanget i detta avsnitt så innebär det uppenbarligen 
att vi accepterar en moralisk sida i det mänskliga livet som inte kan för-
stås i relativistiska termer. Denna moralförståelse tar dock avstånd från 
tanken på universella moraliska regler och normer vilka kunde bilda 
rationell utgångspunkt och grund för lagtexterna (Rawls). Problemet 
ses ligga i ett externt sätt att förhålla sig till det som moraliskt bedöms. 
Detta skulle innebära att även den moraliska bedömningen av rätten 
kunde ske på ett yttre, neutralt plan. Samma problem tycks kvarstå hos 
Habermas i dennes beskrivning av den diskursiva proceduren, också 

-

Hertzberg, men det är av intern natur. D.v.s. den moraliska (eller etiska, 
här görs ingen skillnad) bedömningen är alltid uttryck för bedömarens 
interna relation till, d.v.s. egna engagemang i förhållande till, det som 
är underställt bedömning. 

Vi kan nu återknyta till RAMP-frågan om när skattefusk kan an-
ses berättigat. Vi såg i RAMP-materialet att många nordbor anser att 
skattefusk är berättigat ifall skatterna är orättvisa. Vidare ansåg en stor 
grupp att myndigheternas slöseri med skattemedel gjorde skattefusket 
berättigat.

Hela sättet att ställa frågan kan sägas återspegla ett sätt att förhålla 
sig till mänskliga handlingar som står närmare det rationalistiska än 
det winch-hertzbergska synsättet. Att tala om skattefusk, och samtidigt 

62  Hertzberg diskuterar bl.a. ett exempel med en domare som är korrumperad. Enligt 
en viss form av rättspositivsm, som uppfattar att rättsfallens giltighet är bunden till att 
den rätta proceduren följts (i det här fallet att den utnämnda domaren fällt sin dom), 
skulle domarens rättsutövning vara giltig också om man kunde säga att rättens innehåll 
skulle bli färgad och förändrad av korruptionen. Denna syn tar Hertzberg avstånd ifrån 
till förmån för ett resonemang enligt vilket den korrumperade domaren skulle göra 
rättssystemet illegitimt. Domaren skulle äventyra hela den rättsliga ordningens fortbe-
stånd. Se Hertzberg 1994, 215–216. Jag förstår detta resonemang så, att rättssystemets 
giltighet vilar på utomjuridiska faktorer. Domstolsväsendet kan inte avvika från ”det 
allmänna rättsmedvetandet” (och därmed te sig ”obegripligt” för vanliga människor, 
Se Hertzberg 1994, 219) utan att dess giltighet äventyras. Det obegripliga i exemplet 
med den korrumperade domaren menar jag att ligger i att man inte moraliskt kan förstå 
den domare som låter sig korrumperas och samtidigt gör anspråk på att företräda rätten. 
Denna bedömning är naturligtvis i sin tur knuten till en kultur där korruption ses som 
något moraliskt förkastligt.



253

fråga om det är berättigat pekar i riktning mot att man inte ser allvarligt 
på det handlande som är föremål för kommentar.63 

Att samtidigt be de svarande fundera över vad som kunde berättiga 
fusket, är att göra denna typ av handling till ett val som framstår som 
lika möjligt som vilket som helst annat val. Bakom frågans form tycks 
lura en bestämd människosyn, som föreställer sig att vi är rationella 
varelser totalt öppna för vilka handlingsalternativ som helst. En sådan 
människosyn ifrågasätts av resonemangen i detta avsnitt.

I början ställde jag frågan om vi kan förvänta oss ett gemensamt sätt att 
förstå relationen mellan rätt och moral i ett pluralistiskt samhälle. Kan 
vi förvänta oss att samtliga nordbor uppfattar frågan om skattefuskets 
berättigande på samma sätt? Genomgången ovan får mig att svara ett 

nordbor idag tar avstånd från en extrem rättspositivistisk syn, enligt 
vilken giltigheten i juridiska frågor står och faller med inomjuridiska 
resonemang. Det är också uppenbart att människor i allmänhet anser 

att uppfatta arten hos relationen mellan moral och rätt. Olika människor 
uppfattar moral på  olika sätt och ser olika på  hur det moraliska har 
betydelse för giltigheten i det juridiska.

Vi kunde tala om en syn som ser en yttre koppling mellan moraliska 
uppfattningar och rättsordningen. Enligt denna bör giltig rätt på något 
sätt vila i rätta moraliska överväganden. Relationen kan betecknas som 
en rationell process där en bedömare externt kan fatta avgöranden om 
det rätta förhållandet mellan moral/etik och rätt. Det andra sättet att se 
förutsätter en intern relation mellan bedömare och de moraliska termer 
63  Denna koppling till RAMP-materialets tal om skattefusk görs för att om möjligt 
konkretisera innebörden i de poänger jag försökt lyfta fram. Man kan kritisera exem-
plet med skattefusk för att det inte är tillräckligt tydligt. Man kan tänka sig att många 
människor inte lägger några moraliska bitoner i uttrycket ”skattefusk”. ”Skattefusk” 
uppfattas då som en juridisk, men moraliskt neutral, term , och i så fall är exemplet 
kanske inte klargörande.– Ett annat exempel ur RAMP-materialet kunde ha varit en 
fråga om vad som kan berättiga dödsstraff (RAMP - fråga 3). Poängen kunde kanske då 
aktualiseras på ett något annat sätt. Man kan nämligen fråga sig om vi överhuvudtaget 
kan tala moraliskt neutralt (externt) om dödsstraff. Frågan som då kunde aktualiseras 
är: ifall dödsstraff i sig väcker moraliska (interna) reaktioner – vad har det för relevans 
för ställningstaganden till de skäl som enkätalternativen rullar upp?
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med vars hjälp rätten bedöms. Vardera synsättet innefattar samtidigt 
möjligheten att förhålla sig externt och så att säga moraliskt neutralt till 
konkreta rättsnormer i enskilda situationer.

Som jag ovan antytt innebär det här ifråga om RAMP-materialets 
sätt att tala om ”skattefusk”, två olika sätt att förstå och förhålla sig till 
själva frågan. – Samtidigt verkar det som frågeställaren med sin fråga 
placerar sig i den rationalistiskt färgade traditionen.
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Tillit och risktagande i senmoderna relatio-
ner – om ungdomar, sexualitet och kärlek*
Johanna Gustafsson Lundberg och Tage Kurtén

I en artikelserie i DN behandlades under hösten 2007 ungdomars be-
nägenhet att ifråga om sexuella relationer ta betydligt högre risker än 
tidigare. Det handlade om allt ifrån en tendens att dricka mer alkohol 
och ta mer droger till benägenheten att följa med hem till personer man 
tidigare aldrig träffat. Socionomen Margareta Forsberg framhåller i en 

-
de i sexuella sammanhang i vår tid än under de närmast föregående 
decennierna. Detta avspeglar sig både i ett ökat antal graviditeter och 
en ökning av sexuellt överförbara sjukdomar (STI) såsom t ex klamy-
dia.1 Det visar sig också att förhållningssättet till STI varierar mellan 
kvinnor och män. Unga kvinnor är mer riskmedvetna än unga män och 

för preventiva åtgärder på kvinnorna än på männen.2 Trots enorma för-

som förblivit oförändrat, kvinnans större ansvar. Preventivmedlen ses 
framförallt som något som förhindrar graviditet och i mindre utsträck-
ning något som också kan förhindra infektioner. Men också här an-
ses kvinnorna ha ett större ansvar. De skall se till att man använder 

*Ursprungligen publicerad i M Lindfelt och J Gustafsson Lundberg (red.), Kärlekens 
förändrade landskap. Teologi om samlevnad. Stockholm: Verbum. 2009, ss. 165–193.  
Av de två författarna har Gustafsson Lundberg arbetat fram grundtexten till ”Några ut-
vecklingsdrag från 60-talet framåt”, Kurtén till ”Kyrkans möjlighet att agera kring sex 
och samlevnad”, ”Tillit som nyckel till att förstå relationer” samt ”Könsdrift och kärlek”, 
medan det övriga vuxit fram i dialog. Den slutliga texten ställer sig vardera bakom.
1  Totalt har andelen graviditeter i åldersgruppen 15–19 minskat från 55.3 graviditeter 
per 1000 kvinnor 1975 till 30,4 graviditeter per 1000 kvinnor år 2003. När det gäller 
sexuellt överförbara sjukdomar var det 2004 unga mellan 15 och 29 år som stod för 
87% av alla anmälda fall. Se Forsberg 2006.
2  Forsberg 2005, 11
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preventivmedel och de skall skydda parterna mot sexuellt överförbara 
sjukdomar.3 

När det gäller riskbeteende tillhör ungdomsåren generellt en fas i 
livet då man är benägen att ta större risker. Detta behöver nödvändigtvis 
inte vara negativt utan en positiv del av att utsätta sig för vissa risker är 

grupp som överskrider gränser och experimenterar på ett sätt som blir 
destruktivt.

Berusning av olika slag har naturligtvis stor inverkan på varför man 
förlorar omdömet i en viss situation. En viktig faktor i hur sexuella 
aktiviteter kan ta sig uttryck är bruket av alkohol och droger. I en under-
sökning av kvinnliga studenter i Uppsala framgår t.ex. att 31% av dessa 
på grund av berusning haft samlag som de ångrat.4 

Denna typ av forskningsrön och upplevelser av en ökad sexuell rör-
lighet och ett högre risktagande bland ungdomar leder osökt in på frå-
gor som rör frågan om det i det senmoderna samhället går att tala om 
en ”god sexualitet” i en mer kollektiv mening. I maj våren 2008 formu-
lerade två medicinare, överläkare Kaj Wedenberg och specialistläkare 
Karin Boyer under Svenska Dagbladets ”Brännpunkt” behovet av en ny 
sexualmoral på grund av de förändrade sexualvanorna. I artikeln fram-
hålls att Sverige ligger högt både ifråga om antalet fall av klamydia och 
antalet aborter.5 Författarna förespråkar en ny sexualmoral som kunde 
formuleras på följande vis: ”Fri kärlek under större ansvar! Friheten är 
att man får älska den man älskar så gott man kan, men att man respekte-
rar ett nej. Ansvaret är att man skyddar sig och sin partner mot oönskad 
graviditet och sexuellt överförda sjukdomar, STI.” 

I denna artikel vill vi närmare diskutera etiska resonemang som ut-
vecklats kring synen på sexualitet och sexuella relationer i det senmo-
derna samhället. 

-
3  Forsberg 2005, 103, se även Ekstrand 2008
4  Siffrorna kring nyttjande av alkohol i samband med sex är väldigt varierande mellan 
kön, åldersgrupper och studieinriktning (praktiskt eller teoretiskt gymnasieprogram). 
Men en intressant utveckling från 1970-talet är att graden av alkoholkonsumtion i rela-
tion till sex har minskat, om än marginellt, över tid. Detta ligger enligt Forsberg i linje 
med större undersökningar kring ungdomars alkoholvanor generellt. Se Forsberg 2005, 
110–111.
5  När det gäller det senare görs en jämförelse med Finland som ligger betydligt lägre 
i statistiken. Under 2006 hade Finland 8,9 aborter per tusen kvinnor medan siffran i 
Sverige uppgick till 20,6/1000 kvinnor. Sammanlagt gjordes 37000 aborter i Sverige 
detta år. Hur dessa skillnader eventuellt kan förklaras kommenteras inte.
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ställning utvecklas i en tro på människans förmåga att genom förnuft, 
vetenskap och teknik behärska tillvaron. Våra liv tycks här vila på en 
form av tillit till vetenskaplig utveckling. Denna tillit till möjligheten 
att kontrollera vill vi problematisera. Samtidigt skall vi lyfta fram hur 
våra relationer till andra människor också i varje ögonblick tycks vila 
på en tillit av något slag. Detta har också betydelse för sexuella relatio-
ner, vilket vi närmare kommer att utveckla.

Inledningsvis ges en kort historik från framförallt 1960-talet och 
framåt kring utvecklingen av synen på födelsekontroll och preventiv-
medel i det svenska samhället. Därefter följer en kartläggning av ung-
domars syn på sexualitet och sexuella relationer.  Med detta som bak-

och samlevnad i det senmoderna samhället primärt utifrån begreppet 
tillit. Det här ger oss anledning att resonera kring utmaningar för kyrkan 
och dess roll som sexualfostrare i ett senmodernt samhälle.

Några utvecklingsdrag från 60-talet framåt

Från prekontraceptivt till kontraceptivt samhälle

Historiskt kan man i det svenska sammanhanget se en tydlig utveckling 
av mödravården och preventivmedelsrådgivningen, inte minst från slu-
tet av 1960-talet och framåt. En aktiv sexualpolitik har betraktats som 
en viktig del av en fungerande social välfärd.6

förståelse av olika styrningsformer menar Birgitta Sandström att den 
styrningsmentalitet som utvecklats inom svensk sexualpolitik från slu-
tet av 1960-talet och framåt i hög utsträckning handlar om att hos den 
enskilde individen införliva de föreställningar om ett gott liv och den 
goda sexuella relationen som man från myndigheters håll anser vara 
de önskvärda. ”Det idealiska tillståndet uppstår när relationerna mel-
lan medborgarna och experterna är reglerade genom enskilda val. Den 
politiska intentionen är att, inom ramen för individens frihet, forma en 

6  Sandström 2001, 12.
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inställning så att experternas uppmaningar sammanfaller med indivi-
7

Denna grundläggande strategi yttrade sig exempelvis i den ändrade 
kurs inom sexualpolitiken som kom att genomföras under 1970-talet. 
Objekt för denna förändring av den sexualpolitiska diskursen var fram-
förallt kvinnor och barn/ungdomar. Den hade sin bakgrund bland annat 
i utredningar som Utredning rörande sexual- och samlevnadsfrågor 
i undervisnings- och upplysningsarbetet som kom 19748 och striden 
kring en förändrad abortlagstiftning som genomfördes 1974 då abort 
legaliserades och framförallt kom att bli kvinnans beslut. Men till dessa 
kan också läggas en förnyad mödravård. Gemensamt för dessa tre är 
att de på olika sätt syftade till att ändra människors sexuella beteenden. 
Människor skulle på ett helt annat sätt än tidigare planera sin sexualitet 
och eventuella konsekvenser av denna. En bärande normativ idé som 
förkunnades i uppmaningen till en planerad sexualitet var exempelvis 
att barn skall vara önskade och efterlängtade. För denna planering skul-
le samhället och den enskilde ansvara tillsammans. I korthet kan man 
säga att strategin innebar att samhället skulle erbjuda all tänkbar upp-
lysning och preventivmedelsrådgivning som den enskilde förväntades 
ta ställning till. Pedagogiken för detta projekt var dialogisk. Individen 
skulle aktivt involveras i förändringsprocessen.9 

Karakteristiskt för hela upplägget är att det är oerhört präglat av mo-
dernitetens tankeströmningar. Resonemangen har en rationell och i viss 
mån teknisk karaktär. Allt går att lösa med en viss kunskapsbas. En in-

-
ualpolitiska modell lade så stor vikt vid att barn skulle vara både plane-
rade och efterlängtade. Vad innebär det för synen på det oplanerade och 
okontrollerbara? Riskerade de barn som var resultatet av en mer opla-
nerad eller lös relation att betraktas som mindre välkomna? Om dessa 
frågor fördes det inga resonemang i sammanhanget utan tyngdpunkten 
låg just på genomförandet av en reformerad, förnuftigt, vetenskapligt 
utvecklad sexualpolitik som också bidrog till kvinnors frigörelse.

I den moderna modellen fanns vidare en genomgående föreställning 
att man med hjälp av upplysning också kunde åstadkomma förändring. 

sin användning av Foucaults styrningsmentaliteter framhåller att det som kännetecknar 
välfärdsstatens nya styrningsrationalitet är att individen styrs genom att erbjudas fria 
val. Se Rose 1996.
8  SOU 1974:59.
9  Sandström 2001, 54.
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Kunskap beredde väg för individuella val, på rationell grund. Utmär-
kande för den kunskap man ansåg behövde förmedlas var att denna 
betraktades som värdeneutral. Detta är exempelvis en av de bärande 
idéerna i Utredning rörande sexual- och samlevnadsfrågor i undervis-
nings- och upplysningsarbetet. Här understryks genomgående att sex- 
och samlevnadsundervisningen skall bedrivas opartiskt och objektivt. 
Den kunskap som skall kommuniceras till eleverna ska endast utgöras 
av objektiva fakta som de själva i sin tur skall ta ställning till. Hela 
idén om hur den enskilde autonomt införlivar och väljer de synpunkter 

-
tetsprojektets idé om det autentiska subjektet. Det handlar om hur den 

lojalitet mot tradition eller annan auktoritet ”känns rätt” för henne själv. 
Detta betraktas i slutänden som det verkligt autentiska och därmed rätta.

Sammanfattningsvis kan sägas att det var genom denna övergripan-
de sexualpolitiska strategi eller sexualupplysningsepok som det svens-
ka samhället, med socialstyrelsens terminologi, skulle utvecklas från 
ett förkontraceptivt samhälle, där preventivmedel snarast hörde till un-
dantaget, till ett kontraceptivt, som karakteriseras av en välutvecklad 
preventivmedelsrådgivning, med tillgång till p-piller och spiral.10 ”Ett 
slags förnuftig sexuell utlevelse, en planerad passion, ställs både mot 
den samtida okontrollerade, vilda kommersiella och en tidigare restrik-
tiv.”11 

Även om den nya sexualiteten på ett normativt plan var radikalt mer 
öppen än en tidigare mer restriktiv framgår det samtidigt att diskur-
sen framhåller att de sexuella relationerna skulle ha en inramning, den 
romantiska kärleksideologin. Man skulle så att säga inte ha sex med 
någon man inte hade känslor för, utan en självklar utgångspunkt för 
”en god och rätt sexualitet” var att den kom till uttryck i någon form av 
kärleksförhållande.12

Sexualitetens omvandlingar kring sekelskiftet

Redan 1969 kom en statlig utredning angående svenska folkets sex-
ualvanor, USSU – utredning rörande sexual- och samlevnadsfrågor, 
vilken leddes av professorn i sociologi Hans L. Zetterberg. Zetterberg 
framhåller att en ny aspekt av samlevnadsområdet vid denna tid ut-
10  Sandström 2001, 91, 141.
11  Sandström 2001, 100.
12  Sandström 2001, 146.
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gör övergången från lagstiftning och tukt till upplysning och service. 
Skolan framhålls som central aktör i det senare.13 Ett återhållsamt sex-
ualmönster, vilket hade förbjudit utom- och föräktenskapliga förbin-
delser hade successivt ersatts av den s.k. romantiska kärleksideologin 
i vilken förälskelsen var det centrala för val och byte av partner. Var 
man bara förälskad så var en sexuell relation egentligen inget moraliskt 
problem. Det enda som emellertid betraktades som problematiskt ifrå-
ga om inledandet av en sexuell förbindelse var om det fanns en tredje 
part. Risken för att skada en tredje part var enligt undersökningens in-
formanter en central aspekt som parterna uppmanades ta hänsyn till. 
Det ska sammanfattningsvis påpekas att en starkt bidragande faktor till 
dessa förändringsprocesser enligt utredningen naturligtvis var de nya 
preventivmedlen.14 

I svenskt sammanhang har det gjorts ytterligare några större under-
sökningar rörande människors sex- och samlevnadsmönster.15 I det föl-
jande koncentrerar vi oss på den forskning som gjorts kring ungdomars 
syn på sexuella relationer av framförallt den redan nämnda Margareta 
Forsberg. I sin avhandling Brunetter och blondiner (2005) följer hon 
upp en undersökning som genomfördes i slutet av 1980-talet för att för-

Hon framhåller hur tendenserna bland ungdomar delvis pekar i riktning 
mot en förändrad syn på sexuella kontakter i relation till den romantiska 
kärleksideologin. Utvecklingen verkar enligt Forsberg gå mot en idé 
om att man inte nödvändigtvis behöver ”vara kär” i varandra för att 
kunna ha en sexuell relation eller en sexuell kontakt. 

Ett område som enligt Forsberg pekar mot en entydig förändring 
ifråga om detta är antalet sexualpartners som en person har under sitt 
liv, både stadiga och tillfälliga. Detta har ökat.16 Några andra tecken på 
en begynnande upplösning av kärleksideologin skulle exempelvis vara 
förändringar i arten av sexuella erfarenheter. Här pekar Forsberg på det 
faktum att ungdomar i högre utsträckning 2003 än 1989 har haft samlag 
”första kvällen”. Framförallt gällde förändringen kvinnorna i samtliga 
ålderskategorier, 16–17, 18–19 och 20–24. Bland männen var sexual-
mönstret relativt stabilt ifråga om de äldre åldersgrupperna medan den 
13  SOU 1969:2, 9.
14  SOU 1969:2, 20.
15  Se t ex Ekstrand 2008.
16  Forsberg 2005,  8. I Zetterbergs undersökning från 1969 uppgår antal sexualpart-
ners till 1,4 för kvinnor och 4,7 för män, medan mer aktuella siffror pekar betydligt 
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största förändringen mot en ökad benägenhet att ha sex första kvällen 
märktes bland de yngsta männen.17 Ytterligare exempel i denna riktning 
rör uttrycket ”kompisknull” eller KK, d v s att ha samlag vänner emel-
lan. Här menar Forsberg med referens till ett antal undersökningar att 
detta i och med 2000-talets början blivit vanligare om än inte okompli-
cerat.18 Detta är ett välkänt fenomen bland ungdomar och i en undersök-
ning visas att mellan en tredjedel och hälften av tredjeårs gymnasister 
hade erfarenhet av detta.19 

En av de största förändringarna som skett från slutet av 1980-ta-
let och in på 2000-talet gäller synen på samkönade relationer. Enligt 
Forsberg är frågan om samkönade relationer i stort sett frånvarande i 
forskningen om ungdomar och sexualitet fram till 1990-talets början. 
År 2003 var det nästan 90% av de unga kvinnorna och drygt 60% av 
de unga männen som instämde i påståendet ”att vara homosexuell är 
inget onormalt”. Innehållsligt är detta en stor förändring i värderingar 
om man jämför med undersökningen från 1989.20 När man studerar hur 
ungdomar överhuvud taget fungerar tillsammans och i synnerhet hur de 

-

spänningsfält mellan en striktare sexualmoral och en sexuell frigjord-
het, mellan könsförtryck och jämlik sexualitet och mellan att utforma 
nya typer av sexualitetsmönster och att falla i gamla sociala former. 
[…] Vad vi kan se är att en rad frågor som tidigare inte debatterades har 
blivit möjliga att föra diskussion om. Nya idéer och ideal får emellertid 
slåss mot gamla.” 21 

av moderna romantiska kärleksideal och en större frihet för de unga 

kön som fortfarande tydligt fördömer kvinnors sexuella initiativ och 
därmed indirekt uppmuntrar ett mer passivt förhållningssätt där en idé 
om mäns aktivitet och tillhörande virilitet livnärs. Till detta kan ock-
så läggas att det romantiska kärlekskomplexet på ett plan fortfarande 
vinner stort gehör bland ungdomar, inte minst ifråga om att sex och 
17  Forsberg 2006, 69–70.
18  Forsberg 2006, 70. För utförligare resonemang kring detta se även Maria Liljas 
artikel, ” ’Jag tror inte på äktenskapet men längtar efter ceremonin’: Om sex, kärlek och 
framtidsdrömmar hos unga i Sverige” i Lindfelt-Gustafsson Lundberg 2009, 115–146.
19  Forsberg 2005, 8.
20  Forsberg 2005, 9.
21  Johansson & Lalander 2003, 18
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kärlek hänger eller bör hänga intimt samman.22 Den frigjordhet som här 
proklameras är därmed ur könssynpunkt fortsatt problematisk. Trots 

-

ord en glidande skala mellan en plastisk och mer reglerad sexualitet.” 23 
”Gamla” föreställningar prövas och utmanas dock ständigt. Att över-

skrida gränser och att testa nya saker är en viktig aspekt av ungdomsår-
en. Det vi ibland får läsa om i tidningen som handlar om fester och hur 
ungdomar lever ut sexuella fantasier på olika sätt beskrivs på ett plan 
som ett mycket riskfyllt beteende i betydelsen, ökad risk för övergrepp 
och överförande av sexuellt smittbara sjukdomar. Detta fenomen kan 
med sociologen Norbert Elias ögon beskrivas som ett sätt att bryta mot/
överskrida etablerade normer i ett samhälle.24 

En viktig aspekt av den sk. civilisationsprocessen är enligt Elias att 
människan tar kontroll över sina drifter och erövrar ett slags självdisci-
plin. Elias analys ligger i linje med Foucaults beskrivning av hur mo-
dernitetens offentliggörande av sexualiteten, där denna blir föremål för 
vardagliga samtal och upplysning, skapar grogrund för ett slags kon-
troll och övervakning av sexualitetens olika aspekter.25

I Elias analys beskrivs hur denna självkontroll skapar en känslighet 
inför vad som är normalt och icke-normalt. Att bryta mot normen är 
att utsätta sig för skamkänslor och rädsla. Men detta innebär inte att 
individen är helt låst vid konventionerna och styrd av inre påbud. Vid 
vissa tillfällen exempelvis, vissa fester, är det accepterat att man bry-
ter mot det övergripande normsystemet. Detta benämner Elias escape 
zones. Dessa utlevande moment gör det uthärdligt för människan att i 
övrigt leva någorlunda kontrollerat. En aldrig så kontrollerad sexualitet 

22  Johansson & Lalander 2003,  11, 17. Det är dessutom så att tjejerna, i synnerhet de 
i högstadieålder, är de som är mest lojala med kärleksideologin. På gymnasiet har skill-

att de yngre tjejerna tenderar att framhålla hur det bör vara medan de äldre tjejerna mer 
relaterar till sin egen erfarenhet och hur de upplever att det verkligen är Se Forsberg 
2006, 133.
23  Johansson & Lalander 2003, 20. För ett fördjupat resonemang kring hur traditio-
nella normer opererar på ett grundläggande (konstitutivt) plan trots diskursiva föränd-
ringar se Stina Jeffners avhandling från 1997, Liksom våldtäkt, typ… Om ungdomars 
förståelse av våldtäkt där Jeffner just problematiserar hur motsägelsefulla normer kring 
kön ofta leder till ett fördömande av unga kvinnor som tar initiativ.
24  Elias 1982 
25  Foucault 1980.  
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tabubelagda och kan naturligtvis på det viset egentligen aldrig riktigt 
kontrolleras.

Tillit till teknik och sex

Om vi ser på historieskrivningen över svensk sexualpolitik, vilken be-
skrevs initialt i denna artikel kan vi konstatera att det sexualpolitiska 
upplysningsprojektet under 1970-talet nästan uteslutande vände sig till 
kvinnor och barn. Ifråga om kvinnorna kan man på ett plan spåra en 
uttalad idé om hur kvinnor måste befrias. Från den disciplinering av den 

1930-, 40- och 50-talen skapas nu en diskurs som uppmuntrar kvinnor 
att förnuftigt ta kontroll över sina kroppar och sin sexualitet. Kvinnors 
rätt att bestämma över sin egen kropp och familjeplanering anses som 
viktiga led i detta. Likaså visar diskussionerna kring abortlagstiftningen 
samma decennium hur viktigt man ansåg att det var att kvinnan så att 
säga hade slutgiltig beslutsrätt.

Mot bakgrund av dessa uttalade ambitioner att ”myndigförklara” 
kvinnan på sexualområdet är det intressant att konstatera att ett ansvar 
för de sexuella relationerna som ålagts kvinnan, vilket framkommer 
tydligt under 1940- och 50-talen, kvarstår på 2000-talet. Det är kvinnan 
som skall nyttja preventivmedel som spiral och p-piller. Hon tillmäts i 
och med detta visserligen en sexuell aktivitet och lust på ett annat sätt 
än tidigare. Samtidigt är det slående hur okommenterad och oproblema-
tiserad den manliga sexualiteten framstår. Mannen beskrivs både under 
1930-, 40, och 50-talen och även under 1970-talet som starkt drifts-
driven.26 Detta anser man på ett plan vara ett problem men det är inte 
mannen som i huvudsak har ansvar för detta problem. Istället avhjälps 
detta med att kvinnan på ett bättre sätt med hjälp av preventivmedel och 
rådgivning förmår parera mannens pockande begär. Mot bakgrund av 
detta kan konstateras att den nya sexualpolitiska strategin innehöll vissa 
nya befriande moment för kvinnan men stod fast vid andra.

Det är emellertid viktigt att framhålla den frigörande potential som 
tekniken, i detta fall medicinska preventiva åtgärder, haft för inte minst 
kvinnor och för synen på kvinnlig sexualitet. Men i denna tillit till tek-

26  Se både Sandström 2001, och Gustafsson 2001.
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stundtals verkar leda den enskilda människan från sitt personliga ansvar 
och får henne att glömma att hon ingår i en rad relationer och är en del 
av ett socialt nätverk. Denna tillit till teknik verkar på något sätt omfatta 
både en ökad känsla av kontroll och en tillbakalutande hållning ifråga 

-
nitetens vetenskapliggörande av tillvaron skapar i förlängningen pro-
blem ifråga om människosyn och synen på det ”avvikande” inte minst i 
familje- och reproduktionsfrågor.

En övertygande undersökning av hur moderniteten tycks ha skapat 
ett kulturklimat (en mentalitet) som haft djupa återverkningar på famil-

som skrivit boken Conceiving Parenthood. American Protestantism 
and the Spirit of reproduction (2008). Hall visar genom en rad olika 
undersökningar hur en mentalitetsförändring ägt rum i USA med hjälp 
av effektiva annonskampanjer genomförda av stora företag som mark-
nadsfört produkter för de amerikanska hushållen. Det har gällt allt från 
rengöringsmedel (håll ditt hem bakteriefritt!), modersmjölksersättning, 
specialpottor, preventivmedel till olika former av tekniker för att upp-
täcka möjligheter till ”sjuka” barn (från spekulativa föreställningar om 
samband mellan t.ex. fattigdom och defekta barn, till alltmera säkra 
metoder för att få syn på de foster som bär på sjukdomsgener). Denna 
propaganda har enligt Hall inte bara skett genom företag och veten-
skapsmän som lierat sig med dem och gett sin vetenskapliga prestige 
till en ny verklighetsuppfattning. Den har också skett genom en rad 
kristna veckotidningar. Hall koncentrerar sig främst på den metodistis-
ka tradition där hon själv hör hemma.27

En av huvudkonsekvenserna av denna process under 1900-talet i 
USA har varit att en medelklassamerikan vunnit stor tilltro till veten-
skapens förmåga att genomskåda , behärska och kontrollera tillvaron 
och erbjuda lösningar på vardagslivets problem. Och i takt med detta 
tycks samma person ha förlorat mycket av tron på sig själv och en mera 
traditionell och delvis naturlig förmåga att ta vara på sig själv, sin familj 
och sina barn.28 

Vi vill lyfta fram Halls undersökning för att hennes resultat pekar 
på vilken väldig genomslagskraft ett s.k. modernt tänkande tycks ha 
haft på sättet att tänka och vara i den industrialiserade delen av världen. 
Med tanke på vår tematik, de unga och sexualiteten, är det speciellt 

27  Hall 2008, 22–31.
28  Hall 2008, 128–142.
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betydelsen av den moderna tilltron till de vetenskapliga hjälpmedlen 
av olika slag som blir central. Halls undersökning gäller i första hand 
USA. Och nyanser i hennes framställning går inte att överföra direkt till 
en nordisk vardag. Men de stora linjerna vill vi hävda känns igen också 
här. (En liknande undersökning som Halls skulle vara av intresse att 
göra i nordisk kontext.) 

Halls undersökning kan sägas bekräfta den bild som en rad ledande 
sociologer ger av expertsamhället. Anthony Giddens understryker i det 
sammanhanget betydelsen av tilliten och förtroendet för experterna, för 
att det hela skall fungera.29

Framväxten av den biologiska synen på sexualitet och av det es-
tetiskt-njutningsinriktade förhållningssättet till sexualitet har gått hand 
i hand med att tilltron till vetenskap och teknik ökar, samtidigt som 
betydelsen av religion och moral trätt i bakgrunden. Ofta är det idag 
inte längre barnalstring eller trohet och gemenskap som framstår som 
det primära vid utlevd sexualitet. Istället gäller det att tillfredsställa en 
biologisk drift, och uppnå njutning. Den roll den andra parten spelar i 
individens jakt efter njutning har delvis fått en ny innebörd då rädslan 
för en graviditet och för de konsekvenser denna för med sig kunnat bli 

Redan utvecklandet av kondomer förändrade sättet att förhålla sig 
till sexuella relationer. P-pillren innebar den verkligt stora förändringen 
i sättet att förhålla sig till sex. Tekniken har inneburit en stor befri-
else. Bl.a. har inte den sinnliga njutningen längre behövt grumlas av 
rädslan för att bli gravid. Tilliten till teknik är samtidigt problematisk 
i åtminstone tre avseenden. För det första har det visat sig att de olika 
preventivmedlen inte i sig ger fullständigt skydd mot oönskad gravidi-
tet. För det andra har ett ökat antal sexualpartners förenat med att man 
alltmera väljer andra preventivmedel än kondom lett till spridning av 
en rad könssjukdomar av vilka HIV visat sig vara den hittills farligaste. 
För det tredje har en fokusering på att kunna kontrollera graviditeten 
lett till att man tenderat att glömma alla de andra dimensionerna i en 
sexuell relation.30

29  Giddens 1990, 22.
30  Ett helt annat problemområde som vi här vill nämna är den förstärkande chockef-
fekt den kontraceptiva födelsekontrollen innebär för de par för vilka barnlöshet blir ett 
problem. Hela idén om att skydda sig bygger på idén att det naturliga och normala är att 
alla kan få barn. När fertilitetsproblem av olika slag uppstår verkar det som om man låtit 
sig luras av tekniken till att tro att man hela tiden har kontroll. Tekniken kan alltså också 
i denna mening invagga en i en falsk tillit till hur verkligheten gestaltar sig.
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Oavsett var man står i dessa komplicerade frågor ger alltså en okri-

Hur ska man då navigera i detta fält? Sätter dessa komplicerade 
mönster existentiella spår som är viktiga att bearbeta? Hur kan en kris-
ten tradition utforma en sexualetik som på något sätt talar in i denna 
situation? Eller är detta ett omöjligt projekt? 

Kyrkans möjlighet att agera kring 
sex- och samlevnad

Kyrkans bundenhet till ett modernt synsätt
Hur formulerar man sig normativt i det senmoderna samhället? Frå-
gan framträder som högst angelägen på olika samhällsområden alltifrån 
skolan till vuxen samlevnad. Bredvid varandra existerar i debatterna 
ofta två ytterligheter i synen på normer, och frågan om gränser för den 
enskilda individen: en väldigt tillåtande linje som räds gränser och som 
uppvisar stor känslighet inför vad som benämns som moralism och en 
annan som ropar efter tydligare normer, tydligare fostran och möjlig-
heten att åter tillskriva vissa positioner större auktoritet (läraryrket är 
ett ypperligt exempel på detta). I praxis såsom t.ex. i skolmiljön eller 
i familjen då vi uppfostrar våra barn tvingas vi ständigt att motivera 
varför ett visst beteende faktiskt är mer acceptabelt än ett annat. Det 

Den angelägna frågan är hur vi rör oss i detta moraliska landskap. Hur 
kan kyrkan och teologen kommunicera in i denna brokiga moraliska 
diskussion?

En aspekt som försvårat kommunikationen för kyrkan i dessa frå-
gor rör både formen för kommunikation och innehållet i den etik som 
präglat denna kommunikation. Form och innehåll hänger här intimt 
samman.  Den dominerande strategin i en kristen etik har ofta varit 
att man formulerat sig i påbud, regler, normativa modeller, moralis-
ka handlingsdirektiv eller principer. Denna typ av kommunikation har 
både form- och innehållsmässigt präglats av ett s.k. top-down perspek-
tiv. En avsändare föreskriver för en mottagare hur livet bör levas. 
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Länge har det förekommit två olika sätt att förstå denna s.k. tradi-
tionella kristna sexualmoral. Ett är att denna traditionella moral är den 
rätta tolkningen av det tydliga budet ”Du skall icke begå äktenskaps-
brott”. Det andra är att se den som en beskrivning av ett ideal som man 
skall ställa upp i sitt liv. I det förra fallet tenderar budordet att uppfattas 
som en utifrån kommande regel, som på förhand avgör hur du skall 
leva för att leva moraliskt rätt. I det senare fallet görs en livsmodell till 
ett absolut ideal som säger hurudant ett verkligt gott liv ser ut. Vardera 
uppfattningen förenklar verkligheten, genom att inte ta hänsyn till alla 
de olika liv som människor faktiskt lever, och som genom att stereotypa 
regler och ideal tenderar att förlora sin lyskraft när man inte förmår (vill 
eller kan) följa dem. Vardera förståelsen placerar dessutom moral och 
etik utanför människan.

Vi menar, i likhet med en mängd senmoderna teoretiker, att en av 

kontext, situation, subjektets position m.m. Sådana aspekter utgör, när 
de tas i beaktande, variabler som på olika sätt försvårar konstruktionen 
av enhetliga universella etiska modeller, handlingsregler o. dyl. Myck-

mellan språk-verklighet-sanning m.m. innebär enligt vår uppfattning att 
förhållandena förenklas på ett otillbörligt sätt. Moralen har då placerats 
utanför individen när man istället borde ha betonat att den handlande 
individen alltid själv är indragen i den etiska bedömningen. 

Tudelningen mellan normer/ideal och konkret praxis är naturligtvis 
inget nytt. Man kan tycka att ett betonande av yttre regler förstärks av 
tunga teologiska uppfattningar som t ex synen på relationen mellan lag 
och evangelium där lagen med sina tydliga ideal på olika sätt skall dri-
va människan mot evangelium. Men denna tanke att ”lagen driver till 
Kristus” behöver inte kopplas till lag i betydelse ”yttre ideal eller reg-
ler”. Den får bättre mening ifall den förankras i individens konkreta liv. 

ett beaktansvärt sätt problematiserat ett tal om ideal som ett teoretiskt 
självklart begrepp. Hon analyserar begreppet ”kärlek”. I sammanhanget 
konstaterar hon att idén om en ”ideal mening” hos ordet kärlek helt en-
kelt inte håller. Alltid när vi talar om kärlek, godhet, moral så är dessa 
de facto relaterade till konkreta och partikulära situationer och perso-
ner. Om vi tar till oss Kronqvists poäng så undermineras betydelsen av 
att starta i abstrakta ideal.31   

31  Se Kronqvist 2008, 386–394. 
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Det problemområde vi här ringar in står ständigt under diskussion. 
Frågan om etikens giltighet och relevans i människors liv och som en 
del av kyrkans kommunikation  aktualiseras åter när ett område som 
sexualitet och samlevnad skall diskuteras i relation till ungdomar. Hur 
kan en teologiskt hållbar sexualetik formuleras och kommuniceras i det 
senmoderna samhället? Mot bakgrund av ovan anförda problematise-
ringar kan frågan vi i dagsläget upplever som angelägen sammanfattas 
på följande vis: Hur kan vi kombinera det allvar och den ”absoluthet” 
som de moraliska kraven och ställningstaganden till dem innefattar, 
med en öppenhet för att moraliska ställningstaganden till sin natur yt-
terst måste vara varje enskild individs ansvar? 

En narrativ ram för en relationell etik

Vi menar, så som ovan framkommit, att den etik som traditionellt do-
minerat i en kristen tradition formulerats alltför generellt och för litet 
kontextuellt vilket bland annat lett till att etiken inte förankras i perso-

Samlevnadsfrågorna är mångfacetterade med väldigt individuella 
variationer beroende på situation och på sociala och kulturella samman-
hang. Vi skall konkretisera  det här längre fram. Det som i en situation 
verkar rimligt att tydligt avråda ifrån kan i en annan situation te sig mer 
tveksamt. För att kommentera en situation ur etisk synvinkel behöver 
man sätta sig in i personernas historia och i situation och sammanhang. 

roll och känslolivets struktur och att dessa är föränderliga. Människan 
beskrivs i detta synsätt som beroende av situationer och kontexter. Det 
innebär t.ex. att innebörden av begrepp som rättvisa är avhängig av den 

Martha Nussbaum pekat på.32 
Bland teologer är Stanley Hauerwas en omdebatterad författare vars 

etik bygger på en narrativ och dygdetisk utgångspunkt. I linje med den 
dygdetiska traditionen hävdar han att vår moraliska karaktär är avgö-

-
sonligt drag i moralen. Våra liv formas genom berättelser och moralen 

32  Se t.ex. Nussbaums Känslans skärpa, tankens inlevelse (1995) och  Love’s Know-
ledge (1990).
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handlar om hurudana vi själva är och vill vara. De berättelser vi var och 
en är del av är sällan något vi själva valt eller kunnat besluta oss för. Vi 
borde, enligt Hauerwas, försöka se de centrala dragen i den egna histo-
rien och sätta samman dem till en sammanhängande berättelse.

Med hjälp av Hauerwas kan vi lära oss att det etiskt viktiga snarare 
är att vara god, än att ”handla rätt”. Han problematiserar vår förkärlek 
för att tala om ”rätt och fel” i samband med moral. Han illustrerar detta 
bland annat med en händelse ur sitt eget liv.

En gång under universitetsåren efter att ha studerat etik besökte Hau-
erwas sitt föräldrahem. Hans pappa överlämnade då som gåva ett gevär 
som han med stor omsorg och hantverksskicklighet hade gjort till sin 
son. Hauerwas beskriver hur han kommenterade denna gåva med att 
säga att gevär minsann var något som samhället efterhand skulle bli 
tvunget att ta ifrån människor. Tjugo år senare, framhåller Hauerwas 
denna händelse som ett lågvattenmärke i den egna moraliska utveck-
ling. Hans yttrande kunde visserligen försvaras utifrån ett antal etiska 
och socialpolitiska teorier. Med andra ord hade han alltså ”rätt” utifrån 
dessa teorier. Men med sitt yttrande förbisåg han helt faderns omtanke 
och kärlek till sin son, något som gåvan var ett uttryck för. Och genom 
sin kommentar kom Hauerwas att ytterligare försämra relationen till 
pappan. Utifrån sin idé att jaget består av en historia menar Hauerwas 
att han inte var tillräckligt hemma i sin livshistoria för att kunna se 
föräldrarnas plats i den. ”My problem was not that I lacked skill in mo-

acknowledge all that I owed my parents while seeing that I am and was 
independent of them.”33

En poäng med detta resonemang är att berättelsen pekar på hur vårt 
moraliska liv är inbäddat i konkreta relationer. Här kan man dra ytter-
ligare paralleller till den danske teologen Knud E Løgstrups idé med 
det moraliska kravet. En medmänniska (fadern) öppnade sig för Hauer-
was men han levde inte upp till det tysta krav som han ställdes inför.34 
Vi kan inte välja eller ta oss ur de sammanhang vi är insatta i. På så 
vis är villkoren annorlunda för mig än för mina arbetskamrater, vän-
ner eller främlingar jag möter i samhället. Därmed är vår frihet också 

för människor under olika historiska epoker. Genom detta blir tanken 
på att vi på ett meningsfullt sätt kan och skall formulera tidlösa regler 

33  Hauerwas 1986, 147.
34  Kurtén 2004, 186.



272

och ideal starkt ifrågasatt. Det narrativa angreppssättet leder till att mo-
ralfrågor behandlas språkligt genom berättelser som lär oss att se inåt, 
mot det egna livet, men det bidrar också till förmågan att se utåt mot de 
moraliska utmaningar som möter oss.35 

Vi har med det här antytt i vilken riktning vi ser att kyrkans möjlig-
heter att agera i samlevnadsfrågor skall sökas.

Tillit som nyckel till att förstå relationer

Handling med eller utan regler

Vi skall nu diskutera vad en sexualmoral lämpad för det senmoderna 
samhället skulle kunna tänkas vara.

-
ra ungdomar i dag än i föregående generation haft sex med en annan 
person under skoltiden. Hur skall det förstås och beskrivas? Vad sker 
härmed bland ungdomarna? Finns det eventuellt aspekter på relationer 
till andra som dessa ungdomar visar att de missat?

Som vi redan antytt, vill vi här pröva tanken att lösningarna på sex-

enskild persons konkreta uppgörelse med de faktiska relationer han/hon 
står mitt uppe i som ung vuxen människa. Etik ses då inte som något 
som kan fastställas före varje händelse, för att kontrollera verkligheten 
på förhand. Etik handlar om att mitt i verkligheten bära med sig en 

Det här kan verka mycket begärt av en person under utveckling. I 
viss mening kan vårt perspektiv uppfattas som helt orealistiskt. En ung 

-
mässigt, och kanske medvetet aningslöst eller ansvarslöst. Det vill vi 
inte förneka. Men vi vill peka på att mänskliga relationer, oberoende av 
vad de involverade spontant tänker, innefattar en moralisk dimension. 
Därmed pekar vi inte på vare sig ideal eller normer, utan på något som 
ingår i mänskliga relationer oberoende av om vi vill det eller inte. 

En svår fråga är hur en ung människa kan bli och blir uppmärksam 
på det här. Vår tanke är att det är genom tvånget att tampas med de 
konkreta relationerna som man blir varse vad det vill säga att vara en 

35  Kurtén 2004, 187–189.
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varelse med eget ansvar. Genom att tampas med de konkreta krav som 
livet bjuder på kan en ung människa växa till och bli vuxen. För det 
räcker det inte att man lärt sig en teoretisk värld av regler och ideal.

Rättssamhälle och moral 

Lagen sätter stopp för intima relationer i för tidig ålder. Det kan ske av 
många olika skäl, medicinska, socialpsykologiska, utvecklingspsyko-
logiska m.m. En lag kan också vara uttryck för en bestämd moralupp-

som något absolut, som vi alla kan och bör hålla fast vid. Här kan regler 
-

begränsningar skall följas just enligt de gränser som är utstakade, därför 
att lagens bokstav är sådan. Samlivet kräver också att lagen följs på de 
punkter som tas upp i lag, t.ex. gällande just sex med  minderåriga – an-
nars upphör rättsstaten så småningom att fungera.36 

Men den vägen har man inte ännu nödvändigtvis talat till människan 
som en moralisk varelse – lagens språk är ytterst ett maktspråk. Och det 
kan vara nödvändigt när det gäller sexualitet i tidig ålder. Det hindrar 
naturligtvis inte att man försöker ge goda rationella förklaringar till var-
för intimitet är förbjudet fram till en viss ålder. När man sedan uppnått 
längre hunnen pubertet, och lagen inte längre sätter hinder i vägen, då 
bör de ungdomar som på olika sätt ger sig in i sexuella relationer ges 

konsekvenser, av sitt handlande inom de intima sfärerna.
Vi vill peka på betydelsen av att varje ung människa lär sig förstå hur 

mötet med andra människor innebär moraliska utmaningar, som hänger 
ihop med att de är människor bland andra människor.

Tillit och moraliska krav

-
ral handlar om. I sin bok Den etiske fordring pekar han, som många teo-
logiskt bevandrade läsare väl vet, på några grundläggande drag i varje 
mänskligt möte. I varje möte som jag har med en annan människa ingår 
vanligen en tillit som den andra visar mig genom sin blotta existens.37 
En främling som stannar för att fråga mig om vägen till närmaste brev-

36  Se Kurtén 2005, 9–13.
37  Løgstrup 1991, 17–33; s. 56–70.
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låda visar med sin blotta fråga att han har förtroende för att jag ger ett 
ärligt svar. En person som möter mig på yttre sidan av trottoaren vid den 

henne bland de framrusande bilarna, o.s.v. 
Det moraliskt mest betydelsefulla ligger, enligt Løgstrup, egentligen 

inte i denna visade tillit, utan i det krav som den andras tillit ställer på 
mig: hon utlämnar något av sig själv till mig, och ställer (delar av) sitt 

är att ta vara på denna sårbara öppenhet och svara på den. Därmed öpp-
nar sig vårt ansvar för den andre/andra. Hur klart vi ser detta ansvar 
visar hurudana personer vi har blivit och är.

Løgstrup fångar på ett klargörande sätt in grundinnebörden i vår 
belägenhet som moraliska varelser. Samtidigt säger hans beskrivning 
inte allt. Ett av grundproblemen med denna bild av den moraliska inne-
börden i våra mellanmänskliga relationer är, att den andra/andre inte 
alltid är så genomskådbar som bilden skulle förutsätta. Det är inte alls 
så självklart vari tilliten i mötet består (exemplet med den som frågar 
efter vägen är ju tämligen banalt). Därmed är inte heller kravet så lätt 
att få grepp om. Denna sida av den moraliska relationen har den li-
tauisk-franska och judiska tänkaren Emmanuel Levinas utvecklat. Vad 
som blir huvudbudskapet är då, å ena sidan ett betonande av tilliten som 
ett faktiskt inslag i mänskliga relationer, men samtidigt ett konstateran-
de att de krav som den tillitsfulla relationen aktualiserar många gånger 
är osäkert för personen som söker se sitt ansvar.38 Det betyder att det 
moraliska livet präglas av en inneboende osäkerhet. Och denna osäker-
het ökar när man bor i ett mångkulturellt samhälle. Något förenklat kan 
sägas att i det tidigare svenska, kristna enhetssamhället var medmänn-
iskornas förväntningar på ett sätt enklare att avläsa och därmed också 
deras reaktioner på andras förväntningar mer förutsägbara. I pluralistis-
ka samhällen försvåras detta.

När denna förändrade situation kopplas samman med tekniska hjälp-
medel i sexuallivet som öppnar tidigare otänkbara möjligheter till fri 
sex, så är det klart att en ung varelse står rätt villrådig och många gånger 
frågande i dagens värld. 

38  För grunddragen hos Levinas, se Kemp 1996. En teologisk etiker som i Sverige in-
gående studerat implikationerna av E Levinas’ tänkande, och den svårighet att faktiskt 
förstå ”den andre” och därmed ”främmande” som han lyfter fram är Helen Andersson, 
Se t.ex. hennes avhandling, Andersson 1998.
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Könsdrift och kärlek 

När man funderar över sexuella relationer hjälper tillitsbegreppet oss 
att få grepp om vissa sidor som man lätt glömmer ”i stundens hetta”. 
Om det är så att varje personligt möte innehåller ett självutlämnande 
element från de mötande parternas sida, vad är då speciellt angeläget i 
sexuella relationer?

En allmän utgångspunkt i vårt samhälle är å ena sidan att könsdriften 
är en bio-psykologisk sida hos människan, och att den har en väldig 
betydelse för bildandet av den personliga identiteten. Men samtidigt är 
uppfattningen den att denna drift kan och bör kontrolleras på ett eller 
annat sätt. Historiker och antropologer har i en mängd forskning visat 

det angeläget att på något sätt reglera hur sexualiteten får levas ut. Det 

och kan föras. 
Løgstrup argumenterar övertygande för att förutsättningarna för en 

förståelse av sexualiteten klart förändrats i modern tid. T.ex. Martin 
Luther ansåg det uppenbart, trots att han ville komma ifrån en asketiskt 
negativ syn på det kroppsliga, att det sexuella begärets oövervinnelig-
het var ett uttryck för människans syndiga natur. Inte heller han lycka-
des nå utanför dualismen mellan (en i sig god) ande, och en (i sig ond) 
kropp. Løgstrup konstaterar att Luther med sin oförmåga att nå utanför 
denna dualism skiljer sig från vår tid. Han förklarar det med att Luther 
inte hade dagens insikt i att sexualitetens oövervinnelighet var av biolo-
gisk art och därför inte en följd av vår själviskhet. Här har vetenskapen 
hjälpt oss att förstå det sexuella begäret på ett mera värdeneutralt sätt.39 

Det moraliskt viktiga i sex

Vi skall nu tänka vidare utifrån Løgstrups grundläggande syn på rela-
tionaliteten som konstituerande för all moral/etik. Låt oss ge Løgstrup 
rätt, och peka på tillitens grundläggande roll i våra mänskliga relationer. 
Hjälper det oss att tydligare se vad som är betydelsefullt t.ex. för varje 
människa som söker sin sexuella identitet? 

När vi i det följande lyfter fram en rad olika aspekter som ingår i 
sexuella relationer behöver (kan) vi inte komma fram till vad som är 
”rätt” val. Det vi framför allt vill föra fram är att det val som en männ-

39  Løgstrup 1993, 183–184.
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iska fattar inbegriper de dimensioner vi pekar på, på något sätt. Och vår 
tanke är att detta gör dessa dimensioner angelägna att känna till för den 
som vill vara medveten om och ta ansvar för vad han/hon gör. En viktig 

är moralens relationella karaktär. Sex är aldrig enbart en individuell 
angelägenhet. Det är inte heller enbart en biologisk angelägenhet, d.v.s. 
en fråga om att enbart få tillfredsställa en sexualdrift, eller att få uppnå 
högsta möjliga form av njutning för egen del. Varje gång två människor 

Hur parterna handskas med den tillit den andra visar, säger hurudana 
människor de är. T.o.m. den vildaste lust innebär ett utlämnande åt den 
andra. 

Låt oss utgå ifrån att två ungdomar i 16-års åldern kan ”överväldi-
gas” av en stark  fysisk åtrå till varandra. Vi vet att det här kan ske ”i 
baksätet av en bil”, för att citera en framställning av Hauerwas.40 Vi vet 
också att det kan ske mellan personer av samma kön. När två personer 
låter sin sexuella åtrå löpa linan ut, kan det tyckas som om de fungerade 
kollektivt, som ett subjekt, med gemensamt ansvar för det som skedde. 
Men primärt kan inte situationen förstås på det sättet. Relationen är 
mellan två individer, mellan två personer med egna livshistorier, egna 
viljor, och eget ansvar – för sig själv och för den andra. 

När den unga mannen möter den ivriga unga kvinnan41 vild av lust, 
så möter han trots allt inte enbart ett sexuellt djur. Han möter en person 
som i sin lustfyllda öppenhet samtidigt uppvisar tillit. ”Här är jag med 
min kropp, som jag vill dela med dig.” Det här blir kanske inte utsagt. 

situationen innehåller denna aspekt trots det. Därmed står pojken med 
-
-

het till kroppslig sammansmältning. ”Här har du mig! Ta vara på mig!”
Vad ryms då i det krav som de vardera representerar i förhållande 

till den andra? Här ingår för det första en förväntan att man avläser den 
andras signaler rätt. Vad får mig att tro att den andra faktiskt vill ligga 
med mig? Vill hon göra det med just mig? Eller är jag bara ett tillfäl-
ligt medel för henne att tillfredsställa sig själv?  Vad lägger han in i en 
sexuell relation? Innebär det något mera än en ”one night’s stand”? Vad 

40  Hauerwas 2001, 195.
41  För att ge färg åt berättelsen ”könsbestämmer” vi parterna. Vi har därvid valt att 
beskriva en heterosexuell relation. Exemplet kunde lika gärna ha handlat om en homo-
sexuell relation.
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vet jag om hans bakgrund? Hans familj? Hans band till andra perso-
ner? Hans livssyn? Hans religion? Hans ambitioner i livet? O.s.v. Dessa 
frågor pekar på att den som tar innebörden i relationen och dess inne-
boende tillit på allvar, svårligen kan kasta sig in i ett lustfyllt spel helt 
spontant. Och gör han/hon det, så kan frågorna efteråt var en sida av 
en ”eftertankens kranka blekhet” som tyder på att man som moralisk 
varelse trots allt har svårt att acceptera att man fungerar enbart som ett 
sexuellt djur .42

-
liga civilisationer ägnat en hel del energi åt att förmå det uppväxande 
släktet att ”skynda långsamt” med sin sexualdebut. Samtidigt är inte 
relationerna kontextlösa. Bl.a. Løgstrup har påpekat att redan förälskel-
sen är ett kontextuellt, kulturellt betingat fenomen.43 Vi instämmer. Det 
innebär att förutsättningarna för att vi skall förstå den andra och dennas 
signaler i det intima mötet ökar ju mera vi delar samma kultur och sam-
ma grundsyn på människan. De gemensamma referensramarna under-
lättar att förstå och avläsa det som inte är utsagt i ett mellanmänskligt 
möte. Det kunde vara en förklaring till att ett äkta par som lärt känna 
varandra väl kan utveckla en alltmera okomplicerad relation också på 
sexlivets område. Och det belyser varför två ungdomar som just lärt 
känna varandra har större möjligheter att missförstå varandra och brista 
i ansvaret för den andra och det förtroende denna/denne visar i stunder 
av erotisk hetta.

Dagens tillåtande syn på sex mellan personer som knappast känner 
varandra medför också att svåravlästa signaler kan ingå i det sexuel-
la spelet. Ibland ställs frågan huruvida en kvinna som blivit utsatt för 
våldtäkt eventuellt bidragit till att en situation överhuvudtaget kunnat 
uppstå, där våldtäkten blivit möjlig och eventuellt svår att undvika. Att 
följa med (en bekant eller mindre bekant) man hem kan uppfattas som 
en signal om öppenhet och kanske om villighet. Och mannen som ber 
kvinnan med sig hem visar också han ofta därmed en öppenhet och 
eventuell önskan om sexuell kontakt. Hur  tar kvinnan vara på det kra-
vet? Hur tar mannen ansvar för kvinnan som utlämnat sig själv genom 
att träda in genom hans dörr? Och hur hanterar han kravet på att avbryta 

42  Här tangerar vi frågan om rusmedlens roll, vilken vi uppmärksammade i inledning-
en. Det är sannolikt så att den moraliska känsligheten avtrubbas i berusat tillstånd. Hur 
man handskas med den insikten saknar inte moralisk betydelse.
43  Se Løgstrup 1993,  187. Vi vill också understryka att relationerna inte heller är helt 
privata i betydelsen att parternas sociala nätverk skulle sakna betydelse. Detta påpekar 
också Hauerwas, se Hauerwas 2001, 177–178.
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om kvinnan inte vill ha någon sexuell intimitet trots att hon följt med 
mannen hem? Här ser vi några av de moraliskt brännande frågorna i 
denna typ av situationer. Och med frågorna vill vi alltså peka på vad 
som ofrånkomligen ingår i relationer av den här arten. 

Tillitens två ansikten

Med framställningen ovan har vi skissat några av de viktigaste pus-
selbitarna i det moraliska pussel som sexuella relationer bland såväl 
ungdomar som vuxna i dagens Sverige består av. 

Begreppet tillit har varit centralt i vår framställning. Det har visat 
sig att tilliten, som i våra vanliga mellanmänskliga relationer är något 
viktigt och som tycks ingå i varje moralisk förståelse av en relation, kan 
skapa problem då den tillämpas på expertkunskap och teknik. Det här 
ger oss anledning att peka på två olika sidor av tillit/förtroende. Tillit 
kan vara något helt grundläggande. En sådan grundtillit ingår helt en-
kelt i existensen i en konkret situation. Psykologiskt har Erik H Eriks-
son velat beskriva hur ett litet barn startar i en sådan tillitsfull öppenhet. 
Denna öppenhet kan sedan utvecklas och bestå i personens liv i högre 
eller lägre grad, beroende på hur omgivningen möter det uppväxan-
de barnet.  Vi vill dock inte stanna vid denna utvecklingspsykologiska 
aspekt. Det viktiga för vad vi vill säga ligger i att en sådan grundtillit 
bestäms av att den saknar skäl. Man argumenterar inte för den.44 Men 
all tillit är inte av denna typ. För det mesta vilar vårt förtroende för nå-
got/någon på argument. Man litar inte på en bilförsäljares vackra löften 
bara för hans vackra ögons skull. Man vill ha motiveringar för varför 
bilen som säljs är värd att köpas. 

En tillitsfull hållning som i sin djupaste betydelse (grundtillit) är ett 
viktigt inslag i varje djupare moralisk relation, kan också fungera de-

som producerats i det moderna industrisamhället. Vi har försökt proble-
matisera vad detta kan betyda på sexuallivets område.

44  För resonemanget i detta stycke se Kurtén 1995, 23–25. Distinktionen vi diskuterar 
går tillbaka på en artikel av Lars Hertzberg där han använder termerna ”trust” och ”reli-
ance” för att skilja åt de två typerna av tillit. Se Hertzberg 1994, 113–130. 
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Vad kan kyrkan göra?

En viktig fråga för kyrkan är hur den kan förmedla en sexualetik idag. 
Det grundläggande svar som ligger i vår framställning är att den kyrk-
liga undervisningen bör utgå ifrån att det inte är realistiskt att tro att 
man kan kontrollera ”vad som sker på baksätet i bilarna”. Den ungdom 
som vill pröva sin sexualitet hittar alltid tillfällen och platser som gör 
utforskandet möjligt.

Hur kan då kyrkan lära ut en sexualmoral? Detta utgör, mot bak-
grund av den tradition i sexualfrågor som kyrkan har, en moralpedago-
gisk utmaning. Hur kan man närma sig frågorna om tillit och intimitet, 
om mod att sätta gränser och att öppna sig för den andre, utan att ome-
delbart bli kallad för moralist eller anklagad för moralpanik?

Vi har tagit avstånd från vad man kunde uppfatta som en traditionell 
kyrklig undervisning i sexualfrågor. Det vi ifrågasatt är tanken att moral 
kan läras ut genom en teoretisk undervisning i etiska regler och ideal. 
Om dessa framstår som moralens och etikens egentliga och primära 
innehåll har den konkreta individen förlorats ut sikte. Etiken blir i så 
fall ett externt påhäng och det personliga ansvaret förbleknar. Vi förne-
kar däremot inte att normer och regler kan ha en funktion som stöd för 

utifrån ett inre engagemang.
Inför frågan hur sexualetik kunde förmedlas har vi därför framför 

allt velat uppmärksamma följande:
Omgivningens exempel är den viktigaste förmedlaren av etik. Om 

etik och moral, som vi tror, i första hand handlar om vilka människor 
vi är (hur vi förkroppsligar ett konkret ansvarstagande genom våra liv) 
så kan vi inte kommunicera trovärdigt genom att enbart redogöra för 
regler och teoretiska ideal. På vilket sätt människor som är viktiga i en 
ung människas liv lever är av stor betydelse. En kyrklig arbetare som 
har ungdomarnas förtroende har därför ett stort ansvar i det här sam-
manhanget.45 

Den betoning av den enskilda personen som vi här gett uttryck för 
innebär vidare att det inte kan vara utifrån kommande regler och idéer 

45  Det här kan missförstås. Vi vill inte säga att vi som medmänniskor kan och bör 
vara helgon. Moralisk kommunikation genom exempel innebär inte att den som 
kommunicerar måste vara felfri. Däremot är det viktigt att det syns hur man tampas 
med sina moraliska tillkortakommanden där de förekommer. 
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som är utslagsgivande då den unga människan skapar sitt eget liv. Det 
som kan förmedlas är närmast försök att få personer att se vad som 
tycks stå på spel. Här har vi velat visa att en beskrivning av människo-
relationer utifrån Løgstrup och (antydningsvis) Levinas ger oss begrepp 
och verktyg som hjälper oss att upptäcka sådant som vi knappast skul-
le se utan just de begreppen. Poängerna kan ofta bäst kommuniceras 
genom konkreta berättelser, för undvikande av abstrakta resonemang. 
Vid kommunikation genom berättelser är det inte likgiltigt vem som 
berättar. Kyrkans undervisning i sexualfrågor behöver kanske inte ske 

berättar uppfattas som hemmahörande i kyrkan. Och det har en betydel-
se hur han eller hon själv lever sitt liv.
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Kärlekens lag eller den naturliga lagen?
Biblisk moraltradition idag*

Slå på TV:n. Beroende på var du bor och hurudant antennsystem du har, 

-
derhållning, men i det totala utbudet möter vi en mängd olika livsfor-
mer och livssyner. Pluralismen kan ingen i Finland i dag komma undan. 
Denna mångfald gäller kulturella, moraliska och religiösa värden. Re-
ligionssociologerna talar om att vi västerlänningar för närvarande lever 
med ett smörgårdsbord av livssyner.

visar på en splittring också inom den evangelisk-lutherska kyrkan i 
Finland är frågan om homosexuellt partnerskap. Kyrkomötet lät hös-
ten 2003 två motsatta initiativ i ärendet förfalla. Det ena föreslog att 
kyrkomötet skulle förbjuda homosexuella som lever i partnerskap att få 
anställning i kyrkan. Det andra initiativet ville införa en form för kyrk-
lig välsignelse av personer som ingått partnerskap. Finns det alltså inte 
någon objektiv värde- och normgrund ens inom kyrkans egna ramar?

Den lutherska synen har i grunden varit optimistisk på den här punk-
ten. Skaparguden har insatt en lag i sin skapelse. Genom den lagen för-
enas alla människor av naturen i en gemensam syn på rätt och fel, gott 
och ont, både med tanke på individ och samhälle. Det här är grundidén 
i läran om den naturliga lagen.

I den här essän1 skall jag presentera ett sätt att förstå moralen som 
något givet med människans existens som samtidigt ifrågasätter ett 
tämligen utbrett sätt att förstå tanken på en naturlig lag. Man kunde se 
framställningen som ett nutida sätt att fånga in grundtanken med den 

*Ursrpungligen publicerad i M Hytönen (red.), Bibeln och kyrkans tro i dag. Syno-
dalavhandling Tammerfors: Kyrkans forskningscentrals publikationer 88. 2004, ss. 
178–195.
1  Med ”essä” signalerar jag att den vetenskapliga akribin inte på alla punkter är full-
ständig.
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2 
Den kritiska udden riktas mot en modern rationalistisk förståelse av den 
naturliga lagen. Samtidigt träffar kritiken en inomkyrklig tolkning av 
den naturliga lagen som följer ett liknande rationalistiskt mönster.

I kontrast till tanken att moral och etik (jag gör ingen skilllnad mel-
lan de två orden) primärt handlar om kunskap angående det som är 
objektivt rätt skall vi fördjupa oss i tanken att moral berör oss personligt 
på ett betydligt djupare sätt än i form av yttre kunskap. Det får sedan 
konsekvenser för hur vi kan förstå en naturlig lag, och vilken roll Bi-
beln och den kristna kärlekstanken kan spela.

Den naturliga lagen – fast innehåll 
eller något annat?

vad moral handlar om. Det ena är subjektivistiskt och anses leda till 
relativism, det andra är objektivistiskt och tänker sig att vi kan nå insikt 
i vad som är moraliskt rätt på ett generellt plan. Den moraliska objekti-
vismen innebär en kritik av en alltför långt driven pluralism. I moralen 
möter vi, tänker man sig, något som höjer sig över varje enskilt mänsk-
ligt sammanhang. Den kända teologen Hans Küngs försök att formulera 
en global etik är uttryck för en sådan syn.

Man utvecklar normativa teorier på rationell grund i form av utilitarsim 
eller kantianskt färgad regeletik. Det här ser vi t.ex. i de resonemang 
som förs i olika etiska nämnder som tillsatts, både inom den offentliga 
sektorn och i privata företag under de senaste decennierna. Den s.k. 
tillämpade etiken är ofta ett uttryck för denna syn på moral. Vi behöver 
gemensamma svar på vad som är rätt när det gäller eutanasi, provrörs-
befruktning, genetisk forskning. Vi behöver också moraliska svar på 
hur man gör rätt i det ekonomiska livet o.s.v. Då kyrkan inte längre 
generellt anses kunna stå för livets spelregler, måste man i dag komma 
fram till spelreglerna på något annat sätt. Startpunkten tas då vanligen i 
människan själv och hennes förnuft, eller eventuellt i värden som man 
uppfattar att föreligger som givna i naturen (så resonerar bl.a. endel 
djur- och naturetiker). 

2  Se Raunio 2004.
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Tanken att moralen handlar om en given ”lag” angående vad som är 
rätt och fel svarar troligen också mot en utbredd uppfattning inom den 
evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Läran om en naturlig lag, som 
vi möter i olika tappning inom romersk-katolsk, luthersk och reformert 
tradition, tolkas ofta i denna riktning

Vid sidan av de två synsätt som vi ovan mött (subjektiv relativism 
och objektivism), framträder i dag allt mera tydligt ett helt annat sätt att 
närma sig moralen. Man kunde se det som en senmodern  reaktion på 
såväl en moralisk relativism, som på den moraliska objektivism som i 
rationalistisk form utvecklats efter upplysningen. 

Under modern tid har det hela tiden funnit en intellektuell protest 
mot den rationalisering av moral som ägt rum. Vi möter den framför 
allt på kontinenten i romantiken, hos Friedrich Nietzsche, i 1900-talets 
existentialism och i fenomenologiskt tänkande. Under senare delen av 
1900-talet kommer ett nytt inslag med en renässans för aristotelisk dyg-
detik. En viktig person i denna utveckling är Alasdair MacIntyre, pro-

för MacIntyres tänkande.3

I boken Bortom humanismen. En studie i kristen etik (2003) ger 
Uppsala-professorn Carl-Henric Grenholm en god överblick över de 
viktigaste argumentationsformerna i aktuell teologisk etik. Han konsta-
terar bl.a. för egen del att det genom, vad han kallar, den postmoderna 
kritiken av moderniteten blivit tydligt att läran om den naturliga lagen 
i traditionell tolkning inte längre är gångbar. Man kan inte utgå ifrån en 
allmänmänsklig etik som skulle förena mänskligheten, konstaterar han. 
Etiken är alltid kontextuell. En följd av det är att kristen etik på något 
sätt måste stå för en egen etik.4

Vi skall i det följande koncentrera oss på två andra teologiska etiker 
som vardera kan placeras in bland senmoderna kritiker av en rationalis-
tisk förståelse av den naturliga lagen. (Jag använder uttrycket ”senmo-
dern” för att understryka att det inte handlar om ett totalt avståndstagan-
de från alla drag i traditionen från upplysningen.) De resonerar på ett 
litet annat sätt än Grenholm. De två tänkare vi skall bekanta oss med är 
den danska lutherska teologen Knud E Løgstrup och den amerikanska  
3  En antologi med texter ur denna krets, översatta till svenska utkom 2001. Se Back-
ström-Torrkulla.
4  Grenholm 2003, 206–210.
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teologen Stanley Hauerwas, som i dag (2004) är medlem av metodiskt-
kyrkan. Løgstrup bygger på fenomenologisk tradition. Hauerwas dekla-
rerar att han tagit starka intryck av Wittgenstein. Vi skall börja med att 
bekanta oss med Løgstrup.

Det mänskliga mötet

5 En orsak kan vara att hans grund-
läggande etiska arbete Den etiske fordring (1956) länge fanns tillgäng-
ligt endast på danska av de nordiska språken. Den översattes till svens-
ka först på 1990-talet. Idag är den översatt till engelska och utgiven 
med förord av den ovannämnda Alasdair MacIntyre. Løgstrup har en 
stor betydelse för teologisk etik såväl i Danmark som i Norge, och del-
vis också i Sverige. Hans tänkande har upplevt något av en renässans 
från 1980-talet framåt.

Orsaken till det ökade intresset för Løgstrup kan bero på för det för-
sta att han försökte närma sig moral utan kristna förtecken. För det an-
dra är han intressant på grund av sin kritiska distans till de förhärskande 
normativa teorierna (utilitarism och pliktetiska resonemang).

Resonemanget hos Løgstrup är tämligen enkelt. Han tar sin utgångs-
punkt i vardagens konkreta möten mellan människor. Tilliten blir här 
ett grundläggande fenomen. I ett möte mellan två personer visar vi nor-
malt en spontan tillit och öppenhet mot varandra. Tilliten som något 
grundläggande i våra relationer går tillbaka ända till spädbarnets första 
kontakter med omvärlden. Tillit förbyts i missstro först sedan vi erfarit 
något som rubbar tilliten. I vuxenlivet är vi förstås olika rustade på 
denna punkt, beroende på vilka livserfarenheter vi haft. Men i varje 

I ett vanligt samtal visar sig tilliten t.ex. i att vi (normalt) litar på att 
den andra inte ljuger. När vi frågar en främmande människa i en främ-
mande stad om vägen till närmaste kyrka, så litar vi på att hon, ifall hon 
svarar, talar sanning. Vi utgår inte ifrån att hon skall leda oss vilse. Det 
här är uttryck för den spontana tillit Løgstrup pekar på. 

För moralförståelsen ligger det centrala i hur den andra reagerar på 
denna tillit. När en medmänniska möter mig med öppenhet, så innebär 

5  En enda doktorsavhandling är skriven om honom i Finland, se Ewalds 1993.
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det ett krav på mig att leva upp till det förtroende den andra visat. Kra-

som är inbakat i den relation som uppstått i och med själva mötet – vare 
sig de inblandade vill det eller inte. Kravet är inte en konsekvens av 
någon moralisk regel. Bakom denna relation och det som där visar sig 
kommer vi inte, vare sig med moraliska teorier eller rationella resone-
mang, hävdar Løgstrup. 

så är vi också insatta i ett nätverk av krav som ingen behöver uttala, 
men som utmanar oss. Hur jag svarar på den utmaningen gör mig till 
den människa jag är, med den karaktär jag har. Ansvaret vilar i hög grad 
på varje enskild. Det är situationsbundet. Det förutsätter en stor lyhörd-
het och känslighet hos oss alla när vi ställs inför omgivningens tysta, 
etiska krav på oss. Medmänniskan är närvarande i kraft av sin egen 
unika person. Och hon bör respekteras i denna egenskap.

Nu lever och reagerar man ju inte enbart på en enskild medmänniska 
eller i ett i övrigt kulturellt och värdemässigt vakuum. Man reagerar 
också på intryck man får via t.ex. massmedia. Och i de konkreta situa-
tionerna är man alltid närvarande som just den människa man är, med 
den uppväxt, utbildning och livssyn som är ens egen. Och allt det man 
bär med sig påverkar också hur man uppfattar olika situationer och de 
krav som mötet med andra människor ställer. Det betyder bl.a. att det 
inte saknar betydelse att man som kristen lever i en kristen tradition.

Det ansvar som Lögstrup aktualiserar kan förverkligas på många 
-

sonemanget blir därmed ett kritiskt avståndstagande från den sortens 
human etik som ser moralens poäng i en uppsättning universella mo-
raliska regler som ger möjlighet till färdiga lösningar på våra problem. 
Därmed blir det traditionella naturrättstänkandet ifrågasatt. Moralen 
kan inte härledas från ett yttre regelverk. Hur skall vi då komma vidare? 
Leder inte synsättet till en situationsetik, där allt riskerar att okontrol-

I följande avsnitt skall vi bekanta oss med Hauerwas. Dennes tänk-
ande går väl att förena med Løgstrups, trots att han närmar sig moralen 
på ett litet annat sätt. Han tar också ett ännu mera markerat avstånd från 
vad han kallar utlitaristiska och formalistiska (kantianska) moralteorier. 
Han fördjupar ytterligare förståelsen av att moralen inte kan förstås an-
nat än i det konkreta livet. Relativismen bemöter han genom att peka 
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på den betydelse det sociala sammanhanget och traditionen har för den 

Rösten från Texas

Stanley Hauerwas (född 1940) härstammar från Georg W Bush hemstat 
Texas. Han är en av de mera kända och också mera omdiskuterade nu 
verksamma teologiska etikerna i USA. Han har mer energiskt än många 
andra försökt formulera en lösning på den kristna etikens problem i en 
pluralistisk värld. Han förkastar den rationalistiska, liberalt-humanis-
tiska traditionen som en gemensam nämnare för en universalistisk etik. 
Och han underkänner ett objektiverande resonemang i en kristen etik. 

Hauerwas har kritiserats för att han utvecklar en etik som blir exklu-
siv. Man menar att han formulerar en moral som gäller enbart inom en 
snäv kristen sfär. Den kritiken möter vi t.ex. i Grenholms ovan nämnda 
bok, men också hos den amerikanska etikern Jeffrey Stout. Kritikerna 
hävdar att Hauerwas får svårt att att kommunicera  med människor ut-
anför den egna kyrkliga kretsen. Bl.a. Robin Gill (Storbritannien) häv-
dar att Hauerwas’ exklusivism blivit allt tydligare mellan 1970- och 
1990-talen. Man kritiserar vidare Hauerwas’ position för att den utgår 
från en idealiserad bild av kyrkan och en demonisering av den sekulära 
kulturen.

Såvitt jag kan bedöma uttrycker denna kritik huvudsakligen ett miss-
förstånd av poängerna i Hauerwas position. Jag hoppas det skall bli 
tydligt av det följande.

Jag kommer enbart att ge en skissartad bild av Hauerwas tänkande 
för att få fram några centrala drag i hans position.6

Problemet med kritiken av Hauerwas är, som jag ser det, att kritiker-
na tycks utgå ifrån att etik skall erbjuda färdiga regler och innehållsliga 
principer för hur man bör leva för att leva rätt. Därmed närmar man sig 
moral med helt andra förutsättningar än vad Hauerwas gör. 

Men vad annat kunde etik handla om? Är det inte just en bedöm-
ning av våra handlingar som är etikens uppgift? Ja, skulle väl Hauerwas 
säga. Men en handling är en komplicerad sak som inte går att behandla 
och bedöma på ett generellt sätt oberoende av handlingens konkreta 

6  Frågan om en eventuell förändring i betoningar under årens lopp lämnar jag utanför 
mitt betraktande.
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sammanhang. Bedömningen är också en fråga om vem som skall be-
döma och varför man skulle ha anledning att ta ställning. Som vi skall 
se sker moraliska bedömningar, enligt Hauerwas, i första hand i första 
person.

Hauerwas etik betecknas både av honom själv och av andra som 

frågan. Det enda vi här tar fasta på är att en dygdetik fokuserar på det 
handlande subjektet och dess karaktär, inte på yttre handlingar och nor-
mativa principer oberoende av det konkreta sammanhanget (såsom i en 
deontologisk pliktetik), inte heller på resultatet av handlingen (såsom i 
en utilitaristisk etik).

Härmed tar Hauerwas också kritiskt avstånd från den sida av kristen 
tradition i nutid som kunde tala om ”Bibelns tidlösa lära” eller ”kyrkans 
traditionella etiska undervisning” när man därmed avser ett fast, objek-
tivt och en gång för alla givet innehåll.

En god bild av hur Hauerwas resonerar får vi i hans bok The Com-
munity of Character. Toward a Constructive Christian Social Ethic från 
år 1981.

En viktig fråga i moralförståelsen är hur vi människor utvecklar vårt 
moraliska jag. Hauerwas lyfter fram att moralisk utveckling har att göra 
med hur vi förstår talet om vår karaktär och dess roll i våra liv. Det 

handlar om hurudan människa jag är och vill vara. Att växa moraliskt 
är att växa till i medvetenhet om sig själv i relation till andra. Hauerwas 
försöker lyfta fram och ytterligare fördjupa de insikter som hör ihop 
med att vi accepterar denna bild av vår existens.

Vi lever, menar Hauerwas, alla i en historia (berättelse). Genom att 
den inbegriper oss själva är den egna historien delvis unik för var och 
en. Att leva i en sann historia innebär att vi försöker placera in det liv 
vi levat, och lever, i ett sammanhang där alla bitar får plats och blir  be-
gripliga. Jaget består av en historia. Och den historien är ingenting som 
vi godtyckligt kan besluta oss för. Den måste uppta det som är centralt 
i våra liv i en sammanhängande berättelse. Och det mesta i våra liv har 
vi mött oberoende av vår egen vilja. Vi har inte själva valt vår egen 
historia.

Detta s.k. narrativa sätt att förstå vår moraliska verklighet har kri-
tiker ofta försökt bemöta med att det leder till en relativism. Var och 

utanför den. Denna kritik är bestämd av en förutsättning som t.ex. Hau-
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erwas hävdar att är falsk, nämligen tanken på en objektiv måttstock 
i den mening som kritikerna av narrativ förståelse tänker sig. Dessa 
kritiker7

formuleras universellt oberoende av varje konkret liv och sammanhang. 
Också mycket i den inomkyrkliga förståelsen av luthersk lagförståelse 
kan vara färgat av denna moderna rationalism. En sådan tolkning av 
luthersk tradition företräder en, enligt Hauerwas, falsk bild av våra mo-
raliska möjligheter. 

Sammanhang i livet ges i berättelsen

För att konkretisera hur relationen mellan karaktären (jaget och dess 
självbild) och berättelsen fungerar berättar Hauerwas en historia ur sitt 
eget liv.

Han kommer från relativt enkla förhållanden i mellanvästern. Hans 
far var hantverkare. Fadern jobbade hårt för att han,  Stanley, skulle få 
möjlighet att utbilda sig och nå ett bättre liv än föräldrarnas. Hauerwas 

akademisk teolog, inte präst), kom att fjärma honom från föräldrarna 
alltmera.

En gång, det var under hans andra studieår, när han med sin hustru 
var på besök i föräldrahemmet, hämtade  hans far fram ett gevär som 
han själv byggt in i minsta detalj och nu fått färdigt. Det var ett fantas-
tiskt vackert ting, gjort med den skickliga hanterverkarens hela omsorg 
och kärlek.

Hauerwas konstaterar 20 år senare med sorg i hjärtat hur han reage-
rade på detta gevär. Han hade just läst etik och tyckte han måste visa 
sig på styva linan. Så han sade: ”Du förstår väl att det inte dröjer länge 
innan vi som samhälle är tvungna att ta alla dessa tingestar bort ifrån 
er folk!”

Yttrandet i sig kunde försvaras utifrån en rad goda etiska och so-
cialpolitiska teorier. Hauerwas hade alltså ”rätt” om vi utgår ifrån att 
dessa teorier är det som avgör vad som är (moraliskt) rätt eller fel. Ändå 

i hans ”moraliska utveckling”. Han hade inte den mognad som krävdes 
för att reagera riktigt på den ytterst värdefulla gåva han stod i beredskap 

7  Till dem hör största delen av den moderna rationalistiska naturrättstraditionen.
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att få. Han konstaterar nämligen retrospektivt att vad fadern signalerade 
var: ”Detta har jag gjort åt dig som ett tecken på hur mycket du betyder 
för mig.”

Genom att reagera i enlighet med vad han tyckte var en generell etisk 
princip, kom Hauerwas ytterligare att fördjupa klyftan mellan sig och 

för att kunna införliva föräldrarna och deras livshistoria i den. Och han 
konstaterar  att problemet inte hade att göra med vilken normativ etisk 
teori han valt.

-

owed my parents while seeing that I am and was independent of them.8

Denna berättelse pekar på hur vårt moraliska liv är inbäddat i konkreta 
relationer. Bilden bekräftar huvudpoängen i Løgstrups beskrivning av 
det moraliska kravet. En medmänniska (fadern) öppnade sig för Hauer-
was men denne levde inte upp till det tysta krav som han ställdes inför. 
Men berättelsen har en vidare betydelse, enligt Hauerwas. Den förenar 
det förgångna med nuet för honom som person.

Om man enbart betonar den handlande själv och dennes förutsätt-
ningar, så kunde man bortförklara den unga teologiestuderandes bete-
ende med att han inte förstod bättre, konstaterar Hauerwas. Den unge 
Hauerwas borde i så fall inte kunna ställas till svars. Hauerwas medger 
att han försökt att komma undan minnet bl.a. på detta sätt. Men han ser 
sådana förklaringar  som frestelser. Han hävdar att han med sitt eget 
jag hela tiden måste ta ansvar för vad han gjort. Också om han kunde 
beskriva tidigare handlingar som något han inte kunde göra något åt när 
de skedde, så är han ändå tvungen att kännas vid dem som sina egna 
handlingar när han blickar bakåt. I annat fall förlorar han möjligheten 
att uppfatta sig som  en hel person i nuet.

Vad Hauerwas tycks säga är, att han behöver en livshistoria som 
täcker hela hans liv, med de episoder han minns, på ett sådant sätt att 
han kan leva med dem. Hans moraliska karaktär kommer i sin tur fram 
i det sätt han skapar mening i sitt liv som helhet, vad han uppfattar som 
tillkortakommanden och moraliska nederlag, vad som framstår som ut-
tryck för vem han vill vara o.s.v.

Our ability to make our actions our own – that is, to claim them as cru-
cial to our history – even those we regret, turns out to be a necessary 

8  Hauerwas 1986,147
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condition for having a coherent sense of self – that  is our character. But 
such a coherence requires a narrative that gives us the skill to see that 
our freedom is as much a gift as it is something we do.9

Med den sista meningen understryker Hauerwas, enligt min tolkning,  
att vi i vårt handlande hela tiden är insatta i sammanhang som är givna. 
Dem kan vi inte välja, eller ta oss ur och förneka. Vår frihet är därför 
hela tiden relativ i förhållande till dessa givna sammanhang. Därmed 
är villkoren för mig att handla, annorlunda än för mina arbetskamrater, 

andra än de var för personer under tidigare historiska epoker. Därför 
kan inte heller etiska regler uppfattas som tidlösa på ett meningsfullt 
sätt. Att försöka förstå dem så skulle vara att upprätthålla en illusion. 

Ifall man överger tanken att moraliska frågor skall behandlas som 
teoretiska problem som får en objektiv lösning genom rationella slut-

-
gor. Här kommer berättelsen (det narrativa) in. Moralfrågor behandlas 
språkligt, inte i första hand genom normer och kalkyler, utan genom 
berättelser som lär oss att se,  inåt (det egna livet som en helhet), men 
också utåt (var de moraliskt viktiga utmaningarna möter oss).

I det aktuella exemplet menar Hauerwas att berättelsens betydelse 
ligger i att den fungerar som det meningsbärande element där bitarna  
i ens personliga liv skall passa in. Den moraliskt sensitiva kommer, 
genom att på något sätt göra upp med tidigare tillkortakommanden, att 
försöka nå fram till en helhetshistoria av det egna livet som han kan 
leva med i nuet. 

Hauerwas lämnar här öppet huruvida det är möjligt för vem som 

själv i nuet, medveten om sitt förgångna. Men hans poäng tycks vara att 
det hör till den mänskliga existensen att en berättelse krävs för att man 
skall ha en karaktär som är hel.

9  Hauerwas 1986, 147.
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Kristen tradition och Bibelns roll

För egen del lever Hauerwas mitt uppe i ett kristen sammanhang. Och 
där tänker han sig att han möter en berättelse  som förmår skapa mening 
i varje liv, också det mest moraliskt korrupta.

Det är viktigt för våra liv som moraliska varelser att vi lär oss be-
rättelser som hjälper oss att hålla bilden av oss själva hel. Berättelser-
na skall ge oss ett sätt att placera in oss själva i förhållande till andra 
människor, till samhället och till världen i stort. Berättelserna lär vi oss 
genom att leva i en tradition, enligt Hauerwas.

Sålunda blir traditionen ett viktigt element för varje människa, en-
ligt Hauerwas. Varje jag är beroende av sina relationer till andra för att 
kunna bli ett självständigt jag. Och dessa relationer lever och fungerar 
inbäddade i traditioner, och i traditionens berättelser. Men var och en av 

-
anför-perspektiv, ingen universell utsiktspunkt bortom varje berättelse, 
som kunde ge oss sanningen. Sanningen möter vi mitt i det samman-
hang där vi själva ingår som  en del. Och den moraliska sanningen har 
i första hand att göra med en själv. Det är en sanning i första person, 
skulle jag vilja säga. (Hauerwas använder inte det uttrycket.)

Hauerwas skriver att en kristen inte har kunskap om sanningen. Hon 
skall vara sanningen, leva i den. Vad Hauerwas enligt min uppfattning 
menar är att man är personligt involverad i och engagerad av det som 
man förfäktar som moraliskt sant. Det avspeglar därmed ens person, 
ens karaktär. Det är inte fråga om kunskap i en yttre teoretisk mening. 
Man kunde kanske tala om existentiell kunskap.

Den kristna traditionen lever med de bibliska berättelserna. Bibeln 
hör ihop med den kristna existensen. Men med Hauerwas utgångspunk-
ter så kan inte Bibeln förstås som en lagbok. Dess betydelse  i det mo-
raliska livet är att den genom de olika berättelserna lär oss att se på ett 
nytt sätt. I boken Resident Alians. A Provocative Christian assesment of 
culture and ministry for people who know that something is wrong. (till-
samman med William H Willimon, 1989) pekar författarna bl.a. på Jesu 
bergspredikan. Författarnas huvudpoäng är att Jesus där tycks lära ut 
ett  från omgivningen avvikande sätt att se, inte att han skulle formulera 
nya yttre regler. De ser bergspredikan som ett sätt att beskriva hurudan 
Gud är. Och denna beskrivning tillhandahåller oss med ett perspektiv 
på hur livet kan levas. Att vända andra kinden till är t.ex. inget recept 
för att få livet att fungera bättre (något som rationell etik eftersträvar). 
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Att vända andra kinden till är helt enkelt att leva som Gud lever i förhål-
lande till världen när han söker försoning i och genom Kristus. 

Samtidigt möter vi hos Hauerwas ett betonande av kyrkan som en 
gemenskap (Guds rike) där ett sant mänskligt liv förverkligas på ett 
synligt sätt. Han har inga illusioner om att ett sant mänskligt liv skulle 

drag av exklusivitet hos honom. Han kan skriva om kyrkan som en 
koloni mitt i en främmande värld. Detta drag har gjort att Hauerwas har 
kritiserats för att han gör kristen moral till en ghettomoral.

Kritiken tycks igen missa en viktig poäng i det Hauerwas vill säga. 
Enligt min tolkning vill han säga följande: Vi lever i en pluralistisk 
värld och kultur där det blir allt mera uppenbart att moral inte kan hand-

att komma vidare i moralfrågor, än genom att fördjupa sig i vad man 
möter i det egna livet och vad man fått med sig för vägkost genom den 
tradition (de berättelser) som man har genom uppväxt, utbildning och 
personliga erfarenheter. För en kristen är det kristna sammanhang man 
är insatt i centralt. Som kristen lever man av berättelserna om Gud som 
är kärleken. Dessa berättelser tillhandahåller inte ett färdigt normsys-
tem  som det gäller att tillämpa. Men de tillhandahåller ett meningsfullt 
mönster med vars hjälp man lär sig se medmänniskan och samtidigt får 
en rätsida på sitt eget  liv och sin egen karaktär. 

Men den karaktär som blir synlig i ens sätt att vara, den är offentlig 

rad handlingar som är helt privata – och som därför berör enbart den 
enskilde själv). Det betyder att hur enskilda kristna väljer att handla, 
och hur den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland väljer att handla, ge-
nom kyrkomötet, biskopsmötet, kyrkostyrelsen, i enskilda fösamling-
ars beslutande organ m.m., ger upphov till handlingar som avspeglar 
karaktären, den etiska halten, hos dem som handlar. Huruvida den bild 
som därmed växer fram kan uppfattas ha kärlekens ansikte, är sällan 
beroende av hur handlingarna ter sig i ljuset av bestämda regler eller 
teorier om vad kärlek är. Människor har förmåga att urskilja kärlek och 
skilja den från andra fenomen på ett helt annat sätt än genom att slå 
upp i regelböcker för att kontrollera  om det är i enlighet t.ex. med de 
bibliska buden.

I bästa fall kan kyrkan och dess medlemmar bättre än andra 
människor leva ut ett kärleksfullt liv. Gör de det så är det sannolikt att 
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omgivningen kommer att reagera och fråga sig vilken källan till denna 
kärlek och godhet är. Om och om igen betonar Hauerwas betydelsen av 
exemplets makt.

The Sermon, like the rest of scripture, is addressed neither to isolated 
individuals nor to the wider world. Rather here are  words for the colo-

will shine in all its glory. So there is nothing private in the demands of 
the Sermon. It is very public, very political, very social in that it depicts 
the public form by which the colony shall witness to the world that God 
really is busy redeeming humanity, reconciling the world to himself in 
Christ.10

Jag tolkar det här så, att det budskap som berspredikan handlar om är 
universellt. Men det blir verklighet endast i den utsträckning som folk 
faktiskt tar texten till sig och det blir en del av deras liv. Adressat blir 
man först när man faktist gör bergspredikan till en del av sitt liv.

Hauerwas skriver att bergspredikans nya sätt att förstå vad det vill 
säga att leva ihop som människor är något som förverkligas i kyrkan. 
Här kan han eventuellt, utifrån luthersk teologi, kritiseras för att inte se 
att också kyrkan och de kristna lever under oförmågan att vara fullkom-
lig. Jag tror dock att Hauerwas kunde bemöta denna kritik med att det 

inte en facit, som vi antingen lever upp till eller så inte. Vi har endast 
våra begränsade liv där vi varje ögonblick handlar med och i förhållan-
de till vår omgivning. Dessa liv kan vara färgade av att bergspredikan 
är en viktig text för oss. Men vad detta konkret kan betyda i bestämda 
situationer, det kan ingen formulera på förhand. Det möter enbart i kon-
kret liv. Och livet är i varje ögonblick en utmaning för var och en av oss. 
Vad Hauerwas gör är att han inskärper betydelsen av den utmaningen

Man kunde också förstå Hauerwas formulering så, att den sanna kyr-
kan är närvarande i de gemenskaper (och de ögonblick) där man ser att 
ett liv fungerar i enlighet med bergspredikan. Så blir bergspredikan en 
grund för självprövning i varje gemenskap som vill kalla sig kristen.

Hauerwas har också kritiserats för att hans kontextuella etik inte gör 
rättvisa åt den kristna skapelsetanken. Möjligheten till kommunikation 
utanför ”kolonin” skulle vara beskuren. Kritiken gör inte rättvisa åt 
Hauerwas resonemang. I en av Hauerwas mest kända och grundläggan-
de böcker, The Peacable Kingdom från 1983, understryker han visser-
ligen tanken på att kristet moraliskt liv sker i bestämda sammanhang. 

10  Hauerwas-Willimon 1989, 92.
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Och kyrkan representerar ett ofrånkomligt sammanhang för den kristne. 
Men det betyder inte att den kristne inte hela tiden också lär sig av andra 
människor. Och Hauerwas argument för detta är att alla människor en-
ligt kristen tro lever i Guds värld. Etiken blir till i vårt liv med varandra 
och i vårt möte med för oss okända människor.

Jag startade min framställning med att hävda att grundtanken hos 

det här sättet har kanske inte alltid med kraft förts vidare i den efter-
följande lutherska traditionen. Jag läser i alla fall t.ex. Antti Raunios 
tolkning av den gyllene regeln hos Luther i det här ljuset. Att beto-
na den gyllene regeln som skapelsens lag, som den naturliga lagen, är 
egentligen att sätta en ny innebörd i ordet ”lag”. När man talar om kär-
leken som lagens uppfyllelse, så är det egentligen inte fråga om en yttre 
lag som utifrån tvingar människan till något. Kärleken är spontan och 
omotiverad. Den syn på moralen och dess plats i människans liv som 
därmed växer fram rimmar illa med den moderna föreställningen om 
en objektiv morallag som det gäller att nå kunskap om för att därefter 
följa. Istället handlar det om något mycket mera subtilt. Det goda visar 
sig i våra gärningar. Och våra gärningar är goda när de är färgade av 
kärlekens blick och perspektiv.

Det här innebär att ingen utifrån kan slå fast hur en annan människa 
konkret skall leva. Varje människa skall själv leva och ta ansvar för 

i dennes livsprojekt. Det här betyder dock inte en underkastelse under 
den andras konkreta val. Jag får vägra stöda den andra om jag anser att 
han satsar fel eller står i beråd att göra något orätt. Och därmed avslöjar 
jag hurudan människa jag är. Hurudan människa jag är kan i sin tur få 

och övertygande. Moral lever sålunda i en ständig växelverkan mellan 
karaktärer – inte i ett teoretiskt rum där man funderar över abstrakta 
principer. Men också denna bild gör anspråk på att vara allmänmänsk-
lig, och i den bemärkelsen ett uttryck för en ”naturlig lag”.

Avslutning: utmaningen i partnerskapet

Hauerwas har en lång rad artiklar och essäer där han diskuterar aktuella 
moraliska problem. Han tar bl.a. upp också frågan om homosexualitet. 
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Hans utgångspunkter får honom att förhålla sig öppen t.ex. inför frågan 
om ett eventuellt äktenskap mellan personer av samma kön. Hauerwas 
försöker ockå här lyfta fram nya sätt att se. Han faller inte tillbaka på 
ställningstaganden som nås utifrån konkreta normer och principer.

När han skall bidra till denna diskussion, så aktualiserar han det sam-
hälle där frågan om homosexualitet kommit på dagordningen. Rubriken 
för den essä där han diskuterar äktenskap och homosexualitet är ”Att 
göra motstånd mot kapitalismen”. Individualismen i vårt västerländska 
samhälle slår sönder varje gemenskap, menar han. Det konsumtions-
mönster som det kapitalistiska samhället förutsätter, kräver kortvariga 
människorelationer. Vidare har det moderna kapitalistiska samhället 
gett oss föreställningen om sexualiteten som ett något som man kan ta 
fram och studera och diskutera lösgjort från allt annat. Detta hör sam-
man med en livsform där tillfälliga sexuella förbindelser ges ett stort 
utrymme. Hauerwas närmar sig alltså homosexualiteten genom att peka 
på och problematisera denna sida av den västerländska kulturens syn på 
relationer mellan könen.

Han stannar inte vid en ytlig analys av en enskild handling (en ho-
mosexuell könsakt) utan ser det viktiga i att undersöka hurudant det 
samhälle är där en rad olika sexuella mönster växer fram. Hans mot-
bild mot lösa förbindelser är den traditionella kärnfamiljen. Just denna 
kärna är i dag hotad av kapitalismen, konstaterar han. I det läget kan 
kyrkan lyfta fram trohet, kärlek och fostran av följande generation som 
den livsform som har traditionens tyngd bakom sig.

Allt det här ger förstås inget entydigt svar på frågan om homosex-
ualitet kan Hauerwas konstatera. Men det kan befria från låsta sätt att 
diskutera ämnet. Han är själv väldigt villrådig och slutar sin essä på föl-
jande sätt. Efter att ha tagit avstånd från ett totalt fördömande av utövad 
homosexualitet fortsätter han:

I do not pretend, however, that what I have said here will please those 
who want the church to acknowledge gay relationships as marriage. I 
confess my own bewilderment about what can or should be said as a 
policy. In the meantime I know my life and my church’s life are en-
riched by members of the church who tell me they are gay. I care deeply 

I am not sure if that makes me pro- or anti-homosexual.11

11  Hauerwas 2000, 51.
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Jag skall avsluta min essä med att fundera kring några drag i behand-
lingen av partnerskapsfrågan i den evangelisk-lutherska kyrkans kyr-
komöte.

I en avvikande åsikt till konsitutionsutskottets betänkande som ut-
mynnade i ett förslag till att de två initiativ, som jag redogjorde för i 
början av essän, skulle förfalla, vill undertecknarna försvara en avvi-
sande hållning till all form av utövad homosexualitet. De motiverar det-
ta bl.a. genom att hänvisa till en tidlös morallära och de kräver bindande 
regler mot partnerskap. 

De synsätt som vi mött hos Hauerwas och Lögstrup innebär att den 
förutsättning som ett sådant resonemang vilar på framstår som en illu-
sion. Illusionen ligger i själva föreställningen att moralfrågor kan för-
väntas ha slutgiltiga svar i den form som undertecknarna föreställer sig.

En moralsyn som betonar det mänskliga mötet, den handlande själv 
och dennes karaktär som det primära i moralfrågor, leder till ett sätt att 
beskriva en diskussion kring homosexualitet där tidigare normer och 
regler får en undanskymd plats. Betoningen av varje aktör själv, innebär 
att den som t.ex. i en kyrkomötes debatt tror att han/hon yttrar sig om 
vad som skall gälla för andra människor (människor med avvikande 
läggning) i själva verket inte förmår göra något annat än uttrycka sin 
egen inneboende moraliska karaktär. Om någon säger att homosexuel-
la, som lever ut sin sexuella läggning, inte har någon plats i lyrkan, så 
ger detta uttalande närmast information om den moraliska hållningen 
hos den som yttrar det. Uttalandet ger en bild av den personen, inte 
av eventuella homosexuella systrar och bröder. Ingen kan för egen del 
gömma sig bakom hänvisningar till tidlösa bud eller teoretisk kunskap 
om vad som är Guds vilja.

Det som har moralisk tyngd är då inte vilka principer man säger sig 
hylla och hur man vill få kyrkomötet att besluta i ljuset av dem. Det mo-
raliskt vägande är vad ens agerande i kyrkomötesbehandlingen säger 
om hurudan människa man är och vill vara.

Om man säger nej till initiativet om kyrklig välsignelse för homosex-
uella par som lever i partnerskap, så visar man att man är en människa 

-
ga hinder i vägen för Guds välsignelse av dessa människor. Samtidigt 
signalerar man att dessa inte är välkomna i den kyrkliga gemenskapen. 
Att, å andra sidan, säga nej till ett initiativ som vill förbjuda kyrkligt 
anställda att leva som homomsexuella i partnerskap, är att visa att man 
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lever sitt liv på detta sätt.
-

tärsdrag som kan uppfattas som kärleksfulla eller inte. Samtidigt tror 
jag få människor har några svårigheter att bedöma vilken av de ovan 
nämnda hållningarna som lättare går att förena med det vi normalt för-
står med kärlek. Och vad vi normalt förstår med kärlek är i vår kultur 
färgat av en lång rad berättelser. Många av dessa berättelser möter vi 
i Bibeln eller så har de sina rötter i den bibliska historien och i dess 
tal om den kärleksfulla Gud som skapat, frälst och upprätthåller denna 
värld.

Sluttes:12

I dagens pluralistiska kultur visar det sig att den västerländska tanken 
på en allmänhuman, för alla gemensam moral inte är möjlig i traditio-
nell utformning: som ett utifrån givet, innehållsligt bestämt regelverk. 
Den rätt vanliga kristna synen, att kristendomen sitter inne med tolk-
ningsnyckeln till detta regelverk, måste därför släppas. Det betyder inte 
att tanken på en moral som förenar mänskligheten samtidigt behöver 
släppas. Men den moral som blir aktuell är en moral som vi ofrånkom-
ligt lever mitt inne i genom att vara människor mitt i livet. Den ger sig 
till känna i varje möte mellan männsiskor. Den kunde beskrivas som 
det mänskliga livets inneboende krav på lyhördhet – kärlek. Biblens 
centrum kan uppfattas som de berättelser som gör oss uppmärksamma 
på just detta drag i våra liv.
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Tro och gärning i vår tid*

För en akademisk teolog är den teologiska fakultet man tillhör en viktig 
arena. Där för man fram sin teologiska position. Professor Inge Løn-
ning (sedan 1993 också hedersdoktor vid Åbo Akademi) har vid sidan 

Kirke og Kul-
tur som ett centralt språkrör. Jag skall därför i det följande ta min ut-
gångspunkt i ett ställningstagande av den teologiska fakulteten vid Oslo 
Universitet, publicerat i Kirke og Kultur nummer 4/51997. I det numret 
publicerades de norska teologiska fakulteternas svar på en rad frågor 
ställda till dem av en av det norska biskopsmötet tillsatt arbetsgrupp. 
Saken gällde de kyrkliga ställningstagandenas status och karaktär, med 

-
ren kom år 1997.1

Det är speciellt en passus i den teologiska fakultetens yttrande som 
jag vill stanna inför. Oslo-fakulteten skriver bl.a. följande ”Når rett-
ferdiggjørelsen legges til grunn for et kristent menneskesyn, klargjør 
det et kristent syn på personens identitet: du er ikke hva du gjør. Du 
er ikke summen av dine handlinger og egenskaper. At mennesket kan 
betraktes som skapt i Guds bilde, skyldes ikke en prestasjon, en iboende 
egenskap eller en fysisk attributt, men er en gave som mennesket bare 
kan motta i tro.”2. Detta yttrande fälls i samband med att textförfattarna 
vill slå fast lutherdomens syn på tro och gärningar, utifrån Confessio 
Augustana (CA) och Martin Luthers skrifter.

förstå förhållandet mellan kristen tro och ett moraliskt gott handlande. 
Min uppfattning är att utvecklingen både i samhället och inom moral-

början av detta århundrade gett oss nya ramar för en diskussion kring 
det här. Jag vill därmed följa andemeningen i Inge Lønnings råd i den 
inledande artikeln (”Fred i vår tid”) till det aktuella numret av Kirke og 

*Ursrpungligen publicerad i Menneskeverde. Festskrift til Inge Lønning. Oslo: Forlaget 
Press. 2008, ss. 339–356.
1  Hafstad 1997, 293–294.
2  Kirke og Kultur , 331.
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Kultur: ”For et fruktbart sammenlignende studium [av tre teologiske 
fakulteters høringsuttalelse] kan det likevel være et godt råd å la pre-
missene få større oppmerksomhet enn konklusjonene.”3

Vår senmoderna tid

Försommaren 1979 träffade jag Inge Lønning för första gången. Jag 
hade till och med glädjen att delta i en liten bjudning hemma hos paret 
Lønning. Det handlade om den s.k. baltiska teologkonferensen som det 
året var förlagd till Oslo. Det var en tid ännu präglad av modernitetens 
starka tro på vetenskaplig rationalitet, och temat för konferensen rörde 

mitt pågående avhandlingsarbete. Detta var också orsaken till att jag 

licentiatavhandling.
Sedan dess har arbetet att förstå den samtida utvecklingen åtminsto-

ne för mig betytt att man ser en brytning med en rad element i moder-
niteten växa fram. De senmoderna (eller som Zygmunt Bauman idag 

liquid/ moderna”) dragen i vår tid innebär att frå-

blev vuxna under 50–70-talen medvetet eller omedvetet haft (och har?) 
som utgångspunkt.

I moralförståelsen handlar denna brytning om att den strävan efter 
rationellt försvarbara etiska system och teorier som upplysningen förde 
med sig, blivit åsidosatt. Det har fr.a. skett genom en stark betoning av 
den handlande personens betydelse. Också på religionens område har 
det skett en uppenbar förändring. På 1970-talet var det rätt självklart att 

gällde gudstrons kunskapsteoretiska status. Också här visar sig bryt-
-

språket lever och kommer till bruk (’vad menar vi när vi talar om Gud’).
Båda dessa drag sammanhänger också med den snabba globalisering 

som tvingat fram en mångkulturell medvetenhet hos dagens ungdomar 
och vuxna. De starka inslag av kristen enhetskultur som ännu på 70-ta-

3  Kirke og Kultur , 292.
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let levde kvar i de nordiska samhällena har idag alltmera fått stryka på 
foten. Den förändrade synen såväl på könen som på samkönad sam-
levnad är ganska tydliga uttryck för denna förändring. Men också nya 
inslag av mycket konservativa former av religiositet är en följd av en 
ökad global rörlighet.

De två nämnda aspekterna i senmoderniteten, en förändrad moral-
förståelse och ett nytt sätt att förhålla sig till religiöst språk, skapar ett 

premisserna för att överhuvudtaget förstå en kristen moraluppfattning 
idag och hur kan en sådan uppfattning kommuniceras på ett allmän-
mänskligt plan (om allmänmänsklig kommunikation överhuvudtaget är 
möjlig)? Personligen har jag blivit alltmera övertygad om att en teore-
tiskt inriktad uppfattning av hur man kan kommunicera idag måste er-
sättas med en syn som ger utrymme åt kommunikation mera i handling 
än i ord. Det gäller såväl etik som religiös tro. I det följande skall jag 
antyda varför jag anser detta och vad jag tänker mig att det implicerar.

Den i luthersk teologi centrala frågan kring tro och gärningar kan 
hjälpa oss att få grepp om det här. Jag startar med vad Oslo fakulteten 
tycks säga i den ovan citerade passusen, för att sedan peka på andra 
aktuella resonemang kring frågan om homosexualitet och de homosex-
uellas ställning, och förutsättningarna för dessa. 

Min huvudsakliga poäng är att mycket i den teologiska etiken som 
utgångspunkt långt in i vår tid haft tanken att etiska frågor till sin na-
tur går tillbaka på objektiva frågeställningar. Människans kognitiva och 
rationella förmåga har därigenom blivit viktig i etik och moral. Därför 
skall dessa frågor, enligt denna utgångspunkt, behandlas på ett liknan-
de teoretiskt sätt som mera handfast objektiva, t.ex. empiriska, frågor. 
Jag kritiserar detta för att det riskerar att göra etiska frågor till externa 
frågor. Istället lyfter jag fram tanken att etiska problem alltid måste 
behandlas på ett sådant sätt att den som skriver eller talar om dem på 
något sätt är internt relaterad till det som avhandlas. Människan som 
moralisk varelse föregår människan som styrd av sitt förnuft och som 
en i den meningen rationell varelse. Detta får följder också för synen på 
gudstrons plats i etiskt tänkande. 
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Förutsättningar för en kristen hållning till 
homosexuella enligt Oslo-fakulteten
Oslo-fakultetens ställningstagande (i det följande ”Uttalelsen”) 
innehåller en rad för den teologiska etiken viktiga iakttagelser. Efter-
som det gäller att fastställa vad som borde gälla för den norska evange-
lisk lutherska kyrkan, tar man sin utgångpunkt i Confession Augustana. 
Man tar särskilt upp tre teman: Ecklesiologins och ämbetssynens plats, 
den reformatoriska skriftsynen samt relationen mellan tro och gärning-
ar (dogmatik och etik). Till sist besvarar man direkt de frågor som bi-
skopsmötets arbetsgrupp ställt. Jag koncentrerar mig på vad man säger 
om tro och gärningar.

Uttalelsen
VI, ”Om den nya lydnaden”. Därvid understryker man att den radikala 
nåden, fastställd i artikel IV, inte innebär att en troende kristen skulle 
strunta i att utföra goda gärningar. ”Det ligger altså fjernt fra den refor-
matoriske teologien å frata gjerningene enhver betydning i forbindelse 
med den kristne tro. Reformatorene var tvert imot opptatt av å gi gjer-
ningene deres rette betydning.”4

Uttalelsen konstaterar att tron enligt CA skall bära goda frukter. I CA 
VI sägs att goda gärningar påbjuds av Gud för nästans skull. Fakulteten 
sammanfattar en luthersk syn på följande sätt: ”Læren om rettferdig-
gjørelse ved tro alene skal ivareta nåden i Kristus som troens fundament. 
Den som vil legge et annet fundament, tilintetgjør evangeliet. Men ved 
å holde urokkelig fast på evangeliet som troens fundament sikres etter 
Luthers mening også kjærligheten i forholdet til nesten. Gjennom troen 
settes mennesket fri til å tjene sin neste. Derfor er det ikke troen som 
skal forsvares i etikken, men nestens ve og vel. Gjennom troen forhol-
der den kristne seg til Gud, gjennom kjærligheten forholder han seg til 
sin neste.”5

Kärleksbudet blir därmed det centrala i etiken. Det innebär i prakti-
ken en stor öppenhet i de konkreta ställningstagandena. Man konklude-
rar samtidigt att etiska ställningstaganden hör med till den kristna läran. 
Detta betyder att etiska ställningstaganden, enligt Uttalelsen, i vissa 
situationer kan bli en bekännelsefråga. Men det är viktigt att märka att 
denna status i så fall gäller betydelsen av att värna om medmänniskans 
bästa, inte om det rätta gudsförhållandet. I praktiken torde det innebära 

4  , 330.
5  , 332.
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att konkreta etiska frågor skall behandlas på ett öppet sätt, också om de, 
på grund av sin karaktär av att handla om andra människors väl och ve, 
kännetecknas av ett absolut åtagande som kan ge anledning att se dem 
som ”lärofrågor”.6 Människan som rättfärdigjord är en sak, människan 
som kärleksfullt handlande individ är en annan sak.

”Rettferdiggjørelsen rettferdiggjør ikke våre etiske resonnementer, 

om at vi kan ta feil. Vår identitet som kristne er ikke avhengig av at vi 
til enhver tid treffer det rette handlingsvalg. Men våre medmennesker 
er avhengige av at vi gjør det.”7

I Uttalelsens lösning av förhållandet mellan tro och gärningar får 
-

märt utifrån rättfärdiggörelsen. Detta är bakgrunden till den passus jag 
citerade i början av denna skrift. Jag upprepar citatet: ”Når rettferdig-
gjørelsen legges til grunn for et kristent menneskesyn, klargjør det et 
kristent syn på personens identitet: du er ikke hva du gjør. Du er ikke 
summen av dine handlinger og egenskaper. At mennesket kan betraktes 
som skapt i Guds bilde, skyldes ikke en prestasjon, en iboende egen-
skap eller en fysisk attributt, men er en gave som mennesket bare kan 
motta i tro.”8

Mot bakgrund av sitt grundläggande resonemang tar sedan Uttalel-
sen ställning till raden av frågor som ställts till fakulteten. Frågorna är 
dock så ställda att de egentligen endast inbjuder till klara ställningsta-
ganden av den som motsätter sig att homosexuella skulle ha en synlig 
plats i kyrkan (som anställda eller i form av en välsignelseakt för homo-
sexuella par). Uttalelsen är relativt försiktig. Också om det är underför-
stått att homosexuella skall ges plats i kyrkan, så konstaterar man expli-

i denna fråga, och att frågan inte kan göras till en bekännelsefråga.9 Vi 
skall därför följa upp det här genom att se närmare på en Oslo-profes-
sors sätt att utveckla resonemanget i Uttalelsen.

Frågan om människans identitet har Inge Lønnings kollega Kjetil 
Hafstad utvecklat vidare i sin bok Frihetens festning – så fast en borg? 
Kirke og samliv – hetero og homo (2000). Vissa av formuleringarna i 
Uttalelsen tycks gå igen i denna skrift. I Hafstads argumentation blir 
skillnaden mellan allmänmänsklig och kristen människosyn central. 

6  , 333–335.
7  , 335.
8  , 331.
9  , 347–349.
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-
ler summan av ärvda och tillägnade egenskaper, vilka visar sig i vårt sätt 
att vara. I kontrast till detta ställer han fram den ovan citerade passusen 
koncentrerat i konstaterandet ”du er ikke hva du gjør. Du er ikke sum-
men av dine handlinger og egenskaper.”10 Utifrån denna utgångspunkt 
tolkar han Bibelns tal om människan som Guds avbild. Också om han 
samtidigt betonar det nära sambandet mellan person och handling,11 så 
vill han, kanske ännu tydligare än Uttalelsen, skilja åt synen på en kon-
kret människa från värderingen av dennes konkreta handlingar. ”Hva 

-
nesket i troens lys, er å bruke en moralsk bedømmelse av menneskelige 

12 
Med sin lösning vill Hafstad uppenbarligen komma ifrån problemet 

att vi kategoriserar människor i olika grupper, t.ex. homo- och hete-
rosexuella, och därmed skapar indelningar som påverkar vår uppfatt-
ning av dessa som person. Hafstad för sina konkreta överväganden 
längre än vad Uttalelsen gör. Det behöver inte innebära någon olikhet 
i sak mellan dem som skrivit Uttalelsen och teologen Kjetil Hafstad. 
Dennes bok har en annan uppgift än den teologiska fakultetens yttran-
de. Hafstad vill uttryckligen diskutera rimliga teologiska positioner i 
debatten kring (homosexuellt) samliv. Han når fram till en uppfattning 
där homosexuellt partnerskap skall accepteras också inom kyrkan och 
av kristna. Också kyrklig välsignelse av partnerskap ser han som en 
möjlighet.13 Primärt motiverar han det med trosrättfärdighetens syn på 
människan: vi är acceptabla inför Gud hurudana vi än är. Därför måste 
vi också lära oss att acceptera varandra. Ledstjärnan för våra handlingar 
skall endast vara medmänniskans bästa. En sammanfattning av Haf-

Handlingene er imidlertid ikke bare uttrykk for hvem som handler. De 
må også måles i et annet parameter i moralsk henseende. Da er må-
lestokken i kristen moraltradisjon hvorvidt handlingene tjener nestens 
beste. På allment plan har vi her bare ett kriterium, kjærlighetsbudet.14

Med sin betoning av människan i trons ljus, kommer han nära en kristo-
logiskt eller en soteriologiskt färgad förståelse av människan. Detta är 

10  Hafstad 2000, 161.
11  Hafstad 2000, 162.
12  Hafstad 2000, 165.
13  Hafstad 2000, 14–15 samt 212–216.
14  Hafstad 2000, 221.
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ur min synpunkt ett intressant inslag. I slutet av sin bok bejakar han den 
grundtvigianska parollen ”människan först, kristen sedan”15 men hans 
resonemang tyder ändå på att han tänker sig en speciell kristen etik.

En röst från Sverige

I oktober 2007 utgav en arbetsgrupp tillsatt inom Svenska kyrkan en 
bok där en rad olika teologer utreder lutherska aspekter på äktenskapet 
i allmänhet och ett eventuellt äktenskap mellan personer av samma kön 
i synnerhet. Jag skall kort redogöra för ett inlägg i detta verk, skrivet av 
teologie doktorn Margareta Brandby-Cöster.

 Brandby-Cösters artikel har titeln ”Dogmatik och etik i samlevna-
dens reglering”. Också hon brottas med frågan om förhållandet mellan 
tro och moral i vår tid, med sikte på speciellt de homosexuellas situa-
tion. Väldigt långt bygger hon sin tolkning av den lutherska traditionen 
på Gustaf Wingren samt Knud E Løgstrup och några andra danska teo-
loger. Hon problematiserar på ett intressant sätt en utbredd förståelse 
av lag och evangelium inom luthersk teologi. Istället för att skilja åt lag 
och evangelium, så vill hon se dem (dialektiskt) sammanförda. Hen-
nes poäng är att ifall man ser lagmedvetandet som förutsättning för att 
man skall kunna förstå och ta emot evangeliet, så blir evangeliet till sin 
innebörd bestämt av lagen. Brandby-Cöster konkluderar i ett kraftfullt 
stycke:

När lagen [...] blir en möjlig moral, kan evangelium enbart bli en för-
-
-

telse av min godhet. En teologi som på ett sådant sätt centreras kring 
’lagen’ får problem med ’evangelium’.16

Livet skall enligt Brandby-Cöster tas emot som givet av Gud. Och livet 
innehåller radikala krav i vardagen. Dessa konkreta krav vill hon skilja 
från talet om plikt, moral och juridik. Lag i den betydelse som luthersk 
tradition talar om ”lag” är, i hennes tolkning, djupare förankrad i män-
niskolivet än yttre regler och samhälleliga lagar. Det mera djupt liggan-
de kravet innebär ”tvånget att ta emot livet som givet av Gud och upp-

15  Hafstad 2000, 220–225.
16  Brandby-Cöster 2007, 60.
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giften som bestämd av nästans faktiska behov. /–/ Lagen blir primärt 
det som tvingar mig att inse att mitt liv enbart kan levas som ett av Gud 
mottaget liv. Detta liv inrymmer samtidigt nästans krav på mitt liv.”17 

Brandby-Cöster vill alltså framhäva att den kristna förståelsen av de 
av Gud givna kraven som möter oss alla i livet, inte i första hand skall 

lagen, genom sitt första bruk, tvingar varje människa att leva sitt liv på 

något speciellt kristet färgat innehåll i ”lagen”. Det är visserligen Guds 
lag som vi möter på livets alla områden, eftersom det är Gud som skapat 
och upprätthåller denna värld, men kraven är helt konkreta vardagskrav 
i varje enskild människas konkreta vardag. Det betyder att en kristen 
förkunnare inte har något speciellt kristet krav som han eller hon har till 
uppgift att föra fram. Samhällslagar och -ordningar hör med till livet, 
men har ingen speciell kristen innebörd.18 Därmed blir lagens andra 
uppgift att uppmärksamma mig på att jag faktiskt lever i detta nätverk 
av krav, och att jag inte är herre över mitt liv. ”Lagens andra bruk är 
därför inte en skärpning av den rent humana, samhälleliga lagen och 
moralen. Lagens andra bruk är istället allt det som Gud använder för att 
få mig att inse att mitt liv inte kan skapas av mig själv.”19 

Brandby-Cöster är inte särskilt tydlig i sin presentation av evange-
liet. Men om jag förstår henne rätt så består evangeliet enligt henne helt 
enkelt i insikten om livet som skänkt. Och detta liv är alltid insatt i en 
lång rad relationer. Hon skriver bl.a.:

I luthersk teologi är alltså tron på Guds livgivande en övertygelse om att 
Gud ger mig liv och ger mig nästans krav. Tilliten till det givna livet är 
en tillit till det givna livets krav. Kravet kan aldrig bli ett redskap med 
vilket jag kan markera min exklusivitet i förhållande till andra. Tvärtom 
är kravet ett krav om att tillsammans med alla andra ta emot livet som 
givet av Gud.[…]

Det är det givna livet självt som av förkunnelsen skall hållas på plats 
i relationens krav. Det handlar om en förkunnelse av lag, av kravet att 
lyssna på det evangelium som talar om att livet ges mig och alla var-
elser ständigt på nytt, ett krav på att leva detta livet i ett lyssnande på 
nästans behov. Förkunnelsens krav är därför i en evangelisk luthersk 
teologi ett krav om att lyssna till evangelium och nästan.20 

17  Brandby-Cöster 2007, 63.
18  Brandby-Cöster 2007, 62–63.
19  Brandby-Cöster 2007, 64.
20  Brandby-Cöster 2007, 61–62.
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Ett sätt att förstå poängen i vad Brandby-Cöster skriver är att se det 
som ett försök att komma ifrån den utpräglat juridiska förståelse av 
lag och rättfärdiggörelse, som färgat mycket av luthersk tradition och 
dess tolkning av försoningstanken. Gudsrelationen ses inte av henne i 
juridiska termer, utan förankrat i det liv som Gud ställer människan in 
i helt konkret. Ropet från nästan skallar starkt, och bildar en kravfull 
fond för livet, men det är ett rop riktat till en människa som hela tiden 
kan vara förvissad om att leva i Guds hand. Förhållandet mellan tro 
och gärningar färgas då inte i första hand av att den rättfärdiggörande 
tron befriar från kravet på handlingar som man inte lyckas med att ut-
föra. Tron innebär inte heller att en ny värld öppnar sig för den kristne. 
Utan tro handlar om att leva tillitsfullt i en vardag som ideligen ställer 
oss inför medmänniskor med en lång rad förväntningar och krav på 
oss. Vi fann ovan att Uttalelsen och Hafstads vidareutveckling av vissa 
av dess tankar lägger tyngdpunkten vid andra och tredje trosartikeln. 
Brandby-Cöster verkar däremot att lägga tyngdpunkten vid den första 
trosartikeln. Tonläget i det hon skriver för tankarna till Martin Luthers 
förklaring till första trosartikeln, samtidigt som hon vill sammanföra de 
tre artiklarna till en helhet. Evangeliet är inbakat i skapelsetron. I den 

Det verkar vara en naturlig följd av den syn som Brandby-Cöster 
förfäktar, att hon inte har några som helst svårigheter att acceptera en 
rad olika samlevnadsformer som element i samhällsbygget. Genom en 
historisk exposé relativiserar hon den äktenskapssyn som idag ofta lig-
ger till grund för att man motsätter sig andra än heterosexuella tvåsam-
hetsäktenskap.21 Hon vägrar att se olika inslag i Bibeln som led i en ra-
tionell argumentering för eller emot olika samlevnadsformer. Bibliska 
berättelser (och andra bibliska texter?) ger enligt henne tolkningar av 

en gång är skänkt till oss. Hon kan så uttrycka sin position på följande 
konkluderande sätt:

Att arbeta och diskutera sakligt etiskt är i en luthersk kontext därför 
att arbeta och diskutera utifrån det som dogmatiken ger. Trosläran ger 
mig insikten om att Gud har skapat mig och alla varelser och att han 
håller sin skapelse vid makt. Den fasthåller att jag av Kristus möts med 
upprättelse när jag försöker ta mig mitt eget liv och låter mig lita till att 
Den Heliga Anden ger mig Guds närvaro i min vardag. Konsekvensen 
av detta blir alltså att jag, liksom alla andra varelser, är given gratis liv 
(nåd) och att jag får handha denna gåva genom att svara an till nästans 

21  Brandby-Cöster, 64–66.
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behov (lagens ansvarighet och ömsesidighet). Att därför leva i det givna 
livets ömsesidighet i den emotionellt, socialt och kulturellt givna form 
som äktenskapet är, det är att leva kristet. [---] När nu också homosexu-
ella söker en form för sin kärlek och gemenskap och kräver att få gå in i 
den form vi juridiskt sett kallar äktenskap, då är det sakfrågan vi måste 

-
uella som utesluter möjligheterna att ingå och leva inom äktenskapet 
sådant som det föreligger som form i vårt samhälle. Alltså bör äkten-
skapet utvidgas till att också omfatta homosexuella.22 

Tro och gärningar i vår tid
I långa stycken sympatiserar jag med de anförda positionerna. Jag är 
positivt utmanad av den teologiska fakultetens tolkning av luthersk syn. 
Jag har egentligen inga svårigheter för egen del att följa med i min gode 
vän Kjetil Hafstads framställning. Och jag tilltalas av den konkreta för-
ankringen i Margareta Brandby-Cösters sätt att resonera. Men samtidigt 
tycker jag mig se vissa olösta problem i sätten att resonera.

Vidareförandet av en kristen moral i dagens värld brottas enligt min 
bedömning med två besläktade problem. Det ena handlar om hur vi 
överhuvudtaget idag förstår moralens plats i människans liv. Det andra 

offentliga rummet i en tid då en del människor helt förkastat all gudstro, 
och många medborgare i våra samhällen företräder andra religiösa tra-
ditioner än den kristna. Jag tänker mig att de texter som vi ovan behand-
lat samtliga brottas med de här problemen, om också tyngdpunkten lig-
ger vid det första. Men vi kan knappast säga att problemen genom dem 
funnit en explicit lösning.

När det gäller människan som moralisk varelse aktualiserar de re-
-

gisk etik i vår tid: Väldigt mycket av resonemanget är mer eller mindre 

kalla ”den juridiska modellen” för moral och etik.

I den västerländska kulturen har lagen ofta fått bli en modell för vår för-
ståelse av moralen. Moralen ses som en fråga om att fastslå huruvida de 
eller de ’principerna’, ’normerna’ eller ’reglerna’ är ’giltiga’ eller inte, 
för vem de är ’bindande’ och så vidare. Man frågar sig huruvida det är 
’rätt’ eller ’orätt’, ’tillåtet’ eller ’förbjudet’ att handla si eller så, eller 

22  Brandby-Cöster 2007, 71–72.



315

huruvida vi har de eller de ’skyldigheterna’ respektive ’rättigheterna’. 
Likaså har förhållandet mellan religion och moral ofta gestaltats utgå-
ende från en juridisk modell, som i begreppet om en gudomlig lag.23 

Ser vi i det här perspektivet på de tankegångar jag relaterat ovan, så tror 

frågor har denna karaktär. Jag tar inte här ställning till huruvida detta 
sätt att förstå etik och moral har varit framträdande i tidigare historiska 
epoker, såsom i biblisk tid, eller under reformationstiden.24 Att mycket 

-
spektiv tror jag däremot är relativt lätt att påvisa. Det här kan ses som 
ett starkt inslag i moderniteten. Vad kunde det då betyda i relation till 
det vi just läst? Är en sådan omedveten bakgrund något problem? Är 
det alltså önskvärt att vi blir kritiskt medvetna om ett sådant självklart 
element och gör upp med det? I det följande uppehåller jag mig vid 
dessa frågor.

En sida av den moderna synen på etikens område innebär att mora-
liska frågor objektiveras. De placeras utanför den enskilda människan. 
Därmed handlar de om något som man kan förhålla sig externt till. Och 

25 Vill man ha tydliga 

de frågor som biskopsmötet arbetsgrupp ställde till de teologiska fakul-
teterna:

-

komme i strid med etiske prinsipper, dvs. uten å hevde vranglære?  
    Er det mulig, i likhet med Bispemøtets mindretall, å fastholde ekte-

slike tilfeller være innenfor grunnleggende etiske prinsipper, eller vil 
dette være vranglære?26 

rätta lösningar, åtminstone på sådana etiska frågor som homosexuellt 
partnerskap ger anledning till. Vi möter en moralisk realism, som tycks 

23  Hertzberg 2005, 207. Se också Joel Backströms och Göran Torrkullas tal om ”stan-
dardbilden av moral”. Backström-Torrkulla 2001, 7–9.
24  Jag har i annat sammanhang pekat på möjligheten att tolka Jesu Bergspredikan som 
en uppgörelse med en sådan juridisk modell. Se Kurtén 1998.
25  Det här kan sägas vara en sida av Immanuel Kants sökande efter en allmän moral-
lag. Att han dessutom hade sinne också för sinnelagets betydelse i moraliskt liv förtar 
inte betydelsen av denna externalisering av det moraliskt viktiga.
26  Kirke og Kultur 1997, 295.



316

implicera tanken på en objektiv facit. I det här fallet, eftersom det hand-
lar om en inomkyrklig kontext, så är perspektivet primärt kristet. Efter-
som Guds vilja ses som det avgörande för kyrkans och den kristnes liv, 
så löser vi enligt denna syn problemen genom att skaffa oss kunskap 
om denna vilja och sedan tillämpa denna kunskap i våra liv. Det här har 

En svårighet med det nämnda sättet att uttrycka sig är att etiska frå-
gor, genom att de teoretiseras och görs till objektiverbara frågor, kan 
placeras helt utanför den som ställer dem. En kyrkomötesdeltagare an-
ses (anser sig) ha en legitim rätt att ta ställning för eller emot vissa an-
dra medborgargruppers (kyrkomedlemmars) sätt att leva sexuellt – på 
moraliska grunder – trots att han/hon själv personligen inte lever med 
den sexuella läggning som avhandlas. Det innebär att man ger sig själv 
rätten att utfärda moraliska omdömen om och domar över en tredje per-
son. Eftersom det handlar om generella utsagor så yttrar man sig där-
med om en lång rad människor som man överhuvudtaget inte känner. 
Därför är problemet här, så vitt jag kan se, att dessa ställningstaganden 
är ställningstaganden till moral i tredje person. Däri ligger samtidigt en 
underförstådd ”objektivitet”.

När Kjetil Hafstad, uppenbarligen inspirerad av Göran Bexell i Lund, 

uenighet” leder hans uttryckssätt också läsarens tankar i riktning mot 
den juridiska modellen. ”Poenget med distinksjonen ubegrunnet/vel-
bergrunnet enighet/uenighet er å feste oppmerksomheten om begrun-
nelsene og deres holdbarhet.”27 Därmed har kärnan i problemet gjorts 
till en fråga som skall och kan få svar på argumentativ väg. Och denna 
väg har svårt att leda någon annanstans än till lösningar som framstår 
som objektivt givna, giltiga oberoende av vad enskilda individer tror 
och hoppas.

Ett sätt att se det problem som jag försöker peka på, är att beakta 
vad t.ex. en inomkyrklig argumentation för och emot homosexualitet 
innebär för de konkreta personer som saken egentligen handlar om. 
Förutsättningen för att delta i en sådan diskussion med den öppenhet 
som uttrycket ”välgrundad oenighet” kräver, är att man kan tänka sig 

-
gumentationen kunde nå fram till att man, också om man startade med 
att vara öppen mot de homosexuella, trots allt ville förkasta möjligheten 
för homosexuella att på ett moraliskt acceptabelt sätt leva i enlighet 

27  Haftstad 2000, 201. Se också Bexell 1992, 31–35.
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med sin sexuella läggning. För kristna homosexuella betyder det här, 
liksom all form av objektivering av denna problematik, att de borde 
vänta på det etiska utslaget av ”experterna” för att kunna veta om de 
med gott samvete kan leva ut sin sexualitet. – Just så tycks t.ex. Göran 
Bexell resonera. Han skriver som svar på frågan vad kyrkan skall säga 
till två kyrkomedlemmar som sambor som homosexuella: ”En accep-
tabel lösning – och den kan vara uttryck för huvudlinjen, om kyrkan 
besluter så [min kursivering]  – är att kyrkan säger att detta samboende, 
om det innefattar homosexuella handlingar, är moraliskt orätt.”28 Här är 
någonting som skorrar falskt i mina öron. Och det sammanhänger med 
det som jag förstår som modernitetens felaktiga, juridiskt färgade sätt 
att förhålla sig till moralfrågor. Moralfrågor riskerar att uppfattas på ett 
externt sätt. Därmed ser man inte moralens karaktär att handla om något 
där den berörda människan alltid är delaktig som person.

Jag tror man kan säga att Brandby-Cöster, mer än Hafstad i sina 
formuleringar, kommer nära en moralförståelse som inte riskerar (i ett 
senmodernt perspektiv handlar det om en risk) att legitimera och föra 
vidare den juridiska modellen. 

Naturligtvis framför också Brandby-Cöster argument för sitt sätt att 
se. Men det är en argumentation som bl.a. tar klart avstånd från att sam-
manlikna det viktiga i den kristna lagförståelsen med det samhällsjuri-
diska. Den senare har en annan (också positiv) funktion i människans 
liv. Svaret på frågan hur en person konkret skall leva är dock ingen 
uppgift för den kristna förkunnelsen, enligt henne. Tyvärr är hon inte 
helt tydlig på denna punkt. Hon skriver:

Lagens första bruk tvingar mig att leva mitt liv på jordens villkor och 
vara jorden trogen. Preciseringen och innehållet i denna lag [de krav 
som vi i vardagen möter], svaret på frågan hur livet skall levas, kan 
förkunnelsen aldrig ge. Den preciseringen kan diskuteras i vanlig po-
litisk, juridisk ordning, den fastställs i samhällets lagstiftning och den 
kan därmed förändras under tidens gång och beroende av samhälleliga 
förhållanden. Att lagens första bruk i denna mening hör hemma i för-
kunnelsen innebär att förkunnelsen aldrig kan vara platsen där den juri-

maktmissbruk i förkunnelsen som vi ibland kallar lagens tredje bruk, 
ett föreskrivande av hur den kristne skall leva sitt liv. Den juridiska 
maktens precisering av lagen måste göras utifrån en allmänmänsklig 
och saklig argumentering. Förkunnelsen påminner oss om att denna ar-
gumentering skall tas på allvar.29

28  Bexell 1992, 87.
29  Brandby-Cöster 2007, 63–64.
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Det är tydligt att hon här tar avstånd från den juridiska modellen tilläm-
pad inom kyrkan. Däremot förblir det oklart hur hon egentligen ser på 
moralens plats i ett allmänmänskligt perspektiv. Hon uttrycker sig som 
om hon i hög grad satte likhetstecken mellan samhällets lagstiftning 
och moral. Risken med en sån syn är bl.a. att den inte har utrymme för 
att man på moraliska grunder vägrar acceptera skriven lag.30 

Frågan som Brandby-Cöster väcker är hur den kristna tron står i för-
hållande till mänskligt handlande i samhället. Därmed kommer vi över 
till ett annat viktigt problemområde, som luthersk teologi länge trott sig 
klara av relativt väl.

I moderniteten blev religionen alltmera en privatsak. Religiös argu-
mentation skulle hållas utanför det offentliga rummet. Det samman-
hängde delvis med att tron på en gudomlig verklighet förlorade sin 
allmänna legitimitet genom den vetenskapliga världsbilden. Luthersk 
teologi kunde dock tackla denna situation utifrån sitt kristna perspektiv, 
genom att man konstaterade att moralfrågor är allmänmänskliga, och 
att de behandlas med ett förnuft som är gemensamt för alla människor. 
Därigenom kunde den kristna människan, och delvis också den kristna 
kyrkan, ta del av den samhällsetiska (politiska) debatten. Man behöv-
de ingen skild religiös argumentation i etik eller politik. Detta var en 
sida av skapelsetron och det lutherska åtskiljandet mellan andligt och 
världsligt regemente.31 

I vår tid sker dock två förändringar. För det första återkommer reli-
gionen till det offentliga rummet.32 För det andra är tanken på ett all-
mänmänskligt förnuft och en allmänmänsklig etik alltmera ifrågasatt i 
dagens mångkulturella och globala verklighet.

Den traditionella lutherska lösningen, att diskutera samhälleliga 
problem i princip lösgjort från gudstro, blir därmed problematisk. Hur 
skall man teoretiskt motivera en etisk position? Mot den bakgrunden 
är det intressant att notera å ena sidan Oslo-fakultetens och Hafstads 
överväganden och å andra sidan Brandby-Cösters resonemang. Den se-
nare har en stark betoning på skapelsetanken, på livet som givet. Och 
denna tanke ger innehåll såväl åt lag och moral som åt evangelium. 
Men samtidigt formulerar hon sig på ett sätt, så att alla tre trosartiklarna 

-
sen av människan. Hennes position blir därmed svår att förstå utanför 
ett kristet sammanhang. Oslo-fakulteten och Hafstad kommer med sin 
30  För problemområdet etik och lagstiftning, se t.ex. Kurtén-Molander 2005.
31  Se t.ex. Hallamaa 2001.
32  Habermas 2005.
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förståelse av människan i rättfärdiggörelsens ljus att än starkare betona 
den kristna tron som förutsättning för deras position.

Man kan tolka det här så att de två positionerna sist och slutligen står 
rätt nära varandra. Och detta faktum avspeglar samtidigt att de inte är 
oberörda av de nya villkoren för talet om Gud och moral i vår tid.

Det senmoderna tycks innebära att brännande moraliska frågor inte 
kan avhandlas i ett objektivt ljus. De är i så fall inte allmänmänskli-
ga på samma sätt som eventuellt vetenskapliga frågor kan anses vara 
öppna för en allmänmänsklig argumentation. Moraliska dilemman och 

argumentering. Varje inlägg i en moralisk (etisk) debatt innefattar ett 
personligt ställningstagande. En position som läggs fram saknar tyngd, 
ifall den inte kan ses som ett uttryck för vad den som uttalar den tror 
på och vill kämpa för. Och det är trovärdigheten i detta engagemang, 
snarare än det rationellt övertygande i argumentationen som ytterst kan 
kommunicera tyngden i en moralisk ståndpunkt. Den grupp eller in-
divid som fäller ett moraliskt omdöme är internt relaterad till yttran-
det. Genom sina yttranden och handlingar avslöjar människan hurudan 
person hon är. Men därmed blir identiteten hos den handlande (såväl 
hos en individ som hos en grupp) kopplad till handlingen. I moraliskt 
hänseende är i så fall människan faktiskt vad hon gör. Men vad hon de 
facto gör kan ofta vara fördolt för en annan människa.

Dessa begreppsliga överväganden utesluter inte att man kan argu-
mentera för en moralisk position. Men innebörden i argumenten är inte 
oberoende av den som argumenterar. Resultatet av en moralisk debatt 
består därför inte primärt i att man bevisat och rationellt låst motparten 
vid den egna argumenteringen (vare sig de sker utifrån moralteorier, 
bibliska texter, kyrkans tradition etc.) Ytterst betyder det här att den 
hållning som man som person intar, inbegripande eventuell argumen-
tering och konkreta handlingar, antingen övertygar andra parter eller så 
inte. Längre tycks vi inte komma i en moralisk kommunikation i vår tid.

förstå en kristen moraluppfattning idag är, och hur man i så fall kan 
kommunicera en sådan uppfattning på ett allmänmänskligt plan. Fram-
ställningen har förhoppningsvis hjälpt läsaren att se i vilken riktning 
mitt svar skall sökas.

Betoningen av moralens nära sammanhang med identiteten innebär 
att en kristen människa eller en kristen grupp knappast kan ta moralisk 
ställning oberoende av sin kristna tro. Detta drag i samtida moralförstå-
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else går att förena såväl med Oslo-teologernas som Brandby-Cösters 
genomgående kristet förankrade resonemang kring frågan om homo-
sexualitet. En brännande fråga idag tycks dock vara i vilken mening 

Jag har vidare antytt att möjligheten till moralisk kommunikation 
primärt går tillbaka på moraliskt handlande, snarare än på etisk teori-
bildning. Denna tanke får inte lika tydligt nedslag i de texter som jag här 
studerat. Jag tror trots allt att vi är tvungna att söka oss i den riktningen 
i framtiden. Det betyder att vi inte kan förvänta oss att lösa moralfrågor 
på teoretisk väg. Därmed har vi inga garantier för att den position som 
vi för egen del funnit vara den (enda) som vi med gott samvete kan för-
svara, också uppfattas så av våra medmänniskor. Kvar står att försöka 
leva så hel som möjligt för det man tror på. Huruvida detta sedan sätter 
goda spår i ens omgivning kan man aldrig vara säker på.

Men det är väl det som menas med att leva i ”tro, hopp och kärlek”.
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The Value of the Other*

Love and the Fragility of Human Worth 

Over the past ten years, many shocking events have taken place in the 
Nordic countries, outrages where human life has been shown to be of 

in Norway on the 22 July 2011, when Anders Bering Breivik killed 77 
people in Oslo and on the island of Utøya. Breivik’s acts are unique, but 
in all their tragic detail they show what persons among us are capable 
of doing. 

Current Christian theology claims that every human life is of equal 
worth. Cases like the one mentioned above makes one ask: what ex-
actly do we mean when we speak of the value of our fellow humans? 
And how can we guarantee that people will be treated with dignity in 
our multicultural age? These questions become still more urgent as the 
support for xenophobic right-wing political parties currently increases 
all over Europe. These occasionally quasi-fascist parties have seats in 
most of the European parliaments, and in some countries they are mem-
bers of the state government. Are there arguments for the equal value of 
every human being that might convince such people at all?

An important phenomenon in human life with bearings on the way 
we relate to other persons is love. Werner G Jeanrond has written a 
book on the concept of love. In his introduction ‘Horizons of Love’, 

relationality of love.1 In my contribution, I shall focus on the relation 
of love between two (or more) persons. I argue that an important aspect 
of the relation is what in the relation we emphasize. Is a relation of love 
something that primarily depends on the person expressing love, or on 

*Ursprungligen publicerad i U Schmiedel and J M Matarazzo (red.), Dynamics of Dif-
ference: Christianity and Alterity. A Festschrift for Werner G. Jeanrond. London-New 
York: Bloomsbury Publishing Plc. 2015, ss. 79–86.
1  Jeanrond 2010, 21. 
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the quality of the person being loved. Or would it perhaps be possible 
to understand love in some other way? I will discuss what role religion 
might play in our understanding of the relation of love.

One of the concepts of love which Jeanrond discusses is the con-
cept of agape as it has been presented by the Swedish theologian An-
ders Nygren (1890–1978). Nygren who built upon a contrast between 
agape and eros has been criticized in many ways and by many schol-
ars.2 Jeanrond is somewhat ambivalent towards Nygren’s main ideas. I 
will highlight some of the aspects of Nygren’s ideas, aspects that have 
not received so much attention, in order to convince my readers that 
Nygren is indeed still able to contribute to our understanding of love. 
He can, therefore, help us come to grips with the present situation in the 
multicultural countries of Europe.

The Tacit Moral Demand

The Danish theologian Knud E Løgstrup (1905–81) situated human 
morality in the face-to-face encounter between two (or more) persons. 
His well-known phenomenological idea is that every encounter with 
another human being involves an ethical dimension. In the encounter, 
the other person shows some kind of trust in me. For example, an immi-
grant from Somalia (which is one of the countries from which refugees 
have arrived in my own country of Finland), who asks me for the way 
to the railway station, has trust in my not leading him astray. The trust 
that he shows me represents a demand on me to live up to his trust. This 
element of the encounter is tacit; it is presupposed in the whole situation 
involving me and the other person. And I cannot escape it, according 
to Løgstrup. The other person represents a demand upon me which I 
cannot pass by. Literally, I could, of course, pass the other person by, 
but this would cause me a bad conscience. For Løgstrup this picture 
expresses something universal.3

For a long time I have found this description by Løgstrup quite con-
vincing. However, the late modern development and the discussions 
concerning a post-secular condition in our multicultural societies have 
made me more and more suspicious of the universality of the descrip-

2  Cf. Kegley 1970.
3  Cf. Løgstrup 1991, 17–33. For the English translation, see Løgstrup 1997.
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ethical demand convincing. Rather, the issue is our interpretation of the 
parts played by the different human beings in Løgstrup’s picture. Also, 
I have doubts concerning our ability to reach a common human under-
standing of the encounter.

The story of my encounter with a refugee from Somalia can of course 
be met with the question which a philosopher at Åbo Akademi Uni-
versity raised: ‘Why should one bother at all if one meets a complete 
stranger who is in trouble?’4 There are generally two ways of answering 
this question. Either, there is something in the other person that causes 
me to react morally, or there is something in me that makes me perceive 
the situation in a certain way. What I would like to investigate further 
is whether there is any point in maintaining the idea that any ordinary 
human being would indeed see something similar in other human be-
ings, and that this something would be the cause of their moral reaction. 
If this is true, how can we come to terms with somebody like Breivik?

When it comes to a person with racist beliefs and behaviours, how 
could Løgstrup’s idea of a tacit demand be of any help? If a person does 
not perceive the expressions of trust from a fellow human, how can she 
or he come to be aware of an ethical demand in the situation?  Accord-
ing to Løgstrup, we cannot escape the tacit demand. When a person 
does understand the trust she or he encounters in the other, she or he is 
morally obliged to respond to that trust. That is Løgstrup’s basic point.

Anders Nygren’s Agape takes us further

Anders Nygren is famous for his distinction between two fundamental-
ly different ways of understanding love. He names them with the Greek 
words eros and agape. Understood as relational concepts, the main 
characteristic of Nygren’s two concepts of love is the way they describe 
two different ways of relating to the object of love. In his schematic 
presentation of the two kinds of love, Nygren describes the following 
dichotomies:

4  Nykänen 2002, 167.
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Eros is determined by the quality, 
the beauty and worth of its object; 
it is not spontaneous, but ‘evoked’, 
‘motivated’.
Eros recognizes value in its object 
and loves it.

Agape is sovereign in relation 
to its object, and is directed to 
both ‘the evil and the good’; it 

‘unmotivated’.
Agape loves – and creates value 
in its object.5

5

Jeanrond also points to Nygren’s comparison between eros and agape. 
In describing Nygren’s two different views, his emphasis is slightly 
different than mine. Jeanrond’s description of eros stresses self-love 
as one decisive element of Nygren’s understanding. Moreover, he de-
scribes agape as a different kind of love, which, as he writes, “is spon-
taneous and unmotivated, indifferent to value, creative, and the initiator 
of fellowship with God”.6
schematic overview above to be the most central part of Nygren’s un-
derstanding of the two concepts. It is not primarily eros as self-love 
I would like to stress, but eros as love determined by some qualities 
of its object, the other. Likewise, it is not agape as creative in quite 

agape as it creates value in its 
object, the other, which ought to be stressed. The relationship coloured 
by agape is constitutive of the worth and dignity of our fellow human 
beings.

There are two important points I wish to stress in relation to 

of Nygren’s basic concepts. It concerns the scope of the two ways of 
understanding love. Historically, Nygren wants to show that the un-
derstanding of love as agape is Christian – strictly speaking, uniquely 
Christian.7 Also, he seems to think that it is possible to come across 
this idea only in a Christian framework. This, of course, remains to be 

agape. To my mind, the idea put forward by Nygren is primarily heuris-
tic. He presents two different concepts of love, and asks his readers to 
consider what they imply. There is nothing that would logically exclude 
the possibility of an agape being expressed and experienced in all kinds 
5  Nygren 1953, 210.
6  Jeanrond 2010, 116–117.
7  Cf. Nygren 1953, 46–48.
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of human contexts, not only in Christian ones. However, another way 
of understanding Nygren is to presuppose that agape represents what 
Christian faith understands as Christian love. Whenever we meet such 
expressions of love, these could be called examples of Christian love. It 
is, however, also important to notice that Nygren does not want to make 
an evaluation of the two kinds of love. The contrasts that he describes 
through his scheme is ‘a difference in type, not a difference in value’.8 
This means that an eros love could be valuable in human life, according 
to Nygren. The important point is that it would be an expression of love 
in a sense other than agape. 

When Nygren makes his conceptual distinction he talks about ‘grund-
motiv’.9 In order to get a deeper understanding of Nygren’s idea, we 
must take into consideration what this concept stands for. The most 
basic meaning of the concept might perhaps best be understood with the 
help of his Meaning and Method. There, it becomes clear that Nygren 
connects his discussion of ‘basic motifs’ with the idea of ‘self-evi-
dent presuppositions’ in history.10 With ‘self-evident presuppositions’, 
Nygren wants to underscore the importance of views, habits and differ-
ent linguistic understandings which are taken for granted in different 
kinds of contexts. What such self-evident presuppositins might possibly 
imply can be illustrated by a story Nygren used in a number of different 
texts. His aim with the story was mostly to explain how the gospel, the 
good news, may be understood. However, the story also has the power 
of illustrating the concept of self-evident presuppositions.11

Nygren’s story takes us back to the ending of World War II within 
Norway: Norway had been occupied by the Germans during the war. 
Many men and women in the resistance movement had had to live un-
derground. When peace came in 1945, the country of Norway rejoiced. 
Norway was a free nation again. However, the lives of people living 
outside of the range of this news were not immediately changed. Their 
‘self-evident presupposition’ was that they still lived in an occupied 
country, until the good news reached them: Norway has been liberat-
ed! Yet, this news was not necessarily immediately accepted at face 
value: the messenger could be lying. Until these persons had become 
convinced that they could trust the messenger, their understanding of 

8  Nygren 1953, 210.
9  Nygren 1966, 34.
10  Nygren, 1972, 351–71.
11  For the following, cf. Nygren 1970, 159–170, especially pp. 163–164.
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the situation was coloured by the conviction that they still lived in an 
occupied country. And all they experienced in the world around them 
continued to be perceived in that light.

The role of basic motifs in theology must be understood in analo-
gy with this story. In our efforts to come to terms with real examples 
of love, we ought, according to Nygren to take notice of those frames 
that are taken for granted in order to understand what we see. These 
frames representing basic understandings of love determine, as a matter 
of course, the views of the phenomena under study.12  

One important aspect determining our understanding of human re-
lations is whether we look at them from the point of view of agape or 
of eros. Bearing this particular understanding of Nygren’s distinction in 

-
covering what is going on between persons when love comes to mind 
and moral questions arise. It is not a question of which words are being 
used. It is a question of trying to see if a concrete situation reveals 
a fundamental understanding expressing an underlying basic motif of 
eros or of agape.

Both motifs can, of course, be mixed in many situations where, for 
example, different persons represent different basic motifs. As we al-
ready saw, there need not be any absolute value judgments linked to 
the two motifs.  It might be perfectly acceptable to understand sexual 
love, for example, as a mixture of give and take, of desires and gifts. 
Both varieties could also be seen as important and valuable. However, 
looking at the relation between spouses through the lens of agape will 
result in a different perception than looking at it through that of eros. A 
spouse could, from an eros-point-of-view, ask her partner why he loves 
her, wishing to hear reasons stressing her good qualities. From an agape 

eyes of the person who loves her, whose love might be expressed, for 
example, in sex. 

The above picture makes one ask whether Jeanrond is a little too 
hasty in his conclusions when he writes: “Nygren’s theology of ‘Chris-
tian love’ [...] does not pay attention to any kind of phenomenology of 
love, since its chief interest was to rehabilitate the Lutheran doctrine 

-
standing of love.”13 Arguably, one could choose to read Nygren like 

12  Nygren 1972, 371–375.
13  Jeanrond 2010, 120.
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that. However, one would run the risk of throwing out the baby with 
the bathwater. I agree that there are problems in the interpretation of 
the history of theology and of theologians in Nygren’s presentation. 
Nonetheless, I argue that his notion of self-evident presuppositions and 
the contextual understanding of the Christian tradition which followed 
from it, present us with conceptual and methodological tools which 
lead up to discoveries that otherwise would be hard to make. 

During the last decades of his life, Nygren found his own ideas to be 
congenial with the philosophy of Ludwig Wittgenstein. I think he was 
on the right track here. His idea of ‘motif research’ should, as far as I un-
derstand, be seen in this light. His interpretations primarily concern an 
understanding of language. Nygren understood language as embedded 
in larger and smaller contexts, where different evident presuppositions 
had their part to play. As far as I can see, this leads to a very dynamic 

furthermore come close to Raimond Gaita’s thinking on the subject, 
and to the ideas of philosophers like Camilla Kronqvist and Hannes 
Nykänen at Åbo Akademi University, where Wittgenstein’s legacy has 
been well defended.14 I will not deny that Nygren could be said to have 
a kind of Lutheran apologetics interwoven into some of his studies, 
something that Jeanrond has noticed.15 This, however, is no reason to 
disapprove of the basic ideas underlying Nygren’s understanding of hu-
man relations.

Eros, Agape, and the Other

When we return to the idea of the other, the two basic motifs will also 
be of heuristic value. In Løgstrup’s basic picture of human encounter, 
we found that a fundamental problem is how to understand the relation 
between the two persons in his example. What is it that we emphasize, 
consequently?  Is it the other who is standing there as an expression 
of trust, or is it the one who is presupposed to react upon the trust that 
has been shown? Interpreted from an eros-point-of-view, the emphasis 
is put on the person expressing trust. Following from this a cognitive 
objectively given element becomes important for the person who faces 

14  Cf. Gaita 2000; Kronqvist 2008; Nykänen 2002.
15  Cf. Jeanrond 2010, 118–119.
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this trustful other. First, he has to establish what exactly it is that he has 
before his eyes. Is it a person in need? Is it a person showing trust? Then 

reaction becomes conditioned.
In the early 2000s, the story about the Good Samaritan (Lk. 11.25–

36) was being discussed in the philosophical seminar at Åbo Akademi 
University over an extended period of time. This discussion was in-
spired by an article by Peter Winch called “Who is my neighbour?” One 
of Winch’s main points is to highlight the radical difference in the way 
that the Samaritan acted in comparison with the priest and the Levite. 
The difference lies in their immediate reactions. In Winch’s interpre-
tation the Samaritan immediately perceived a fellow human being, a 
“neighbour”, in need of help, while the other two reacted with ration-
al deliberation.16 The emphasis in Winch’s discussion lies on the three 
people coming across an injured man on the road to Jericho.

Building on Nygren’s concepts, it is possible to say that the priest 
and the Levite could be seen as representing an eros perspective, where-
as the Samaritan expresses an agape one. From an agape perspective, 
the emphasis in Løgstrup’s basic picture lies entirely on that person 
who encounters another person, who, in his turn, represents a supposed 
demand (according to the picture). The noticing of the trust and percep-
tion of the tacit demand are both characteristics of the subject whose 
moral action is called upon. When it comes to relating to others, a per-
son whose frame of reference is determined by the basic motif of agape 
will simply perceive of the other as representing trustfulness and, at the 
same time, a tacit demand. This is part of the characteristic of spontane-
ity which Nygren attaches to agape.

Agape in a post-secular Age

Due to a long development, the societies in most European countries (at 
least those outside the formerly communist East), have become more 
and more secular. As part of this development, religions have become 
an increasingly private affair outside the public sphere. Contemporary 
public language has lacked religious connotations.17 However, in the 

16  Cf. Winch 1987, 157; also cf. Nykänen 2002, 65–66.
17  Biggar 2009, 161–93, especially p. 161.
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aftermath of ‘9/11’, a variety of religions have slowly begun to return 
to the public sphere. 

Løgstrup published Den etiske fordring in 1956. By that time, public 
language had become increasingly secular. Because of this, both his 
examples of trust, and a sensibility concerning moral demands, could 
be more or less taken for granted by all those who read his book. ‘The 
other’ was easy to understand and the moral demand easy to perceive. 
However, in a multicultural and post-secular situation such an assump-
tion cannot be taken for granted anymore. 

Are Nygren’s concepts of love applicable to a post-secular situation? 
In A Common Humanity, Gaita has tried to express something that all 
humans, according to him, have in common despite their socio-cultural 

his own life. His main point is that we will recognize goodness when 
we come across it. He tells about a nun he met in a psychiatric hospi-
tal where he worked as a young man. Through the way that nun took 
care of those truly miserable human beings that were her patients, Gai-
ta thinks he came to witness the most genuine expression of love and 
goodness. His point is that he has an ability to perceive this although he 
does not necessarily share the Christian faith of the nun.18 The question 
is: can we presuppose a universal human recognition of goodness and 

question, Nygren’s concepts of love are instructive.  
In an eros-perspective, the value of the object – of the other – is cru-

cial. It is through establishing the value of the other that we get a reason 
to treat her or him decently. Such a relation depends on a pre-evaluation 
of the other. Hence, an eros perspective opens up for a discussion of 
whether each and every person really should be treated in a decent way. 
Perhaps there are people with qualities that make them less worthy of 
good treatment. This is the kind of argument we meet in the example 
of Breivik, but also in much of the rhetoric of the xenophobic political 
parties. The basic motif of agape can be seen as presupposing another 
way of understanding. A view of life coloured by eros is deconstructed 
when we perceive the world from an agape-perspective. Would it be 

-
ory (on theological grounds) that could contribute to the shaping of a 
common world where ‘love is all you need’? The ongoing discussion 
of post-secularity demonstrates that religious arguments are returning 

18  Cf. Gaita 2000, 19–20.
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to the public discourse. This return, however, goes hand in hand with a 
questioning of the universality of secularism. With this loss of the he-
gemony of the Western secular world-view, we also lose the ability to 
build upon a common understanding of human worth, like Løgstrup’s. 
Religious and secular arguments exist side by side and do not necessar-
ily lead to the same conclusions.

This is mainly a problem from the perspective of eros. In that per-
spective a common human understanding assumes a joint concept of 
what may count as a human being, and of how human worth can be 
established. Agape, for its part, is not dependent on the universality 
of a theory of human dignity. To view the world in the perspective of 
agape is to lead a life marked by the experience of being met with 
love. Agape-love is, I think, mostly experienced in the encounter with 
others who love us unconditionally. In accordance with Nygren’s idea, 
this is ‘God as love’ showing him- or herself to us. At the same time 
this becomes a moral challenge to anyone who is met with this kind of 
love: the challenge to spread love through her or his own way of living. 
Moreover, value in others is created. We cannot know whether such a 
way of life will impress persons like Breivik. Whoever embraces the 
perspective of agape, Christian or non-Christian, can only hope that 

beings. This is our current predicament, as far as I can see. I trust that 
Jeanrond would agree with me on such a hope.
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Value theory, epistemology and feminist 
ethics*

In this article I shall be testing certain ideas that are somewhat new to 
me, and I do not know how far the argument will take us. The original 
theme was not of my own choosing: perhaps because of this, the subject 
has challenged me to marshal my thoughts along unfamiliar lines. 

-
logical and semantic questions.1 My intention is to touch upon some 
ontological and epistemological issues related to both cognitivism  and 
realism in value theories. I shall make comparison between a kind of 
cognitivism/realism in religious language and an understanding of mor-
al language as referring to something in reality (in one sense or anoth-
er). What I intend to discuss concerns our way of understanding our talk 
about reality and our knowledge of reality in moral life.

By moral cognitivism/realism, I shall have in mind the idea that mor-
ally right and wrong and moral values are notions that we could say 
that, in some sense, we know. Accordingly, morality and moral judge-
ments are not something arbitrary. Nor should we reduce them to some-
thing else, such as human feelings, which moral judgement might be 
thought to express.

I shall not go deeply into so-called non-cognitivistic understandings 
of morality, because I do not regard these as corresponding to the way 
we use moral concepts. There is some kind of moral knowledge presup-
posed in our way of discussing moral issues. The question is how we 
are to understand this knowledge.

When discussing moral realism and moral knowledge, I shall use 
the terms realism and non-realism.  In using these terms, I allude to 

*Ursprungligen publicerad i Feminist Ethics. Perspectives, Problems and Possibilities. 
C-H Grenholm & N Kamergrauzis (red). Uppsala: Uppsala Studies in Social ethics 29. 
2003, ss. 69–83. Artikeln är en lätt bearbetad version av ett föredrag framfört vid en 
nordisk doktorandkurs sommaren 2002, med temat ‘Feminist Ethics – Perspectives, 
Problems and Possibilities’.
1  See Bexell-Grenholm 1997, 69–88.
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the discussions that took place in the philosophy of religion during the 
1990s. I thereby claim that similar points can be made about our un-
derstanding of moral language as have been made concerning religious 
language. And I think we can see a similar cleavage between different 
kinds of understanding to that which is to be found in the debate about 
the reality of God.

In a small article, the Swedish ethicist and philosopher of religion 
Stefan Eriksson presents an interesting story. He tells of the man-
aging director who as she walks to work in the morning, meets the 
street-sweeper. She spontaneously stops and exchanges a few pleasant-
ries with him, before continuing on to her workplace. Another person of 
similarly high standing also comes by. She, too, sees the sweeper, and 
is well aware of the social differences between them. She is fully ac-
quainted with the arguments for equality between people, and she her-
self accepts the idea of the equal value of every human person. So she 
feels obliged to stop and talk to the man; which she does.  As she con-
tinues on to her workplace, she thinks about how shallow her attitude 

position of the other person and only secondly acknowledged that the 
differences did not really matter. She had wished she could have reacted 
spontaneously with full respect for the other person as an equal.2

relationship: the question of what the value of the other human being 
‘consists of’, and the question of what to make of the difference in 
reaction between the two persons of higher station. An answer to these 
questions will include discussion of internalism versus externalism, 

third person perspective. It might also include a male versus female 
perspective.

Realism and non-realism in philosophy of religion 

Much discussion in philosophy of religion concerns the question of 
whether we can decide philosophically if God really exists or not.3 Most 
of those who take part in this debate have had a very clear picture of 

2  See Eriksson 2001, 291–292.
3  See Runzo 1993.
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what “reality” amounts to. To be able to claim that God exists there 
needs to be, in relation to religious life and language, an external way 
to test (by looking at facts) or to decide rationally (by deduction) that 
God is real. The answer thus obtained to the question of whether God 
is real is what would make it intellectually acceptable, or perhaps even 
compelling, to believe in God (or the reverse, if the outcome were a 
refutation of God’s reality).

This is taken to be the intellectually proper way to approach reli-

it necessary to decide in favour of God’s reality in order for religious 
belief to make sense are called non- or antirealists. Often these thinkers 
underline the different meanings that belief in God has in the life of 
religious people, notwithstanding the fact that the question of God’s 

philosophers.
 Most philosophers of religion in the Anglo-American discussions 

regard these two options as the only possible ones. External to religious 
language you should decide upon God’s reality in order for religion 
to make sense. There are, however, philosophers who defend a third 
position. For example, the Swedish philosopher of religion in Uppsala, 
Eberhard Herrmann, defends a view we might call internal realism. His 
main point is that there is ultimately no external way of questioning the 
thought, internal to religious life, that God really exists. But, he goes on 
to say that, on the other hand, the philosopher defending this kind of in-

decision concerning God’s reality might have a point.4 So far as I can 

an adherent of the traditional realist position. 

off the grip that the sort of metaphysical thinking that lies behind the 
realist position has on almost all of us. This idea of an external reality 
that we can, in an objective and external way, attain, investigate and 
learn to control is very deep within us. And it has striking parallels in 
our understanding of morality.

However, as well as Herrmann’s quite promising attempt, there are 
other voices speaking for a third position that says ‘no’ to non-realism, 
‘yes’ to realism, but ‘no’ to the kind of realism that most philosophers 
engaged in the discussion defend.

4  Herrmann 1999, 60–62. 
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One important advocate of this position is Dewi Z Phillips. A main 
points of his is that most of the realism versus non-realism discussion 
leads us astray. The problem lies in thinking that there must be an ex-
ternal way to decide whether or not God is real. Instead, he says, we 
must look at how a religious language works. In religious language 
there is no questioning of God’s reality. The reality of God is a part of 
the whole way of leading a religious life. It is internal to this life in a 
way that makes the whole idea of an external check lose all its point.5 In 
attempting to explain his view, Phillips writes: 

fruits of believing. The fruits of believing, the role belief plays in hu-
man life, are said to be the consequences of believing. What, then, is 
‘believing’?6 

What he says, I think, is the following: In the debate about realism or 
non-realism in religion, belief in God is seen as an isolated act which 
could be stated as: “I believe/I do not believe in the existence of God.” 
This isolated belief is the rationale for a religious life. This means that 

-
cally recognised) standpoint concerning the reality of God; then the 
conscious religious (or non-religious) life which gets its sense from the 
assumed position on the question of God’s real existence. Atheism is 
fully understandable in relation to this two-stage picture. The atheist 

-
sitions, their different ways of life can be seen as equally meaningful 

exists or not).

life. It cannot be taken out as a presupposition that logically and/or in 
time precedes the life of the believer. If we try to do that then we stand 
with an empty reality-claim that makes no sense. And this is what is 
wrong with most responses in the realism versus non-realism discus-
sion.

Phillips calls attention to Wittgenstein’s understanding of pictures in 
a religious context. Some expressions are non-changeable ”It says what 

5  Phillips does of course not deny that religious doubt is possible – but doubt in that 
sense is also marked by internal criteria.
6  Phillips 1993, 88.
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it says. Why should you be able to substitute anything else?”, Phillips 
quotes Wittgenstein. He continues: 

Wittgenstein [...] is insisting that the whole weight may be in the pic-
ture. In that case, the loss of the picture may constitute the loss of what 
is essential in a belief. When a picture is lost, a truth may be lost which 
cannot be replaced. This is a far cry from the view of Wittgenstein as 
a non-realist who sees religious beliefs as expressive attitudes which 
have no necessary relation to the object of belief. It is in the use of the 
picture that the relation of belief to its object is to be understood. It 
is this use, this method of projection, which the realist ignores. What 
Wittgenstein is trying to do is not to get the realist to embrace non-real-
ism. Rather, he is trying to get him to look in a certain direction, to our 
actions and practice, where religious belief has sense.7

The idea of God’s existence can be seen as a proposition which is basic 
in the sense that a total way of life derives its meaning from it, but it 
is in itself meaningful exactly because of this whole way of life. It is 

whereafter everything else in religion rationally follows. Phillips puts it 
in the following way: 

We must not forget, once again, that, for Wittgenstein, the basic prop-
ositions he discusses in On certainty are not foundations, not prior 
assumptions. On the contrary, they are held fast by all that surrounds 
them. The persuasion, if it occurs, will be persuasion in the context of 
trying to make all that surrounds what is basic come alive; it is, Witt-
genstein says, swallowed down with it. This is not a matter of ground-
ing from without. Our beliefs, in this context, are groundless. But it is a 
matter of elucidating from within.8 

withdraws itself into a safe place, where no real critical questions are 
allowed). But I think it is important to see that the observation is logi-
cal, not apologetic or epistemological in a strict sense. It is conceptually 
impossible to try to take out the element of “God” from living religious 
life, in order to examine whether this element exists or not. The ‘ele-
ment of God’ gets its meaning in the whole of a religious life. It is not 

enters a religion and becomes a real believer. It is a necessary part of a 

7  Phillips 1993, 100.
8  Phillips 1988, 89.
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certain life. And it can only be properly understood together with this 
life – any other approach leads us astray.

This is also realism, but it is internal realism in the most appropriate 
sense of that expression. What we see in internal realism of this kind, 
and which seems to be lacking among the realists of the other kind, is 
a sensitivity for different nuances in our words and for the fact that a 
word can have its content (meaning) changed when moved from one 
context to another. 

Universalistic moral realism

I will now leave the religious language behind and discuss morality and 
the question of moral cognitivism (realism). 

I start by reminding the reader of Elisabeth Anscombe’s well-known 

our moral terms were so loaded with meaning from the Christian tradi-
tion that a culture which has become as secular as the western culture 
should stop using these old moral expressions. They did not, accord-
ing to Anscombe, have the old Christian content anymore, nor did they 
have any clear new meaning.9 I see this as Anscombe’s way of saying 
that much of traditional western moral language was anchored in a reli-
giously constituted moral realism, which had lost validity together with 
religion itself.

The discussion of cognitivism and non-cognitivism in twentieth 
century moral philosophy can be seen as an expression of this culture 
that had lost an obvious framework for the moral language. This cul-

concepts (right-wrong; good-evil; justice-injustice; blame; guilt and so 
on). This situation can be understood in either of two ways: what the 
moral philosophers were looking for was either a totally new meaning 
for old terms, or they wanted to express the same meaning as former 
generations but with words and arguments adapted to a new situation. 
One central problem in today’s moral thinking is concealed here: to 
what extent can we say that old moral words stand for the same moral 
concepts as in pre modern times?
9  Anscombe 1981, 26–33. The article was originally published under the heading 
“Modern Moral Philosophy” in Philosophy 33. (1958). It is also published in Swedish 
in Backström & Torrkulla 2001.
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Most of modern (and postmodern) thinking in moral theory should 
be understood and discussed in relation to the foregoing. When the 
old Christian idea of a natural law was lost in the Enlightenment, the 

Pufendorf and the like. Kant can be seen as another voice in this same 
tradition: reason shall determine what principles we ought to follow. 
When moral reality was no longer rooted in God’s reality, mankind had 

Reason has mostly been seen as the means to solve the problem; in 
deontological neo-Kantian, Rawlsian or Habermasian versions, or in 
utilitarian consequentialism. We have this whole spectrum of differ-
ent “theories” concerning a moral reality that Susan Sherwin describes 
under the heading “traditional ethics” (consequentialism, Kantian de-
ontologism and social contract theories). The moral agent is character-
ised by rationality, autonomy and self-interest.10 And the theories have 
universalizability as their leading principle. Universalism is the guaran-
tee that the theory is right, mirroring moral reality and thereby giving 
true moral knowledge.  The feminist writer Sheyla Benhabib describes 
similar features in Kohlberg’s understanding of morality. She devel-
ops these further in her analysis of the modern split between the public 
sphere where justice is the moral principle, and the private, domestic 
sphere where personal relationship, feelings and other “lower kinds of 
moral elements” are in the forefront. 11 

The important feature is this idea of timeless universal principles 
and norms. These principles and norms mark all the words in the moral 

I will call this universalistic moral realism. With Benhabib we could 
also speak of “substitutionalist universalistic moral theories”, thereby 
pointing to a tendency in such theories to cause a universal theory about 
a “generalised other” to obscure totally the relevance of the “concrete 
other”.12 

The content and meaning of the moral concepts are, according to 
universalistic moral realism, anchored externally to concrete moral life. 
Morality in life derives its meaning from timeless principles.

The principle of justice can, for example, be seen in this light. Be-
hind Rawls’s veil of ignorance, every decision concerning the just so-

10  See Sherwin, 1993.
11  Benhabib  1997, 153–158.
12  Benhabib 1997, 164.
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ciety is taken quite independent of every real situation in life.13 The 
principles and solutions so reached should be compelling, independent 
of any personal involvement. The compulsion follows from features, 
that are external to the concrete life of the human agent involved. One 
can therefore decide in the abstract, in a third person, what the moral 
duty is.

This is also the case in Kant’s interpretation, although he presup-
poses that morality requires not only that the action is in accordance 
with the demands of duty (the categorical imperative), but also that the 
person must, with all his heart, wish to do his duty. What duty requires 
(what the categorical imperative demands) is, however, possible to de-
termine independently of good will.

One main point, according to this line of thinking, is that the right 
action for every person can be decided upon in the abstract, in a third 
person perspective,  by appeal to external criteria quite independent of 
every particular real situation. I think that one thing that has made many 
moral philosophers critical of this sort of universalist thinking can be 
understood through Eriksson’s story mentioned earlier. 

I posed the challenge of what a moral theory could make of the two 
managers’ different reactions on meeting the street-sweeper. If it were 
possible to make moral judgements in the third person, then the two 
managers could be morally judged as having behaved with equal moral 
rectitude in the way they engaged with the sweeper. (A third person 
cannot know anything about the possible internal deliberations of the 
two individuals.) But if this is what morality really was thought to be, 
then most of us would feel there was something wrong with the theories 
in question. 

In pursuit of an answer to the other of my two questions raised by 
Eriksson’s story – ‘what does the value of an other person consist of?’ 
– one might say that, according to universalistic theories, one ought to 
be able to explain why we should value another human being. There 
should be objective criteria coming from outside. For example, Kant 
gives reasons for why other persons should never be treated only as a 
means, but always also as ends in themselves. This is because every 
human belongs to the kingdom of freedom. The pattern is clear. There 
should exist a reason for our respect for others. Rawls’s veil of igno-
rance can similarly be seen as arguing that you must assure good  con-

13  Benhabib describes this very well. See Benhabib 1997, 165–170.
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ditions for the one worst off, because you yourself might be the one in 

If we try to see this universalistic moral realism in parallel with real-
ism in the discussion within philosophy of religion, we could make the 
following comments. To be able to claim that morality is valid, there 
needs to be, in relation to moral life and language, an external way to 
test (by looking at facts) or to decide rationally (by deduction) what is 
universally valid in morality. What we see is an attempt to formulate 
criteria for judging right and wrong that are external to every real-life 
situation.

Realism in morality becomes dependent on these criteria and judge-
ments. Moral knowledge is primarily knowledge of these abstract prin-
ciples, or at least logically dependent on them. And, according to this 
school of thought, it is this knowledge, which makes human life morally 
meaningful. If you want to claim that you are a moral person, you have 
to start your moral deliberations from universal reasoning (though, if 
you are lucky, there is some ethical expert you can consult). The propo-
nents of these theories claim that those who do not accept this kind of 
objective realism are, in fact, pleading for non-realism (non-cognitiv-
ism) and moral relativism. 

Today many moral philosophers question this traditional view, 

The critique of an external foundation for morality makes it urgent 

standpoint.14 I think the problem does parallel that concerning the real-
ity of God. In that debate, as we saw, many attempts to liberate oneself 
from the positions under criticism are in danger of getting only half 
way. In reality, many thinkers are still trapped within the same ration-
alistic metaphysical framework that they wanted to get rid of. This is 
true also in moral philosophy. Many moral philosophers are trapped by 
a realist pattern of thinking, wherein it is possible to render the moral is-
sue external to the reality of persons and their concrete situations. This 
problem ought not to be described as situation ethics versus rule-based 
ethics. It is a problem of understanding the meaning of moral language 
and the moral meaning of one’s own life.

14  ‘Moral realism’ is here taken to be the idea that we can talk of knowledge in moral-
ity and of values as something real, not something constructed or arbitrary.
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Kant, Rawls, utilitarians; they can all be seen as moral cognitivists 
or realists. And their way of understanding this realistic element leads 
to a way of discussing moral problems and moral solutions that can 
take place external to the real situation and to the people involved. The 
solution is perceived as valid: as the moral solution independent of how 
the persons involved relate to the situation in question.15

I will now present a view that says ‘yes’ to moral realism but ‘no’ to 
this universalistic moral realism. I shall call it internal moral realism.

Internal moral realism

Peter Winch is a philosopher who says ‘no’ to the idea of universaliz-
ability but who, however, argues for some kind of moral realism. 16 He 
criticises the tendency in much modern moral philosophy to think that 

presuppose the idea that morality is something alien to human beings, 
laid upon us from outside. He thereby places a question-mark against 
much of modern moral reasoning.

He describes a tendency in what we might call mainstream mor-
al philosophy to distinguish between a value-neutral description of an 
action or situation and the moral evaluation thereof. In presenting his 
own divergent point of view he takes, as an example, the story of the 
Good Samaritan. His point is that the Samaritan, travelling on the road 
from Jerusalem to Jerico, when he saw the man beaten by robbers, im-

the situation and then made moral deliberations. Intrinsic to his way of 
seeing was his awareness of the moral imperative.17 The point of high-
lighting this is that any other way of understanding the situation appears 
to lead to an arbitrary way of making moral judgements: one chooses to 
see the situation in moral terms – but one could also choose otherwise. 

Instead, Winch wants to stress that, for the person describing it, 
a concrete situation is morally constituted from the outset.  As Lars 
Hertzberg puts it: 

15  Maybe I am exaggerating the positions a little for the sake of the argument.
16  Some of the following presentation of the ideas of Winch can also be found in 
Hertzberg 1999.
17  Winch 1987, 157.
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The thought that we, of our own choice, could decide to take off our 
‘moral glasses’ to meet reality as it is in itself, will make the whole idea 
of a moral judgement incomprehensible.18 

What Winch and Hertzberg try to express is, as far as I can see (and I 
mostly agree with them), that every attempt to detach the moral point 
of view from the concrete situation runs the risk of distorting what mo-
rality is all about.

We might return to Eriksson’s story and my two questions about it. 
We can understand the two management directors as representing two 
different moral relations. For the second person – she who behaved 
kindly to the street sweeper because she knew that one ought to treat 
one’s fellow human beings as equals – the behaviour could be seen 
as lacking personal involvement. Perhaps she behaved as she did only 

an immediate understanding of what kind of being she met – a human 
being. The idea of not meeting another human being as an equal did not 
occur to her. The central point is that their two different reactions tell us 
something about what kind of persons each of these two is. This means 
that the answer to the question about the value of a human being lies 
elsewhere than in the universalistic approach. What is at stake is the 
humanity of the two management directors, not of the sweeper. And it 
is the whole situation and how the protagonists deal with it that consti-
tutes the values concerned. 

From the story we learn that there are no timeless values outside such 
lived relationships. Morality’s main focus lies in the agent and in her re-
lationship to her own actions. She knows what to do. But this knowledge 
is rooted in her and in her reactions. The whole way of understanding the 
situation is coloured by this knowledge. Her reactions are embedded in 
the situation and all these elements together constitute morality.

We might think here of Lögstrup’s tacit demand that we (should) 
apprehend trust in every encounter with another human being. In every 
normal meeting between humans, one meets the other with trust at 
some point – for example by listening to the other and thereby trusting 
that the other is telling the truth. This trust, implicit in the meeting, is 
something that cannot be escaped. This constitutes the tacit moral de-
mand to live up to the other person’s trust.19 A challenge one might level 
at Lögstrup’s picture is this: is this demand something external, some-

18  Hertzberg 1999, 157–158.
19  Løgstrup 1991, 17–33.
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thing from outside that makes the situation into a moral one? Winch’s 
answer would be, as far as I can see, that it is the other way around. It 
is because we are moral beings that we can see the situation as consti-
tuting a moral relationship. This could perhaps even be seen to imply 
that we are human only to the extent that we really see a demand when 
our fellow human beings meet us with trust. Anyone who does not see 
it lacks something we normally expect of a human person.

In the same way we could say, with Winch, that it is not by following 
ethical principles, whether they be deontological or consequential, that 
we become moral beings. It is because we are moral beings that a cer-
tain principle can be important for us.

What all this says is that moral language should be understood as 
dealing with something real. But our moral knowledge of that some-
thing cannot be understood and reached from outside the relevant situ-
ation and the people engaged in that situation. Moral realism is internal 
to the situation and to the persons involved in it.

This means that it is not possible to describe a situation neutrally, 
then to ask what moral rules could possibly be applied, and thereafter 
to decide what is the morally right action to take. This way of external-
izing morality is in danger of trivializing it completely, making it a ra-
tional game. All this represents, of course, a criticism of a rigorous use 
of the is-ought distinction. In the internal perspective, there is a moral 
dimension from the start. Our whole way of understanding a situation 
and the relations involved is part of what constitutes us as morally re-
sponsible beings.

In this light we could say also of Eriksson’s second manager that she 
showed a natural moral reaction – in her second thoughts. When she af-
terwards regretted that she had not spontaneously met the street-sweep-
er as an equal, she showed an internal recognition of her own way of 
being. Given the person she was, one could not ask for anything more 
than this. But she showed something more admirable than a third per-
son would have done – a person who would have spoken pleasantly 
with the sweeper only because of formal principles of equality, and who 
afterwards would have felt very pleased with herself in consequence.

According to internal moral realism, there is no universal judgement 
that validates morality. A moral judgement makes sense only in the con-
crete life. It cannot be taken out as a presupposition that logically and/or 
in time, precedes the life of the agent. If we try to do that then we stand 
with an empty ethical claim making no sense.
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What I think becomes important, in the internal perspective, is the way 
we describe different situations. The words we choose reveal our own 
position in relation to what we say and what we are talking about. This is, 
of course, an old truth. But it is a truth that should make us sensitive about 
our own language. Normally moral judgements are not something we can 
make from outside, in a third person perspective. Our way of judging and 
describing the morally relevant features in a situation tells something of 
what kind of persons we are. In that sense we are internally involved as a 

involvement that a moral reality will open up to us.
Internal moral realism combines a non-relativistic and cognitive 

understanding of morality with openness for actual persons and con-
crete situations. I think it leads to an understanding where the individual 
agent is in the key position. No third person can tell the “acting I” how 
to act morally. From outside, we can only describe different situations 
with as much sensitivity as we can, having regard for nuances in the 
language used. 

This does not mean that we could not react to, and morally condemn, 

own morality, not the other person’s.

Benhabib’s half way internal realism

Thus far, I have focused on feministic ethics to a very limited extent. 
However, this does not mean that I have ignored the heading of the 

called internal as representing the best way we have to understand mo-

perspective well.
It is possible to understand much of feminist ethics as value theoret-

ical struggles with (and against) a “universalistic moral realism”. The 
consciousness of having something ‘real’ to say makes it at the same 
time urgent to reach a value theoretical position where morality could 
be seen as valid in an objective and absolute sense and not as a subjec-
tive construction.

I shall now look into Sheyla Benhabib’s texts. One important feature 
in her discussions is her critique of what she calls a “substitutionalist 
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universalistic tradition”. I shall exemplify this by the following quota-
tion from Benhabib: 

Through an immanent critique of the theories of Kohlberg and Rawls, 
I want to show that ignoring the standpoint of the concrete other leads 
to epistemic incoherence in universalistic moral theories. […] Unlike 
in previous contract theories, in this case [i.e. in the modern version] 
the other is not constituted through projection, but as a consequence 
of total abstraction from his or her identity. Differences are not denied; 
they become irrelevant.20 

She is very convincing in this part of her text, for instance when she 
takes Rawls’s arguments as exemplifying the “male” way of developing 
moral theory.21 I think her example is a good one, highlighting some 

most interesting is the idea of the “mushroom self” whose identity is by 

plurality having moral relevance. This leads, as Benhabib rightly notes, 
to incomplete reversibility. The veil of ignorance destructs even the 
principle of universalizability, because the concrete situations where 
this principle could have a point fade away:

Can moral situations be individuated independently of our knowledge 
of the agents involved in the situations, of their histories, attitudes, char-
acters and desires? Can I describe a situation as arrogance or hurt pride 
without knowing something about you as a concrete other? Can I know 

of the tongue, without knowing your history and your character?
Moral situations, like moral emotions and attitudes, can only be in-

dividuated if they are evaluated in light of our knowledge of the history 
of the agents involved in them.

While every procedure of universalizability presupposes that ‘like 
cases ought to be treated alike’ or that I should act in such a way I 
should also be willing that all others in a like situation act like me, the 

a ‘like’ situation or what it would mean for another to be exactly in a 
situation like mine. Such a process of reasoning, to be at all viable, must 
involve the viewpoint of the concrete other [---] Universalistic moral 
theory neglects such everyday, interactional morality and assumes that 

20  Benhabib 1992, 283.
21  Benhabib 1992, 283–285.
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the public standpoint of justice, and our quasi-public personalities as 
right-bearing individuals, are the centre of moral theory.22 

Another striking example of her critique is found in her book Situating 
the Self:

There is therefore the very real danger that in not making room to con-
front the ‘otherness’ of the other, the original position, despite all of 
Rawls’s own intentions to the contrary, can leave all our prejudices, 
misunderstanding and hostilities in society, just as they are, hidden be-
hind a veil. By contrast, only a moral dialogue that is truly open and 

-
tions can lead to a mutual understanding of otherness.” 23

to terms with the Kohlberg – Gilligan discussions. But what she criti-
cizes seems to be the way the rationalists mentioned reach their moral 
solutions. Her point is then methodological. She explicitly says that her 
critique of Rawls is a procedural one.24 She is pleading for an alternative 
way, but searching for the same result as the rationalists she criticises: 
a solution that one can universalise. She wants the solution to be more 
embedded in the concrete situation but sees no tension between that 
claim and the claim for universalizability. This becomes clear when she 
continues the reasoning above in the following way: “Without assum-
ing the standpoint of the concrete other, no coherent universalizability 
test can be carried out, for we lack the necessary epistemic information 
to judge my moral situation to be ‘like’ or ‘unlike’ yours.”25 Here she 
seems to miss the point that likeness and unlikeness are not epistemic 
information preceding a possible moral judgement. Instead of a “substi-
tutionalist universalism” she talks of an “interactive universalism”. She 
also wants to stress the importance of a “generalised other” besides the 
weight she gives to the “concrete other”.26

a universalism as valid and important in feministic ethics. It seems to 
me that she thereby cannot avoid an externalist positions after all. She 

22  Benhabib 1992, 285. An important point is that internal to judging two different 
situations as like is already a moral evaluation of them. – I am indebted to my colleague, 
Lars Hertzberg, for pointing this out to me.
23  Benhabib 1997, 167–168.
24  See Benhabib 1997, 169.
25  Benhabib 1992, 286.
26  Benhabib 1997, 164–165.



352

does not manage to escape the perspective that renders moral solutions 
external to the situation and the persons involved.

We can understand Benhabib’s dilemma. It is a real dilemma as soon 
as we leave the ‘universalistic moral realism’ viewpoint behind us. Ben-

When the story of life can only be told from the perspective of the oth-
ers,  then the self is a victim and sufferer who has lost control over her 
existence. When the story of life can only be told from the standpoint 
of the individual, then such a self is a narcissist and a loner who may 
have attained autonomy without solidarity. A coherent sense of self is 
attained with the successful integration of autonomy and solidarity, or 
with the right mix of justice and care.27

-
stands the moral concepts. Is there, according to her, knowledge about 
right and wrong quite independent of the concrete situations and the 
people involved? Or does the internal perspective of the persons in-
volved in the situation, and their different opportunities to see different 
options, constitute the situation and the solutions?

It seems to me that Benhabib stands in a position towards moral cog-
nitivism that parallels Eberhard Herrmann’s towards religious realism. 
She wants to question a moral realism, which makes the understand-
ing of the moral demands external in relation to concrete persons and 
concrete situations, yet she ends up in a position where she cannot (or 
does not want to) give up the cognitivistic (universalistic) framework. 
The internal point of view she wanted to underscore she then seems 
to leave behind. My argument presupposes, of course, that an internal 
perspective must be logically contradictory to the external perspective 
discussed here. 

Concluding remarks

Where have we arrived at? I have stressed what I have called an inter-
nal moral realism. And I suggest that much of feminist ethics could be 
understood as efforts to represent this. A critique of universalistic moral 
realism in at least some parts of feminist ethics indicates this.

27  Benhabib 1997, 198.
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I think there is in feminist thought a deep awareness that most, if not 
all, descriptions of human reality include morality. It is the attempt to 
describe an event in totally value neutral terms that requires an expla-

Normally, the moral language we choose when describing a situation 
is not arbitrary. This is one of the main and very important points of at 
least some feminist theories, and is in accordance with internal moral 
realism.

But can we say that a gender perspective leads to a special kind of 
morality – exclusively feminist ethics? My answer is ‘yes and no’. It is 
‘yes’ because internal realism means that the perspectives of the per-
sons involved in a morally relevant situation are an integral part of our 
understanding of the concrete situation. In this sense a gender perspec-
tive becomes relevant. But it is ‘no,’ if by feminist ethics we mean a set 
of normative, universal rules where women’s experiences are the ones 
that constitute the content. Such a way of understanding feminist ethics 
would make the same mistake as the classical rationalist cognitivist the-
ories do. It would present a set of external rules to be imposed on agents 
from outside, and would thereby destroy the very thing they claim to 
represent: feminist morality.

What excites me in feminist theory and feminist ethics is the explicit 
and implicit critique of some troublesome traits in the Enlightenment 
tradition. But this is something that these feminist theorists have in 
common with many other thinkers. And I cannot see that there is any 
point in claiming an exclusively feminist moral knowledge beyond the 
traits I have pointed out.28
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Värden blir till i handling*

Anne Holt, den prisade norska deckarförfattaren, sade i en radiointervju 

i det vardagliga. För att kompensera denna förlust söker barn av denna 
tid efter allt häftigare upplevelser. En pilgrimsvandring till Santiago de 
Compostela kan vara ett steg på denna väg. Men för många räcker inte 

-
re från en klippbrant för att känna att det man upplevt har något värde.

I en av sina kriminalromaner1 -
are som dödar enbart för spänningen i att pröva om hon kan göra det 
utan att bli fast. Vem som dör spelar egentligen ingen roll.

oss är visserligen så extrema som Holts mördare. Denna är en karikatyr. 
Men en karikatyr som svarar mot tendenser hos många av oss. Kunde 
man säga att vår samtid mistat förmågan att klart se vad som har värde? 
Vad kunde det betyda? Vilken plats har egentligen värden i våra liv?

Värden i vår tid – relativa eller absoluta

Den moderna kulturen omfattar två i sig motstridiga sätt att se på och 
förhålla sig till värden. Det gäller såväl värdet hos naturen som kultu-
rella värden och värdet hos människan själv. Å ena sida möter vi en 
utbredd värderelativism: värdefrågor är som tycke och smak. Allt kan i 
princip vara lika bra/dåligt och dessa subjektiva värderingar skall man 
inte diskutera. Men å andra sidan – delvis som en reaktion på relativis-
men – har vi en starkt objektiverande tendens. Värden ses som objekti-
va storheter, som på något sätt föreligger i den yttre verkligheten, i na-
turen, i den mänskliga kulturens artefakter, hos varje mänsklig individ.

*Ursprungligen publicerad i P Kummel-Myrskog, J-E Nyberg, P Wistbacka (red.) Dyr-
bar. Årsbok för Borgå stift 2006, Helsingfors: Fontana Media. 2006, ss. 13–19.
1  Holt, A, Det som aldrig sker. [Ingen förlagsort]: Piratförlaget. 2004.
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Trots att mycket i vår tid ger näring åt föreställningen att värdena är 
fullständigt relativa, så är det sannolikt rätt få som på allvar vill försvara 
en total relativism. Det vi värderar allra högst tycks ha ett absolut värde, 

människan besitter ett sådant okränkbart värde. Värdeomdömen har en 
tyngd i våra liv som inte är förenlig med relativismens ”allt går an”.

Bl.a. i kristna kretsar är det rätt vanligt att man vill lyfta fram att vissa 
absoluta värden har en objektiv grund i Bibeln och i skapelsen. Och man 
gör det ofta som ett svar på relativismen. Men kristna människor är inte 
ensamma om en sådan reaktion. Mycket i den islamska världens kritik 
av västerlandet säger ungefär samma sak: Västerlänningen har inga fasta 
värden, allt är för henne tillåtet. Mot detta vill man ställa muslimens 
fasta tro på Koranen och de klara värden som den representerar.

Men samtidigt är också detta objektiva alternativ förenat med stora 
svårigheter. Föreställningen om en objektiv värdeverklighet tycks 
förutsätta att vi förfogar över en kunskapsväg, med vars hjälp vi kan 
nå fram till sanningen om det rätta och det goda. Spåren i historien 
av denna tro på sanningen förskräcker. Den som vet (tror sig veta) 
vad som är rätt och gott har ofta varit beredd att gå mycket långt i 
försöken att få samhället att anamma denna ”godhet”. De medeltida 
korstågen är avlägsna vittnesbörd om sådana tendenser. George W 
Bush’2 nutida korståg i demokratins namn är en sentida efterföljare. I 

försöken att göra det svårt för homosexuella par att leva ett samhälleligt 
accepterat samliv med allt vad det innebär, många gånger är utslag för 
något liknande. ”Jag vet att homosexualitet är fel, därför skall ingen som 
medvetet utövar den accepteras i samhällets eller kyrkans gemenskap.” 

Att skapa värde

Men tänk om vi närmar oss värdefrågor på fel sätt? 
En svensk visa från 1940-talet, Kai Gullmars och Gus Morris ”Ung-

mön på Käringön” innehåller ett annat sätt att se, när den mot slutet 

hon är min hon, och hon är blåögd, och tänk jag tycker att hon är skön”. 
Det värdefulla måste inte först konstateras objektivt, för att kunna om-

2  USAs president då detta skrevs 2006.
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fattas. Med kärlekens ögon ser vissångaren sin käresta som värdefull. 
Därmed är hon värdefull.

Den svenska teologen Anders Nygren utvecklade under förra delen 
av 1900-talet vad dessa ”kärlekens ögon” kunde betyda.

Nygren tänkte sig att poängen han ville lyfta fram, och som tycks 
-

sonligen tror jag att det viktiga ligger i att vi här möter ett synsätt som 
ifrågasätter ett sätt att tänka och förhålla sig till värdefrågor som vi ofta 
tenderar att fångas av, oberoende av om vi är kristna, muslimer, fritän-
kare eller vad som helst. Och att också det omvända, nygrenska, sättet 
att se kan förstås och omfattas av människor med olika bakgrund.

För att få fram sin poäng mera systematiskt skiljde Nygren åt två 
former av kärlek, eros och agape. Med ”kärlek” menade han mycket 
mera än enbart ett känsloläge eller en relation mellan två människor. 
Eros och agape representerade för honom två olika livshållningar. En-
ligt honom tenderar vi människor att betrakta världen med eros-kärle-
kens ögon. En eros-relation innebär att man eftersträvar det som kan 
konstateras ha ett positivt värde. Värdet hos ett föremål eller hos en 
medmänniska kommer alltså först, vårt sätt att förhålla oss till det först 
i efterhand. Och vi kan motivera våra handlingar rationellt genom att 
peka på det värdefulla hos det vi strävar efter (eller det värdelösa i det 
vi försöker undvika).

I förhållande till denna livshållning representerar agape enligt Ny-
gren ett fullständigt annat perspektiv. Agape innebär att värdet hos ett 
föremål eller en människa blir till genom att någon ”älskar” det, ser det 
”med kärlekens ögon”. 

I somras hade vi två barnbarn med oss på sommarstugan en vecka. 

Emil en dag i skolan utan förvarning kliver fram och kysser lärarinnan. 
Hon blir både förvånad, generad, men tydligen också positivt överras-
kad. Hon utbrister med rodnande kinder: ”Varför gjorde du så, Emil?” 
Emils svar avspeglar något av den hållning som Nygren försöker få 
fram: ”Det gjorde jag av min godhet.”  Några egentliga motiveringar 
behövs inte, godheten är skäl nog. Och lärarinnan kunde känna sig högt 
värdesatt av sin elev.
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Värde i Gud

För Nygren var det viktiga att genom de två presenterade livshållning-
arna få fram två diametralt motsatta sätt att förhålla sig till Gud. Er-
os-religionen innebär att människan strävar efter Gud, därför att Han/
Hon är värdefull (det högsta goda). Gudstron kan, och skall, rationellt 
motiveras. Eros är människans medvetna väg till Gud. Agape-kärleken 
speglar å sin sida Guds väg till människan. Guds kärlek skapar, enligt 
den, värde hos människan. Och på ett liknande sätt skapar vi människor 
värde i varandra genom att se på varandra med kärlekens ögon. Och 
denna kärlekens hållning är omotiverad. Den föregås inte av att man 
kunnat konstatera ett föreliggande värde hos föremålet för ens kärlek. 
Agape-gudens väsen är att älska. På liknande sätt är människans be-
stämmelse att älska, och att därigenom fylla världen med värden och 
göra tillvaron värdefull.

Nygren lyfter bl.a. fram Jesu liknelse om arbetarna i vingården som 
Bibelns sätt att beskriva vad en agape-hållning innebär. I berättelsen 
får, som känt, samtliga arbetare ut samma dagslön, oberoende av hur 
länge de arbetat i vingården under dagen. Det här strider klart mot ett 
ekonomiskt rättvisetänkande. Enligt det senare värderas de olika arbe-
tarna på objektiva grunder olika, i enlighet med den insats de gjort. En 
viktig poäng i liknelse är därför att peka på ett helt annat förhållnings-
sätt. Värdet hos arbetarna ligger inte i något de själva står för, värdet 
blir till genom löneutbetalarens handling. Andra berättelser som belyser 
samma poäng möter vi hos Lukas i berättelserna om den förlorade so-
nen, den förlorade silverpenningen och det förlorade fåret. Också här 
är en viktig tanke densamma: värdet är beroende av den handlande och 
visar sig i dennes konkreta handling. Herden gör vad som helst för att 

hon tappat, fadern tar med glädje emot sonen som för länge sen vänt 
honom och hela släkten ryggen.

Relativism trots allt?

Det är många som har svårt att ta till sig detta perspektiv. Orsakerna kan 
-

ken man möter egentligen är omotiverad. Vi vill kanske att vår partners 
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kärlek skall vara motiverad av våra värdefulla egenskaper, att den andra 
skall kunna säga varför han älskar just mig. Tanken tycks innebära att 

någonting värd – och då är den andras deklarerade kärlek på något sätt 

tycks bli beroende av vad andra råkar tycka om mig. Följden kan bli att 
vi oftast känner oss värdelösa, och att kanske det mesta i livet blir mer 
eller mindre värdelöst och likgiltigt.

Tänker vi så, då är vi fångar i det som vi med Nygren kunde kalla er-
os-perspektivet. Och objektivism respektive subjektiv relativism fram-
står som två sidor av samma mynt. Vi är inte ensamma med vårt per-
spektiv. Det mesta i det moderna samhället följer detta sätt att resonera. 
Arbetslivet idag färgas bara mer och mer av att arbetstagaren värderas 
på basis av mätbara ”objektiva” kriterier. Ju mera olika yrkesrelatio-
ner professionaliseras (från medicin och sjukvård till barndagvård och 
skolundervisning) desto mera opersonliga blir relationerna, och desto 
mera bedöms ”kunderna” (patienter, småbarn, elever) enligt s.k. vär-
dekriterier som vilar på objektiva grunder, och är oberoende av invol-
verade yrkesutövares personliga hållningar. Också det moderna talet 
om rättigheter tycks vila på samma resonemang. ”Jag har rätt till detta, 
eftersom jag är oändligt värdefull och därför utrustad med okränkbara 
rättigheter.” Perspektivet utgår från mig som värdefull och frågar vad 
detta betyder för andras skyldigheter i förhållande till mig. Deras håll-
ning skall motiveras med något som jag, objektivt, besitter. Ett problem 
med det här porspektivet är, att så fort de objektiva kriterierna pekar i 
nedvärderande riktning, så förlorar människorna och tingen sitt värde

Värden – en fråga om ansvar

Det motsatta perspektivet innebär inte ett nedvärderande av det vi upp-
fattar som värdefullt. Det som är värdefullt har sitt värde. Men värdet 
är inte oberoende av att någon sätter värde på detta något. Perspektivet  
innebär därför ett starkt betonande av varje människas ansvar för att  
olika  ting har ett värde och för att den enskilda människan uppfattas 
som värdefull, både av sig själv och av andra.

Ifall naturens värde, eller värdet hos mänskliga artefakter och av var-
je mänsklig individ ytterst är beroende av oss människor och vårt sätt 
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att förhålla oss till omgivningen, då vilar ansvaret klart på var och en 
av oss. Genom våra liv är vi med och skapar värden. Det innebär inte 

förhand givna värden utanför oss. Den vilar istället i det sätt att leva 
som vi människor tillsammans utvecklat genom årtusenden. 

Tänker vi igen på den brännande frågan om sexuella minoriteters 
möjlighet att känna sig accepterade kanske den eftersträvade poängen 
blir ännu klarare. Sättet på vilket medmänniskorna förhåller sig till ett 
homosexuellt par kan inte uttömmande förklaras med att det bottnar i 
en objektiv bedömning av vilket värde ett liv i en homosexuell relation 
har. Man må sedan hävda att Bibeln eller Koranen eller vad som helst 
tydligt säger vad som är rätt och fel på detta område. Det kan nämligen 
inte förta det faktum, att varje enskild människa, kristen, muslim, hindu 
eller fritänkare, som offentligt vill motarbeta dessa personers möjlighet 
att leva öppet och utan att smussla med sin kärlek, bär ansvar för den 
nedvärdering av dessa medmänniskor och deras val av liv, som man 
därmed ger uttryck åt. Den negativa hållningen är med och skapar, i det 
här fallet negativa, värden.

En skillnad mellan Gud och människa

Man brukar teologiskt hävda att människans oändliga värde vilar i att 
hon är skapad av Gud och föremål för Guds kärlek. Och det här har 
tagits som argument för ett slags objektiverande syn: Människans värde 
är oberoende av vad andra människor tycker och känner. Därför måste 
man visa respekt, behandla medmänniskan som något dyrbart. På ett 
liknande sätt betonar man i miljöteologin idag att naturen skall vårdas 
därför att den är värdesatt av Gud.

Det låter sig sägas. Tanken på människan och naturen som föremål 
för Guds kärlek kan samtidigt förstås så, att den just återspeglar att både 
natur och människa har värde endast i en relation där den andra med sin 
hållning, sin blick och sitt handlande upprätthåller och bekräftar ett så-
dant värde. Det förtar inte det viktiga i tanken att varje människas oänd-
liga värde, eller naturens egenvärde, bottnar i att såväl människan som 
naturen i övrigt är föremål för Guds kärlek. Men det förtar inte heller 
betydelsen av att vi var och en personligen har ansvar för att vi genom 
vårt sätt att vara gör detta värde reellt. Just genom att se på den andra 
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(människa eller natur) med kärlekens ögon, och genom att på så sätt 
upprätta värde, visar vi att vi tror på en Gud som värdesätter hela sin 
skapelse och varje enskild människa, oberoende av vem eller hurudan 
hon är. Det radikala i denna tanke kanske vi aldrig fullt ut kan förstå.

Ju mera vi förstår den tanken och tar den till oss, desto mera tror jag 
vi lyckas se det som Anne Holt efterlyste – värdet i det vardagliga, vare 
sig det handlar om vår relation till natur, kultur eller medmänniskor.
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