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Inledning  
 

Religionens inverkan och betydelse för samhället är en omdiskuterad fråga där den inbördes 

ordningen mellan religion och politik kommit att ifrågasättas och problematiseras vilket är 

en pågående kontrovers som mynnat ut i en bred och nödvändig argumentation kring hur 

denna relation ska ta sig uttryck. De religiösa bidragen i samhället är något som 

kännetecknas av att fundamentalistiska yttringar breder ut sig samtidigt som frågan om 

religion som etiskt korrektiv för människans värde lyfts fram – och sammandrabbningen är 

analyserad från olika håll och angreppsvinklar. Det religiösa argumentets roll i politiken har i 

den meningen antingen delats upp i fokus på dess goda eller onda värden vilket i sin tur 

präglat samtalsklimatet kring om religion är en betydelsefull komponent eller ett 

konfliktalstrande element för samhället.  

Jürgen Habermas gjorde en markering för sin syn på saken bara en månad efter 

terrorattacken mot USA den 11 september 2011 vid mottagandet av Friedenspries des 

Deutschen Buchhandels i Frankfurt. Han passade i sitt tacktal på att förklara att man 

missförstår terrorhandlingar om man ser dem som ett uttryck för en konflikt mellan religion 

och ett öppet samhälle utan han understök istället att fundamentalism är en form av 

urspårad religion som i sig är ett typiskt modernt fenomen – och dess pendang utgörs av en 

urspårad sekularisering. Med det varnade han också för att en aggressiv sekulär kultur 

riskerar att trampa människovärdet under sina fötter och talet avslutades således med ett 

allvarligt konstaterande; frihet och demokrati bygger på tanken om alla människors lika 

jämlikhet och på sikt kan det få ödesdigra konsekvenser för människans värde om man 

bortser från viktiga meningsskapande källor. Uppmaningen bestod därför i att det sekulära 

tänkandet behöver bevara ett sinne för det religiösa språkets förmåga att uttrycka värden 

och mening för att undvika den demokratiska statens moraliska kollaps.  

Talet blev startskottet för en initierad debatt om hur man ska förstå den religiösa tron och 

dess roll i samhället och när Jürgen Habermas och kardinal Joseph Ratzinger möttes i en 

diskussion om detta i München (2004) om ”Religionens, förnuftets och moralens plats i det 

öppna demokratiska samhället” fick det stort genomslag i både akademiska kretsar och 

massmediala forum. Debattörerna beskrevs som två av samtidens mest inflytelserika 
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intellektuella – en agnostisk filosof och en kristen teolog – något som på förhand skulle 

kunna förstås som direkta motsatser. Men, i samtalet kunde de två filosoferna trots sina 

skilda utgångspunkter – filosofi och teologi – identifiera centrala punkter där de kunde 

förenas i synen på religionens plats och dess förhållande till politisk maktutövning.   

Jürgen Habermas ställningstaganden kom att utläggas genom ett antal filosofiska uppsatser i 

boken ”Mellan naturalism och religion” (2007) – där Habermas utvecklade sin vision för 

framtiden som han kom att beskriva som ett ”postsekulärt samhälle”. Han understryker att 

uttrycket postsekulär i hans tänkande inte enkelt ska förstås som att religionen hävdar sig i 

en alltmer sekulär omgivning utan också som ett offentligt erkännande av religionens 

reproduktion av önskvärda motiv och attityder. Med det utgår han från att såväl troende 

som icke-troende medborgare förväntas vara medvetna om den egna övertygelsens 

begränsningar – oavsett om den grundar sig på en religiös eller sekulär världsuppfattning. 

Han förmedlar en stark kritik mot såväl religiös fundamentalism som sekulär 

självtillräcklighet och istället är det medlingen mellan dess ytterpositioner som är i fokus 

eftersom han anser att religionen har en självklar plats både i kulturen och i det offentliga 

samtalet.   

Ett centralt villkor i Habermas postsekulära modell är att en demokratisk stat måste uttrycka 

sina värden i sekulära termer och begrepp eftersom den måste vara livsåskådningsmässigt 

neutral. Det betyder i sin tur inte att religionen inte skulle ha något att bidra med till 

lagstiftningen – men ett religiöst bidrag måste översättas från ett religiöst till ett sekulärt 

språk. Han pekar samtidigt på att religion har en särskild styrka när det gäller att artikulera 

moraliska intuitioner och den potentialen gör det religiösa talet väl ägnat att i politiska 

diskussioner förmedla sanningsinnehåll som kan översättas från ett religionssamfunds 

vokabulär till ett allmängiltigt språk. Precis som den religiöst grundande tanken om Guds 

avbild i västerländskt tänkande har gett upphov till föreställningen om människans lika värde 

ser Habermas att religionen fortfarande har samma typ av semantiska, kodade potentialer. 

Han knyter på det sättet i sin postsekulära modell samman historia med framtid i sin vision 

eftersom han menar att de religiösa tankemönstren inte förlorat sitt värde och att det av 

den anledningen finns skäl att belysa de inre sambanden som förbinder dessa med 

samtiden.  
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Bakgrund 
 

Professorn i religionsfilosofi Ulf Jonsson gjorde genom sin bok ”Habermas, påven och 

tron”(2009) en sammanställning av diskussionsunderlaget som kom fram i debatten i 

München (2004) mellan Habermas och Ratzinger och försökte genom det skapa en bredare 

och mer systematisk förståelse för vad som blivit sagt kring det postsekulära samhället. 

Syftet med Jonssons projekt var att försöka bringa större klarhet i vad skillnaderna och 

samsynen mellan Habermas och Ratzinger egentligen bestod i och vad det också samtidigt 

kan leda till. I denna framställning skulle två aspekter av deras tänkande skärskådas särskilt 

ingående; nämligen deras sanning- och trosbegrepp.  

När det kommer till Habermas sanningsbegrepp kom Ulf Jonsson att särskilt stanna upp vid 

förutsättningarna för de så kallade översättningarna – och ställde sig frågande om det inte 

kan vara så att det teoretiska underlaget för att översätta från ett religiöst språk till ett 

allmänt tillgängligt språk enbart leder till ett olösligt problem i Habermas eget tänkande. 

Jonsson menar att Habermas utgår från en skarp avgränsning mellan sekulär kunskap och 

troserfarenhet på ett sätt som problematiserar de översättningar som ska kunna komma till 

stånd eftersom den som översätter från det ena till det andra språket måste vara 

hemmastadd i båda språkvärldarna för att klara av sin uppgift. Jonsson konstaterar därmed 

att det föreligger ett spänningsförhållande i Habermas tänkande som kan leda till en intern 

motsägelse. 1  

När Jonsson dessutom istället placerat frågan i ”Teorin om kommunikativt handlande” så 

menar han att det finns två aspekter som relaterar till sanningsbegreppet – först att sanning 

är ett påstående som en grupp kan vara överens om och sen att sanning inte är något som 

en enskild individ kan komma fram till på egen hand. 2 Jonsson menar fortfarande att detta 

inte är tillräckligt för att formulera en exakt definition av sanningsbegreppet som sådant och 

därför menar han att det inte heller genom det finns någon utvecklad teori i Habermas 

tänkande som skulle kunna leda till att semantiska potentialer i det religiösa språket ska 

                                                           
1
 Jonsson, Ulf ”Habermas, påven och tron” s 156 

2
 Jonsson, Ulf ”Habermas, påven och tron” s 102 
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kunna frigöras på sitt profana sanningsinnehåll. 3 Jonsson drar därför slutsatsen att 

Habermas översättningsförbehåll blivit ett sätt att lösa följande; eftersom religiösa uttryck 

inte kan läggas till grund för sanningsanspråk utanför den egna kontexten och det sekulära 

förnuftet inte heller då kan göra anspråk på att bedöma giltigheten i utsagor av religiös art så 

finns möjligheten att översätta religiösa uttryck till profana uttryck. Jonsson menar alltså att 

Habermas ser översättningsförbehållet som en sätt att lösa ett problem där de båda sidorna 

egentligen inte kan förstå varandra. 4  

Syfte  
 

Ulf Jonsson har kommit fram till denna slutsats genom att följa Habermas sanningsbegrepp 

och finner utefter det inte den linjära kopplingen mellan tidigare verk och de översättningar 

som Habermas tecknar i sin postsekulära vision. Min uppfattning när det kommer till hur 

Habermas menar att de här översättningarna ska komma till stånd bygger på insikter genom 

teorin om kommunikativt handlande, men på andra punkter än de som Jonsson lyfter fram i 

sammanhanget.  

Jag menar att ”Teorin om kommunikativt handlande” ger stöd åt dessa översättningar inom 

ramen för Habermas eget tänkande utan logisk motsägelse; Jag anser att Habermas relaterar 

till dessa översättningar på två sätt;  

1. Översättningsförbehållet där Habermas placerar gränserna för var i en stat man kan 

tillåta ett religiöst argument och när det måste översättas har att göra med hans 

politiska hållning så som den formuleras genom ”Teorin om kommunikativt 

handlande”.  

2. Det faktum att Habermas också påstår att det går att översätta från ett religiöst språk 

till ett allmängiltigt språk handlar om hur Habermas ser på att betydelseinnehåll i 

språket skapas genom dialog i ”Teorin om kommunikativt handlande

                                                           
3
 Jonsson, Ulf ”Habermas påven och tron” 159 

4
 Jonsson, Ulf ”Habermas, påven och tron”, s 160  
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Som jag ser det är varken översättningsförbehållet eller översättningarna utlämnat till någon 

i Jonssons menande vacklande sanningsteori utan jag menar att det finns en koppling till 

”Teorin om kommunikativt handlande” där dialog, kommunikationsgemenskap och kritiskt 

utbyte av argument som är lika tillgängligt för alla är ett grundfundament. Min uppfattning 

är därför att när Habermas skriver boken ”Mellan naturalism och religion” där dessa 

översättningar behandlas så bygger det på ställningstaganden från ”Teorin om 

kommunikativt handlande”. Jag menar att Habermas skriver den förra för att upprepa, 

beskriva och försöka aktualisera varför han anser att det finns anledning att ansluta sig till 

hans tankeprojekt som han redogjort för i den andra. Det som enligt min uppfattning har 

ändrats mellan de åren böckerna utgavs - 1981 och 2007 - är världen utanför Habermas 

tänkande.   

Syftet är därmed att visa på vilket sätt jag ser att Habermas postsekulära modell bygger på 

”Teorin om kommunikativt handlande” - och vad jag menar att dessa översättningar är 

hänvisade till genom de ställningstaganden som tas i ”Teorin om kommunikativt handlande”.  

 Det är intressant att reda ut om Habermas så kallade översättningar så att säga är pricken 

över i eller toppen på ett isberg i hans eget teoretiska bagage eftersom detta är något som 

diskuteras i den akademiska diskussionen huruvida ett religiöst argument ska eller kan göra 

nytta i samhället och om det religiösa språket ens går att översätta. Om man kan klargöra 

grunderna för Habermas position så är det ett sätt att tydligt kunna bereda sig en 

uppfattning om varför man antingen kan tala för eller emot hans tankesätt. Att försöka 

bevisa den interna logiken i Habermas tänkande gör ju inte hans antaganden eller 

ställningstaganden mer rimliga eller riktigta– men det är i grunden viktigt att förvissa sig om 

hur han tänker sig det hela för att kunna sätta sig i dialog med både för-och nackdelar. 
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Frågeställning 
 

På vilket sätt fullföljer Habermas postsekulära modell ett tankemotiv som kan härledas från 

hans teori om kommunikativt handlande?  

Vad är översättningarna från ett religiöst språk till ett allmängiltigt språk och 

översättningsförbehållet i så fall hänvisade till? 

Metod och teori 
 

Metoden kommer att utgöras av en kvalitativ innehållsanalys – vilket är en metod som kan 

användas för att anlysera innehållet i text i syfte att tolka dess innehåll och mening. Eftersom 

kvalitativa studier kännetecknas av en stor variation är det svårt att finna entydigt regler, 

procedurer eller kriterier när det kommer till själva redovisningen. Eftersom varje kvalitativ 

studie dessutom är unik så är det viktigt att noga beskriva forskningsprocessen så att den 

som tar del av resultaten kan bilda sig en egen uppfattning om de val som gjorts. Detta gäller 

hela processen från hur forskningsproblemet uppkommit, förförståelse och slutligen till hur 

analysen genomförts och resultat redovisats. 5  

Mot bakgrund av det vill jag därför inledningsvis förklara hur forskningsfrågan väcktes inför 

denna uppsats; inför C-uppsatsskrivandet hade jag tänkt fördjupa mig i en uppsats som jag 

skrev på B-nivå och som handlade om det postsekulära samhället och människans värde där 

jag refererat en hel del till Ulf Jonssons bok ”Habermas, påven och tron”. Utifrån den boken 

hade jag fått ta del av Jürgen Habermas tänkande och tillsammans med insikter från 

kursmaterial hade jag skaffat mig en ytlig bekantskap med Habermas litterära produktion. 

När så C-uppsatsen skulle skrivas så letade jag i Habermas primärkällor för att försöka bringa 

klarhet i och fördjupa min kunskap kring hur han tänkte sig saker som moral, samhälle och 

människovärde för att se om jag kunde komma igång med skrivandet på det sätt jag 

planerat. Men när jag började läsa i ”Teorin om kommunikativt handlade” så upplevde jag 

                                                           
5
 Patel, Runa. Davidson, Bo ”Forskningsmetodikens grunder”. s 108 
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att det som jag utgått ifrån och tagit för givet i min B-uppsats när det kommer till Habermas 

översättningar/översättningsförbehåll inte riktigt stämde så som jag nu uppfattade hans 

tänkande genom primärkällan. Jag fick helt enkelt en helt annan bild av hur logiken i 

Habermas teorikoncept såg ut. Så från att ha tagit en tolkning för given i min B-uppsats 

började jag istället finna struktur och argument emot den tolkningen genom ”Teorin om 

kommunikativt handlade”.  

Begreppet tolkning är således centralt i denna uppsats och poängen med kvalitativ forskning 

är att utöka den tolkningsrepertoar som vetenskapen har tillgänglig. En kvalitativ 

undersökning stödjer sig på hermeneutiken där den subjektiva förståelsen av textens delar, 

helhet och kontext tas i beaktning. 6 Det mänskliga elementet i kvalitativ forskning utgör 

naturligtvis då både en styrka och en svaghet – nya insikter kan generera ny förståelse men 

samtidigt är forskningen starkt beroende av forskarens färdigheter. Eftersom jag själv då är 

ett centralt redskap inom den kvalitativa forskningen så är resultaten beroende av mig som 

sådan när det kommer till analysarbetet.7 Detta har gjort mig medveten om att även om 

resultaten i analysen är min subjektiva tolkning så är det viktigt att öppet redovisa hur jag 

kommit fram till mina slutsatser. 

I denna innehållsanalys handlar det om att tolka budskap och meningsstruktur i två skriftliga 

källor. Det handlar om primärkällor skrivna av Jürgen Habermas – ”Teorin om kommunikativt 

handlade” (1981) och ”Mellan naturalism och religion” (2007). Jag kommer att läsa texterna i 

sin helhet för att sedan plocka ut det som jag anser kommunicerar det centrala budskapet 

utifrån syftet för frågeställningen. I analysarbetet kommer två grundläggande ansatser för 

resonerande och slutledning att användas; deduktion och induktion. 8 Det klargörs enligt 

följande;  

Analysen kommer att delas in under tre rubriker;  

1. Habermas syn på rationalitet  

2. Habermas kommunikationsbetingelser.  

3. Översättningarna/Översättningsförbehållet  

                                                           
6
 Alvehus, Johan ”Att skriva uppsats med kvalitativ metod”, s 22 

7
 Fejes, Andreas. Thornberg, Robert ”Handbok i kvalitativ analys”, s 36-37  

8
 Fejes, Andreas. Thornberg, Robert ”Handbok i kvalitativ analys”, s 23 
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Den första och andra rubriken är satta efter en induktiv ansats där jag i en övergripande 

läsning av ”Teorin om kommunikativt handlande” undvikit att på förhand använda bestämda 

kategorier att analysera boken utifrån. Istället har jag skapat dessa efter hur jag efter 

läsningen identifierat Habermas tankemotiv. Under dessa rubriker har jag sen analyserat på 

vilket sätt jag ser kopplingar till boken ”Mellan naturalism och religion”. Detta för att 

undersöka om det går att tala om fullföljandet av ett tankemotiv som kan ledas från den ena 

boken till den andra – vilket således är den första frågeställningen i uppsatsen. 9 

Den tredje rubriken är satt efter en deduktiv ansats där jag på förhand har utgått från 

översättningarna/översättningsförbehållet så som det diskuteras i ”Mellan naturalism och 

religion.  Under denna rubrik har jag sen analyserat på vilket sätt jag ser kopplingar som går 

att leda till ”Teorin om kommunikativt handlande”. Detta för att undersöka på vilket sätt det 

går att förklara vad översättningarna/översättningarna är hänvisade till– vilket således är 

den andra frågeställningen i uppsatsen.  

I analysen under samtliga rubriker kommer både det manifesta innehållet (det 

synliga/explicita) och det latenta innehållet (det underförstådda/implicita) att analyseras och 

diskuteras per löpande i framställningen. 10 För att göra framställningen begriplig och 

transparanat så kommer upplägget i analysen att handla om att skapa en god översikt över 

Habermas tänkande i ”Teorin om kommunikativt handlande” för att genom det skapa en 

tillförlitlig och intersubjektiv uppfattning om textens budskap i boken ”Mellan naturalism 

och religion”. Jag har i anslutning till och i denna översikt valt att applicera mina 

kommentarer och kopplingar per löpande för att det med enkelthet ska gå och följa hur jag 

resonerat.  

 Resonemanget som jag för i analysen kommer att utgöras av följandet tankekedja;  

1. Habermas syn på rationalitetet som Habermas redogör för i ”Teorin om 

kommunikativt handlande” är motivet bakom hans ställningstaganden i ”Mellan 

naturalism och religion” där han förklarar vad och vilka förändringar som behöver 

göras för att den sekulära och religiösa sidan ska kunna inleda dialoger.  

                                                           
9
 Fejes, Andreas. Thornberg, Robert ”Handbok i kvalitativ analys”, s 24  

10
 Fejes, Andreas. Thornberg, Robert ”Handbok i kvalitativ analys”, s 47 
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2. Habermas kommunikationsbetingelser som Habermas redogör för i ”Teorin om 

kommunikativt handlande” är i ”Mellan naturalism och religion” vad Habermas 

försöker ansluta den sekulära och religiösa sidan till för att nå fram till ett gemensamt 

vetande.  

3. Översättningsförbehållet/översättningarna bygger på ställningstaganden i ”Teorin om 

kommunikativt handlande” som kommer till uttryck genom ”Mellan naturalism och 

religion” i och med religionens nya politiska betydelse.  

För att bidra till en studie med god validitet bör analysen innefatta en god inre logik där olika 

delar kan relateras till en meningsfull helhet. Validiteten handlar då främst om att skaffa 

underlag för en trovärdig tolkning – min förhoppning är därför att mina tolkningar 

presenteras så att läsaren på ett bra sätt kan bedöma trovärdigheten. 11 När det kommer till 

reliabilitet och om resultatet i denna uppsats ska kunna upprepas så är det ju så att jag är en 

aktiv del i processens olika steg – tolkningsprocessen baseras på vad jag väljer ut och sätter 

in i ett specifikt sammanhang. Ett sätt att diskutera kvalitet i kvalitativa undersökningar är 

att fokusera på forskningsresultatets praktiska användbarhet – man talar då om 

hantverksvaliditet, kommunikativ validitet och pragmatisk validitet – som handlar om att de 

kunskapsanspråk som görs testas utifrån hur undersökningen är gjord och på vilket sätt det 

har relevans för vetenskapssamhället och samhället i stort. 12 Min förhoppning är i den 

meningen att uppsatsen ska kunna vara en del i en bredare diskussion kring Habermas 

tänkande.  

Den teoretiska referensramen för uppsatsen är två av Jürgen Habermas primärkällor. När 

det kommer till omfånget är ”Teorin om kommunikativt handlande” ett större verk som ska 

ställas mot ett smalt verk där ”Mellan naturalism och religion” avhandlar sin postsekulära 

modell med översättningarna/översättningsförbehållet enbart i de tre första uppsatserna 

som går under rubrikerna; ”Offentligt rum och politisk offentlighet. Två tankemotivs rötter i 

en livshistoria”, ”Förpolitiska grundvalar för den demokratiska rättsstaten”, ”Religion i 

offentligheten. Kognitiva förutsättningar för religiösa och sekulära medborgares offentliga 

förnuftsbruk”.  

                                                           
11

 Patel, Runa. Davidson, Bo (2011) ”Forskningsmetodikens grunder”, s 105-109 
12

 Alvehus, Johan ”Att skriva uppsats med kvalitativ metod”, s 122-124 
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Båda böckerna av Jürgen Habermas kommer att användas i en översatt upplaga eftersom 

upphovet är skrivet på tyska. I båda fallen är urvalen i böckerna godkända av Habermas själv.  

Begrepp  
 

I boken ”Mellan naturalism och religion” använder Habermas enkla kategorier kring 

begreppsparen naturalism och religion som så att säga kännetecknar två sidor i den 

diskussion han vill belysa– den naturalistiska sidan är därmed detsamma som den sekulära 

och icke-religiösa sidan och den religiösa sidan är den troende och religiösa sidan. Det är 

också så jag kommer att använda mig av dessa begrepp vilket inte ska tolkas som att jag 

bortser från komplexiteten i begreppen - men i syftet för denna uppsats är det ett 

fungerande sätt att närma sig Habermas utgångspunkter och teorikoncept utifrån den givna 

roll han gett dessa begrepp.   

Avgränsningar  
 

När det kommer till avgränsningar så kan man konstatera att Jürgen Habermas intellektuella 

produktion är mycket omfattande och framställningsformen är ofta komplicerad. Dessutom 

är han upphovsman till ett av det mest ambitiösa och diskuterade samhällsvetenskapliga 

projekten under 1900-talet. Hans eklektiska teoriskapande innebär också att han rör sig 

mellan olika uppfattningar inom olika discipliner som han sen bryter ner och gör till delar av 

sin egen framställning – där egentligen varje tankesätt i varje delmoment skulle kunna 

utveckla till en kritik om man väljer att belysa en annan infallsvinkel. Att sätta sig i dialog 

med Habermas tänkande vore därmed omöjligt utan att avgränsa anspråket – och eftersom 

denna undersökning handlar om det finns en logisk relation mellan två av hans verk så är 

inte syftet att diskutera hur Habermas kan påstå det han gör och vilka belägg han har för 

sina olika ståndpunkter.  

Jürgen Habermas använder i ”Teorin om kommunikativt handlande” sig av många 

teorikoncept och tar både spjärn och vänder sig från dessa beroende på vilka fyndigheter 

som han finner en plats för i sin egen teori. Eftersom hans uppsatser i regel är skrivna på 
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förekommen anledning, som i ett tacktal eller som ett utkast till en föreläsning – så innebär 

det också att han redovisar sina inspirationskällor i den mån han anser det vara behövligt i 

den kontext som de är avsedda att framföras i.  

När det kommer till två tänkare som Habermas utgår ifrån och nämner i ”Teorin om 

kommunikativt handlande” så anser jag att den förförståelse som förutsätts behöver läggas 

ut för att uppnå ett pedagogiskt syfte i denna uppsats. Det handlar om den symboliska 

interaktionismen företrädd av Georg Herbert Mead 13 och den sociala evolutionsteorin 

företrädd av Emile Durkheim 14. I de delar av uppsatsen som handlar om dessa teorikoncept 

kommer deras forskning att förklaras utifrån den bearbetning Erik Oddvar Eriksen15 har gjort.  

Jag är också medveten om att det naturligtvis går att sätta uppsatsens analys och slutsats i 

dialog med andra tänkare – men jag har valt att fokusera frågeställningen kring Habermas 

upphov eftersom jag anser att det är en fråga i sin egen rätt. Grundtanken är att ta spjärn 

mot en del tänkare även om jag inte per löpande integrerat det i analysen.  

Forskningsöversikt  
 

Jürgen Habermas är upphovsman och initiativtagare till ett mycket stort 

samhällsvetenskapligt projekt vilket naturligtvis har gjort att de frågor han driver också lett 

till en både konstruktiv och omdiskuterad debatt inom flertalet discipliner. Han har bidragit 

till att aktualisera betydelsefulla samhällsfrågor och diskussionerna har kring hans tänkande 

har både fått akademisk och politisk betydelse. På den senaste tiden har inte minst 

demokratiforskningen, EU och religionens politiska betydelse haft stor inverkan på hans 

produktion.  

Man kan säga att Habermas tänkande återfinns i en form av spänningsförhållande mellan 

upphov och perception. Tolkningarna är många och olika – det råder helt enkelt delade 

uppfattningar om det mesta. Att det råder olika uppfattning om Habermas syn på religion 

beror till stor del på att han 1981 fastslog att religionen skulle försvinna i det moderna 

                                                           
13

 Habermas, Jürgen ”Teorin om kommunikativt handlande”, s 120 
14

 Habermas, Jürgen ”Teorin om kommunikativt handlande” s 108 
15

 Eriksen, E.O ”Habermas politiska teori”  
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samhället. Det faktum att religionen ansågs vara uträknad i moderniteten kännetecknar inte 

bara Habermas tänkande utan kan sägas vara det generella mönstret för politiskt och 

sociologiskt tänkande de senaste årtiondena. De flesta inom politisk och social teori var 

överrens om att religion i det moderna samhället skulle inneha minskad betydelse. Däremot, 

skulle Habermas ändra sin uppfattning när han insåg att tiden inte utmanat religionens 

fortlevnad så som han och många andra förutsatt. 16  

Vad det religionens nya aktualitet i samhället har betytt för Habermas tänkande finns det 

många spekulationer om – men enligt honom själv var det tre samtida problem som fick 

Habermas att tilldela religionen ny politisk betydelse; frågan om den mänskliga naturens 

framtid när det kommer till utmaningar inom eugenik och bioteknik, frågan om 

fundamentalism genom terrorhandlingar och frågan om att integrera en muslimsk minoritet 

i en europeisk, västerländsk majoritetskultur. 17 Det är tankarna kring dessa utmaningar som 

utgör själva grunden till det som Habermas kallar sin postsekulära modell och som präglar 

hans senaste produktion. Att översätta från en religiös vokabulär till ett allmängiltigt språk är 

ett centralt villkor i Habermas postsekulära modell– och också något som belysts i 

forskningen på olika sätt och med olika ingång.  

Denna forskningsgenomgång är inriktad på att försöka ringa in de diskussioner som förts i 

anslutning till Habermas översättningar/översättningsförbehåll eftersom det är vad som är 

angeläget för denna uppsats;  

Habermas samtal med den dåvarande påven i München (2004) fick ett stort genomslag b 

diskussionerna blev många om vad Habermas egentligen kunde ha menat med sin nya 

postsekulära modell – och Ulf Jonsson bearbetade systematiskt de ståndpunkter som kom 

fram under mötet genom boken ”Habermas, påven och tron”. Ulf Jonsson är professor i 

religionsfilosofi vid Newmaninstitutet, chefredaktör för tidskriften Signum och medverkar 

regelbundet i Sveriges radios program ”Teologiska rummet”. Han är också författare till ett 

antal böcker och bedriver forskning inom religionsfilosofiska projekt. De tvivel som han 

redogör för kring översättningarna/översättningsförbehållet i boken ”Habermas, påven och 

tron” har jag inte kunnat se att han i sin egen fortsatta publikation haft för avsikt att 

bearbeta och uppehålla sig vid.  

                                                           
16

 Jonsson, Ulf ”Habermas, påven och tron”, s 23  
17

 C, Calhoun, E, Mendieta, J, vanAntwerpen ”Habermas and religion” s, 11 
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Patrik Fridlund, docent i Tros-och livsåskådningsvetenskap vid Lunds universitet och 

universitetslektor vid Uppsala universitet – har disputerat i religionsfilosofi med sin 

doktorsavhandling ”Mobile Performances; Linguistic undecidability as possibility and problem 

in the theology of religion”(2011) 18 med en språkfilosofisk ansats. Han argumenterar för att 

språket är rörligt och det därför också är nödvändig att förstå allt som sägs som potentiellt 

föränderligt - språkets mening är och måste vara mobil. Denna mobilitet innebär då att det i 

princip alltid går att ifrågasätta, omformulera och ompröva bedömningar och 

ställningstaganden. I sin artikel ”Religion in the public sphere” (2013) 19 fokuserar Fridlund 

dessutom vidare på religionen och dess förhållande till offentligheten och problematiserar 

följande; eftersom den liberala teorin utgår från att argument behöver vara förståeliga för 

alla så leder det till att religiösa argument exkluderas från den offentliga sfären. Fridlund 

menar att företrädare för politisk liberalism som enbart erkänner religiösa argument om de 

översätts till argument tillgängliga för alla inte tar hänsyn till att den liberala traditionen, 

med förespråkare som John Rawls och Habermas, också är en tradition bland andra.  

När det kommer till Fridlunds forskning om språkets mobilitet och Habermas tal om 

översättningar från ett religiöst till ett allmängiltigt språk skulle man kunna anta att 

översättningsproceduren är problematisk i relation till hur Fridlund menar att man 

egentligen kan tala om att ett språk fungerar. Men, man kan samtidigt säga att det som 

avgör är hur man kan påstå och redogöra för vilken funktion Habermas tilldelat språket i 

sammanhanget. Som jag ser det så är det hur man förstår Habermas översättningar som är 

grunden till om man kommer att tala för eller emot Habermas översättningar utifrån språklig 

mobilitet. Det är därför viktigt att reda ut förutsättningarna för Habermas 

översättningsprocedur så att det på ett adekvat sätt kan relateras till det forskningsläge som 

Fridlund har avhandlat - inte minst för att viktiga samhällspotentialer inte ska gå förlorade.  

När det kommer till just vilken funktion man tänker sig att Habermas tilldelat språket när det 

kommer till översättningarna så kan man i boken ”Habermas and religion” 20 följa en del 

resonemang som problematiserar dessa utifrån olika infallsvinklar. Maria Herrera Lima 

efterfrågar i boken att Habermas ska lägga ut och förklara vad han menar med att det kan 

                                                           
18

 Fridlund, Patrik.“Mobile perfomances. Linguistic undecidability as possibility and problem in the theology of 
religion”. 
19

 Fridlund, Patrik “Religion in the public sphere”. 
20

 C, Calhoun. E, Mendieta. J, vanAntwerpen ”Habermas and religion”. 
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finnas betydelseinnehåll i det religiösa språket som skulle kunna frigöras på sitt moraliska 

innehåll. Hon menar att Habermas kanske förbisett att religiösa doktriner också kan ha 

fragmenterats i moderniteten och därför förlorat sitt moraliska innehåll. I anslutning till det 

resonemanget så verkar Lima utgå från att det handlar om att de religiösa ord som finns, kan 

ha förlorat sin betydelse – och när de då blir föremål för översättning så blir ordens mening 

bara innehållslöst. 21 Pia Lara ställer sig lika frågande om vad Habermas egentligen menar 

med att översätta semantisk potential i religiöst språk. Lika frågande ställer sig Nicholas 

Wolterstorff kring Habermas vad egentligen menar med sin rationalitet eftersom det enda 

som finns är en del lösa ledtrådar om vad som menas när ordet rationalitet framträder i 

boken ”Mellan naturalism och religion”. 22 Man kan utifrån det förstå att det finns en hel del 

frågor kring hur Habermas menar att dessa översättningar ska gå till – och av vad jag har 

kunnat finna så har inte ”Teorin om kommunikativt handlande” använts på ett sätt som 

svarar på dessa frågor.  

När det sen kommer till de frågor som Fridlund också diskuterade om var gränserna ska gå 

för ett religiöst argument i den liberala teorin så är detta en mycket omdiskuterad fråga där 

många tänkare positionerar sig mot Habermas översättningsförbehåll – det handlar då om 

saker som att man företräder en annan politisk filosofi eller att man hävdar religiös integritet 

mot en form av självcensur i offentliga sammanhang. Också hur man förstår detta förbehåll 

är omdiskuterat och i grunden avser forskningsläget i denna del av diskussionen 

demokratiforskning eftersom det finns olika sätt att se på hur politisk teori och religiösa 

argument hänger ihop. Nedan följer några invändningar kring Habermas 

översättningsförbehåll;  

Nicholas Wolterstorff menar att det finns anledning att förstå den liberala traditionen som 

en tradition bland andra vilket gör gällande att Habermas översättningsförbehåll genererar 

ett obefogat företräde för en tradition framför en annan - där den ena i någon mening ska 

korrigeras efter den andra. Han skulle gärna se att det institutionella filtret togs bort helt till 

förmån för att låta majoritetsprincipen avgöra saken. 23 Charles Taylor invänder i sin tur mot 

att den sekulära staten som sådan inte är en så neutral position som Habermas gör 

                                                           
21

 C, Calhoun. E, Mendieta. J, vanAntwerpen  ”Habermas and religion” , s 55-64 
22

 C, Calhoun. E, Mendieta. J, vanAntwerpen ”Habermas and religion”, s 78-84 
23

 C, Calhoun. E, Mendieta. J, vanAntwerpen ”Habermas and religion”, s 100-114 
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gällande.24 Robert Audi gör i sin tur en annan tolkning av översättningsförbehållet i form av 

en samvetsklausul där den religiöse individen på egen hand ska se sig om efter sekulära skäl 

innan argumentet får inträde i de offentliga sammanhangen – i alla fall när det handlar om 

omröstningar i frågor som inskränker friheten för andra medborgare. 25  

Paul Weitmann har bedrivit forskning kring medborgandan och den empiriska förståelsen 

när det kommer till religiösa argument i den offentliga debatten. Det är också i förhållande 

till denna forskning som Habermas menar att skulle falla en assymetrisk börda på de 

religiösa medborgarna om de hela tiden behövde skilja på religiösa och sekulära skäl i den 

politiska offentligheten – däremot måste staten i sin offentliga förvaltning ha ett profant sätt 

att motivera sina värden. Detta är något som Christina Lafont diskuterar i boken ”Habermas 

and religion” där hon menar att det inte spelar någon roll var Habermas placerar det 

institutionella filtret eftersom hon inte ser någon ingång för ett religiöst argument i den 

politiska sfären oavsett.  

Det handlar inte i denna del av forskningen om språket i första hand - däremot kan man säga 

att beroende på hur man förstår och redogör för språkets funktion i Habermas tänkande så 

går det att antingen diskutera förutsättningarna för översättningarna och 

översättningsförbehållet som helt olika saker eller som två delar som hänger ihop. Det kan 

därför vara betydelsefullt att reda ut hur Habermas tänker sig språk, politisk filosofi och 

samhälle eftersom han gör anspråk på att genom sina teorier förändra samhället i grunden - 

inte minst också här för att viktiga samhällspotentialer inte ska gå förlorade.  

När det kommer till sökningar i publikationsdatabasen DiVA (Digitala Vetenskapliga arkivet) 

så har jag funnit följande i anslutning till översättningarna/översättningsförbehållet;  

Uppsatsen ” Ett rationellt samhälle för alla?” presenteras som en analys av Habermas filosofi 

utifrån ett presumptionsiktisk perspektiv (2016). 26 Syftet är att analysera hur förenliga 

rationalitet och religion blir i Habermas tänkande. Uppsatsförfattaren är här också inne på 

att kritisera Habermas översättningar eftersom de inte kan leva upp till vad som verkar 

utlovat och frågar sig därför om inte Habermas teori är ofullständig eftersom den inte tar 

                                                           
24

 C, Calhoun. E, Mendieta. J, vanAntwerpen ”Habermas and religion”, s 111-113 
25

 C, Calhoun. E, Mendieta. J, vanAntwerpen ”Habermas and religion”, s 18 
26

 Lindholm, Måns “Ett rationellt samhälle för alla”. Hämtad från http://lup.lub.lu.se/student-
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hänsyn till nya livsåskådningar med nya språk. Det gör att uppsatsförfattaren verkar se på 

översättningarna som en form av osynligt, förutbestämt uppslagsverk som bara väntar på att 

aktualiseras. Uppsatsförfattaren gör gällande att han valt ut boken ”Mellan naturalism och 

religion” som grund för sitt arbete och att denna bok är vald för att den är ett samlingsverk 

för Habermas tankar kring religion.  Uppsatsförfattaren ställer sig alltså lika tvekande till 

översättningarna utan att ha placerat frågan i ”Teorin om kommunikativt handlade”.   

Sammantaget kan man säga att det finns en hel del frågor i forskningen kring Habermas som 

denna uppsats vill diskutera för att genom det presentera en förståelse.  

Habermas syn på rationalitet  
 

I ”Teorin om kommunikativt handlande” börjar Habermas hela sin redogörelse med att ta 

spjärn mot Max Weber (1864-1920) som i sina teorier konstaterar att rationalismen både är 

en välsignelse och förbannelse – och Habermas håller med Weber om att rationalismen som 

en relation mellan mål och medel har gjort den västerländska civilisationen till något unikt 

men att den på samma gång hotar att dehumanisera tillvaron. De är alltså överens om att 

den västerländska rationalismen i Webers teori på sikt kan innebära utvecklingstendenser 

med risk för en instrumentell syn på människan. 27 Men Habermas invänder mot Webers sätt 

att förstå handlingar enbart som en målinriktad verksamhet och vill föreslå en annan modell 

eftersom han inte är nöjd med den ensidiga förståelsen av rationalitet. Habermas redogör 

för de problem han ser med den traditionella vetenskapliga rationalitetsuppfattningen och 

menar att den fokuserat på förnuftets kognitiva aspekter där det ensamma subjektet tolkar 

fakta i ett försök att förhålla sig optimalt till en föränderlig yttre värld – och det är också 

därför han vill ersätta den instrumentella rationalitetsuppfattningen. Habermas påstår 

därmed att rationaliteten har en annan sida som han försöker fånga i begreppet 

kommunikativ rationalitet. Habermas klargör i boken ”Teorin om kommunikativt handlande” 

att han vill beskriva sin teori om kommunikativt handlande som ett kritiskt teorialternativ 
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 Habermas, Jürgen ”Kommunikativt handlande”, s 83-87 
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som förutom att förklara och beskriva samhälleliga skeenden också syftar till att varna för, i 

hans mening, negativa utvecklingstendenser. 28 

Det här med att varna för utvecklingstendenser anknyter Habermas till redan i inledningen 

till boken ”Mellan naturalism och religion” – där han menar att den världsåskådningsmässiga 

polariseringen mellan religiösa och sekulära läger sätter den politiska sammanhållningen i 

fara. Han menar att motsättningarna mellan naturalism och religion kolliderar och 

förvandlas till politiska krafter eftersom de distanserar sig från varandra istället för att 

eftersöka ömsesidig förståelse. 29 Han beskriver också att dessa motsatta tendenser har 

utvecklats till en slags arbetsdelning där den religiösa och sekulära sidan framträder som 

ytterpositioner på ett sätt där samhället riskerar att fragmenteras. Habermas menar att när 

det kommer till utbredningen av naturalistiska världsbilder så bidrar det till att saker som 

bioteknik, hjärn-och robotforskning förvisso får en effektiv lansering men att det i 

förlängningen också innebär att människor i allt högre grad ger uttryck för en 

naturvetenskapligt och objektiverande självuppfattning även i alldagliga kommunikations-

och handlingssammanhang. Han menar att inskolningen i naturvetenskapligt perspektiv där 

allt som är upplevt och begripligt reduceras till vad som kan iakttas är en första anhalt mot 

en själv-instrumentalisering. 30 Habermas fortsätter på det sättet i boken ”Mellan naturalism 

och religion” med att varna för att en radikal form av naturalism som förnekar värdet av alla 

typer av utsagor som inte kan återföras på experimentella iakttagelser, satser om 

lagbundenhet och kausala förklaringar eftersom han anser att framstegen inom 

naturvetenskapen också är ett slags incitament för en naturalisering som omfattar det 

mänskliga medvetandet. Han menar att en naturalistisk självobjektivering hos språk-och 

handlingsförmögna objekt är oförenlig med varje föreställning om politisk integration. 

Habermas påtalar att förnuftet inte på det sättet bör fokusera på en relation med 

objektvärlden. 31  

Min uppfattning är att Habermas i boken ”Mellan naturalism och religion” inleder på samma 

sätt som är hans huvudsyfte i boken ”Teorin om kommunikativt handlande” – han vill först 

och främst beskriva en problematisk samhällsbild och varna för konsekvenserna. Habermas 
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för också i boken ”Mellan naturalism och religion” ett resonemang kring att förnuftet inte 

enbart ska fokusera på en relation med objektvärlden. För att förstå vilka problem han ser 

med den objektiva världen och vad han menar att förnuftet bör fokusera på istället så anser 

jag att man finner förklaringen genom ”Teorin om kommunikativt handlande” där Habermas 

förklarar och lägger ut sin rationalitetsuppfattning.  

I ”Teorin om kommunikativt handlande” så resonerar Habermas om att Max Webers typ av 

målrationalitet enbart är fokuserad på rationaliserbara sakförhållanden vilket leder till att 

det enda rationellt analyserbara är objektiva fakta. Han rekonstruerar därför ett alternativt 

rationalitetsbegrepp där man kan inta ett annat förhållningssätt till objektvärlden och 

dessutom så introducerar han den sociala världen för att inte reducera normer till objektiva 

fakta. I ”Teorin om kommunikativt handlande” menar Habermas att hans 

rationalitetsuppfattning också ser till samhällets behov och av den anledningen inför han 

istället ett rationalitetsbegrepp bestående av tre världar; Den objektiva, den sociala och den 

subjektiva världen. Habermas menar alltså att det behövs ett rationalitetsbegrepp som kan 

skilja på tre olika former av verklighetserfarenhet; den objektiva, den sociala och den 

subjektiva världen. 32 

1. Den objektiva världen är den i vilken aktören förhåller sig till omgivningen som till 

existerande sakförhållanden eller fakta. Till denna värld hör således en målrationell 

handlingsmodell där handlandets rationalitet består i så effektiv användning av 

medel som möjligt för uppställda mål. Utgångspunkten är den monologiskt 

handlande aktören som gör sina handlingsplaner utan föregående samordning med 

andra aktörer. Aktören kan närma sig den objektiva världen genom att anta ett 

kunskapssökande förhållningssätt med det epistemologiska kravet på förståelse 

istället för att enbart fokusera på effektiv användning av medel mot uppsatta mål.  

2. Den sociala världen är ett normativt sammanhang som anger vilka former av 

interaktion som hör till mellanmänskliga relationer där aktörerna är medlemmar av 

en social grupp och orienterar sina handlingar efter gemensamma värden. I de 

situationer för vilka en viss norm gäller kan den enskilde aktören i sina handlingar 

antingen fullfölja eller bryta mot normen. Att uppfylla en norm blir på det sättet att 
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uppfylla en allmän förväntan på beteende – normen har moralisk giltighet.  Det finns 

två skäl att efterleva en norm – dels kan normen ha juridisk giltighet och moralisk 

giltighet. Det gör att en social aktör måste skilja mellan två element i en 

handlingssituation och förhålla sig till både den objektiva och den sociala världen.  

3.  Den subjektiva världen består av inre, subjektiva upplevelser som den enskilde 

aktören har en särskild tillgång till. Denna sfär blir tillgänglig för andra genom att 

aktören ger en bild av sin subjektivitet. Kravet är då att yttringar måste vara ett sant 

uttryck för aktörens inre upplevelser och ett uttryck för det äkta jaget. I detta fall 

måste en aktör också förhålla sig till minst två världar – både den subjektiva och den 

yttre världen. Det gör att den målrationelle aktören bara är i stånd att förhålla sig till 

en värld medan den förståelseorienterade behöver orientera sig kring minst två 

världar. 33  

I boken ”Teorin om kommunikativt handlande” så redogör Habermas för sin modell där 

rationalitet inte är knutet till ett kunskapssökande subjekt i form av monologiskt handlande 

utan istället handlar det om mellanmänskligt handlande mellan kommunicerande individer. 

Denna aspekt av rationaliteten än enligt honom nödvändig för att samhället ska kunna 

vidmakthållas som en av social väv reglerad av normer, institutioner och konventioner. 34 

Han förklarar att förnuftet inte bara ger svar på faktafrågor utan också på praktiska frågor 

om vad som bör göras. Han menar att man kan uppnå en rationell säkerhet som i alla fall gör 

att man inte behöver hamna i ett tillstånd av skepticism eller värdenihilism – vilket han också 

samtidigt förklarar att det inte är detsamma som att man kan hysa dogmatisk tillit till något 

visst etablerat kunskapsinnehåll – istället utgår han ifrån att all kunskap är felbar och att alla 

slutsatser måste anses vara reviderbara. Habermas förklarar i ”Teorin om kommunikativt 

handlande” att han företräder en procedural rationalitetsuppfattning enligt vilken det inte är 

innehållet i vad man kommer fram till utan själva sättet som man kommer fram till det som 

är viktigt. Han menar att en sådan procedur är att hålla fast vid en slags öppenhet kring 

svaren eftersom de kan utmanas, kritiseras och omprövas.35  
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När Habermas i boken ”Mellan naturalism och religion” uppmanar den sekulära sidan att se 

över och ändra sin relation med objektvärlden så menar jag att det också är en uppmaning 

om att ansluta sig till hans tredimensionerade rationalitetsuppfattning och de villkor som 

ingår där genom boken ”Teorin om kommunikativt handlande”. Habermas skriver i boken 

”Mellan naturalism och religion” att den sekulära sidan måste inta ett kunskapssökande 

förhållningssätt med inriktning på förståelse vilket alltså var den stora skillnaden mellan 

Webers målrationalitet och Habermas kriterier för rationalitet i den objektiva världen. Han 

skriver också i boken ”Mellan naturalism och religion” att de sekulära medborgarna 

självkritiskt måste bestämma förhållandet mellan tro och vetande ur världskunskapens 

perspektiv – och att naturalistiska världsbilder som grundas på spekulativ bearbetning av 

vetenskaplig information inte har något företräde framför konkurrerande 

världsåskådningsmässiga eller religiösa uppfattningar. 36 Han skriver också om att en 

världsåskådningsmässigt neutral stat inte får vara detsamma som ett särskilt företräde för 

den sekulära kunskapen. Habermas menar vidare i boken ”Mellan naturalism och religion” 

att den religiösa sidan på många sätt redan har intagit de attityder som krävs efter den 

dogmatisk bearbetning som moderna villkor medfört. Habermas är därför tydlig med att han 

riktar sig till den sekulära sidan för att förmå den att göra samma ansträngning.37 I boken 

”Mellan naturalism och religion” skriver Habermas att ett förnuft som inte enbart är fixerat 

till relationen med objektvärlden kan lösa upp de fixeringar som gör att vetandet reduceras 

till vetenskapens nuvarande ståndpunkt 38  - på samma sätt som i ”Teorin om kommunikativt 

handlande” där Habermas påstår att kommunikativt handlande kan lösa upp de fixeringar 

som är förknippade med den västerländska filosofins ensidiga fokus på kunskapens 

privilegierade ställning inom kunskaps-och vetenskapsteorin. 39 Jag menar alltså att 

Habermas i boken ”Mellan naturalism och religion” diskuterar den sekulära sidans 

förhållande till kunskap i den objektiva världen och på samma sätt som Habermas 

problematiserar målrationaliteten i boken ”Teorin om kommunikativt handlande”.  

Jag menar att Habermas i boken ”Mellan naturalism och religion” vänder sig till den sekulära 

sidan och dess sätt att bemöta förhållanden också i den sociala världen. I ”Teorin om 
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kommunikativt handlande” införde ju Habermas den sociala världen för att också normativa 

problem skulle kunna göras till föremål för rationell analys och för att därmed kunna 

förverkliga andra värden. Min uppfattning är att Habermas i boken ”Mellan naturalism och 

religion” diskuterar förhållandet till den sociala världen när han skriver att den sekulära sidan 

borde av inlåta sig att översätta moraliskt övertygande intuitioner och skäl till ett allmänt 

tillgängligt språk. 40 Han fortsätter på det sättet att skriva att den sekulära sidan inte kan 

veta om det sekulära samhället behöver meningsskapande källor genom religiöst fördolda 

intuitioner.41 Habermas skriver också att det är oförnuftigt att skjuta de religiösa 

traditionerna åt sidan eftersom det finns anledning att belysa det inre sammanhang som 

förbinder dem med de moderna tankesätten. Jag menar att detta följer upplägget i ”Teorin 

om kommunikativt handlande” där Habermas förutom att beskriva och varna för en 

samhällsutveckling också ville se till samhällets behov. I boken ”Mellan naturalism och 

religion” menar Habermas också att han försvarar tesen att de stora religionerna tillhör 

förnuftets historia. Det är i boken ”Mellan naturalism och religion” enkelt att förstå att 

Habermas menar att religiösa värden är betydelsefulla det är däremot inte helt självklart att 

förstå hur Habermas menar eftersom det på flera ställen är på ett nästan poetisk sätt han 

beskriver detta; som att de religiösa traditionerna håller de förnekade vid liv. 42 Min 

uppfattning är att Habermas härleder sina resonemang om moraliskt övertygande 

intuitioner, dolda intuitioner, inre samband med moderna tankesätt och förnuftets historia 

till ”Teorin om det kommunikativa handlandet” där Habermas ansluter sig till på sociologen 

Emile Durkheims teori om moralutveckling som social evolution. 43 

För att förklara på vilket sätt jag tror att Habermas i ”Teorin om kommunikativt handlande” 

på samma sätt som Emile Durkheim menar att moralen grundar sig på religiösa 

föreställningar så kommer jag att använda den redovisning som Erik Oddvar Eriksen44 har 

redogjort för i sin bok ”Habermas politiska teori”.  

Durkheim studerade primitiva religioner och kunde genom det slå fast att det fanns en 

strukturlikhet mellan grundläggande religiösa och moraliska föreställningar. Han menar att 
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båda religiösa och moraliska föreställningar är präglade av inriktning på det kollektiva och 

opersonliga – och på samma sätt som en troende fullgör sina religiösa plikter så menar 

Durkheim att moraliskt handlande fullföljer normer eftersom de uppfattar dessa som 

värdefulla principer. Detta samband gör att Durkheim menar att moralens grundval måste 

sökas i det heliga. Han menar att förklaringen till att moraliska bud efterföljs även då inga 

sanktioner står att finna är att de har en bindande kraft som ytterst är hämtat från den 

religiösa sfären.  I moderna samhällen har normerna kunnat behålla sin förpliktigande 

karaktär trots att de lösgjorts från sin religiösa hamn på grund av att dess religiösa innebörd 

har språkliggjorts. När det gäller straffrätten så menar Durkheim att kopplingarna till den 

religiösa grundvalen är mest uppenbara eftersom straff från början var en rituell sanktion 

mot tabun, men efterhand som traderade rättesnören började ifrågasättas så måste dessa 

ersättas som ett resultat av utbyte av åsikter och argument – en så kallad diskursivt formad 

moral. 45  

Min uppfattning är att när Habermas genom ”Teorin om kommunikativt handlande” 

introducerar ett rationalitetsbegrepp som kan förverkliga andra värden än relationen mellan 

mål och medel som målrationaliteten fokuserat på så tilldelar han de religiösa värdena en 

nyckelroll – eftersom Habermas menar att det finns ett inre samband mellan religiösa 

föreställningar och normer så som Durkheim påstår.  När så Habermas skriver i boken 

”Mellan naturalism och religion” att religiösa traditioner fortfarande artikulerar en 

medvetenhet och bevarar dimensioner av social samlevnad där den kulturella och 

samhälleliga rationaliseringens framsteg åstadkommit avgrundsdjup förstörelse så menar jag 

att han använder de religiösa värdena som ett korrektiv mot de utvecklingstendenser som i 

”Teorin om kommunikativt handlande” handlade om riskerna med det instrumentella 

förnuftets expansion. I boken ”Mellan naturalism och religion” skriver Habermas dessutom 

att han är oroad över att den förnyade diskussionen om den frihet och determinism 

ifrågasätter både den praktiska förståelsen av ansvarigt handlande personer och reser krav 

på revidering av straffrätten. 46 Som det gick att se genom Durkheim så hade religiösa 

föreställningar, moral och straffrätt en tydlig koppling vilket enligt min uppfattning gör att 

Habermas i de sammanhangen särskilt ser religiösa värden som ett korrektiv.  Habermas 

skriver också att upplevelsen av att fatta egna beslut är i fara om handlingar ska ses som 
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mentala förorsakade och att den deterministiska uppfattningen att en kausalt sluten värld 

inte lämnar något som helst utrymme för valfrihet mellan alternativa handlingar.  47  Min 

uppfattning är att Habermas menar att religiösa traditioner kan motverka denna 

utvecklingstendens – och inte minst är det just människans handlingsfrihet som Habermas 

bygger upp hela sitt teorikoncept på i ”Teorin om kommunikativt handlande”.  

Habermas 

kommunikationsbetingelser  
 

I det föregående har det diskuterats att Habermas vill förverkliga andra värden genom sin 

rationalitetsuppfattning, men inte hur detta i praktiken ska gå till – och detta kommer det 

följande att handla om. I boken ”Mellan naturalism och religion” så menar Habermas i 

anslutning till både den religiösa och sekulära sidan att själva lösningen ligger i att alla 

medborgare måste inta en annan attityd där det är möjligt att lyssna och lära av varandra. 48 

Han skriver också att det ankommer på alla medborgare att aktivt utnyttja sina 

kommunikationsmöjligheter i den kommunikativa friheten att delta i den offentliga striden 

om frågor som rör alla gemensamt. I boken ”Mellan naturalism och religion” skriver 

Habermas också att de sekulära medborgarna måste stå öppna för ett möjligt 

sanningsinnehåll i religiösa bidrag och gå in i dialoger där de religiösa skälen får framträda.49 

Han skriver också att medborgare är ömsesidigt skyldiga varandra skäl för sina 

ställningstaganden. 50 Jag menar att för att förstå vad Habermas resonerar kring 

kommunikation, dialog och ömsesidiga förpliktelser så behöver man åter igen knyta an till 

”Teorin om kommunikativt handlande”. 

Habermas förklarar i ”Teorin om kommunikativt handlande” att han introducerar begreppet 

kommunikativt handlande för att framhäva de aspekter som hittills blivit försummade inom 

handlingsteorin. I kommunikativt handlande är deltagarna inte inriktade på framgång utan 

på inbördes förståelse. Habermas menar att kommunikativt handlade utgår från minst två 
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språk-och handlingsförmögna subjekt som upprätthåller en interpersonell relation – i vilken 

man försöker nå en ömsesidig förståelse av en föreliggande handlingssituation för att i 

samförstånd kunna samordna sina planer/handlingar. I detta syfte använder en aktör 

språklig kommunikation där var och en i processen har möjlighet att lägga fram sina 

tolkningar av situationen. Målet är att komma fram till gemensamma definitioner av 

situationen genom att slå fast att man uppfattat saker på samma sätt. Innehållet i denna 

tolkningsprocess kring vad man försöker nå enighet om – är således alltid förhållanden i den 

objektiva, sociala eller den subjektiva världen. Själva tolkningarna av förhållandena i de tre 

världarna måste framläggas i form av kritiserbara utsagor där interaktionsdeltagarna 

antingen kan godta eller bestrida giltigheten. Om deltagarna kan konstatera att de 

inledningsvis inte har sammanfallande definitioner av den situation de står inför så kommer 

de genom att framlägga nya kritiserbara utsagor för att försöka påverka de andra att justera 

sina tolkningar så att man så småningom kommer fram till en definition av situationen som 

alla kan ansluta sig till. 51 

I ”Teorin om kommunikativt handlande” inför Habermas också något som kallas 

formalpragmatik som är en teori kring hur vissa formella egenskaper hos språket och de 

relationer som upprättas vid språkbruk har en handlingskoordinerande och socialt 

integrerande funktion. Habermas menar att om man bara följer vissa regler i en dialog så 

kommer det att ha betydelse för utgången av interaktionen.  Habermas menar att det är 

genom ett uttalat betydelseinnehåll som en talare ställer upp anspråk på statusen kring det 

som blir sagt – och han menar att han inför begreppet kommunikativ handling i detta 

sammanhang för att göra aktörerna till både talare och lyssnare. Den inbördes förståelse 

som uppstår får en handlingskoordinerande mekanism på så sätt att interaktionsdeltagarna 

enas om den hävdade giltigheten i yttranden. Det betyder att man till slut intersubjektivt 

erkänner de giltighetsanspråk som man ömsesidigt har rest.52 

Habermas menar att en aktör som är inriktad på att uppnå förståelse måste resa tre 

giltighetsanspråk med sitt yttrande;  

1. att den gjorda utsagan är sann eller att existensförutsättningarna för ett omnämnt 

propositionellt innehåll faktiskt är uppfyllda 

                                                           
51

 Habermas, Jürgen ”Teorin om kommunikativt handlande”, s 99-100 
52

 Habermas, Jürgen ”Teorin om kommunikativt handlande”, s 38-45 



26 
 

 

2. att den intenderade handlingen är riktig med hänsyn till en gällande normativ 

kontext eller att den normativa kontext som den ska leva upp till är legitim 

3. att talarens manifesta intention är menad så som den yttras 53 

Habermas menar alltså i ”Teorin om kommunikativt handlande” att en talare med sitt 

yttrande utmanar en medaktör till ett rationellt motiverat ställningstagande. Med sann 

menar Habermas att utsagan står för något som en aktör håller för sant och om 

interaktionsdeltagarna inte delar uppfattning om påståendet så måste nya kritiserbara 

utsagor framläggas för att försöka justera tolkningarna så att de så småningom kommer fram 

till en definition som alla kan ansluta sig till. Man måste alltså till slut ge upp den egna viljan i 

utbyte mot det man kan vilja tillsammans. 54  

Som en del i detta bygger Habermas på en teori om talhandlingar där han ansluter sig till att 

även tal är handling. Det innebär att ett språkligt yttrande har flera aspekter och därför 

behöver man göra följande skillnad; 

1. I en lokutionär ordhandling är handlingsaspekten att man säger något 

2. I en illokutionär talhandling är handlingsaspekten något som man gör när man yttrar 

något – som uppmaningar, konstateranden eller befallningar 

3. I en perlokutionär talhandling är handlingsaspekten vad man gör när man fäller ett 

yttrande – som att övertala, manipulera, förnärma eller irritera. 55 

Talhandlingens illokutionära och perlokutionära aspekt stämmer överens med skillnaderna 

mellan ett förståelseinriktat och ett resultatinriktat bruk av språket. En talares illokutionära 

mål är att få åhörarna att förstå innebörden av det sagda, vilket går att dela in i två moment; 

först måste åhöraren förstå det bokstavliga innehållet och sen också förstå det symboliska 

innehållet- en process som kännetecknas som förståelseorienterad. Om talarens 

perlokutionära mål istället är att med språkliga medel framkalla ett resultat utanför språket 

så handlar det om målrationalitet. Habermas menar att perlokutioner är dominerande i 

förhållande till de förståelseinriktade målen och har på det sättet blivit mönstret för det 

resultatinriktade bruket av språket. Problemet är enligt Habermas att talaren genom det 

                                                           
53

 Habermas, Jürgen ”Kommunikativt handlande”, s 126 
54

 Habermas, Jürgen ”Kommunikativt handlande”, s 214-215 
55

 Habermas, Jürgen ”Kommunikativt handlande”, s 192-203, 207-212 



27 
 

 

ensidigt kan försöka uppnå sina mål utan att åhöraren erkänner premisserna som giltiga – 

vilket betyder att den gemensamma viljan inte kan komma till uttryck. 56   

I ”Teorin om kommunikativt handlande” så utformar Habermas också principer för 

tillvägagångssätt där det finns förpliktelser som leder till att en gemenskap av bestående 

normativa övertygelser genom uppfyllandet av också följande villkor;  

1. Det måste ligga i den kommunikativa avsikten att utföra en talhandling som är riktig 

med hänsyn till den normativa kontexten så att det uppstår en situation där talare 

och lyssnare kan vara överens om dess legitimitet 

2. En talare måste redogöra för en utsaga så att lyssnaren övertar och delar talarens 

vetande  

3. Ett yttrande måste framställs så att lyssnaren kan tro på det som sägs. 57 

Villkoren kan på det sättet inte uppfyllas ensidigt utan kräver att ett språkligt anspråk 

erkänns och genom det grundar ett innehållsligt samförstånd som är relevant för utgången 

av interaktionen. Därför menar Habermas att det kommunikativa handlandet tar på sig 

uppgiften att spåra det förnuft som är inbäddat i den kommunikativa vardagspraxisen.  58 

Habermas skriver vidare i ”Teorin om kommunikativt handlande” att kommunikativt 

handlande bygger på den språkliga förståelsens grundfunktioner så som de förmedlas av 

Georg Herbert Mead i den symboliska interaktionsismens handlingsteori. 59  

För att förstå hur Habermas i ”Teorin om kommunikativt handlande” utgår från de 

grundfunktioner som Georg Herbert Mead tilldelar språket så kommer jag att använda den 

redovisning som Erik Oddvar Eriksen har redogjort för i sin bok ”Habermas politiska teori”60.  

Meads teori om symboliskt förmedlad interaktion är baserad på att språket är i stånd att 

utveckla människor till individer som kan ingå i en specifik form av socialt liv. För att förstå 

skillnaderna mellan djur och människor i kommunikationens utveckling så studerade Mead 

signalspråket. Han kunde genom det konstatera att djur kan ha en vaktpost och utifrån den 
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signalera till resten av flocken att sätta sig i säkerhet och på liknande sätt är ropet ”det 

brinner” en signal till människor om en överhängande fara. Den stora skillnaden är att hos 

djuren är signalspråket ett biologiskt, instinktivt betingat beteende medan det hos 

människan är en meningsfull, inlärd social handling. Djuren är på det sättet oförmögna att 

veta hur deras varning uppfattas av andra, medan människan vet vad det betyder när någon 

ropar att det brinner eftersom det går att sätta sig in i vederbärandes ställe. Människan kan 

se sig själv och sitt beteende utifrån och det är detta som ligger till grund för utvecklandet av 

mänskliga språk och symboler. Dessa symboler används i dialoger med bestämda 

uppfattningar om hur någon annan ska reagera och om reaktionen blir en annan än man 

tänkt sig och ett missförstånd uppstår så inleds en process i vilken talare och lyssnare 

ömsesidigt justerar betydelsekonvektionerna tills en gemensam praxis rörande språket har 

upprättats. Mead menar att detta förklarar förmågan att samordna handlande genom 

användandet av signifikanta symboler.61  

Min uppfattning är att när Habermas rekonstruerar samhället handlingsteoretiskt genom 

kategorin kommunikativt handlande så är det för att skapa regler och villkor som kommer 

att sätta igång språkliga interaktioner. Jag menar att när Habermas i boken ”Mellan 

naturalism och religion” skriver om kommunikationsmöjligheter, dialog och ömsesidiga 

skyldigheter att ange skäl – så korrigerar Habermas den sekulära sidan mot ett förfarande 

som svarar mot det villkorade kommunikativa handlandet i ”Teorin om kommunikativt 

handlande”. Jag menar att Habermas därför genom boken ”Mellan naturalism och religion” 

försöker uppmana till de dialoger som genom den symboliska interaktionen i kommunikativt 

handlande kommer att medföra ett gemensamt vetande. Min uppfattning är att Habermas 

förlitar sig på att utgången av interaktionen helt enkelt garanteras genom hans teoretiska 

procedurer.  

Habermas 

översättningar/översättningsförbehåll 
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Habermas skriver i boken ”Mellan naturalism och religion” att när kristendom och grekisk 

metafysik genomsyrade varandra så innebar det både en hellenisering av kristendomen och 

en tillägnelse i språket av genuint kristna innehåll. Habermas menar att detta har lett till ett 

normativt laddat begreppsnät med ord som autonomi, rättfärdigande, förnyelse, återkomst, 

frigörelse, uppfyllelse försakelse, förinnerligande, förkroppsligande, individualism och 

gemenskap. Han skriver också att översättningen av uttrycket människan som Guds avbild 

till människors lika värde och rättigheter är ett likadant exempel. I boken ”Mellan naturalism 

och religion” menar därför Habermas att de bibliska begreppens innehåll fortfarande på 

samma sätt kan öppna upp mot den allmänna publiken av annorlunda troende och icke-

troende. 62   

Min uppfattning är att Habermas genom att skriva att de bibliska begreppen fortfarande på 

samma sätt kan öppna upp för en allmän publik är ett sätt att förstå dessa översättningar 

som möjliga utifrån historiska exempel. Jag menar att Habermas använder Durkheims 

slutsatser om att innebörden i religiösa förpliktelser har språkliggjorts i moderna samhällen 

på ett sätt som ger bredare förståelse för hur det religiösa språket, moral och översättningar 

kan fungera som ett resultat av utbyte av åsikter och argument. Jag menar att Habermas 

helt enkelt ser att dessa översättningar har kommit till stånd genom symbolisk interaktion 

och att det också ska kunna vara lika möjligt framöver. Jag utgår därmed från att Habermas i 

”Teorin om kommunikativt handlande” använder den symboliska interaktionen som ett 

verktyg att rekonstruera en handlingsteori som kommer att leda till en process i vilken talare 

och lyssnare kommer att justera betydelsekoinventionerna tills en gemensam praxis rörande 

språket upprättas. Jag tror också att det är vad Habermas menar har hänt när han i boken 

”Mellan naturalism och religion” förklarar hur kristendomen och grekisk metafysik 

genomsyrat varandra till ett normativt laddat begreppsnät. Sammantaget betyder det att jag 

tolkar översättningarna som Habermas skriver om i ”Mellan naturalism och religion” som en 

potentiell konsekvens av den kommunikativa relationen som han lade grunderna för genom 

”Teorin om kommunikativt handlande”. Därför tror jag att Habermas menar att dessa 

översättningar enbart faller under den symboliska interaktionens egen logik om man väljer 

att ansluta sig till de villkor han ställt upp i ”Teorin om kommunikativt handlande” med 

inriktning på förståelse.  
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Det betyder att jag förstår Habermas översättningar som underkastade en procedur mot ett 

gemensamt vetande. Detta gemensamma vetande bygger på att man ömsesidigt kommer 

fram till en betydelse av något som man tillsammans kan enas om. Det handlar således enligt 

min uppfattning inte om att översätta från det ena till det andra språket utan det rör sig om 

en process av kooperativt sanningssökande där det viktiga inte är vad man kommer fram till 

utan hur. Det gör att jag därmed inte delar Jonssons uppfattning om att översättningarna är 

utlämnade till någon sanningsteori och att det skulle råda någon intern motsägelse i 

Habermas tänkande när det kommer till översättningarna.   

När det kommer till översättningsförbehållet så menar Habermas i boken ”Mellan 

naturalism och religion” att det är medborgarandan som gör att den sekulära sidan ska 

engagera sig i dessa översättningar. Han menar att det är medborgarrollen som gör att man 

bör engagera sig och göra vad som krävs för att kunna förverkliga det allmännas bästa. 

Habermas menar att detta också bör kunna förväntas av de sekulära medborgarna att de 

intar en attityd där de inte på förhand får frånkänna de på ett religiöst språk formulerade 

bidragen ett rationellt innehåll.63 Habermas understryker att detta i grunden handlar om en 

mentalitetsförändring och är därför inte något som är självklart eftersom de sekulära 

medborgarna kan välja att inte visa öppenhet mot möjligt rationellt innehåll i religiösa bidrag 

och därför kan låta allting stanna vid bestående meningsskiljaktigheter. Men, om den 

sekulära sidan väljer att inte se de religiösa traditionerna som meningslösa och därmed 

istället utgår från att de stora världsreligionerna skulle kunna innehålla förnuftiga intuitioner 

och insikter så förändrar det samhället i grunden. 64  Det gör att Habermas även i dessa 

sammanhang talar om utvecklingstendenser, rationalitet, värden på samma sätt som i 

”Teorin om kommunikativt handlande”.  

När det kommer till översättningsförbehållet så skriver Habermas också i boken ”Mellan 

naturalism och religion” om var i den konstitutionella staten själva gränserna bör gå för ett 

religiöst argument. Habermas förklarar att som han ser det så måste gränsen gå där en 

åhörare ska kunna kritisera och granska argument innan det fattas beslut - vilket också är ett 

centralt villkor för den inre logiken i ”Teorin om kommunikativt handlande” – alltså; att man 

inte ska kunna uppnå ett mål utan att de andra interaktionsdeltagarna får möjlighet att 
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erkänna premisserna som giltiga. Det är också de skäl som Habermas uppger i ”Mellan 

naturalism och religion” när han förklarar varför de religiösa argumenten överhuvudtaget 

måste översättas.65  

När Habermas i boken ”Mellan naturalism och religion” för fram anledningen till var han 

placerat översättningsförbehållet så menar han att den konstitutionella demokratins 

självförståelse har utvecklats inom ramen för en filosofisk tradition som förlitar sig på att 

argument ska kunna vara lika tillgängliga för alla och att den sekulära staten därför i den 

politiska maktutövningen måste vila på en icke-religiös grund. 66 Det gör att medborgare, 

trots sina meningsskiljaktigheter i frågor om världsåskådning och religiös övertygelse, 

ömsesidigt bör respektera varandra som likaberättigande medlemmar av den politiska 

gemenskapen och på grundval av medborgerlig solidaritet bör de alltså i stridsfrågor försöka 

nå ett rationellt motiverat samförstånd. I den processen är såväl den sekulära som religiösa 

sidan skyldiga varandra goda skäl. Med det menar Habermas att medborgare skall kunna 

förklara hur de motiverar sina principer och värden. 67 Habermas skriver vidare i boken 

”Mellan naturalism och religion” att i den världsåskådningsmässigt neutrala staten får bara 

politiska beslut gälla som varit allmänt tillgängliga för alla och som också är opartiska. 

Habermas menar att opartiskheten är nödvändig för att undvika en situation där staten kan 

bli agent för att en part påtvingar en annan sin vilja. 68 Min uppfattning är då att Habermas 

menar att om argument ska kunna vara lika tillgängligt för alla så medför det naturligt ett 

förpliktigande att politiker, ämbetsmän i de statliga institutionerna att formulera och 

rättfärdiga lagar, domslut, förordningar och åtgärder på ett språk som också är lika 

tillgängligt för alla. 

Min uppfattning är att översättningsförbehållet i boken ”Mellan naturalism och religion” helt 

enkelt är en produkt av Habermas politiska hållning – alltså att han ansluter sig till en politisk 

tradition som gör att ett religiöst argument framfört på ett religiöst språk skulle kunna 

innebära att inte alla bereds möjlighet att granska det argument som förs fram.  Det gör att 

jag inte delar Jonssons uppfattning om översättningsförbehållet skulle vara ett sätt för 

Habermas att lösa situationer då den sekulära och religiösa sidan inte förstår varandra i 
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diskussioner. Jag delar inte Jonssons sätt att förstå översättningsförbehållet som en gräns 

där någon/några behöver upprätta och skapa en översättning för att kunna samtala – utan 

jag menar att Habermas av politiska skäl placerar översättningsförbehållet i konstitutionen 

för att sen överlåta även dessa översättningar till den symboliska interaktionens logik. Min 

uppfattning är alltså att översättningarna inte är en situation utan har formen av en process.  

När det i boken ”Mellan naturalism och religion” kommer till filosofins uppgift så menar 

Habermas att filosofin i relationerna med religiösa traditioner gjort erfarenheten att det tar 

emot innovativa impulser när den i argumentationens smältdegel lyckas frigöra kognitiva 

innehåll ur deras ursprungliga dogmatiska inkapsling. Habermas pekar på att begrepp som 

autonomi, individualitet, emancipation och solidaritet är uttryck som filosofin tagit till sig 

från umgänget med både judisk-kristna och arabiska traditioner. 69 Habermas menar att det 

inte är orimligt att religionen hävdar sin plats inom moderniteten därför att dess kognitiva 

innehåll ännu inte blivit helt uttömt. 70 I ”Teorin om kommunikativt handlande” så inleder 

Habermas boken med att förklara att han menar att filosofin kan aktualisera sitt förhållande 

till totaliteten genom att iklä sig rollen som interpret vänd människans 

verklighetsuppfattning. Habermas menar att filosofin skulle kunna hjälpa till att åter få igång 

en envist fasthakad mobil som kräver en allians mellan vetenskap och teknik.  

I boken ”Teorin om kommunikativt handlande” så fortsätter Habermas på det sättet att 

förklara att det är problematiskt att kalla varje utvidgning av det empiriska vetandet och 

förmågan till instrumentell behärskning av naturprocesser rationalisering. Han menar att om 

filossofin tar sin uppgift på allvar så kan tekniska innovationer återkopplas till den tekniska 

utvecklingen. På samma sätt skriver Habermas också i boken ”Mellan naturalism och 

religion” att filosofen ska oombedd göra offentligt bruk av det professionella vetandet utan 

att vara partisk. 71 Han menar att det postmetafysiska tänkandet inte hyser mindre misstro 

mot naturvetenskapliga synteser än uppenbarade sanningar. 72 Min uppfattning är att 

Habermas menar att filosofin ska ta på sig rollen att skapa ett samtalsklimat som inte så 

starkt är präglat av en verklighetsuppfattning och att det i sin tur kan bidra till att den 
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symboliska interaktionen förses med begrepp som motsvarar det vetande man gemensamt 

vill uttrycka.  

Slutsats  
 

Min slutsats är att Habermas postsekulära modell i boken ”Mellan naturalism och religion” 

bygger på de ställningstaganden som han gjorde redan genom ”Teorin om kommunikativt 

handlande” och att han därmed inte tillför något nytt i sitt tänkande när det kommer till 

varken översättningsförbehållet eller översättningarna. Jag menar att Habermas har samma 

grundingång för båda böckerna – han vill beskriva och varna för ett problem och samtidigt 

koppla ihop det med en lösning. Jag menar att Habermas kritiska teorialternativ genom 

”Teorin om kommunikativt handlande” ger sig tillkänna genom att verka som en möjlighet 

att förändra den samhällsutveckling som han ser i boken ”Mellan naturalism och religion” 

när de sekulära och religiösa ytterpositionerna polariseras. 

Det gör att jag menar att den linjära kopplingen mellan Habermas ”Teorin om kommunikativt 

handlande” och ”Mellan naturalism och religion” bygger på att följande tankekedja;  

1. Syftet är att visa att det går att förverkliga andra värden genom en alternativ syn på 

rationalitet. 

2. Den praktiska lösningen ligger i att man då måste ansluta sig till de villkorade 

kommunikationsbetingelserna 

3. Genom det kommer man fram till ett gemensamt vetande  

Detta menar jag är det genomgående syftet i båda böckerna.  

Min slutsats är också att Habermas översättningar i boken ”Mellan naturalism och religion” 

bygger på insikter från ”Teorin om kommunikativt handlande” enligt följande;  

1. Översättningsförbehållet är en konsekvens av Habermas politiska hållning som 

bygger på att argument ska vara lika tillgängliga för alla  

2. Översättningarna i sig faller under den symboliska interaktionens logik  
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Jag delar därför inte Ulf Jonssons slutsats om att det skulle föreligga ett 

spänningsförhållande i Habermas tänkande eller att det skulle bygga på en intern motsägelse 

när det kommer till översättningarna/översättningsförbehållet.  
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