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Abstract 

In this paper I examine the existence of God through a focus on the cosmological argument as it is 
presented here. My aim is to show that this argument provides support for the existence of God. To 
do this I examine that which I call the three steps of the cosmological argument: the first step being 
the accepting of the world as an ordered something, the second step being the ultimate question why 
this ordered something is there to begin with and the third step being that of God viewed as the only 
plausible answer. I argue that the ultimate question’s claim for an ultimate answer ought to be 
accepted due to the inability of individual things to explain the mere existence and order of things in 
general, which implies that the explanation for existence and order as such is to be searched beyond 
those things. Regarding the third step I argue that there has to be something rather than noting and 
that this something is to be viewed as something living due to the orderly nature of the world. From 
this I, finally, argue in favor of the explanatory value of a necessary being - i.e. God.  

Key words: God, cosmological argument, the ultimate why question, necessary being.  
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Del 1 - Om uppsatsen 

1.1 Inledning  

Varför finns tillvaron och varför är den just som den är? Gud  har en synnerligen anrik historia som 1

det ultimata svaret på denna ultimata fråga. Med Guds existens följer vanligtvis ett svar på varifrån 
och varthän, ideal att förhålla sig till samt en mening med jordelivet som inger förtröstan och hopp. 
För teisten är Gud det djupaste svaret på alla våra frågor och den existentiella kontext som placerar 
människan i ett större sammanhang. I vårt sekulariserade, västerländska samhälle betraktas dock 
Gud ofta som både överflödig och föråldrad. I en tid av vetenskapligt vetande förträngs Gud alltmer 
ut i samhällets och världsbildens periferi, för att där av många sedan dödförklaras.  

Den tänkta motsättningen mellan förnuftet och det religiösa är dock en missuppfattning sprungen ur 
naturvetenskapens empiriska ideal. Om detta vittnar religionsfilosofin, vars historia sträcker sig 
tillbaka till filosofins morgonrodnad. Religionsfilosofin utgör det filosofiska utforskandet av 
religiösa ämnesområden, ett utforskande där förnuftet - inte den religiösa tron - har sista ordet. En 
väsentlig del av denna religionsfilosofi utgörs av den naturliga teologin, vars fokus ligger på att 
försöka påvisa Guds existens utifrån olika typer av argument. Dessa argument brukar delas in i tre 
olika grupper: det ontologiska argumentet, vilken argumenterar för Guds existens utifrån dennes 
tänkta fullkomlighet, det teleologiska argumentet, vilken argumenterar för Guds existens utifrån 
förekomsten av komplexa och vackra strukturer och slutligen det kosmologiska argumentet, vilken 
argumenterar för Guds existens utifrån tillvarons blotta existens och ordnade karaktär.  
   
Av de tre ovanstående gudsargumenten intar det kosmologiska argumentet en särställning. 
Argumentet - som på intet sätt utgör något slutgiltigt och obestridligt bevis för Guds existens - 
brukar användas för att få bollen i rullning mot andra argument och religionsfilosofiska frågor 
därför att den är av en sådan grundläggande karaktär, något som gör den intressant att behandla 
närmare. I denna uppsats kommer det kosmologiska argumentet därför att stå i fokus, men som vi 
kommer att se längre fram så tangerar detta argument till viss del med det ontologiska och det 
teleologiska argumentet. Uppsatsen kommer därför, av naturliga orsaker, att till viss del även beröra 
dessa argument och deras problemområden.    

Det kosmologiska argumentet har en lång historia och återfinns därför i många olika former. Rent 
generellt brukar den utgå just från den ultimata frågan rörande tillvarons blotta existens och 
lagbundna karaktär som presenterades ovan, för att därmed försöka påvisa Guds existens som den 
enda rimliga förklaringen. I denna uppsats kommer jag att behandla det kosmologiska argumentet 
utifrån min generella formulering av den. Tonvikten kommer att ligga på att försöka påvisa hur 
detta argument talar för Guds existens.  

 Med ”Gud” avses i denna uppsats det klassiska teistiska gudsbegreppet, vilken innefattar ett personligt väsen med 1

egenskaperna allmakt, allvetande och allkärlek eller moralisk fullkomlighet. Som vi kommer att se längre fram är det 
kosmologiska argumentet dock inte bundet till detta gudsbegrepp, vilket jag kommer att återkomma till i del 4.3. 
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1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida Gud finns eller inte utifrån ett fokus på det 
kosmologiska argumentet så som det kommer till uttryck här. Tesen uppsatsen önskar driva är att 
detta kosmologiska argument talar för att Gud finns. 

1.3 Disposition 

Uppsatsen inleds med en bakgrund som presenterar det kosmologiska argumentet (del 2). Efter att 
kortfattat ha gått igenom argumentets idéhistoria, nuvarande forskningsläge och den 
argumentationsform som uppsatsen kommer att utgå ifrån (2.1) följer en systematisk presentation 
av dess tre steg (2.1.1-2.1.3). Bakgrunden avslutas med en presentation av Guds tänkta 
förklaringsvärde (2.1.4), utifrån vilken det kosmologiska argumentet hävdar Guds existens. 

Efter bakgrunden följer en utredning (del 3) där jag förhåller mig till de i bakgrunden presenterade 
tankegångarna. Utredningen inleds med en behandling av det kosmologiska argumentets 
abstraktionshöjning och tillhörande anspråk på en ultimat förklaring (3.1). Därefter kommer jag att 
inom ramarna för det kosmologiska argumentets tredje steg argumentera för ett nödvändigt väsens 
existens (3.2). Utredningen avslutas med diskussion kring och ett ställningstagande för Guds 
förklaringsvärde sett ur ljuset av min samlade argumentation (3.3).  

Uppsatsen avslutas med en sammanfattning (del 4) som börjar med att summera uppsatsens 
huvudsakliga innehåll (4.1). Därefter följer en kortfattad resumé i punktform över utredningens 
slutsatser där jag återkopplar dessa till uppsatsens övergripande syfte och tes (4.2). 
Sammanfattningen avslutas med förslag på vidare forskning inom ämnet baserat på uppsatsens 
resultat (4.3).  
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Del 2 - Bakgrund 

2.1 Det kosmologiska argumentet  

Det kosmologiska argumentet har kallats för teistens argument par excellence (Mackie 1982). Rent 
generellt går argumentet ut på att försöka påvisa Guds existens a posterioiri utifrån dennes 
förklaringsvärde i förhållande till tillvarons existens och dess ordnade karaktär. Argumentet har en 
lång historia som sträcker sig tillbaka till filosofins morgonrodnad, där bland annat Platon (428-348 
f.Kr.) och Aristoteles (384-322 f.Kr.) argumenterade för existensen av en gudomlig skapare och en 
första orsak i form av en ”orörlig rörare”. Argumentets västerländska form kommer däremot först 
till uttryck hos Anselm av Canterbury (1033-1109) och Thomas av Aquino (ca 1225-1274) vilka, i 
sann skolastisk anda, försökte förena den Kristna tron med förnuftet. Det kosmologiska argumentet 
blev dock känt som just det ”kosmologiska” i och med Immanuel Kant (1724-1804), som i sitt 
klassiska verk Critique of Pure Reason bland annat försökte vederlägga den.  

Många har i vår moderna, sekulariserade tid betraktat det kosmologiska argumentet som förlegat, 
men likt en fågel Fenix tycks den ständigt resa sig ur askan tillsammans med de övriga 
gudsargumenten (Alston 1991). Att försöka teckna en heltäckande bild över det nuvarande 
forskningsläget kring argumentet är en tämligen vansklig uppgift, men två generella strömningar 
tycks ändå gå att urskilja. Utöver ett utforskande av det kosmologiska argumentets mer traditionella 
frågeställningar har den senare tidens naturvetenskapliga rön gett upphov till helt nya inslag i det 
religionsfilosofiska samtalet. Å ena sidan har vi filosofer som exempelvis behandlar Kants kritik av 
det kosmologiska argumentet (Proops 2014), diskuterar huruvida tillvaron existerat för evigt 
(Puryear 2014, Loke 2016) eller försvarar Guds förklaringsvärde inom det kosmologiska 
argumentets ramar betraktad som historiens ”fundamentala grund” (Pearce 2016). Å andra sidan har 
vi filosofer som relaterar Gud till teorier om ”Big Bang” (Park 2016), ”multiuniversum”  och ”fine-2

tuning”  (Holder 2016) och som behandlar det kosmologiska argumentets relation till den så kallade 3

”nyateismen”  (Feser 2013). Forskningsläget präglas med andra ord av många olika trådar 4

samtidigt, men utmärkande för just vår tid är som sagt de naturvetenskapliga inslagen där Gud och 
det kosmologiska argumentet relateras till naturvetenskapens senaste teorier och rön. 

Under historiens gång har det kosmologiska argumentet förekommit i många olika former och 
skepnader. Dess mer generella eller elementära form går dock att urskilja utifrån vissa utmärkande 
drag. Den argumentationsform som denna uppsats kommer att utgå ifrån är delvis inspirerad av 
Kants tolkning av argumentet, vilken kretsar kring argumentets tre faser (se exempelvis Proops 
2014). Den första fasen går enligt Kant ut på att konstatera att det existerar ett kontingent något, den 

 Begreppet multiuniversum ska förstås som förekomsten av fler universum än vårt. Se del 2.1.1 och 3.2.2.  2

 Det engelska begreppet ”fine-tuning" syftar till universums ringa sannolikhet att ha just den konstitution den har för att 3

därmed kunna hysa liv. Se del 2.1.1.

 Med nyateismen avses den moderna, anti-religiösa rörelse som med bl.a. Richard Dawkins (1941-) i spetsen 4

proklamerar att religionen inte borde tolereras utan ständigt ifrågasättas på rationell grund.  
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andra att utifrån principen om tillräckliga skäl (Principle of Sufficient Reason) argumentera för 
existensen av ett nödvändigt väsen (necessary being) som en ultimat orsak (ultimate cause) till detta 
kontingenta något och den tredje att påvisa att detta nödvändiga väsen utgör den ultimata realiteten 
(ens realissimum) (ibid:1). Den argumentationsform jag kommer att utgå ifrån i denna uppsats har 
alltså till viss del inspirerats av Kants tre faser, men anlägger ett annorlunda fokus som i mina ögon 
förenklar det kosmologiska argumentet och bättre ringar in dess mest grundläggande struktur. 
Nedan följer den argumentationsform som uppsatsen kommer att utgå ifrån och som hädanefter 
kommer att refereras till som det kosmologiska argumentet:  

Det kosmologiska argumentet  
1: Tillvaron utgör ett ordnat något istället för ett intet. 
2: Detta faktum fordrar en tillräcklig förklaring. 
3: Endast Gud kan utgöra en tillräcklig förklaring.  
Slutsats: Vi har skäl att anta Guds existens utifrån dennes förklaringsvärde. 

Det första steget (1) går ut på att åberopa tillvarons existens och dess ordnade karaktär; att tillvaron 
utgör ett ordnat något istället för ett intet. ”Tillvaron” ska här förstås som det av oss kända fysiska 
världsalltet med alla dess enskilda ting, relationer och fenomen. Med ”något” poängteras att denna 
tillvaro existerar, att den utgör ett något istället för ett intet. Med ”ordning” avses, slutligen, 
tillvarons generella lagbundenhet eller kausala karaktär.  Steget bygger på en abstraktionshöjning: 5

genom att tala om tillvaron som sådan flyttas fokus från det enskilda till det allmänna, från 
avgränsade ting och orsakssamband till den tänkta helheten av samtliga ting och orsakssamband. En 
vanlig teistisk liknelse är den vid en kedja, där varje länk symboliserar enskilda ting och deras 
inbördes samband medan kedjan som sådan symboliserar tillvaron. I denna uppsats kommer jag att 
hantera denna abstraktionshöjning utifrån distinktionen mellan det jag kallar för första och andra 
nivån. Den första nivån ska, i vid bemärkelse, förstås som det konkreta och enskilda, i det här fallet 
som enskilda ting och orsakssamband. Den andra nivån ska däremot, i vid bemärkelse, förstås som 
det allmänna och generella, i det här fallet som tillvaron eller orsakskedjan som sådan. Förstådd på 
detta sätt kretsar det kosmologiska argumentets abstraktionshöjning kring en förskjutning från den 
första till den andra nivån, från de enskilda tingen och orsakssammanhangen till tillvaron eller 
orsakskedjan som sådan. En vanlig invändning mot detta steg är att på olika sätt förneka denna 
abstraktionshöjning, d.v.s. att reducera tillvaron eller orsakskedjan till sina enskilda ting och deras 
inbördes relationer. Mer om detta i del 2.1.1.  

Det andra steget (2) i argumentet går ut på att framhålla den ultimata frågan: varför finns där ett 
ordnat något istället för ett intet till att börja med? Detta steg bygger på första stegets 

 Denna ordning är inte att förväxla med förekomsten av enskilda, ordnade strukturer, vilka i första hand utgör det 5

teleologiska argumentets område. Den typen av ordning som det kosmologiska argumentet adresserar är av en mer 
grundläggande karaktär. Om det teleologiska argumentet exempelvis intresserar sig för snöflingornas vackra och 
komplexa formationer, intresserar sig det kosmologiska argumentet för den ordning som får vattnet att reagera med 
temperaturen och därmed frysa till is. Däremot kan den teleologiska ordningen med fördel inordnas i den kosmologiska 
ordningen, något jag kommer att återkomma till längre fram. 
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abstraktionshöjning, för om tillvaron som sådan inte fordrar någon extern förklaring blir allt som 
finns kvar att förklara enskilda ting inom densamma, ting vilka då går att förklara sinsemellan. 
Istället för att fråga varför där finns ett ordnat något istället för ett intet till att börja med, nöjer vi 
oss då med att fråga varför de enskilda tingen finns där, vilka då går att förklara utifrån andra 
enskilda ting. Steget går att motivera på olika sätt, varav det kanske vanligaste är att åberopa 
principen om tillräckliga skäl vilken i vid bemärkelse hävdar att allt som finns fordrar en tillräcklig 
förklaring. Som invändning här går att hävda antingen att principen om tillräckliga skäl fordrar för 
mycket utifrån våra intellektuella preferenser eller att tillvaron blott utgör ett brute fact . Mer om 6

detta i del del 2.1.2. 

Det tredje och sista steget (3) går ut på att åberopa Gud som det ultimata svaret på den ultimata 
frågan. Som motivering hävdas att endast Gud kan utgöra ett slut på den oändliga regressen av 
förklaringar som blir fallet av att försöka förklara enskilda kontingenta ting utifrån andra enskilda 
kontingenta ting i det oändliga. Detta därför att Gud vanligtvis antas existera av nödvändighet 
eftersom Guds essens antas inbegripa dennes existens. Som invändning här går att problematisera 
denna nödvändiga existens eller att fråga sig varför tillvaron eller materien som sådan inte lika 
gärna skulle kunna tillskrivas denna nödvändiga existens istället för Gud. Mer om detta i del 2.1.3.  

Med utgångspunkt i ovanstående formulering av det kosmologiska argumentet kommer jag nu 
övergå till att presentera dess tre steg lite närmare. 

2.1.1 Steg 1: Tillvaron som ett ordnat något 

Det kosmologiska argumentets första steg konstaterar att tillvaron utgör ett ordnat något. Med 
”något” avses att tillvaron existerar, att den utgör ett något istället för ett intet. Med ”ordning” 
avses, vidare, att detta något är lagbundet, d.v.s. underställd kausalitet eller lagen om orsak och 
verkan. Att tillvaron existerar och är lagbunden i dessa bemärkelser utgör faktum som är svåra att 
förneka på ett sätt som inte strider mot vår allmänmänskliga intuition. Jag kommer därför här att 
sätta eventuella problematiseringar av dem inom parentes och acceptera dem som sanna.  Det tycks 7

vidare vara en allmänmänsklig intuition att varje enskilt ting har en bakomliggande orsak, d.v.s. att 
ingenting tycks hända eller uppstå av sig självt. Denna bakomliggande orsak har, i sin tur, en egen 
orsak och så vidare. Detta föranleder oss att betrakta tingen som kontingenta, d.v.s. som villkorliga 
och beroende av någonting annat för sin existens. Men hur långt sträcker sig då denna ”kedja” av 

 Med begreppet brute fact kommer i denna uppsats att avses ett påstående som utan vidare motivering tas för given 6

eller som av olika anledningar inte antas fodra någon förklaring.

 En möjlig invändning mot att tillvaron är ordnad som dock är värd att nämnas kan komma från kvantfysiskt håll, där 7

mikrokosmos kaotiska karaktär ofta åberopas. Men det är mycket möjligt att det kaos vi bevittnar i mikrokosmos endast 
beror på avståndet mellan forskaren och forskningsobjektet: hade vi befunnit oss ”närmare” mikrokosmos hade de 
skeenden som för oss verkar kaotiska kanske i själva verket varit lika lagbundna som dem vi är vana vid. Hur som helst 
kan till och med mikrokosmos, som vi idag känner den, sägas vara ordnad fast i termer av sannolikhet. Även om 
sannolikheten alltid innehåller en viss grad av ”kaos” så följer den likväl vissa matematiska principer och hade 
mikrokosmos inte varit ordnad i enlighet med dessa hade all vetenskaplig kunskap inom detta område varit en 
omöjlighet. Finns där ingen som helst form av ordning finns där heller, vill jag hävda, ingenting att ha kunskap om.  
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kontingenta orsaker? Och hur förhåller det sig med tillvaron, är också den att betrakta som 
kontingent, som en verkan av en bakomliggande orsak?  

Förespråkarna av det kosmologiska argumentet brukar opponera sig mot den oändliga regress som 
en oändlig kedja av kontingenta orsaker eller förklaringar innebär eftersom en sådan oändlig regress 
hela tiden skjuter svaret framför sig. Vissa, som exempelvis Al-Kindi (801-873) inom den Islamiska 
Kalam-traditionen, har hävdat att en oändlig kedja är ontologiskt omöjlig och söker därför dess 
orsak hos Gud betraktad som en första orsakslös orsak (se exempelvis Davies 2000:180). Gud blir 
därmed en del av orsakskedjan, om än dess absoluta början. Andra, som exempelvis John Duns 
Scotus (1266-1308), accepterar däremot möjligheten av en oändlig orsakskedja, men hävdar att den 
likväl är intellektuellt otillfredsställande eftersom den skjuter svaret på frågan varför framför sig i 
det oändliga. Utifrån detta perspektiv blir Gud mer att betrakta som (den oändliga) orsakskedjans 
ultimata förklaring, en förklaring som alltså inte ska förstås i vanlig kausal bemärkelse. I denna 
uppsats kommer fokus i första hand att ligga på det senare alternativet eftersom den, via exempelvis 
Kant och Leibniz, fått mest utrymme här i väst. Vissa av de argument som kommer att behandlas 
(inte minst i stamband med det kosmologiska argumentets tredje steg) går dock även att applicera 
på Gud betraktad som den begränsade orsakskedjans orsakslösa orsak. Scotus skriver:    

Some being is an effect because it is produced. Now either nothing produces it, or it 
produces itself, or it is produced by another. (…) If by another, then this other is produced 
by nothing, by itself, or by another - and so the process would continue indefinitely. 
Consequently, one must stop with something that is not produced but that produces by its 
own power and not in virtue of any other; and this I call the first.  8

Tingens kontingens medför, enligt Scotus, alltså tillvarons kontingens. Enligt honom är en kedja av 
kontingenta ting att betrakta som kontingent själv, vilken innebär att tillvaron följaktligen fordrar en 
förklaring bortom sig själv:  

Rather, the whole collection of what is caused depends upon some other prior cause that is 
not a part of that collection, for then something would be a cause of itself. Since the whole 
collection of dependents depends, it does so not upon something that is part of that 
collection, because everything there is dependent. Consequently it depends upon something 
that is not part of that totality. And this I call the first efficient. Hence, even if there is an 
infinity of causes, they still depend upon something that is not a part of that infinity.  9

Så även om orsakskedjan är oändlig fordrar den, enligt Scotus, likväl en förklaring. Genom denna 
typ av abstraktionshöjning, från det enskilda tinget och orsakssambandet till tillvaron eller 
orsakskedjan som sådan, läggs grunden för det kosmologiska argumentet. Vi kan förstå denna 
abstraktionshöjning i termer av första och andra nivån, där den första nivån utgörs av enskilda ting 
och deras inbördes orsakssamband medan den andra nivån utgörs av samtliga ting och orsakskedjan 

 Scotus 1995:191-192.8

 Scotus 1995:192. 9
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som sådan. Förstådd på detta sätt kretsar det kosmologiska argumentets abstraktionshöjning alltså 
kring en förskjutning från den första till den andra nivån, från de enskilda tingen och 
orsakssammanhangen till tillvaron eller orsakskedjan som sådan.  

Att de enskilda tingen är kontingenta är svårt att bestrida. De tycks ständigt uppstå för att sedan 
förgå i en kedja av orsak och verkan på ett sätt som för tankarna till Herakleitos flod, där ingenting 
förblir och allting befinner sig i ständig rörelse. Men går det verkligen, såsom Scotus, att säga 
detsamma om tillvaron eller orsakskedjan som sådan? Går det överhuvud taget att tala meningsfullt 
om dessa ting, allra minst som någonting kontingent? Enligt Hume (1711-1776) är svaret nej. I sin 
klassiska invändning mot det kosmologiska argumentet hävdar han att tillvaron som sådan utgör en 
tankekonstruktion. På samma sätt som ett kungarike endast består av enskilda människor utgör 
tillvaron eller orsakskedjan som sådan ingenting mer än sina enskilda delar: 

But the whole, you say, wants a cause. I answer that the uniting of several parts into a 
whole, like the uniting of several distinct countries into a kingdom, or several distinct 
members into one body, is performed merely by an arbitrary act of the mind, and has no 
influence on the nature of things.  10

Detta medför att tillvaron som sådan inte fordrar någon förklaring bortom sina enskilda delar, något 
som den mer samtida filosofen Paul Edwards (1923-2004) också är inne på: 

If we have explained the individual members of a series there is nothing additional left to be 
explained.   11

Har Hume och Edwards rätt fordrar tillvaron eller orsakskedjan som sådan alltså ingen extern orsak 
eller förklaring. Om vi har förklarat alla enskilda ting har vi då, följaktligen, förklarat tillvaron, 
vilken då finner all nödvändig förklaring inom sig själv. Denna invändning utgör en svår stöt för det 
kosmologiska argumentet, vars första steg som sagt bygger på en abstraktionshöjning som flyttar 
fokus från de enskilda kontingenta tingen till tillvaron som sådan. Om tillvaron inte fordrar en 
extern förklaring blir Gud, betraktad som just denna externa eller ultimata förklaring, överflödig.  

Humes och Edwards kritik behöver dock inte vara slutet för det kosmologiska argumentet. En 
möjlig och relativt samtida invändning mot deras typ av kritik återfinns nämligen hos Richard 
Swinburne (1934-). Till att börja med påpekar han, att om det inte vore meningsfullt att tala om 
tillvaron så skulle kosmologernas  frågeställningar rörande universums ålder och struktur vara 12

meningslösa - vilket de uppenbarligen inte är eftersom det bedrivs seriös och framgångsrik empirisk 
forskning på området (Swinburne 1991:117). Det tycks alltså vara meningsfullt att behandla 

 Hume 1948:59 f. 10

 Edwards 1959:71.11

 Med kosmologer åsyftas här de vetenskapsmän som forskar kring universums konstitution och bör inte förväxlas med 12

förespråkarna för det kosmologiska argumentet, som är av religionsfilosofisk art.  
!10



tillvaron som en helhet och inte bara fokusera på dess enskilda beståndsdelar. Vidare, och desto 
viktigare, ber Swinburne oss begrunda denna tillvaros ordnade karaktär. För att en orsakskedja ska 
vara just en ”kedja” fordras en lagbundenhet som delas av samtliga länkar. Denna lagbundenhet 
går, enligt honom, bortom vetenskapens domän men kräver icke desto mindre en förklaring:  

But science cannot explain why every object has the same powers and liabilities. It can 
explain why an object has one power in virtue of it having some wider power (why this 
local law of nature operates in virtue of some more general law of nature operating). But it 
could not conceivably explain why each object has the most general powers it does. (…) If 
all the coins found on a n archaeological site have the same markings, or all the documents 
in a room are written with the same characteristic handwriting, we look for an explanation 
in terms of a common source. The apparently coincidental cries out for explanation. It is not 
merely that all material objects have the same very general powers and liabilities as each 
other (e.g. behaving in according with Grand Unified Theory); but they fall into kinds, 
members of which behave like each other in more specific ways.  13

Ett liknande, samtida resonemang återfinns hos bl.a. Pearce (2016). Han konstaterar att naturalisten 
(d.v.s. den som förnekar existensen av det övernaturliga och tyr sig till vetenskapens empiriska 
ideal) kan finna en naturlig förklaring istället för Gud så länge denne betraktas som bara ännu en 
”biljardboll” i orsakskedjan. För att det kosmologiska argumentet ska lyckas framhålla Gud som 
den yttersta förklaringen fordras att Gud, enligt honom, betraktas som orsakskedjans ”fundamentala 
grund”, d.v.s. som det som ligger bakom orsakskedjans själva lagbundenhet: 

By introducing God as one more ‘billiard ball’ prepended to History, causal versions of the 
argument make God too ‘mundane’ to explain anything the naturalist can’t. Rather than 
positing a particular causal structure for the universe and giving God a privileged role in 
that structure, the argument from contingency must instead posit God as a non-causal 
explanation of why reality has the causal structure it does. Only in this way can theism gain 
an explanatory advantage over naturalism.   14

Det kosmologiska argumentets abstraktionshöjning visar sig alltså vara befogad, åtminstone utifrån 
Swinburnes och Pearces resonemang - för var kommer då denna ordning ifrån? Varför är tillvaron 
just ordnad istället för icke-ordnad eller kaotisk? Swinburnes och Pearces svar är Gud. Genom att 
skapa och upprätthålla naturlagarna är Gud, såsom yttersta förklaring betraktad, med om att skapa 
och upprätthålla ordningen (Swinburne 1991:122, Pearce 2016:4). Eftersom ordningen (d.v.s. 
lagbundenheten) står över det ordnade (d.v.s. de enskilda tingen) måste den alltså komma någon 
annanstans ifrån än från de enskilda ordnade tingen. Detta indikerar att ordningen såväl som 
existensen av det ordnade trots allt är i behov av någon form av extern eller ultimat förklaring. 
Denna förklaring finner Swinburne och Pearce alltså hos den ”ordnare” religionerna kallar för Gud, 
vilken står bortom samtliga enskilda ting. En möjlig invändning mot detta resonemang är att 

 Swinburne 2001:49-50. 13

 Pearce 2016:4. 14
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betrakta ordningen som en inneboende egenskap hos de enskilda tingen och därmed som ett brute 
fact. Varje enskilt ting behöver då bara förklara sin egen ordning och om alla ting förklarar sin 
ordning blir det ingen ordning kvar för Gud, som ordnare betraktad, att förklara. Jag kommer att 
återkomma till denna invändning i del 3.2.2.   

En annan möjlig förklaring till ordningens faktum står att finna hos den samtida teorin om 
multiuniversum, vilken hävdar att universum blott utgör ett universum bland många (se exempelvis 
Parfit 1998:419-420). Teorin används vanligtvis för att kontra det teleologiska argumentet, vilken 
hävdar att tillvarons konkreta utformning indikerar att det finns en skapande hand bakom dessa. 
Typiska exempel är biologins mångfald av komplexa organismer och ekosystem, men härtill har på 
senare tid även inkluderats naturlagar och naturkonstanter i och med fine tuning-argumentet, vilken 
framhåller att universums särskilda utformning tyder på att den är ändamålsenligt designad för att 
hysa liv (ibid:419). Det är bl.a. här teorin om multiuniversum kommer in i bilden, för om vårt 
universum endast är ett bland många universum blir dess särskilda utformning tillsammans med vår 
existens inte så anmärkningsvärd som först kan tyckas. Någonstans kommer det, enligt teorin, helt 
enkelt uppstå ett ordnat universum med just de rätta betingelserna för medvetna varelser, vars 
förundran över universums gynnsamma utformning inte blir mer än en fråga om sannolikhet. Jag 
kommer att återkomma till denna alternativa förklaring av ordningens faktum i del 3.2.2.  

Om vi accepterar Scotus, Swinburnes och Pearces resonemang och köper det kosmologiska 
argumentets abstraktionshöjning reser tillvarons blotta existens och ordnade karaktär frågan var den 
kommer ifrån. Vi kommer därmed in på det kosmologiska argumentets andra steg, som kretsar 
kring denna ultimata fråga.   

2.1.2 Steg 2: Den ultimata frågan 

Om vi accepterar abstraktionshöjningen i steg 1 och betraktar tillvaron eller orsakskedjan som 
sådan som något kontingent reser detta frågan varför den finns där till att börja med, d.v.s. varför 
där finns finns ett ordnat något istället för ett intet. Frågan - som på intet sätt är förbehållen 
religionsfilosofin - brukar benämnts som den ultimata frågan (se exempelvis Wippel 2011). Den 
ställdes redan under antiken av bland annat Parmenides, som argumenterade för att ett något inte 
kan komma ur ett intet och för att detta intet är otänkbart (ibid:29-30). I modernare tid har frågan 
bland annat ställts av Ludwig Wittgenstein (1889-1951), som i sitt berömda verk Tractatus hävdade 
att den vetenskapliga frågan hur världen är icke bör förväxlas med den mer fundamentala och 
mystiska frågan varför världen är med orden: ”Not how the world is, is the mystical, but that it 
is” (Tr. 6.44). I samma anda lär Albert Einstein (1879-1955), enligt tradition, ha hävdat att det enda 
obegripliga med världen är att den är begriplig.  

Den ultimata frågans anspråk på ett ”ultimat svar” (d.v.s. ett svar som befinner sig på samma 
abstraktionsnivå och som därmed kan besvara frågan varför där finns ett ordnat något istället för ett 
intet till att börja med) går dock att ifrågasättas. Så argumenterade exempelvis Hume och Edwards, 
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som vi såg i del 2.1.1, för att tillvaron inte fordrar någon förklaring utöver sina enskilda delar och 
Betrand Russell (1872-1970) lär, i samma anda, ha framhållit att tillvaron utgör ett brute fact, att 
den bara är där och följaktligen inte behöver förklaras.  Förespråkarna för det kosmologiska 15

argumentet, vilka alltså accepterar argumentets abstraktionshöjning, håller dock inte med om dessa 
invändningar. Enligt dessa förespråkare fordrar den ultimata frågan i allra högsta grad ett ultimat 
svar. Som vi kommer att se härnäst figurerar den ultimata frågan som den utgångspunkt utifrån 
vilken de försöker få oss att acceptera Guds existens utifrån dennes förklaringsvärde, eftersom Gud 
enligt dem är den enda som på ett tillfredställande sätt kan utgöra det ultimata svaret på denna 
ultimata fråga. 

Om vi, i enlighet med resonemangen i del 2.1.1, betraktar tillvaron eller orsakskedjan som sådan 
som något kontingent blir det, enligt principen om tillräckliga skäl, rimligt att anta att den har en 
förklaring, ett skäl för denna sin existens. Principen går i generella ordalag ut på att allt som är eller 
händer måste ha ett tillräckligt skäl (sufficient reason) därmed och är främst förknippad med 
Leibniz (1646-1716) vilken också gav principen dess namn.  Jag kommer här att anta att principen 16

är sann, för att istället fokusera på den inom ramarna för det kosmologiska argumentet. Principen 
utgör stommen i Leibniz kosmologiska argument och enligt honom är den av sådan intuitiv och 
fundamental karaktär att den är med om att konstituera det mänskliga förnuftet. I sitt klassiska verk 
Monadology skriver han: 

31. Our reasonings are based on two great principles, that of contradiction, in virtue of 
which we judge that which involves a contradiction to be false, and that which is opposed 
or contradictory to the false to be true. 
32. And that of sufficient reason, by virtue of which we consider that we can find no true or 
existent fact, no true assertion, without there being a sufficient reason why it is thus and not 
otherwise, although most of the time these reasons cannot be known to us.  17

Om tillvaron är kontingent blir det, enligt Leibniz, uppenbart att den inte kan innehålla ett 
tillräckligt skäl för sin egen existens och att denna existens således måste sökas utanför densamme. 
Hur noga vi än söker efter detta tillräckliga skäl i orsakskedjan bakåt i tiden kommer inget skäl, så 
länge den i sin tur beror av något annat och därmed utgör en del av nämnda kedja, kunna besvara 
frågan varför denna orsakskedja finns där till att börja med. Enligt principen om tillräckliga skäl 
fordrar dock detta något ett tillräckligt skäl och eftersom detta tillräckliga skäl inte står att finna i 
orsakskedjan måste den således stå att finnas utanför densamme. För att exemplifiera sitt 
resonemang liknar Leibniz tillvaron vid en bok om geometri:  

Suppose that a book on the elements of geometry has always existed, each copy made from 
an earlier one. We can explain any given copy of the book in terms of the previous book 

 Se exempelvis Hick 1964:167-191. 15

 https://plato.stanford.edu/entries/sufficient-reason/16

 https://plato.stanford.edu/entries/sufficient-reason/17
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from which it was copied; but this will never lead us to a complete explanation, no matter 
how far back we go in the series of books. For we can always ask: Why have there always 
been such books? Why were these books written? Why were they written in the way they 
were? The different states of the world are like that series of books: each state is in a way 
copied from the preceding state—though here in accordance with certain laws of change. 
And so, however far back we might go into earlier and earlier states we’ll never find in 
them a complete explanation for why the world is as it is.  18

Oavsett hur många kopior av denna bok som görs kommer alltså ingen kopia kunna besvara varför 
boken finns där till att börja med - för det fordras en förklaring utanför boken. Ett liknande, mer 
samtida resonemang återfinns hos Herbert McCabe (1926 - 2001). Han hävdar att ”Gudsfrågan”, 
som för honom är lika med det yttersta mysteriet knutet till tillvarons existens, är oundviklig. Att 
förneka detta mysterium är enligt honom lika godtyckligt som att säga om ett enskilt ting, 
exempelvis en hund, att den bara är (McCabe 1980). För att illustrera sitt resonemang ber han oss 
att begrunda den illustrativa hunden Fidos existens:  

Supposing you ask ’How come Fido?’ You may be asking whether his father is Rover or 
whether it was that promiscuous mongrel down the lane. In such a case the answer is 
satisfactorily given by naming Fido’s parents. At this level no more need to be said; the 
question is fully answered at this level. But now suppose you ask: ’But how come Fido’s a 
dog?’ The answer could be: ’His parents were dogs, and dogs just are born of other dogs’. 
Here you have moved to what I call a deeper level of questioning and begun to talk about 
what dogs are. You are saying: for Fido to be is for him to be a dog, and Fido’s parents are 
the sort of things whose activities result in things being dogs. Now your original question 
’How come Fido?’ has deepened into a question about the dog species. It remains a 
question about this individual dog Fido, but it is also a question about dogs - not about dogs 
in the abstract, but about the actual dog species in the world. Your question ’How come 
Fido?’ at this new level is a question ’How come dogs anyway?’ (…) Now our ultimate 
radical question is not how come Fido exists as this dog instead of that, or how come Fido 
exists as a dog instead of a giraffe, or exists as living instead of inanimate, but how come 
Fido exists instead of nothing, and just as to ask how come he exists as dog is to put him in 
the context of dogs, so to ask how come he exists instead of nothing is to put him in the 
context of everything, the universe or world. And this is the question I call the God-
question, because whatever the answer is, whatever the thing or state of affairs, whatever 
the existing reality that answers it we call ’God’.   19

MacCabe ber oss observera att frågan alltjämnt kretsar kring den enskilda hunden Fido, men att den 
successivt visar sig inkludera allt större frågor av allt mer fundamental karaktär. Successivt leder 
den oss, oundvikligen, ut till den yttersta frågan av dem alla: ”Gudsfrågan”, det stora mysteriet med 
varför ett något istället för ett intet - en fråga som, såvitt jag kan se, är identisk med den ultimata 
frågan så som den presenterats tidigare. Det går alltså, enligt McCabe, inte att isolera ett enskilt ting 

 http://www.earlymoderntexts.com/assets/pdfs/leibniz1697b.pdf18

 McCabe 1980.  19
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från denna ”Gudsfråga” eller ultimata fråga, eftersom varje svar reser en ny, principiellt likvärdig 
fråga som i sin tur fordrar ett svar.  

Ett sätt att bemöta Leibniz och MacCabes resonemang är, som vi såg i del 2.1.1, att söka tillvarons 
förklaring ”inom” densamme. Om tillvarons förklaring står att finna hos dess enskilda delar blir det 
ingenting över för en ultimat förklaring att förklara. Ett annat - om än snarlikt - sätt att 
problematisera det kosmologiska argumentet kan vara att fokusera på dess andra steg genom att 
ifrågasätta principen om tillräckliga skäl. Enligt Mackie kräver principen en form av ”total 
begriplighet” vilken, då den appliceras på tillvaron, fodrar ett slutgiltigt svar som på ett intellektuellt 
tillfredställande sätt besvarar alla våra frågor. Men vilken rätt, undrar han, har vi egentligen att 
utkräva ett sådant svar av universum? Han skriver:  

The principle of sufficient reason expresses a demand that things should be intelligible 
through and through. The simple reply to the argument which relies on it is that there is 
nothing that justifies this demand, and nothing that supports the belief that it is satisfiable 
even in principle. (…) Perhaps it just expresses an arbitrary demand; it may be 
intellectually satisfying to believe that there is, objectively, an explanation for everything 
together, even if we can only guess at what the explanation might be. But we have no right 
to assume that the universe will comply with our intellectual preferences.   20

Det må vara en tilltalande tanke att det finns en yttersta förklaring till allting, men vilken rätt har vi 
att kräva av universum att den fogar sig efter våra mänskliga preferenser? Mackie urskiljer en 
mindre anspråksfull princip ur principen om tillräckliga skäl som stannar på det jag tidigare 
benämnt som den första nivån (d.v.s. bland enskilda ting och orsakssamband). Till skillnad från 
principen om tillräckliga skäl, vilken fodrar en ultimat förklaring då den appliceras på tillvaron som 
sådan, skulle denna princip vara fullt tillfredsställd av att förklara enskilda ting eller verkningar 
utifrån andra enskilda ting eller orsaker:  

The principle of sufficient reason, then, is more far-reaching than the principle that every 
occurrence has a preceding sufficient cause: the latter, but not the former, would be satisfied 
by a series of things or events running back infinitely in time, each determined by earlier 
ones, but with no further explanation of the series as a whole.    21

Observera att Mackie använder ordet orsak (cause) om sin alternativa princip (d.v.s. att varje 
händelse har en föregående tillräcklig orsak), vilket är en indikation på att han förkastar 
abstraktionshöjningens krav på en extern förklaring (det Leibniz kallar för complete explanation). 
I likhet med Hume och Edwards hävdar Mackie alltså här att förklaringen av de enskilda tingen 
mycket väl står att finna hos andra enskilda ting och att principen om tillräckliga skäl därmed kräver 
för mycket.  

 Mackie 1982:85-86.20

 ibid:98. 21
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Vad gäller McCabes resonemang går den, såvitt jag kan se, att ifrågasätta på samma grund. Det 
McCabe gör är just att via en abstraktionshöjning flytta frågan varför från den första nivån till den 
andra nivån, från den enskilda hunden Fido till tillvaron som sådan. Han begagnar sig därmed, om 
än indirekt, av samma principiella resonemang som Leibniz och hans princip om tillräckliga skäl. 
Om Mackie har rätt i att principen om tillräckliga skäl fordrar för mycket så torde Mackies 
problematisering även gälla för McCabes resonemang. Jag kommer att återkomma till Mackies 
problematisering i del 3.1, där abstraktionshöjningen och den ultimata frågans anspråk på ett ultimat 
svar behandlas, för att nu gå vidare till nästa steg i det kosmologiska argumentet. Det har blivit dags 
att presentera argumentets tredje och sista steg, vilken kretsar kring det kosmologiska argumentets 
ultimata svar på den ultimata frågan: Gud.  

2.1.3 Steg 3: Gud som ultimat förklaring  

Förespråkaren för det kosmologiska argumentet har nu, via argumentets två första steg, slagit fast 
att tillvaron utgör ett ordnat något vilket, enligt exempelvis principen om tillräckliga skäl, fordrar en 
tillräcklig förklaring. Det tredje och avslutande steget i det kosmologiska argumentet går ut på att 
söka denna förklaring hos Gud, betraktad som det ultimata svaret på den ultimata frågan.  Till 22

skillnad från sin kontingenta skapelse antas Gud vara inkontingent, d.v.s. nödvändig. Hur kan då 
något vara nödvändigt? Strider inte idén om ett inkontingent något mot principen om tillräckliga 
skäl? Inte nödvändigtvis: tricket ligger i att söka förklaringen till dess existens som något 
inneboende. Guds existens har förklarats på lite olika sätt, men vanligtvis brukar dennes essens 
inkludera existens vilket innebär att det då ligger i Guds natur att existera. Med andra ord hade Guds 
icke-existens varit en logisk omöjlighet på samma sätt som exempelvis en fyrsidig triangel (se 
exempelvis Descartes 1986:46f).  

Vi kommer nu in på ett område där det kosmologiska argumentet börjar tangera med det 
ontologiska argumentet , vilken alltså hävdar Guds existens utifrån dennes antagna fullkomlighet. 23

Men till skillnad från det ontologiska argumentet så når det kosmologiska argumentet fram till Gud 
- inte ur en begreppsanalys a priori - utan från vår erfarenhet a posteriori av en kontingent värld 
och dess behov av en ultimat förklaring. Kant kritiserade rent av det kosmologiska argumentet för 
att bygga på det ontologiska argumentet - vilken han påstod sig ha förkastat - och hans kritik av det 
ontologiska argumentet är därför relevant här. Huvudpoängen i Kants kritik av det ontologiska 
argumentet är att existens inte kan betraktas som en egenskap, utan snarare bör ses som 
förutsättningen för att ett något ska kunna ha egenskaper till att börja med:  

 Vi står dock här ställda inför en identifikation som till viss del går utanför det kosmologiska argumentets ramar. Det 22

hade exempelvis varit möjligt att åberopa en opersonlig, deistisk världssjäl á la Brahman eller en mängd olika 
polyteistiska gudar istället för teismens personliga, allsmäktiga, allvetande och allkärleksfulla gudom. Den ultimata 
förklaringen behöver, vid en närmare betraktelse, inte ens betraktas som gudomlig utan kan ses rent naturalistiskt som 
en orubblig del av materien eller tillvaron vilken då hade existerat i kraft av sig själv. Jag kommer att återkomma till 
detta problem i del 3.2.2 där denna ultimata förklarings identitet som ett levande väsen behandlas, samt i del 4.3 där jag 
föreslår alternativa gudsbilder som ett möjligt fält för vidare forskning i ämnet.

 I korta ordalag går argumentet ut på att utifrån existensens tänkta fullkomlighet över icke-existensen hävda att ett 23

fullkomligt väsen, per definition, måste existera. 
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All the alleged examples are without exception taken only from judgments, but not from 
things and their existence. The unconditioned necessity of judgments, however, is not an 
absolute necessity of things. (…) The above proposition does not say that three angles are 
absolutely necessary, but rather that under the condition that a triangle exists (is given), 
three angles also exist (in it) necessarily. (…) Being is obviously not a real predicate, i.e., a 
concept of something that could add to the concept of a thing. It is merely the positing of a 
thing or of certain determinations in themselves. In the logical use it is merely the copula of 
a judgment.   24

När vi definierar något säger vi, enligt Kant, i själva verket att om något matchar definitionen så är 
den si och så. Ur detta följer att det ontologiska argumentet bygger på ett cirkelresonemang, 
eftersom Guds existens redan implicerats i de fullkomliga egenskaper som tillskrivits honom. Det 
går med andra ord, enligt Kant, inte att argumentera fram ett något - exempelvis Gud - a priori ur 
intet utan att ge upphov till ett cirkelresonemang eftersom argumentet aldrig kan innehålla något 
utöver sina egna premisser. Men är det då inte en logisk motsägelse att förneka existensen av ett 
nödvändigt väsen, vars essens utgör dess existens? Är det inte, för att åberopa Descartes, som att 
förneka att en triangel har tre vinklar? Enligt Kant förekommer det ingen sådan logisk motsättning:   

To posit a triangle and cancel its three angles is contradictory; but to cancel the triangle 
together with its three angles is not a contradiction. It is exactly the same with the concept 
of an absolutely necessary being. If you cancel its existence, then you cancel the thing itself 
with all its predicates; where then is the contradiction supposed to come from?  25

Att förutsätta en faktisk triangel med fyra eller fem vinklar är sannerligen en logisk motsägelse, 
men av detta följer, enligt Kant, inte att det är en logisk motsägelse att förneka en triangel 
tillsammans med sina tre vinklar. Han ber oss observera, att förnekandet av ett nödvändigt väsen på 
samma sätt inte medför någon logisk motsättning varken inom eller utanför detta väsen. Inom 
väsendet förekommer ingen logisk motsättning eftersom vi förnekar väsendet tillsammans med sina 
predikat och utanför väsendet förekommer ingen logisk motsättning därför att detta väsen ändå inte 
antas vila på något externt för sin existens:  

Outside it there is nothing that would contradict it, for the thing is not supposed to be 
externally necessary; and nothing internally either, for by cancelling the thing itself, you 
have at the same time cancelled everything internal.   26

Kant landar i slutsatsen att vi, utifrån Guds tänkta nödvändighet, inte kan dra slutsatsen att Gud 
faktiskt existerar:  

 Kant 1998:564-567.24

 Kant 1998:565.25

 Kant 1998:565. 26
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The concept of a highest being is a very useful idea in many respects; but just because it is 
merely an idea, it is entirely incapable all by itself of extending our cognition in regard to 
what exists. It is not even able to do so much as to instruct us in regard to the possibility of 
anything more. (…) Thus the famous ontological (Cartesian) proof of the existence of a 
highest being from concepts is only so much trouble and labor lost, and a human being can 
no more become richer in insight from mere ideas than a merchant could in resources if he 
wanted to improve his financial state by adding a few zeros to his cash balance.   27

Kants kritik av det ontologiska argumentet, tillsammans med dess mer generella slutsats att vi inte 
kan definiera fram ett något ur ett intet, är idag allmänt accepterat. Frågan är dock om kritiken får så 
stora implikationer för det kosmologiska argumentet som Kant hävdade. Swinburne accepter 
exempelvis Kants problematisering av det ontologiska argumentet och är följaktligen skeptisk till 
ett logiskt sett nödvändigt väsen. Men det kosmologiska argumentet behöver, enligt honom, inte 
bygga på detta resonemang. Det nödvändiga väsendet behöver inte, som hos Leibniz, utgöra en 
logisk nödvändighet, utan kan istället betraktas som ett brute fact  vilken vi når fram till a 28

posteriori:  

Further, (…) it seems coherent to suppose that there exist a complex physical universe but 
no God, from which it follows that it is coherent to suppose that there exist no God, from 
which in turn it follows that God is not a logically necessary being. If there is a logically 
necessary being, it is not God. If, however, Leibniz’s metaphysically necessary being is not 
a logically necessary being, but (speaking metaphorically) the supreme brute fact, then his 
principle boils down to the simple claim that there is a terminus to explanation, that 
everything which has a full explanation has an ultimate, or at least a complete explanation 
(…) The argument can, surely, be only an a posteriori one from the simplicity and 
explanatory power of a postulated explanans in comparison with the complexity of the 
explanandum.   29

På så vis, menar Swinburne, kan teisten kringgå Kants kritik eftersom denne då aldrig hävdar att det 
nödvändiga väsendet är logiskt nödvändigt. Angående Guds karaktär som ett ultimat brute fact 
skriver han bl.a. följande: 

If, as theism maintains, there is a God (…) then he will be the ultimate brute fact which 
explains everything else. (…) God’s own existence is the only thing whose existence God’s 
action does not explain. For that there is no explanation.  30

 Kant 1998:568-569. 27

 I det angivna citatet refererar Swinburne visserligen till Gud som ett brute fact rent ”metaforiskt”, men ordvalet 28

räddar honom inte från att här betrakta Guds existens som ett mysterium och så länge vi inte har en förklaring till varför 
Gud existerar så kommer Gud, mig veterligen, att förbli ett brute fact. Som vi kommer att se i nästa citat så tycks 
Swinburne förlika sig med detta, när han benämner Gud som ”the ultimate brute fact”.

 Swinburne 1991:128-129. 29

 Swinburne 2001:19. 30
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Swinburnes lösning är dock sårbar för invändningen att vi istället lika gärna skulle kunna betrakta 
materien eller tillvaron som ett brute fact. Om vi är beredda att avsluta den oändliga regressen av 
förklaringar och besvara den ultimata frågan med ett brute fact, varför då inte lika gärna se materien 
eller tillvaron som sådan som ett brute fact istället för Gud? Men även om vi på något sätt skulle 
lyckas kringgå Kants kritik och hävda Guds nödvändiga existens a priori, vad hindrar oss då från 
att tillskriva materien denna nödvändiga existens istället för Gud? Jag kommer att återkomma till 
dessa problem i del 3.3 som kretsar kring idén om ett nödvändigt väsen, för att nu gå vidare till att 
presentera Guds tänkta förklaringsvärde och vilken roll detta förklaringsvärde spelar inom det 
kosmologiska argumentet. 

2.1.4 Guds förklaringsvärde  

Den verksamma ingrediensen i det kosmologiska argumentet är Guds förklaringsvärde i förhållande 
till den ultimata frågan. Det är utifrån detta förklaringsvärde som förespråkarna för det 
kosmologiska argumentet hävdar sin slutsats, att vi har skäl att anta Guds existens. Som vi sett står 
och faller detta förklaringsvärde med huruvida tillvaron som sådan fordrar en ultimat förklaring, för 
som vi såg i del 2.1.1 och 2.1.2 är abstraktionshöjningen från de enskilda tingen till tillvaron som 
sådan med den ultimata frågans tillhörande anspråk på en ultimat förklaring på intet sätt självklar. 
Om tillvaron går att förklara genom att förklara dess enskilda delar sinsemellan går det att hävda att 
den finner all nödvändig förklaring inom sig själv. Den ultimata frågans anspråk på en ultimat 
förklaring visar sig därmed vara obefogad och Gud, som den ultimata förklaringen betraktad, blir 
därmed överflödig. Om vi däremot accepterar det kosmologiska argumentets abstraktionshöjning 
med tillhörande ultimata fråga blir marken beredd för Gud. Genom att åberopa Gud får vi då en 
ultimat förklaring till varför där finns ett ordnat något istället för ett intet. Problemet här var att 
rättfärdiga Guds nödvändiga existens och - om vi lyckas därmed - att påvisa att denna nödvändiga 
existens tillhör just Gud och inte materien eller tillvaron som sådan. Jag kommer att återkomma till 
alla dessa problem i del 3, för att nu övergå till att fokusera på Guds tänkta förklaringsvärde.    

Värdet av Guds förklaringsvärde kommer explicit till uttryck hos Swinburne, vilken argumenterar 
för att det starkaste argumentet för Guds existens just ligger hos dennes förklaringsvärde 
(Swinburne 2001). Som svar på den ultimata frågan innehar Gud enligt honom det största 
förklaringsvärde som överhuvud taget kan tänkas och är följaktligen att föredra framför 
alternativen:  

The basic structure of my argument is this. Scientists, historians, and detectives observe 
data and proceed thence to some theory about what best explains the occurrence of these 
data. We can analyze the criteria which they use in reaching a conclusion that a certain 
theory is better supported by the data than a different theory - that is, is more likely, on the 
basis of those data, to be true. Using those same criteria, we find that the view that there is a  
God explains everything we observe, not just some narrow range of data. It explains the fact 
that there is a universe at all, that scientific laws operate within it, that it contains conscious 
animals and humans with very complex intricately organized bodies, that we have abundant 
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opportunities for developing ourselves and the world, as well as the more particular data 
that humans report miracles and have religious experiences. In so far as scientific causes 
and laws explain some of these things (and in part they do), these very causes and laws 
need explaining, and God’s action explains them. The very same criteria which scientists 
use to reach their own theories lead us to move beyond those theories to a creator God who 
sustains everything in existence.   31

Ur Gud följer alltså svaret på frågan bortom alla andra frågor, en fråga vars svar utgör 
förutsättningen för alla andra svar. Det kosmologiska argumentet erbjuder en förklaring till varför 
det finns ett ordnat något istället för ett intet och därmed en förklaring till varför vi är här och kan 
ställa frågan till att börja med. Det enda som kan mäta sig med detta ultimata förklaringsvärde är, 
rimligtvis, en förklaring av likvärdiga proportioner. Detta föranleder Swinburne att dra slutsatsen att 
Gud, som förklaring betraktad och i brist på likvärdiga alternativ, är att föredra framför icke-Gud. 

Ovanstående resonemang går givetvis att ifrågasätta. Till att börja med är Gud, som förklaring 
betraktad, inte mycket bättre än alternativen så länge denne - som hos exempelvis Swinburne - själv 
betraktas som ett brute fact. Går det verkligen att hävda Guds förklaringsvärde, när denne själv 
saknar en förklaring? Är det inte lite som att besvara ett mysterium med ett annat mysterium? Även 
om vi accepterar Guds förklaringsvärde går det vidare att fråga sig om det verkligen är rimligt att 
hävda existensen av ett något bara för att det kan förklara något annat. Bara för att Gud kan förklara 
något innebär väl inte detta per automatik att Gud därmed finns? Dessutom: vad är en förklaring 
värd, oavsett vad den förmår förklara, om den inte håller? Som en båt som läcker kommer 
argumentet att sjunka innan den når sin utlovade destination (se exempelvis Madigan 2009:73); som 
en samling läckande hinkar kommer den aldrig att kunna hålla vattnet inne, oavsett hur många av 
dem som staplas ovanpå varandra (se exempelvis Geivett 1993:92). Om valet står mellan en 
tvivelaktig förklaring och ett erkännande av ett mysterium kan mysteriet förefalla som det bättre 
alternativet, för den kan vi i alla fall vara säkra på. Likt Sokrates kan vi då konstatera, att det enda 
vi vet är att vi ingenting vet. Förklaringsvärdet är således, av uppenbara skäl, intimt förbundet med 
hur pass väl det kosmologiska argumentet lyckas redogöra för sina tre steg - inte minst det sista 
steget angående Guds existens. Det har därför nu blivit dags att lämna bakgrunden bakom oss, för 
att gå vidare till att undersöka vad som eventuellt kan göras för att stärka det kosmologiska 
argumentet.  

  

 Swinburne 2001:2. 31
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Del 3 - Utredning 

3.1 Abstraktionshöjningen 

Som vi såg i del 2.1.1 utgör en abstraktionshöjning från de enskilda tingen till tillvaron som sådan 
grunden för det kosmologiska argumentet. Det är genom denna abstraktionshöjning det 
kosmologiska argumentet sedan ställer den ultimata frågan varför där finns ett ordnat något istället 
för ett intet, en fråga som den sedan besvarar med Gud betraktad som den ultimata förklaringen. För 
att förstå denna abstraktionshöjning har jag använt mig av distinktionen mellan det jag kallat för 
första och andra nivån, där den första nivån representerar en lägre abstraktionsnivå bestående av 
enskilda ting och orsakssamband medan den andra nivån representerar en högre abstraktionsnivå 
bestående av tillvaron eller orsakskedjan som som sådan. Som vi såg i del 2.1.2 är denna 
abstraktionshöjning avgörande för den ultimata frågan, eftersom dess anspråk på ett ultimat svar 
(d.v.s. ett svar på varför där finns ett ordnat något istället för ett intet till att börja med) annars blir 
för anspråksfullt. Om abstraktionshöjningen förkastas räcker det med att förklara tillvaron på första 
nivån, d.v.s. utifrån en förklaring av dess enskilda ting vilka då går att förklara sinsemellan. Jag 
kommer nu övergå till att undersöka denna abstraktionshöjning för att därmed se om den ultimata 
frågans anspråk på ett ultimat svar är befogad.  

3.1.1 Ordningens och existensens primat över de enskilda tingen 

Den ultimata frågan, eller ”Gudsfrågan” som McCabe kallade den (se del 2.1.2), är enligt 
förespråkaren för det kosmologiska argumentet oundviklig. McCabe argumenterade för att varje 
enskilt ting - exempelvis en hund - bär denna ultimata fråga inom sig, en fråga som uppenbaras just 
genom en abstraktionshöjning från det enskilda tinget till tillvaron som sådan. När vi, som Scotus 
(se del 2.1.1), betraktar helheten av alla enskilda ting och orsakssamband ställs vi inför en 
orsakskedja där ingenting existerar totalt lösryckt från någonting annat. Denna orsakskedja består - 
vare sig den är begränsad eller obegränsad - av kontingenta ting som är beroende av något annat för 
sin existens. Detta föranleder oss, enligt de förespråkare för det kosmologiska argumentet som 
presenterats i denna uppsats, att betrakta tillvaron eller orsakskedjan som sådan som kontingent och 
därmed i behov av en förklaring.  

Som kritik härav påpekade Hume och Edwards, som vi såg i del 2.1.1, att tillvaron är att betrakta 
som en tankekonstruktion som finner all nödvändig förklaring inom sig genom förklaringen av dess 
enskilda delar. I samma anda anklagade Mackie i del 2.1.2 principen om tillräckliga skäl för att 
fodra för mycket utifrån våra intellektuella preferenser; ett krav på en förklaring tillhörande andra 
nivån, om en så vill, när vi i själva verket borde nöja oss med en förklaring av första nivån. Om 
Hume, Edwards och Mackie har rätt utgör tillvaron alltså en tankekonstruktion bestående av 
enskilda ting vilka finner sina tillräckliga förklaringar sinsemellan. Eftersom dessa förklaringar står 
att finna på det jag i denna uppsats kallat för den första nivån blir det ingen plats över för någon 
ultimat förklaring, vilken alltså är av det jag kallat för den andra nivån.  
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Humes, Edwards och Mackies invändningar mot abstraktionshöjningen går dock att bemöta. 
Invändningarna tycks bygga på tanken att helheten inte är mer än summan av sina enskilda delar 
och att den därför, indirekt, inte fordrar en förklaring utöver förklaringen av dessa enskilda delar. 
Men vi behöver inte nödvändigtvis betrakta tillvaron holistiskt (d.v.s. som någonting mer än 
summan av sina enskilda delar) för att rättfärdiga den ultimata frågans anspråk på ett ultimat svar. 
Även om tillvaron inte är mer än summan av sina enskilda delar (d.v.s. att den, i ett visst avseende, 
utgör just en tankekonstruktion) så går det att invända att den uppvisar vissa kvaliteter som inte går 
att reducera till eller förklara utifrån de enskilda tingen. En sådan kvalitet, som Swinburne och 
Pearce också är inne på i del 2.1.2, är tingens ordnade karaktär. Till abstraktionshöjningens försvar 
kommer jag nu, i enlighet med deras resonemang, att argumentera för ordningens primat över de 
enskilda tingen.  

Min utgångspunkt är att ett tings ordnade karaktär (d.v.s. dess lagbundenhet) utgör en förutsättning 
för alla dess egenskaper, här förstådda som dispositioner att reagera på ett särskilt sätt. Släpps 
exempelvis en sten i vatten så sjunker den, hettas den upp så blir den varm, hamnar den i rymden så 
svävar den o.s.v. Utan ordningen inga reaktioner och följaktligen inga egenskaper, för hur skulle ett 
ting kunna inneha en viss egenskap om den inte var ordnad att reagera på ett särskilt sätt till att 
börja med? Ordningens fundamentala betydelse för tingen och deras tillhörande egenskaper gör sig 
inte minst påmind i vår möjlighet att kunna inneha kunskap om dem, för om inte tingen vore 
lagbundna skulle där inte finnas någonting att ha kunskap om.  En möjlig invändning mot denna 32

utgångspunkt hade varit att skilja på primära och sekundära egenskaper, där de primära 
egenskaperna hör till tinget medan de sekundära egenskaperna uppstår vid dessa tings möte med 
omgivningen (exempelvis våra sinnesorgan, vilka ger upphov till tingens färger och smaker o.s.v.). 
Men denna distinktion är här underordnad, för även de sekundära egenskaperna är beroende av 
lagbundenhet; salt kommer, allt annat lika, alltid att smaka just salt och färgen röd kommer alltid, 
allt annat lika, alltid vara just röd. Detta förhållande indikerar att ordningen står över det enskilda 
tinget, d.v.s. att det enskilda tinget är underställt ordningen och inte tvärt om. 

Ordningens primat över de enskilda tingen blir ännu tydligare då vi begrundar ordningens 
universella karaktär. Varje familj av ting (a) reagerar med egenskap (x) i situation (s1), vare sig det 
rör sig om det enskilda tinget (a1) eller (a2). Vidare reagerar varje familj av ting (b) med egenskap 
(y) i situation (s2), något som visar att ordningen inte heller är bunden till en familj av ting eller en 
särskild egenskap. Detta tyder på att ordningen transcenderar det enskilda tinget, den enskilda 
familjen av ting eller den enskilda situationen. Vi har därför skäl att betrakta ordningen som 
tillhörande en högre abstraktionsnivå än de enskilda tingen. Schematiskt uttryckt ser förhållandet ut 
som följer, där pilarna symboliserar den primära relationen:  

 Här vill jag, för tydlighetens skull, påminna om att sannolikhet i denna uppsats betraktas som en form av ordning, 32

eftersom sannolikheten - sitt inslag av ”kaos” till trots - följer vissa matematiska principer. Se fotnot 7. 
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          Ordning  ➔  Enskilda ting             
    Andra nivån      Första nivån  

Utifrån ovanstående resonemang önskar jag här framhålla, att ordningen är att betrakta som 
tillhörande den andra nivån och att den, följaktligen, fodrar en förklaring på samma nivå. Detta 
stärker, i mina ögon, den ultimata frågans anspråk på ett ultimat svar, för om ordningen inte går att 
härleda tillbaka till de enskilda tingen, var kommer den då ifrån? Om ordningen inte går att 
reducera till de enskilda tingen fodrar den rimligtvis en förklaring bortom dessa enskilda ting, vilket 
i sig rättfärdigar abstraktionshöjningen och därmed den ultimata frågans anspråk på ett ultimat svar, 
åtminstone vad gäller ordningens faktum.    

Till ovanstående försvar av abstraktionshöjningen utifrån ordningens primat över de enskilda tingen 
önskar jag tillägga, att samma resonemang även går att applicera på existensen. Invändningen, att 
tillvaron finner sin förklaring inom sig själv därför att dess enskilda ting går att förklara 
sinsemellan, förklarar inte varför där finns enskilda ting till att börja med. Frågan varför där finns 
ett något istället för ett intet är oundviklig och går inte att trolla bort genom att förklara enskilda ting 
utifrån andra enskilda ting. Liksom ordningen delas existensen av samtliga ting. Liksom ordningen 
går existensens blotta faktum, följaktligen, inte att reducera till någon av dem. Att ett ting existerar 
må gå att förklara utifrån andra enskilda ting, men existensen som sådan eller på den andra nivån - 
d.v.s. detta att där är ett något istället för ett intet - går inte att förklara på detta sätt. Att förklara 
existensen som sådan utifrån de enskilda existerande tingen hade varit ett cirkelresonemang som 
förutsätter det som önskar förklaras, nämligen just existerande ting. Schematiskt uttryckt ser 
förhållandet alltså ut som följer, där pilarna åter igen symboliserar primatet:  

Existens / Ordning  ➔ Enskilda ting    
      Andra nivån            Första nivån  

Utifrån ovanstående argumentation önskar jag här alltså göra gällande att ordningen, liksom 
existensen som sådan, är att betrakta som tillhörande den andra nivån. De enskilda tingen må gå att 
förklara utifrån andra enskilda ting på första nivån, men deras blotta existens (d.v.s. att där existerar 
ett något istället för ett intet till att börja med) och ordnade karaktär (d.v.s. att de är lagbundna) gör 
det inte. Om vi inte kan söka den ultimata förklaringen till tillvarons existens och ordnade karaktär 
hos de enskilda, existerande och ordnade tingen blir vi föranledda att söka förklaringen bortom 
dessa. Det kosmologiska argumentets abstraktionshöjning finner därmed stöd hos ordningens och 
existensens faktum, något som i sin tur banar vägen för den ultimata frågan och dess anspråk på en 
ultimat förklaring. Jag kommer nu gå vidare med att utifrån ovanstående argumentation behandla 
det kosmologiska argumentets tredje och sista steg, vilken hävdar Gud som denna ultimata 
förklaring.   
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3.2 Ett nödvändigt väsen 

Efter att i sina två första steg ha konstaterat att (1) tillvaron utgör ett ordnat något (2) vilken fodrar 
en förklaring övergår det kosmologiska argumentet till att besvara denna ultimata fråga med Gud 
betraktat som ett nödvändigt väsen (3). För att göra detta åberopas vanligtvis Guds nödvändiga 
existens för att därmed få ett stopp på den oändliga regress av förklaringar som annars blir fallet, 
men som vi såg i del 2.1.3 så vill vissa - däribland Swinburne - acceptera Guds existens som ett 
brute fact. Det är med detta sista och avgörande steg som argumentet hävdar sin slutsats, att det är 
rimligt att anta Guds existens utifrån dennes förklaringsvärde i förhållande till den ultimata frågan. I 
denna del kommer jag att behandla detta tredje och avslutande steg närmare. Utifrån ordningens och 
existensens hemmahörande på den andra nivån som jag argumenterade för i del 3.1.1 kommer jag 
att argumentera för ett någots nödvändighet över intet (3.2.1) och att detta något är att betrakta som 
ett levande väsen utifrån ordningens faktum (3.2.2).  

3.2.1 Ett något istället för ett intet 

Som vi sett försöker det kosmologiska argumentet sätta stopp för den oändliga regressen av 
förklaringar genom att åberopa en första orsakslös orsak eller en ultimat förklaring, vilken sedan 
identifieras som Gud. Till skillnad från sina kontingenta verkningar antas Gud vara inkontingent, 
d.v.s. nödvändig och därmed helt oavhängig någonting annat än sig själv för sin existens. Denna 
nödvändighet bör förstås som en logisk form av nödvändighet, d.v.s. att det hade varit omöjligt för 
Gud att inte existera på samma sätt som det är omöjligt för en triangel att inte ha tre vinklar. Som vi 
såg i del 2.1.3 slog dock Kant fast att existensen inte är att betrakta som en essens, utan som 
förutsättningen för att kunna inneha en essens till att börja med. Därmed punkterade han - 
åtminstone enligt egen utsaga - det ontologiska argumentet, som rent generellt går ut att hävda att 
ett fullkomligt väsen (d.v.s. Gud) måste existera eftersom existens är en fullkomligare egenskap än 
icke-existens. Eftersom det kosmologiska argumentet inbegriper ett nödvändigt väsen och därmed, 
enligt Kant, bygger på det ontologiska argumentet så antas även detta argument vara osunt. Som vi 
vidare såg i del 2.1.3 och 2.1.4 så accepterade exempelvis Swinburne Kants slutsats, men han 
försökte rädda det kosmologiska argumentet genom att åberopa Guds nödvändiga existens a 
posteriori. Vi bör, enligt Swinburne, sluta oss till att Gud existerar - inte a priori därför att hen av 
logisk nödvändighet måste existera, utan a posteriori därför att hen utifrån vår erfarenhet av världen 
utgör den bästa förklaring som står till buds. Gud blir därmed att betrakta som ett brute fact, en 
förklaring som förklarar allting annat förutom sig själv.  

Swinburnes resonemang går dock att ifrågasätta. Till att börja med går det att fråga sig vad som 
händer med Guds tänkta förklaringsvärde om Gud själv blir att betrakta som ett mysterium. En 
yttersta förklaring som i sin tur utgör ett yttersta mysterium är i mina ögon ingen förklaring - det är 
att förklara allting med ingenting. Vi har då bara ersatt en fråga (”var kommer tillvaron ifrån?”) med 
en annan (”var kommer Gud ifrån?”). Men även om vi är beredda att betrakta det mysterium som är 
Gud som den bästa av förklaringar, reser sig frågan varför vi då inte lika gärna kan betrakta 
materien eller tillvaron själv som ett brute fact istället för Gud? Blir det inte rent av enklare att, som 
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exempelvis Russell, konstatera att tillvaron ”bara är” istället för att åberopa en gudomlig orsak 
bortom densamme? Nej, utifrån Swinburnes resonemang tycks det mig som att Gud snarare blir lite 
av ett onödigt postulat som klistras på det vi önskar förklara utan att det i själva verket förklarar 
någonting. Om vi inte kan förklara varför Gud finns har vi bara ersatt ett brute fact med ett annat 
och Gud blir då ingen bättre förklaring än påståendet att tillvaron eller materien bara finns där. 

Är det då kört för Gud? Har Kants kritik omöjliggjort det kosmologiska argumentet? Inte 
nödvändigtvis. Kant talar, som sagt, om existensen som förutsättningen för ett ting att ha en essens. 
Att förneka detta ting tillsammans med sin essens blir då inte motsägelsefullt, även om denna essens 
råkar utgöra nödvändig existens. När vi säger att Gud existerar med nödvändighet eftersom existens 
utgör Guds essens, säger vi alltså - enligt Kant - i själva verket att om detta något vi kallar ”Gud” 
existerar så existerar detta något med nödvändighet. Observera att Kants resonemang kretsar kring 
enskilda entiteter  (i det här fallet Gud) och deras existens, inte kring existensen som sådan (d.v.s. 33

det faktum att där existerar ett något istället för ett intet till att börja med). Kants kritik tycks alltså 
kretsa kring den första nivån, inte nödvändigtvis den andra. Vad händer då om vi, istället för att 
betrakta existensen som bunden till en entitet (d.v.s. Gud) och därmed till den första nivån, betraktar 
existensen som sådan eller som tillhörande den andra nivån? Hur förhåller sig Kants kritik till 
påståendet att där måste vara ett något istället för ett intet därför att det ligger i någots natur att vara 
just ett något?  Existensen är fortfarande, i enlighet med Kants resonemang, att betrakta som en 34

förutsättning för essensen, men den blir då inte längre bunden till enskilda entiteter på första nivån. 
Istället för att tala om en entitets nödvändiga existens på första nivån talar vi alltså då om 
existensens nödvändiga existens på andra nivån, d.v.s. om ett någots nödvändiga existens över ett 
intet utifrån någots ”natur” att vara just ett något. Ett något som, i enlighet med sin egna natur, blir 
självförverkligande och därmed logiskt nödvändig. Genom att flytta fokus från första till andra 
nivån på detta sätt tycks det mig alltså som att vi kan kringgå Kants problematisering. 

En möjlig invändig mot ovanstående resonemang är att ifrågasätta huruvida det går att tala om 
”existensen som sådan” (d.v.s. om existens på andra nivån) och att vi här, liksom det ontologiska 
argumentet, begår misstaget att utifrån våra begrepp försöka argumentera fram något ur intet. Blir 
det inte, exempelvis, lite som att tala om färgen röd som något lösryckt från röda ting? Inte 
nödvändigtvis. Till skillnad från färgen röd, vilken uppenbarligen utgör ett begrepp som refererar 
till en (om än sekundär) egenskap som är bunden till enskilda ting, står vi här ställda inför ett 
begrepp som åsyftar ett något som, i enlighet med Kants resonemang, i) utgör förutsättningen för 
alla egenskaper ii) vars ”essens”, ”definition” eller ”natur” (i brist på bättre ord) är identisk med just 
detta att existera. Existensen som sådan blir därmed att betrakta som ett något sui generis (d.v.s. av 

 Med ”entiteter” ska här, för tydlighetens skull, förstås enskilda ting och väsen. Att benämna Gud på detta sätt är 33

säkerligen något som vissa teister hade invänt mot eftersom Gud, enligt dem, är helt annorlunda mot de enskilda ting 
och väsen vi är vana vid. Syftet med benämningen är inte att reducera Gud till våra världsliga preferenser, utan endast 
att belysa att idén om Gud ändå präglas av ett enskilt väsen med vissa egenskaper (som allmakt, allvisdom och 
allkärlek) på bekostnad av andra. 

  Vi kan också vända på resonemanget och säga att intet inte finns på andra nivån (d.v.s. att där inte är ett intet istället 34

för ett något) därför att det ligger i dess ”natur” att vara just ett intet. 
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sitt egna, unika slag) eftersom den utgör förutsättningen för allting annat - inklusive sig själv. 
Existensen som sådan blir, med andra ord, självförverkligande. Observera att denna existens är 
hemmahörande på den andra nivån, inte den första: vad som existerar (första nivån) är underordnat 
att där existerar något istället för intet till att börja med (andra nivån). Till skillnad från exempelvis 
Descartes, vilken hävdade existensen av en nödvändig entitet på första nivån (Gud) och Kant, 
vilken hävdade omöjligheten av denna nödvändiga entitet på samma nivå, vill jag alltså här 
framhålla existensens nödvändighet på andra nivån, en existens som existerar av nödvändighet 
därför att det ligger i dess ”natur” att just existera. Detta bör, för ordningens skull, inte förstås som 
att begreppet ”existens” framtvingar någonting existerande ur intet, utan som att vi här står ställda 
inför ett något som redan är verkligt och nödvändigt som vi sedan försöker greppa i ord, ett något 
vars existens vi alltså känner a posteriori (utifrån det faktum att vi existerar) och sedan försöker 
förstå a priori.   

Utifrån distinktionen mellan existensen av enskilda ting på första nivån och existensen som sådan 
på andra nivån som jag inledningsvis presenterade i del 3.1.1 och vidareutvecklade här ovan vill jag 
här alltså framhålla att existensen som sådan existerar av nödvändighet, d.v.s. att det nödvändigtvis 
är fallet att någonting måste existera istället för intet. Om vi accepterar detta resonemang följer 
intressanta konsekvenser för det kosmologiska argumentet. Eftersom det då ligger i existensens 
natur att existera utgör den på intet sätt ett brute fact, eftersom den härmed blir självförklarande. Att 
acceptera tesen kring existensens nödvändighet på andra nivån är således att sätta ett stopp - kanske 
det enda möjliga stoppet - för den oändliga regressen av förklaringar. Vilken förklaring skulle kunna 
förklara allting annat än den förklaring som finner sin egen förklaring enbart inom sig själv? Detta 
nödvändiga något torde följaktligen förefalla tilltalande som den ultimata förklaringen till den 
ultimata frågan, åtminstone vad gäller tillvarons identitet som just ett något istället för ett intet. 
Tillvaron utgör då helt enkelt ett något istället för ett intet därför att där måste finnas ett något till att 
börja med, ett något vars natur alltså är att vara just ett något, att existera istället för att icke-
existera.  

Detta nödvändiga något befinner sig dock långt från den teistiska gudomen med sin allmakt, 
allvisdom och allkärlek. Resonemanget saknar element som förmår förvandla detta nödvändiga 
något till just Gud och kan, i nuvarande skick, lika gärna identifieras som den döda materiens 
innersta beståndsdel eller identitet som just ett något istället för ett intet. Materien finns då helt 
enkelt därför att där måste finnas ett något istället för ett intet eftersom det ligger i existensens natur 
att just existera. Men kanske går resonemanget ändå att applicera inom det kosmologiska 
argumentets ramar om detta nödvändiga något, utifrån ordningens faktum, identifieras som 
levande? Det har blivit dags för nästa steg i min argumentation för ett nödvändigt väsens existens.  

3.2.2 Ett levande något 

Om vi accepterar att där måste finnas ett något istället för ett intet ställs teisten inför problemet att 
identifiera detta något med just Gud. Som redan framhållits hade materien lika gärna kunnat 
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tillskrivas denna nödvändiga existens, för att därmed själv avbryta den oändliga regressen av 
förklaringar. Vi hade då fått en enklare förklaring än exempelvis den Swinburne lägger fram, vilken 
hävdar existensen av Gud utöver nämnda materia (en Gud han alltså till råga på allt accepterar som 
ett brute fact). Materialistens lösningsförslag kan följaktligen, i enlighet med Ockhams rakkniv , 35

förefalla som det bättre alternativet eftersom vi då inte behöver åberopa Gud utan kan söka orsaken 
till materiens och därmed tillvarons existens inom densamme. Men är det verkligen så enkelt? 
Ordningen då, var kommer den ifrån? Det är i svaret på frågan kring ordningens ursprung som ett 
av det kosmologiska argumentets trumfkort ligger. Det är här, utifrån ordningens faktum, som 
teisten kan förvandla den döda materien till liv och ett nödvändigt något till ett levande väsen. 

Vare sig vi accepterar existensen av ett nödvändigt något som framhölls i del 3.2.1 eller inte så 
kvarstår frågan vart ordningen kommer ifrån. Ett alternativ är att betrakta denna ordning som en 
immanent del av materien, som resultatet av dess självorganisering eller på det sätt den bara är. 
Men denna förklaring är i själva verket ingen förklaring, för varför är då materien 
självorganiserande till att börja med? Hade den inte lika gärna kunnat vara oordnad, d.v.s. icke-
lagbunden? Så länge frågan varför det ena men inte det andra kvarstår så lyser förklaringen till 
ordningens faktum alltjämnt med sin frånvaro.  

En möjlig och samtida förklaring till ordningens faktum återfinns hos teorin om multiuniversum, 
vilken hävdar existensen av fler universum än vårt. Teorin används vanligtvis för att förklara vårt 
universums särskilda och för liv gynnsamma konstitution och används i regel för att bemöta fine 
tuning-argumentet, vilken går ut på att åberopa denna konstitution som argument för Guds existens 
inom det teleologiska argumentets ramar (se del 2.1.1). Men eftersom uppsatsens formulering av det 
kosmologiska argumentet inbegriper tillvarons ordning och därmed tangerar det teleologiska 
argumentet (se del 2.1) blir teorin om multiuniversum av intresse att behandla närmare här.  

Det finns olika versioner av teorin om multiuniversum. Vissa hävdar existensen av ”lokala 
universum” i ett gemensamt multiuniversum med gemensamma naturlagar, medan andra hävdar 
existensen av från varandra avskilda universum med helt olika naturlagar (se exempelvis Gil & 
Alfonseca 2013:157-158). Vi kommer här att fokusera på det sistnämnda alternativet eftersom 
konstitutionen hos det förstnämnda alternativets multiuniversum går att anklaga för att skjuta 
förklaringen till nämnda konstitution framför sig (se exempelvis Bostrom 2007:439-440). En 
samtida förespråkare för det sistnämnda alternativet som jag hädanefter kommer att låta 
representera teorin är Max Tegmark (1967-). Tegmark målar bilden av ett multiuniversum där en 
”matematisk demokrati” råder, en demokrati som i form av fysiska universum realiserar varje 
möjlig ordning (d.v.s. kombination av naturlagar och naturkonstanter). Han föreslår att vi betraktar 
matematisk och fysisk existens som ekvivalenta, vilket leder till att alla möjliga matematiska 
strukturer även existerar som fysiska strukturer (Tegmark 2007:118). Alla möjliga matematiska 

 Begreppet ”Ockhams rakkniv” avser här den epistemologiska principen att eftersträva en så enkel förklaringsmodell 35

som möjligt genom att undvika onödiga företeelser eller ting. 
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strukturer som kan existera kommer därmed att existera, vilket i sin tur reducerar vårt universums 
ordning och existens till en fråga om möjlighet: om det finns en matematiskt möjlig ordning som 
möjliggör liv kommer den också att uppstå och vi med den. Vi tycks därmed inte behöva åberopa 
någon gudomlig skapare vare sig vad gäller vårt universums existens eller dess ordnade karaktär.   

Förklaringsvärdet hos Tegmarks matematiskt demokratiska multiuniversum går dock att ifrågasätta, 
eftersom förekomsten av alla möjliga matematiska strukturer inte förklarar varför där finns 
matematiska strukturer till att börja med. Dessa strukturer - om än matematiska till sin karaktär - 
utgör trots allt ett något istället för ett intet och torde således vara underställda den ultimata frågan. 
Tegmark må härleda alla möjliga universum tillbaka till alla möjliga matematiska strukturer, men 
var kommer då dessa strukturer ifrån? Att hans resonemang, som han skriver, bygger på en form av 
”radikal platonism” vilken tillskriver de matematiska strukturerna en form av objektiv status 
(Tegmark 2007:118) löser inte problemet med var dessa strukturer djupast sett kommer ifrån eller 
varför de är där till att börja med. Så även om Tegmarks multiuniversum kan erbjuda en förklaring 
till ordningens faktum kvarstår existensens faktum som ett mysterium.  

En möjlig lösning på ovanstående problem hade eventuellt kunnat vara att åberopa resonemanget 
kring någots nödvändiga existens som jag lade fram i del 3.2.1. Om där måste vara ett något istället 
för ett intet på andra nivån går det, i enlighet med Tegmarks resonemang, att tillägga att detta något 
medför att allt som kan vara fallet på första nivån också är fallet. Någots nödvändighet på andra 
nivån kommer då, med andra ord, att resultera i ett så stort möjligt antal universum som möjligt på 
första nivån. Det enda som begränsar detta nödvändiga något blir då detta något självt och hela 
detta kosmiska panorama av olika universum går då att härleda tillbaka till dess nödvändiga 
existens.  

Ovanstående lösningsförslag går dock att problematisera. Varför skulle ett nödvändigt något på 
andra nivån medföra att allt som kan vara fallet är fallet på första nivån? Med andra ord: vad finns 
hos detta nödvändiga något som per automatik medför alla möjliga matematiska strukturer och 
därmed alla möjliga universum? Ett nödvändigt något på andra nivån tycks inte implicera alla 
möjliga ting på första nivån. Att hävda premissen att allt som kan vara fallet är fallet löser 
visserligen problemet med varför det ena istället för det andra, men den kräver för mycket av det 
nödvändiga något på andra nivån. Detta nödvändiga något är, trots allt, förenligt med att där finns 
just det ena eller det andra (så länge där finns något istället för ett intet), vilket tyder på att det inte 
är någon logisk nödvändighet att allting som kan vara fallet är fallet. Så länge där finns något - vad 
som helst - istället för intet, så är principen tillfredsställd. Att kräva att alla universum som kan 
existera existerar därför att där måste vara något istället för ett intet är en mycket starkare slutsats än 
den jag kom fram till i del 3.2.1, vilket tyder på att det är att dra argumentationen för långt. 
Problemet kring varför där finns ett något istället för ett intet tycks alltså kvarstå. Även om teorin 
om multiuniversum med Tegmark i spetsen kan förklara ordningens faktum så faller denna 
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förklaring därmed som ultimat förklaring betraktad på att den inte kan förklara varför där finns 
matematiska såväl som fysiska strukturer (d.v.s. universum) till att börja med.  

Men om vi inte är beredda att betrakta ordningen som ett brute fact eller som resultatet av ett 
multiuniversum, vilka alternativ finns då kvar? Jag önskar här framhålla, att förklaringen på 
ordningens faktum med fördel står att söka hos något vi människor är mycket bekanta med: ett 
medvetande. Ett medvetande, här betraktat som ett obetingat tillstånd av kreativt skapande, kan 
tänkas verka ordnande på så sätt att den skapar ordning ur ”ingenting” och då endast i kraft av sig 
själv. Dess fria kreativitet utgör, ur detta perspektiv, sin egen ”ordning” ur vilken all annan ordning 
sedan härstammar. Genom att identifiera det nödvändiga något som just ett medvetet och därmed 
levande  något erbjuds vi en förklaring till ordningens faktum som undviker den oändliga 36

regressen av förklaringar såväl som att vara ett brute fact. Medvetandet blir därmed lika nödvändig 
som existensen, eftersom de båda utgör olika aspekter av samma bakomliggande, nödvändiga 
väsen. Att vi sluter oss till den ena aspekten (existensen) a priori och den andra aspekten 
(medvetandet) a posteriori förändrar, såvitt jag kan se, inte principen. Vi antar helt enkelt att där 
måste existera ett något istället för ett intet utifrån existensens nödvändighet och utifrån ordningens 
faktum antar vi vidare att detta något är medvetet och därmed levande utifrån medvetandets 
förmåga att förklara ordningen. Omsatt till en schematisk modell ser resonemanget ut som följer, 
där pilen återigen symboliserar primatet:  

Nödvändigt väsen  ➔   Tillvaron 
         Inkontingent skapare                    Kontingent skapelse 

Ett nödvändigt väsen är att föredra framför tillvarons självorganisation såväl som existensen av ett 
multiuniversum, eftersom den erbjuder en ultimat förklaring som båda dessa saknar. Idén om 
självorganiseringen må förklara ordningen, men den förklarar inte varför materien är just 
självorganiserande till att börja med. Den levande identiteten förklarar medvetandet och därmed 
ordningen, men det döda implicerar inte per automatik självorganisering. Att betrakta det 
nödvändiga något som ett levande väsen är, följaktligen, av större förklaringsvärde än att tillskriva 
tillvaron eller detta nödvändiga något en självorganiserande egenskap. Teorin om multiuniversum 
må förklara ordningens faktum utifrån ett så stort antal möjliga universum som möjligt, men den 
tycks inte kunna förklara varför där finns ordnade universum till att börja med. Frågan varför det 
ena men inte det andra som teorin förklarade utifrån så många möjliga universum som möjligt 
besvaras genom det nödvändiga väsendets fria aktörskap vilken, tillsammans med dess nödvändiga 
existens, erbjuder ett större förklaringsvärde än nämnda teori.  

 Resonemanget bygger på premissen att allt som innehar ett medvetande, här förstått i vida ordalag som ett tillstånd av 36

förnimmelse, per definition är levande. En möjlig invändning mot resonemanget hade, således, varit att förneka denna 
premiss. Till premissens försvar vill jag framhålla exemplet med den ”filosofiska zombien”, denna varelse som beter sig 
precis som om den vore medveten men som saknar någon där inne som faktiskt upplever alltihop (se exempelvis https://
plato.stanford.edu/entries/zombies/). Till skillnad från att endast reagera antas medvetandet alltså här medföra ett något 
som dessutom upplever dessa reaktioner. 
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Om vi accepterar argumentationen ovan ställs vi inför ett nödvändigt väsen vars själva natur ligger 
bakom tillvarons existens och dess ordning. Vi erbjuds då ett ultimat svar på den ultimata frågan, en 
förklaring på varför där finns ett ordnat något istället för ett intet utifrån existensen av ett 
nödvändigt väsen. Som jag varit inne på tidigare så förekommer det inom det kosmologiska 
argumentet ett visst ”hopp” här, från detta nödvändiga väsenden till Gud. Men till hoppets försvar 
går att fråga sig om inte detta är så nära en Gud vi, via rationella argument, överhuvud taget kan 
tänkas komma. Teistens Gud implicerar visserligen egenskaper som går bortom det kosmologiska 
argumentet, som allmakt, allvisdom och allkärlek, men även utan dessa egenskaper befinner vi oss 
åtminstone nära tesen om en transcendent skapare.  Oavsett om vi identifierar detta nödvändiga 37

väsen med Gud eller om vi förnekar denna sista identifikation, så är vi här ändå så pass ”nära” Gud 
att påståendet att denne existerar i alla fall torde förefalla trolig. Om syftet med det kosmologiska 
argumentet förstås som att erbjuda skäl för Guds existens så har den, i alla fall i mina ögon, då 
lyckats därmed. Jag kommer nu lämna det kosmologiska argumentets tre steg och gå vidare med att 
avslutningsvis behandla Guds tänkta förklaringsvärde.    

3.3 Om Guds förklaringsvärde 

Det kosmologiska argumentets mål och slutdestination är Gud. Utifrån sina tre steg åberopar den 
Guds existens i kraft av dennes förklaringsvärde. Förklaringsvärdet utgör således argumentets 
aktiva ingrediens, det som driver argumentet framåt. Vad händer då med argumentet när detta 
förklaringsvärde ifrågasätts? Är det, exempelvis, verkligen rimligt att hävda existensen av ett något 
bara för att det kan förklara något annat? Även om vi accepterar Gud som hypotes utifrån dennes 
förklaringsvärde så betyder detta inte per automatik att Gud därmed finns. Vi har då, i realiteten, 
endast konstaterat att Gud hade kunnat förklara något om denne finns. Huruvida Gud de facto finns 
eller inte förblir däremot obesvarad. Att använda förklaringsvärdet som drivande motor bakom ett 
argument som hävdar existensen av något faktiskt riskerar därmed att bli lite som att försöka 
frambesvärja ett något ur ett intet utifrån våra mänskliga preferenser. Ett spontant svar här från 
teistens håll kanske är att argumentet inte syftar till att erbjuda något absolut bevis för att Gud finns, 
utan endast skäl att på rationell grund betrakta Guds existens som trolig eller mer sannolik än 
alternativet. Men även om argumentets slutsats formuleras i sådana försiktiga ordalag så rör det sig 
likväl om ett förhållningssätt gentemot ett något som antingen finns eller inte; en existentiell status 
som förklaringsvärdet alltså inte nödvändigtvis säger någonting om.  

Som svar på ovanstående problematisering och till det kosmologiska argumentets försvar vill jag 
framhålla följande. Ett svar, allt annat lika, torde alltid vara att föredra framför ett mysterium. Detta, 
i sig, talar till förklaringsvärdets favör. Det är, trots allt, sökandet efter svar som driver vår 
filosofiska - och sedermera vetenskapliga - strävan att förstå vår värld framåt. Givetvis säger 
förklaringsvärdet ingenting om hur saker och ting faktiskt förhåller sig, men den säger sannerligen 

 Hoppet från ett nödvändigt levande väsen till Guds traditionella attribut är dock inte så stort som den först kan tyckas. 37

Om det nödvändiga väsendet de facto har skapat allt som föreligger torde den i alla fall vara så pass ”allsmäktig” och 
”allvetande” som överhuvud taget är möjligt. Jag kommer att återkomma till detta hopp i del 4.3, där jag presenterar 
förslag på vidare forskning inom ämnet. 
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någonting om våra skäl att tro att den förhåller sig på ett sätt över ett annat. Det handlade, med 
andra ord, aldrig om ontologi utan om epistemologi. Låt mig ta några exempel. Om vi hör en hund 
skälla i skogen har vi skäl att anta att där finns en hund, eftersom hunden förklarar skallet. Om vi 
ser kroppar falla mot marken har vi skäl att anta att där finns en kraft - gravitationen - som drar 
kropparna mot varandra. Om vi hade nöjt oss med att konstatera att skallet eller fallet är brute facts 
hade vi aldrig funnit vare sig hunden eller gravitationen. Det är här förklaringsvärdet kommer in i 
bilden, som ett sätt att förhålla oss till dessa svar och avgöra vilken av dem vi har störst skäl att 
hålla för sann. Så även om Guds förklaringsvärde inte medför att Gud de facto finns, så blir vi likväl 
berättigade att hävda dennes existens utifrån dennes förklaringsvärde. Det handlar alltså inte om att 
proklamera en ”God of the gaps”, som det brukar heta när vetenskapens kunskapsluckor fylls av 
Gud som förklaring, utan om att välja den bästa av förklaringar, d.v.s. den förklaring som förklarar 
mest.  

I avsaknad av slutgiltiga knockdown-argument, d.v.s. argument vilka försvarar sin tes bortom alla 
tvivel, blir existentiella frågor dömda till ett visst mått av ovisshet. Enskilda ståndpunkter går alltid 
att ifrågasätta, teser att problematisera, metafysiska konstruktioner att bryta sönder. Men vad 
ersätter vi dem med? Att kunna ifrågasätta, problematisera och dekonstruera är stort, men att kunna 
ersätta det med någonting bättre är i mina ögon större. Att kunna ifrågasätta ett svar är nödvändigt 
för att se om svaret är hållbart, men om ifrågasättandet sker för ifrågasättandets skull och i brist på 
alternativa svar riskerar frågan att förbli obesvarad. Om en frågas fundamentala karaktär säger 
någonting om dess signifikans torde denna karaktär stå i direkt proportion till behovet av alternativa 
svar. Behovet av alternativa svar blir, följaktligen, avgörande när det kommer till den mest 
grundläggande och därmed mest signifikanta frågan av dem alla. Det är här förklaringsvärdet 
kommer in i bilden, som ett sätt att välja mellan olika svarsalternativ. Det är här ett svar triumferar 
över ett brute fact eller ett mysterium.   

Utifrån ovanstående resonemang är det kosmologiska argumentets slutsats således tilltalande - 
förutsatt att vi accepterar dess tre steg dit. Med Gud som ultimat förklaring får vi ett svar på den 
ultimata frågan varför där finns ett ordnat något istället för ett intet. Gud, vars skugga vi såg som det 
kosmologiska argumentets nödvändiga väsen, blir då det ultimata svaret på alla våra frågor, 
slutdestinationen för det projekt av undran som kallas filosofi och dess tillhörande vetenskapliga 
förgreningar. Även om Guds förklaringsvärde inte nödvändigtvis medför dennes faktiska existens så 
blir vi likväl berättigade att på rationell grund betrakta dennes existens som trolig så länge dennes 
existens erbjuder ett högre förklaringsvärde än alternativen. Alternativ vilka, som vi sett i 
bakgrunden såväl som utredningen, just medför en eller annan form av brute fact på vägen mot den 
ultimata förklaringen på varför där existerar ett ordnat något istället för ett intet. Det kosmologiska 
argumentet, så som den kommit till uttryck i denna uppsats, talar därmed för Guds existens.   
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Del 4 - Slutsatser 

4.1 Summering  

Syftet med uppsatsen var att undersöka huruvida Gud finns eller inte utifrån ett fokus på det 
kosmologiska argumentet så som det kommer till uttryck här. Tesen uppsatsen önskar driva är att 
detta kosmologiska argument talar för att Gud finns. 

För att uppfylla syftet och driva sin tes har uppsatsen utgått från en förenklad form av det 
kosmologiska argumentet bestående av tre steg vilka presenterades i bakgrunden (del 2). Det första 
steget (del 2.1.1) kretsade kring tillvarons identitet som ett ordnat något. Huvudinslaget här var en 
abstraktionshöjning från det jag kallat för den första till den andra nivån, d.v.s. från enskilda ting 
och orsakssamband till tillvaron eller orsakskedjan som sådan. Denna abstraktionshöjning gick att 
kritisera för att endast vara en tankekonstruktion som följaktligen inte fodrar någon förklaring 
utöver förklaringen av dess enskilda delar.  

Det andra steget (del 2.1.2), vilken bygger på det första stegets abstraktionshöjning, kretsade kring 
den ultimata frågan, d.v.s. kring varför där finns ett ordnat något istället för ett intet till att börja 
med. Som underlag åberopades principen om tillräckliga skäl, vilken hävdar att allting som 
föreligger har ett tillräckligt skäl därmed. Utifrån abstraktionshöjningen blir det då, enligt nämnda 
princip, rimligt att förvänta sig att det finns ett ultimat svar till den ultimata frågan. Invändningen 
här var att nämnda princip, vilken fodrar ett svar av andra nivån, fordrar för mycket utifrån våra 
intellektuella preferenser och att vi bör nöja oss med svar av första nivån.     

Det tredje och sista steget (del 2.1.3), vilken bygger vidare på det andra stegets ultimata fråga, 
kretsade kring Gud som ultimat förklaring betraktad. Poängen här var att besvara den ultimata 
frågan utifrån Guds nödvändiga natur. Problemet här kretsade kring att rättfärdiga denna 
nödvändiga natur gentemot invändningen att Guds essens rimligtvis inte kan inkludera dennes 
existens. I brist på en motivering av Guds nödvändighet förvandlades Gud till ett brute fact, vilket i 
sin tur reste frågan varför vi inte lika gärna kunde betrakta tillvaron eller materien som sådan som 
ett brute fact istället för Gud.    

Avslutningsvis tog jag upp Guds tänkta förklaringsvärde (del 2.1.4), vilken utgör det element med 
vars hjälp argumentet hävdar Guds existens. Här lyftes Guds förklaringsvärde fram som argument 
för att acceptera dennes existens. Det främsta problemet här var att så länge vi inte kan förklara 
varför Gud finns så har vi i själva verket inte förklarat någonting alls, utan endast skjutit den 
ultimata förklaringen framför oss.  

Jag inledde min utredning (del 3) med att försvara det kosmologiska argumentets 
abstraktionshöjning (del 3.1) utifrån motiveringen att ordningens och existensens faktum är att 
betrakta som tillhörande en högre abstraktionsnivå än de enskilda tingen. Eftersom inget enskilt ting 
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kan förklara varför där finns ordnade ting till att börja med drog jag slutsatsen att denna förklaring 
är att söka någon annanstans, något som motiverar den ultimata frågans anspråk på en ultimat 
förklaring. 

Därefter behandlade jag det kosmologiska argumentets tredje steg (del 3.2) genom att argumentera 
för någots nödvändiga existens över intet på den andra nivån (del 3.2.1) och att detta något, utifrån 
ordningens faktum, med fördel är att betrakta som ett levande väsen (del 3.2.2) eftersom ett 
medvetande kan erbjuda en förklaring till varför tillvaron är ordnad. 

Avslutningsvis argumenterade jag till fördel för Guds förklaringsvärde (del 3.3) betraktad som ett 
nödvändigt väsen i jämförelse med de alternativ som presenterats här, vilka på ett eller annat sätt 
innehöll brute facts och således inte lyckades möta den ultimata frågans anspråk på en ultimat 
förklaring. 

4.2 Resultat  

Uppsatsens utredning har resulterat i följande slutsatser:  

1. Att vi har skäl att acceptera det kosmologiska argumentets abstraktionshöjning och därmed den 
ultimata frågans anspråk på en ultimat förklaring utifrån de enskilda tingens oförmåga att 
förklara varför där finns ordnade ting till att börja med, vilket föranleder oss att söka 
förklaringen på existensens och ordningens faktum bortom dessa enskilda ting.   

2. Att Gud, betraktad som ett nödvändigt väsen motiverad utifrån i) någots nödvändiga existens 
över intet och ii) identitet som ett levande väsen utifrån medvetandets förmåga att förklara 
ordningens faktum, erbjuder en ultimat förklaring.  

3. Att det kosmologiska argumentet, så som det kommit till uttryck i denna uppsats, följaktligen 
talar för att Gud existerar utifrån dennes förklaringsvärde.     

I enlighet med detta resultat har uppsatsens syfte, d.v.s att undersöka huruvida Gud finns eller inte 
utifrån ett fokus på det kosmologiska argumentet så som den kommit till uttryck här, därmed 
uppfyllts. Tesen uppsatsen önskat driva, d.v.s. att detta kosmologiska argument talar för att Gud 
finns, har drivits i enlighet med dessa punkter. Uppsatsens bidrag till det religionsfilosofiska 
samtalet kring Guds existens i allmänhet och det kosmologiska argumentet i synnerhet är således ett 
försvar av det kosmologiska argumentets abstraktionshöjning med tillhörande motivering av den 
ultimata frågans anspråk på en ultimat förklaring, samt motiveringen av ett nödvändigt väsens 
existens vilken förvandlar Gud från ett mysterium till en ultimat förklaring.  

4.3 Förslag på vidare forskning: en ny gudsbild  

Som jag varit inne på tidigare så förekommer det ett visst omotiverat hopp från det kosmologiska 
argumentets nödvändiga väsen till teistens personliga, allsmäktiga, allvisa och allkärleksfulla 
Gudom. Detta hopp utgör, som jag också varit inne på, en viss svaghet hos det kosmologiska 
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argumentet, även om jag framhållit hoppet som motiverat. Ett sätt att ytterligare stärka det 
kosmologiska argumentet hade varit att reducera eller rent av omintetgöra detta hopp genom att inte 
behöva inordna det kosmologiska argumentets nödvändiga väsen inom den klassiska teismens 
ramar. Genom att utforska nya gudsbilder, vilka bättre stämmer överens med argumentets slutsats så 
som den kommit till uttryck här, tycks argumentet alltså gå att stärka ytterligare.  

I mina ögon förefaller exempelvis en mer panteistisk  och processteistisk  gudsuppfattning 38 39

tilltalande i sammanhanget. Det kosmologiska argumentet, så som den kommit till uttryck här, säger 
nödvändigtvis ingenting om någon dualism mellan Gud och dennes skapelse. Utifrån deras tänkta 
enhet går det att rent processteistiskt söka en förklaring till varför Gud skapar tillvaron till att börja 
med, eftersom denne då - i kraft av sin skapelse - därmed manifesterar sig själv. Eftersom Gud, 
betraktad som ett nödvändigt väsen, måste existera ligger det då nära till hands att spekulera kring 
att Gud måste skapa eller manifestera sig på något sätt och denna nödvändiga manifestation blir då 
identisk med det vi kallar för tillvaron. Skapelseakten (d.v.s. detta att skapa något istället för att inte 
skapa någonting alls) handlar då mindre om ett fritt, aktivt val från Guds sida och mer om en 
nödvändighet förankrad i Guds natur, vilket torde skingra mysteriet kring tillvarons existens 
ytterligare.  

Detta omfattande ämnesområde går uppenbarligen utanför uppsatsens ramar, men kan med fördel 
undersökas närmare av efterkommande studier med förankring i det kosmologiska argumentet så 
som den kommit till uttryck här.  

  

 Inom panteismen betonas, till skillnad från den klassiska teismens dualism, Guds enhet med världen. 38

 Inom processteismen betraktas skapelsen som en del av Guds medvetandeutveckling.39
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