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1  Inledning1 
 
1.1  Bakgrund – en lägesbeskrivning 
 
De senaste årens terroristdåd med rötter i globala och lokala konflikter i Väst-Asien, liksom 
framväxten av antidemokratiska sentiment i västvärlden, är en utmaning för den globala och 
kapitalistiska senmoderniteten. Hur ska det som ofta beskrivs som universella värden, som de 
om alla människors lika värde, en central del av det moraliska etos som gällt sedan 1700-
talets upplysning, försvaras?2 Vad krävs för ett brett stöd för sådana värden? Räcker det att 
människor, i första hand i allmänna val, stödjer partier för vilka dessa värden är självklara?  
 
Min ingång till denna uppsats är att det verkar krävas djupare övertygelser, grundade i 
särskilda berättelser och gemenskaper kring vad som är ett gott liv för individer och 
samhällen, för att försvara allmänna värden. Och då behövs tillräckligt starka gemenskaper, 
sekulära eller religiösa. Finns det då sådana? Eller råder ett ”gemenskapsunderskott”? 
 
Men är det inte motsägelsefullt att hävda att försvaret av allmänna värden skulle kräva något 
utöver en hänvisning till dessa värden? 3 Vad är detta ”utöver”? Vilka värden ligger bakom de 
olika gemenskapernas berättelser? Och hur förhåller sig dessa gemenskapsberoende värden 
till de allmänna värden som ska försvaras? Dessa stora frågor finns som bakgrund utan att 
besvaras. Jag begränsar mig här till att redovisa några ”stiliserade fakta” som stöder tesen om 
gemenskapers betydelse och om ett gemenskapsunderskott. 
 
Individers ställning i den globala moderniteten har i flera decennier diskuterats av 
samhällsvetenskapliga forskare och författare. Statsvetaren Robert D Putnam hävdade 1995 i 
ett mycket uppmärksammat arbete, Bowling alone, att USA rört sig från ett 
gemenskapssamhälle under 1960-talet mot ett mer individualiserat samhälle med ett försvagat 
socialt kapital. Putnam har visserligen senare hävdat att trenden vänt men fortsätter att plädera 
för ett förstärkt socialt kapital.4 
 

                                                        
1 En magisteruppsats kräver sina erinringar, särskilt när den skrivits fram under en längre tid. Tomas Orylski såg i arbetets 
början upplägget med frågor från det sekulära in mot teologi och kyrka som en intressant möjlighet. Per Eriksson var vid 
slutseminariet en insiktsfull opponent. Mats Wahlberg har, utan att vara handledare, samtalsvis ställt enkla och viktiga frågor 
om innebörden av universalism, om det möjliga och önskvärda med översättning av det partikulära, m.m. Hur jag hanterat 
dessa och andra frågor i uppsatsen är dock mitt alldeles egna ansvar. Uppsatsen innehåller viss text utöver vad som är 
nödvändigt för analysen av mitt problem. Det gäller bakgrundsteckningen och beskrivningen av det etiska området i kapitel 
2. Men jag gör också andra reflektioner i förlängningen av och vid sidan av de grundläggande argumenten. Genomgående 
söker jag dock dra en gräns mellan argument och sådana reflekterande inslag. 
2 Begreppet universella värden, särskilt förhållandet mellan universalistisk och kontextuell (partikularistisk) etik, kan 
problematiseras, exempelvis föreställningen att det finns en allmänt accepterad universell etik. Frågan behandlas i Arne 
Rasmusson, ”Kontextualism och universalism i kristen etik, Varför det är ett falskt alternativ”, Tro och Liv 3/2000. Jag 
återkommer till möjliga innebörder av begreppet universalism i avsnitt 2.1.3. För att markera det betingade hos begreppet, 
bl.a. idén om ett förnuft som alla rationellt tänkande skulle/borde kunna omfatta, använder jag tills vidare det mer neutrala 
begreppet ’allmänna värden’ utom när andras ståndpunkter återges. 
3 Filosofen Jürgen Habermas uttrycker dock samma tvivel inför modernitetens möjligheter att ”på egen hand” åstadkomma 
detta, särskilt när utrymmet för politik har krympt genom globaliseringen och att därigenom en nödvändig social integration 
förhindras. Han säger: ”there is reason to doubt whether the Enlightenment traditions can still generate sufficient motivations 
and social movements for preserving the normative contents of modernity out of its own resources.” (min kursiv) i ”The 
Political: The Rational Meaning of a Questionable Inheritance of Political Theology” i The Power of Religion in the Public 
Sphere, redigerad av Eduardo Mendieta och Jonathan Vanantwerpen (New York Chichester, West Sussex: Columbia 
University Press, 2011), 17. Habermas återkommer till dilemmat, formulerat som en fråga: ”How can respect for the 
inviolability of human dignity, and, more generally, a public awareness of the relevance of normative questions, be kept alive 
in the face of growing and disarming systemic strains on the social integration of our political communities.”(Habermas, 23)  
4 https://sv.wikipedia.org/wiki/Robert_Putnam, 2020-01-17. 



 4

Putnams tes om förstärkt individualism och försvagade gemenskaper har ifrågasatts. Även i 
Sverige problematiseras betydelsen av nedgången av antalet medlemmar i politiska partier, 
fackföreningar, frikyrkor och andra äldre, folkrörelsebaserade organisationer. Balanseras inte 
denna nedgång av ett ökat intresse och engagemang i det som ibland kallas en-frågerörelser?5  
 
Den särskilda svenska individualismen uppmärksammades för drygt tio år sedan genom 
Berggren-Trägårdhs Är svensken människa?6 De filosofiska grundvalarna för denna 
individualism behandlades några år tidigare av Ola Sigurdsson.7 Kyrkans och religionens 
betydelse analyserades för fyra år sedan av David Thurfjell i en diskussion av ”svenskars” 
religiösa föreställningar och syn på kyrkliga gemenskaper.8 Sveriges internationella 
ytterkantsplacering på värderingskartan i frågor om individualism och religiositet är välbekant 
från World Value Studies-rapporterna.9 
 
Statsvetaren Michael Walzer har behandlat förhållandet mellan vad han kallar tjocka och 
tunna berättelser och hävdar att försvaret av de senare berättelserna kräver stöd av de förra, 
tjockare berättelserna.10 Socialantropologen Scott Atran, som studerat konfliktorsaker och 
drivkrafter bakom bl.a. islamisk terrorism, har påtalat frånvaron av heliga värden i de västliga 
demokratierna som ett problem vid försvaret av dessa demokratier.11  
 
I den religionssociologiska diskussionen om hur människor förhåller sig till olika samhällens 
globalisering talas om den ambiguitetstolerans som gäller människors förmåga att hantera 
osäkerhet inför framtiden. Denna förmåga skulle kunna förstärkas någon form av stödjande 
gemenskap: Gemenskaper balanserande krafter i en modernitet som med dess öppna 
marknader för varor, tjänster, arbete och kapital, gör nationer, samhällen och människor 
sårbara för förändringar. 
 
Förekomsten av social tillit, tilltron mellan människor men också medborgarnas tilltro till 
offentliga institutioner har diskuterats bl.a. av Bo Rothstein.12 Brister under senare år i 
enskilda individers uppträdande (Riksrevisionen, Transportstyrelsen, Regeringskansliet, 
Försvarsmakten) väcker frågor kring basen för etiskt handlande i olika gemenskaper. Nya 
styrformer i offentlig verksamhet (New Public Management) med dess redovisningskrav visar 
på, i alla fall upplevda, behov av detaljstyrning.  
 
Dessa ”fakta” väcker frågor kring huruvida det räcker att följa på förhand överenskomna 
regler eller om handlingar behöver förankras i gemenskaper och hos enskilda individers 
karaktär. Moralfilosofiskt rör detta relationen mellan olika etiska grundalternativ som 
pliktetik, konsekvensetik och, det som återvänt under senare decennier, dygdetik med dess 
fokus på individers karaktärer och hur dessa beror av den gemenskap (polis) som individerna 

                                                        
5 Vissa data kring utvecklingen i Sverige redovisas på nätsidan CivSam, http://www.civsam.se/kunskap-om-det-civila-
samhallet-pa-ett-stalle, 2020-01-17. 
6 Henrik Berggren och Lars Trägårdh, Är svensken människa: Gemenskap och oberoende i det moderna Sverige (Stockholm: 
Nordstedts förlag, 2006). I denna första upplaga uppmärksammades inte kyrkor och religion, däremot i en andra upplaga från 
2015 där statskyrkans roll behandlas. 
7 Ola Sigurdson, Den lyckliga filosofin: Etik och politik hos Hägerström, Tingsten, makarna Myrdal och Hedenius (Eslöv: 
Brutus Östlings Bokförlag Symposion AB, 2000). 
8 David Thurfjell, Det gudlösa folket: De postkristna svenskarna och religionen (xxx: Molin och Sorgenfrei Förlag, 2015). 
9 http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp, 2019-12-05. 
10 Michael Walzer, Thick and Thin: Moral Argument at Home and Abroad (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 
1994). Jag återkommer till tjocka och tunna värderingar i avsnitt 3.1. 
11 Scott Atran, https://aeon.co/essays/why-isis-has-the-potential-to-be-a-world-altering-revolution, december 2015. 
12 Ett tidigt bidrag är Bo Rothstein, Sociala fällor och tillitens problem (Stockholm: SNS:s förlag, 2003). 
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tillhör. Medan pliktetiken har en koppling till den allmänna, den tunna berättelsen med dess 
värden, är dygdetiken knuten till det partikulära, den tjocka berättelsen med dess värden. 13 
 
Återkomsten av dygdetik, med dess beroende av olika slag av gemenskaper som gör moral till 
en social, inte bara en individuell, angelägenhet, kan nu knytas till tanken på ett underskott av 
gemenskap. Har gemenskapsunderskottet fött ett ”dygdunderskott” genom att den 
karaktärsbildning som krävs för ett ”dygdigt” uppträdande saknar stöd av gemenskaper? Detta 
handlar förstås inte om att människor skulle uppträda ”odygdigt”, ”omoraliskt” i en snävare 
mening. Utan om att det skulle saknas normerande gemenskaper med dess tjocka berättelser. 
 
1.2  Problem och arbetsfrågor – tre dilemman 
 
Tecknen på ett gemenskapsunderskott gör det rimligt att fråga om och hur teologi och kyrkor 
kan svara på denna utmaning från det sekulära sammanhanget (”världen”).14  
 
Kyrkan är enligt centrala trosläror inte bara en samling individer utan också en gemenskap. 
Den gemenskapen kan beskrivas, och har beskrivits, på olika sätt: Som Kristi kropp, som 
Guds stad eller som Guds folk. Men ”gemensamt” för olika bilder av kyrkan är att hen är 
något annat än summan av de enskilda individer som på ett eller annat sätt räknas till denna 
kyrka. Kyrkan är en sär-skild gemenskap av individer. 
 
Vad kännetecknar då i etiskt avseende kyrkan som gemenskap? Bär den ett på förhand 
formulerat regelverk i form av traderade och överenskomna bud (Dekalogen, Bergspredikan)? 
Eller rymmer den bilder av och berättelser om människan som Guds avbild (imago Dei)? 
Eller av den imiterade Kristus (imitatio Christi)? Är alltså den kristna gemenskapsetiken i 
första hand en pliktetik eller en dygdetik? Är det Kant eller Aristoteles som vägleder? 
 
Men är då den kristna gemenskapen en gemenskap? Här finns svåra kyrkovetenskapliga 
frågor, av såväl systematiskt-teologiskt som religionssociologiskt slag. Ekumeniskt sett 
handlar det bl.a. om vad som kännetecknar en allmän (katolsk) kyrka och den kyrkosyn som 
finns i olika kyrkor. Religionssociologiskt betraktad är kyrkan inte heller en utan många.  
 
För faktiska kyrkor, konkreta samfund och församlingar, kan därför förhållandet mellan 
plikter och dygder variera. Den gemenskap, den polis, som utgör dygdetikens sociala ram, är 
alltså inte gemensam (!) för alla kyrkor: Den allmänna kyrkan är socialt sett inte en polis, utan 
flera ”poli”. Olika faktiska kyrkor utmanas därför på olika sätt av den sekulära utmaningen. 
Och kan lämna olika, mer eller mindre effektiva, svar på denna.15 
                                                        
13 Förhållandet mellan pliktetik och dygdetik behandlas indirekt i Jonna Bornemark, Det omätbaras renässans: En 
uppgörelse med pedanternas världsherravälde (Stockholm: Volante, 2018) där Bornemark i anslutning till filosoferna 
Nicholas Cusanos, Giordano Bruno och René Descartes behandlar förhållandet mellan ett snävare förnuftsbegrepp, det 
kalkylerande ratiot, och ett vidare, det omdömesgilla intellectus. Bornemark väver samman behandling av denna fråga med 
en beskrivning av just omfattningen av New Public Management-metoder i den svenska offentliga sektorn.  
14 För innebörden av sekulärt ansluter jag mig till det innehåll Charles Taylor har gett begreppet i Charles Taylor, A Secular 
Age (Cambridge, Massachusetts, and London, England: The Belknap Press of Harvard University Press, 2007), 1-22. Det 
sekulära är ett resultat av sekularisering som avförtrollning i Webers mening: Ett tidigare uppfattat sammanhållet kosmos 
med ett nära samband mellan ”Gud”, människor, natur och samhälle, har under det senaste halvmillenniet ersatts av ett 
tillstånd med inte enbart en sekulär stat, i princip utan bindande referenser till något transcendent, utan också ett i huvudsak 
sekulärt (civil-)samhälle med samma oberoende av det transcendenta. Som ett särdrag lyfter Taylor fram att individer ställs 
inför valet av alternativa livs- och världsåskådningar i ett mekaniskt uppdelbart och i princip förståeligt universum. Natur- 
och samhällsvetenskaperna är principiellt frikopplade från allt transcendent i det vetenskapliga arbetet. 
15 Hans Joas har kommenterat förhållandet mellan dagens individualism och möjligheten av kyrkogemenskaper. I anslutning 
till Ernst Troeltsch ser han en slags paradox genom att individerna inte förmår se kyrkan som en gemenskap som 
möjliggörare av individualitet. Då uppkommer det Troeltsch kallade en ”kultförening”, ”en sammanslutning som enbart 
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Min uppsats handlar om teologins, och indirekt kyrkans, bidrag till det sekulära 
sammanhangets utmaningar, och vilka utmaningar i sig detta ställer på teologi och kyrka. Min 
huvudfråga, mitt problem, blir då 
 
Problem: Hur besvarar Alasdair MacIntyre, Stanley Hauerwas och Nicholas M. Healy, 
samtliga med dygdetisk färgning, frågan om teologins och (den kristna) kyrkans bidrag till att 
försvara allmänna värden i den globaliserade moderniteten med dess gemenskapsunderskott? 
 
Problemet är i två avseenden komplext. För det första ställer jag några teologer inför frågor 
utifrån, givna av det sekulära sammanhangets utmaningar. Jag utgår alltså inte från problem 
som de själva formulerat. I den meningen är min huvudfråga särskilt hypotetisk och kräver en 
speciell läsning av de aktuella teologerna (se vidare metodavsnittet 1.4). 
 
Problemet är komplext också därför att det aktualiserar två frågor kring det jag vill kalla 
översättningen av moraliska föreställningar, inom det sekulära, men också mellan det 
sekulära och det kristna.16 Jag väljer att tala om översättningar därför att jag ser översättning 
som viktig för att en tradition och dess värden ska kunna påverka offentligheten.  
 
För att häva gemenskapsunderskottet är översättning av traditioners värden i det offentliga 
bara en av flera viktiga faktorer. Gemenskaper, däribland kyrkor, bärs ju inte enbart av språk 
utan också av sociala faktorer av olika slag. Jag återkommer till denna fråga i avsnitt 1.6.  
 
Att översättning ses som angelägen är nu en värdering som inte behöver delas av de 
analyserade teologerna. Tvärtom anser dessa i flera fall att de egna bidragen kan påverka 
offentligheten utan att översättas. Det handlar bl.a. om makt över media av olika slag som kan 
förskjutas och som kan ändra balansen mellan olika traditioners utrymme i det offentliga. 
 
Innebär då inte kravet på översättning att man lägger en analytisk tvångströja på de olika 
teologerna? Förutsätter kravet dessutom inte tanken på förekomst av allmänna sanningar som 
alla ”goda” människor (= de som delar de allmänna värdena) behöver inse för att kunna lämna 
bidrag till att möta de sekulära utmaningarna om gemenskapsunderskott? Kravet på 
översättning skulle också kunna kritiseras därför att det introducerar en bias i metoden som 
diskriminerar de teologer som ifrågasätter möjligheten av översättning över huvud taget.  
 
Jag hävdar dock att det går att ställa frågor till teologer som dessa inte accepterar bara man är 
öppen för att dessa då inte självklart besvarar dem. Och det kan ju också vara så att 
översättning, hur angelägen den än kan framstå som, av olika skäl är omöjlig. Om så skulle 
vara fallet är det ju inte själva kravet som är problemet, utan omöjligheten att uppfylla detta. 
 
Men svårigheter med översättning behöver kanske inte vara så allvarligt för möjligheten av att 
hantera allvarliga samhällsproblem: Översättningar behöver ju inte vara fullständiga för att 
samförstånd ska kunna åstadkommas mellan olika traditioner och grupper. För att återigen 
                                                                                                                                                                             
syftar till att utföra gemensamma ritualer samtidigt som den saknar transpersonell karaktär”. Se Hans Joas, Tro som 
alternativ: Kristendomens framtidsutsikter (Göteborg: Daidalos, 2015), 176. 
16 För teologin rör översättningsfrågan det centrala metodiska spörsmålet hur teologin ska förhålla sig till sekulära 
vetenskaper. I diskussioner mellan tro och vetande ställs ofta fideism (här stark trohet mot dogmer och bekännelser) mot 
sekularism (här förnekande av allt transcendent). Sarah Coakley har i sin stora essä om treenigheten, Sarah Coakley, God,
Sexuality, and the Self: An Essay ’On the Trinity’ (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), 15-20, pläderat för en 
mellanposition där hon förordar ett ”kontrapunktiskt” förhållningssätt mellan teologi och sekulär filosofi och vetenskap med 
kontemplation och bön som centrala komponenter där Anden i treenigheten betonas på ett särskilt sätt. Här lägger sig alltså 
Coakley mellan Paul Tillich och dennes korrelationsteologi där teologi ska korrelera med begrepp i den omgivande, sekulära 
kulturen och Karl Barth och dennes mer proklamatoriska teologi, oberoende av denna kultur.  
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anknyta till Michael Walzer (se vidare avsnitt 3.1): I försvaret av tunna värden 
(universalistiska) skulle grupper som utgår från sinsemellan olika tjocka värden 
(partikularistiska) kunna samverka.17 
 
Jag återkommer till frågan om översättning och förhållandet mellan universalism och 
partikularism i avsnitten 2.1.3 och 2.3. 
 
Översättning handlar om hur en viss moral, utvecklad inom en viss gemenskap, ska översättas 
till det i viss mening gemensamma samhället med dess allmänna värden.18 Frågan gäller hur 
partikularistiska värden förhåller sig till dessa allmänna värden. Detta är en generell fråga, 
och en generell utmaning för all gemenskapsbaserad (dygd-)etik, som inte har att göra med 
översättningen från ett ”religiöst” till ett sekulärt språk. Som ett nödvändigt första steg för att 
besvara mitt problem blir därför den första frågan till de analyserade teologerna: 
 
Arbetsfråga 1: Hur ska enligt MacIntyre, Hauerwas och Healy budskapet från dygdetiskt 
grundade traditioner, de må vara sekulära eller kristna, av mer eller mindre partikularistiskt 
slag översättas för att främja allmänna värden? 
 
Men det finns också en andra översättningsfråga. Den handlar om hur moralföreställningar, 
utvecklade inom en kristen gemenskap, ska översättas till det sekulära samhället. Även denna 
fråga handlar om hur det partikularistiska ska översättas till det allmänna men väcker 
särskilda problem som i grunden handlar om Jesus Kristus som det ”partikuläras skandal” 
(Friedrich Schellings fråga), dvs. den betydelse en enskild människa, enligt kristen troslära 
samtidig Gud, har för skapelsens utveckling med eskatologins tids- och rumsuppfattning som 
ett särdrag. Detta översättningssteg, för specifikt kristna traditioner, beskrivs av följande 
fråga: 
 
Arbetsfråga 2: Hur beskriver MacIntyre, Hauerwas och Healy översättningen av olika kristna 
traditioner med dessas särskilda eskatologiska prägling in i det omgivande sekulära 
samhället (den sekulära tiden)? 
 
Min uppdelning av översättningsproblemet i två delar, en ”sekulär” del och en ”religiös” del, 
påminner om den fundamentalteologiska uppdelningen av grunderna för kristen tro, i förnuft 
och uppenbarelse. Och det är ingen tillfällighet. Såväl etiskt som ecklesiologiskt kan man 
hävda att teologins och kyrkans normerande kraft i offentligheten alltid har handlat om hur 
förhållandet mellan förnuft och uppenbarelse ska beskrivas. En beskrivning som ska hantera 
dilemman av olika slag. De två första arbetsfrågorna har bakgrund i två dilemman.  
 
Det första dilemmat utgår från att gemenskapsbaserade dygdetiska system, de må vara 
sekulära eller kristna, med tjocka berättelser, är nödvändiga för försvaret av allmänna värden. 
Men hur ska dessa berättelser kunna översättas i en värld med konkurrerande traditioner där 

                                                        
17 Joas diskuterar frågan om förutsättningar för samverkan och dialog mellan olika partikulära värdetraditioner med hjälp av 
begreppen proceduralisering, värdegeneralisering och empati (Joas, 115-123). 
18 Habermas har i den tidigare refererade artikeln om utrymmet för religion, och för alla partikulära rörelser, i den offentliga 
debatten, kommenterat detta i anslutning Rawls när den senare föreslagit en begränsad roll och då sagt: ”Reasonable 
comprehensive doctrines, religious or non-religious, may be introduced in public political discussion at any time, provided 
that in due course proper political reasons…..are presented that are sufficient to support whatever the comprehensive 
doctrines introduced are said to support.” Men, säger Habermas, ”This Rawlsian ”proviso” has been confronted with the 
empirical objection that many citizens cannot or are not willing to make the required separation between contributions 
expressed in religious terms and those expressed in secular language when they take political stances.” Detta skulle kunna 
lösas genom att lägga ett ”översättningskrav” på de förslag, religiösa eller andra, som lämnas till parlament, domstolar eller 
administrativa myndigheter (Habermas, 25). 
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varje enskild partikularistisk tradition har en bristande auktoritet? Här rör vi oss strikt inom 
ramen för förnuftet som grund för argumentationen inom och mellan de olika traditionerna. 
 
Det andra dilemmat har att göra med de särskilda svårigheterna att översätta en kristen 
dygdeetiks berättelser. Och här blir förhållandet mellan naturlig och uppenbarad teologi, och 
dess betydelse för etikens grad av universalism och partikularism, en central fråga. Jag 
återkommer till detta i kapitel 2. 
 
Mina två första arbetsfrågor har sin bakgrund i etiska och moraliska frågor och hör 
ämnesmässigt hemma i den teologiska etiken. Men eftersom mitt problem utgår från 
gemenskapsunderskotten som utmaning till teologi och kyrkor blir etikens bas i kristna 
gemenskaper en annan central fråga. Därmed blir ecklesiologin viktig och en med etiken 
integrerad beståndsdel. Min tredje arbetsfråga är:  
 
Arbetsfråga 3: Vilken explicit eller implicit ecklesiologi finns hos MacIntyre, Hauerwas och 
Healy och hur uppmärksammar de riskerna att kyrkan in- eller utdefinieras i det sekulära 
samhället (den sekulära tiden)? 
 
Även den tredje frågan har sin grund i ett dilemma, nämligen hur kyrkan ska balansera två 
olika slag av risker, risken för indefiniering (underordning) och risken för utdefiniering 
(utstötning) i förhållande till det sekulära. Balansgången är lika gammal som kristendomen, 
från bibliskt tal om att leva i men inte av världen, över Augustinus tal om Guds stad till 
Luthers tal om två regementen, men får en speciell karaktär i ett sekulariserat samhälle. I ett 
lutherskt sammanhang finns en särskild balansgång mellan kvietism och svärmeri. 
 
Bakom talet om implicit ecklesiologi finns misstanken att de aktuella teologerna inte har en 
explicit kyrkosyn. Det blir då nödvändigt att söka efter de indirekta uttrycken. 
 
1.3   Urval av teologer 
 
Jag ställer det sekulära sammanhangets frågor till ett antal teologer och deras texter för att 
undersöka i vilken utsträckning teologin kan vara en resurs för att besvara frågorna och belysa 
de tre dilemmana. Jag tolkar teologer brett och inkluderar även dygdetiskt präglade filosofer. 
 
Med mitt fokus på dygdetik och gemenskap har jag valt personer som lämnat bidrag på detta 
område med dess blandning av etik och ecklesiologi. Ett första val är den skotske filosofen 
Alasdair MacIntyre (1929-) som på ett särskilt sätt har aktualiserat en aristoteliskt grundad 
dygdetik, särskilt genom After Virtue från 1981.19 Han har därefter fördjupat sin analys av 
traditioner som grund för etiken i Whose Justice? Which Rationality? från 1988 men också i 
Three Rival Versions of Moral Enquiry från 1990.20 
 
MacIntyre är i grunden filosof och sociolog men har sedan 1980-talet också en identitet som 
katolik av det augustinskt-thomistiska slaget. Den aristoteliskt präglade blandningen av 

                                                        
19 Alasdair MacIntyre, After Virtue (London: Bloomsbury Academic, 2007; third edition (with Prologue), ursprungligen 
1981). Rent allmänt förknippas dock dygdetikens återkomst med de två engelska filosoferna Elisabeth Anscombe och 
Philippa Foot med deras bidrag 1958 (Anscombe) och Foot (1978). MacIntyres bidrag kom senare men han ändå ses som 
startpunkten för diskussionen kring olika kristna traditioner och dess betydelse för dygdetiken. Jag återkommer till 
Anscombe och Foot i avsnitt 2.2 i en behandling av dygdetikens relation till andra former av etik.  
20 Alasdair MacIntyre, Whose Justice? Which Rationality? (London: Gerald Duckworth & Co., 1988) och Alasdair 
MacIntyre, Three Rival Versions of Moral Enquiry: Encyclopedia, Genealogy, and Traditions (London: Gerald Duckworth & 
Co., 1990). 
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augustinsk och thomistisk tradition är också en av de moralfilosofiska traditioner som 
MacIntyre behandlar i Three Rival Versions of Moral Enquiry. MacIntyre förenar identiteten 
som katolik med en modernismkritik som är starkt präglad av en marxistisk samhällsanalys 
även om han i After Virtue tar avstånd från marxismens moralfilosofi.21 
 
MacIntyre är inte någon uttalad teologisk etiker och relaterar inte heller sin moralfilosofi till 
centrala kristna trosläror som kristologi och ecklesiologi, de två områden som närmast har 
bäring på en gemenskapsbaserad kristen moralfilosofi. Denna, skenbart, bristande förankring i 
kristen doktrin har också påtalats av den andre etiker som jag har valt, Stanley Hauerwas. 
 
Hauerwas (1940-) är till skillnad från MacIntyre i grunden teolog med inriktning på teologiskt 
färgad etik där han betonar den kristna gemenskapens normerande betydelse för samhället, 
särskilt de kristna berättelsernas betydelse för denna normering. Han har utvecklat detta tema 
bl.a. i A community of Character från 1983 men, tillsammans med Charles Pinches, även i 
Christians among the Virtues från 1997; för att ge en kompletterande bild av hans teologi 
uppmärksammar jag också hans After Christendom från 1999.22 Konfessionellt har 
amerikanen Hauerwas en bakgrund i metodismen men har också tagit intryck av anabaptism, 
katolicism och anglikansk tradition. Han har i olika sammanhang uttryckt sig berömmande 
om MacIntyre.23  
 
För att få ett kompletterande ecklesiologiskt perspektiv har jag valt att ta med amerikanen 
Nicholas M. Healy (1971-). Som ecklesiolog är han ingen uttalad etiker men kan sägas 
representera en kristen dygdetisk tradition genom att han betonar betydelsen av faktiska 
kristna gemenskaper och berättelser, frågor han behandlar i sin Church, World and the 
Christian Life från 2000.24 Han har också senare intresserat sig för vad det är att vara en ”god 
kristen” i en analys av Thomas av Aquinos teologi i ljuset av dennes dominikanska tolkning 
av det kristna livet.25 
 
Liksom MacIntyre är Healy katolik, men kommer mer inifrån katolsk tradition och utan 
MacIntyres bakgrund i filosofi och sociologi. Healy har kraftigt kritiserat Hauerwas som med 
sin betoning av etik och ecklesiologi sägs ha förvanskat centrala kristna trosläror.26 Denna 
kritik är den metodiskt intressant därför att den rör relationen mellan teologisk etik och 
teologisk dogmatik. 
 
MacIntyre, Hauerwas och Healy har verkat olika länge. Det medför att deras inbördes 
relationer är asymmetriska i så måtto att Hauerwas relaterat till MacIntyre och att Healy 
relaterat såväl till MacIntyre som Hauerwas. Jag ser dock inte denna asymmetri som ett 

                                                        
21 Med en bakgrund i det brittiska socialistpartiet intresserade sig MacIntyre under 1950- och 1960 talen för förhållandet 
mellan kristendom och marxism. Se ex. Alasdair MacIntyre, Marxism and Christianity (London: Gerald Duckwort, 1968). 
För hans bedömning av marxismens moralfilosofi, se MacIntyre, After Virtue, xvii. 
22 Stanley Hauerwas, A community of Character: toward a constructive christian social ethic (Notre Dame: University of 
Notre Dame Press, 2013 (1983)); Stanley Hauerwas och Charles Pinches, Christians among the Virtues: Theological 
Conversations with Ancient and Modern Ethics (University of Notre Dame Press, Notre Dame, Indiana, 2009 (1997)); 
Stanley Hauerwas, After Christendom (2nd ed. Nashville: Abingdon Press, 1999). 
23 ”I sometimes have the impression he has never forgotten anything he has read. Few know what MacIntyre knows, but to 
understand MacIntyre it is often necessary to have read what he has read.” i Stanley Hauerwas, ”The Virtues of Alasdair 
MacIntyre.”, First Things, October 2007, 3. 
24 Nicholas M. Healy, Church, World and the Christian Life: Practical-Prophetic Ecclesiology (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2000). 
25 https://www.stjohns.edu/academics/faculty/nicholas-m-healy, 2020-01-17. 
26 Nicholas N. Healy, A (very) critical introduction to Samuel Hauerwas (Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans 
Publishing, 2014). Jag återkommer till hans kritik i avsnitt 4.3.3. 
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problem utan i stället något som möjliggör en djupare tolkning, en särskild spegling, av de tre 
teologernas arbeten. 
 
Jag redovisar MacIntyres, Hauerwas’ och Healys konfessionstillhörighet som en relief för 
läsarens egna tolkningar. Tillhörigheten har inte varit en grund för urvalet då det inte finns 
några enkla samband mellan konfession och teologisk/etisk inriktning. Vid min läsning av de 
olika personerna gör jag inte heller anspråk på att värdera huruvida deras kyrkosyn svarar mot 
mer eller mindre tydligt formulerade konfessionella bekännelser.27 
 
På området har många fler verkat. Bland de bortvalda finns John Howard Yoder som har 
samma inriktning, etiskt och konfessionellt som Hauerwas, och som inspirerat denne. 
 
Jag ställer alltså mina frågor till några dygdetiskt färgade teologer för vilka gemenskap och 
tradition är särskilt viktiga för etikens utformning. Svaren från andra kristna dygdetiker avstår 
jag från att spekulera kring, liksom om de möjliga svaren från teologer med pliktetisk 
inriktning där tradition och gemenskap spelar en mindre för den etiska analysen. Här 
aktualiseras återigen de svåra frågorna om universalism och partikularism. 
 
Jag har inte tagit med någon luthersk teolog. Frågor om dygd- och gemenskapsetik har haft en 
begränsad plats i luthersk teologi med dess betoning av individualetik och av lagens andra 
bruk: Tal om dygdiga människor riskerar att uppfattas som förkastlig gärningsrättfärdighet.28 
 
Slutligen uppmärksammar jag inte heller teologiska bidrag utformade för det svenska 
sammanhanget. Gemenskapstanken i en folkkyrka, mot bakgrund av den lutherska läran om 
två regementen, har exempelvis behandlats av Patrik Hagman i Efter folkkyrkan.29 Hagmans 
konstruktiva bidrag bygger dock i betydande omfattning på bidragen från Hauerwas.  
 
I en alternativ uppsats skulle det ha funnits skäl att analysera den lutherska dygdetiken i ett 
svenskt folkkyrkosammanhang och därmed förena de två områden, det lutherska och det 
svenska, som har uteslutits från denna uppsats. 
 
1.4 Material 
 
Materialmässigt koncentrerar jag min tolkande läsning av de olika teologerna till de i 
föregående avsnitt angivna bidragen. Jag ser dessa texter som representativa för författarna 
även om de på sedvanligt sätt, genom artiklar eller på annat sätt, föregripit eller följt upp de 
aktuella bidragen.  
 

                                                        
27 Här finns i och för sig intressanta frågor kring konfessionsbestämda skillnader i synen på världen. I anslutning till David 
Tracy och Andrew Greely beskriver Joas skillnaden mellan en ”analogisk”, katolsk, och en ”dialektisk”, protestantisk 
föreställningsvärld så här: ”Den analogiska (katolska) synen på världen bygger på att Gud visar sig i och genom sin skapelse, 
varmed allt i världen är del av det gudomliga; i den protestantiska synen på världen betraktas världen tvärtom som radikalt 
avskild från Gud, vilket betyder att Gud sällan uppenbarar sig i världen och oftast då i Kristi gestalt” (Joas, 45-46). 
28 Sedan slutet av 1900-talet finns dock ett nyvaknat intresse för dygdetik bland lutherskt orienterade teologer. Se exempelvis 
Reinhard Hütter, ”The Twofold Center of Lutheran Ethics: Christian Freedom and God’s Commandments.” Karen L. 
Bloomquist och John R. Stumme (red), The Promise of Lutheran Ethics (Minneapolis: Augsburg Fortress Publishers, 1998), 
32-54, men även Tomas Appelqvist, ”A Lutheran Answer to Challenges from Alasdair MacIntyre and Stanley Hauerwas: 
Early Lutheran Theology and Ethics in Dialogue with Present day Post-secularism” i Svensk Teologisk Kvartalskrift. Årg. 90 
(2014). För egen del har jag i en kortare uppsats sökt spåra förekomsten av gemenskapsföreställningar i några centrala texter 
av Martin Luther, Luther och gemenskap: Finns ett ”gemenskapsunderskott” i luthersk etik och kyrkosyn? Uppsats 
magisterkurs Martin Luthers teologi i historia och nutid II, januari 2019. 
29 Patrik Hagman, Efter folkkyrkan: En teologi om kyrkan i det efterkristna samhället (Skellefteå: Artos & Norma, 2013). 
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En särskild fråga gäller den stora kommentarlitteraturen, särskilt kring MacIntyres och 
Hauerwas mer eller mindre ikoniska bidrag. Som redan framgått finns inbördes kommentarer 
mellan de valda teologerna. Jag bortser från sekundärlitteraturen. Mitt problem handlar ju 
heller inte om att ge fullständiga ”porträtt” av teologerna utan om att använda dem som resurs 
för att extrahera möjliga ”kristna svar” på der sekulära sammanhangets frågor. 
 
För analysen, särskilt i kapitel två, använder jag mig av bl.a. handbokslitteratur kring dygdetik 
och kristen etik. 
 
För övriga begränsningar hänvisar jag till avsnitt 1.3 om urvalet av teologer. 
 
1.5  Teori och metod 
 
Metoden är närmast att betrakta som hermeneutisk och bygger på närläsning och tolkningar 
av ett antal centrala texter av de utvalda teologerna. Hermenutiken kombineras med en 
analysram (se kapitel 2).30 Analysramen utgörs av ett antal begrepp och några polariteter, 
exempelvis dygdetik som antingen substitut eller komplement till pliktetik.31 Dessa begrepp 
och polariteter ansluter till de tre arbetsfrågor som jag söker besvara var för sig i kapitel 3-5. 
 
Genom att kombinera hermeneutik med en analysram söker jag förena metoder från 
humaniora och samhällsvetenskap. För anknyta till Bornemark utgör detta en hybrid som rör 
sig mellan ett reflekterande intellectus och ett kalkylerande ratio.32 Bornemark ser intellectus 
som ett sätt att reflektera kring olika dualismer och är därigenom i viss mening överordnad 
ratiot. För mig gäller detta också relationen mellan hermeneutiken och analysramen med dess 
polariteter. 
 
Analysramen har sitt värde genom att vara en metod för ”deduktiv” (a priori) närläsning. En 
alternativ metod ges av en ”induktiv” (a posteriori) läsning som genererar olika begrepp med 
vars hjälp olika texter kan förstås. Men jag föredrar den deduktiva metoden och möjligheten 
av tolkningar a priori, tolkningar som kan förkastas och som därför inte utgör tvångströjor i 
negativ mening. 
 
Den deduktiva närläsningen och analysramen med dess begrepp och polariteter i anslutning 
till de tre arbetsfrågorna tillämpas på texter, där författarna ger sina ”svar” samlat utan 
”respektera” de gränser som ges av mina arbetsfrågor och där den första frågan ligger inom 
det sekulära, den andra frågan rör gränsen mellan sekulärt och kristet och den tredje gäller 
ecklesiologin. De samlade svaren gör att uppdelningen av analys och argument på de olika 
kapitlen blir något godtycklig; det är inte heller möjligt att helt undvika vissa överlappningar. 
 
1.6 Syfte och en avgränsning 
 
Som bakomliggande syfte ska uppsatsen bidra till diskussionen av hur teologi och kyrkor kan 
bidra till försvar av allmänna värden i den globaliserade moderniteten. Jag kommer alltså i 
den diskussionen behandla möjligheten av att översätta teologins och kyrkans etik och teologi 

                                                        
30 Jag använde en liknande metod i Anders Kristoffersson, Guds inre och Guds yttre: Karl Rahner och Jürgen Moltmann om 
treenig Gud som (o)personlig och (o)berörbar – klassiker eller modernister? Kandidatuppsats i systematisk teologi (Umeå 
universitet, 2016), http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:946464.  
31 Jag väljer begreppet polaritet före begreppet dualism. Dualismer ser jag som alternativa oförenligheter som den mellan 
kropp och själ medan polariteter är mer flexibla – det kan finnas något mellan polerna. 
32 Bornemark, 200-201. 



 12 

till denna modernitet. Och här ligger kopplingen till rubrikens tal om tjockt, tunt och platt 
eller i frågeform: Hur kan teologins och kyrkans tjocka värden bidra till försvar av allmänna, 
tunna, värden, i en ”platt” modernitet, definierad som en kultur utan gemensamma 
föreställningar om det goda och det rätta och med en stark betoning av autonoma individer. 
 
I förhållande till det angelägna att minska det jag kallat gemenskapsunderskottet i den globala 
senmoderniteten berör jag dock bara en av de frågor som då behöver hanteras, översättningen 
av en viss traditions budskap till offentligheten. En fråga jag inte alls behandlar är hur 
gemenskaper ska bildas, stärkas och utvecklas och hur detta beror, inte bara av teologi, utan 
även av andra sociala krafter. I teologiskt och kyrkovetenskapligt avseende är detta en väl så 
viktig fråga. I själva verket står kyrkorna inför en dubbel utmaning: Att kunna översätta 
budskapet utåt samtidigt som gemenskapen inåt ska stärkas. Detta är för övrigt inte bara en 
utmaning för kyrkor utan för alla idéburna traditioner. 
 
I den medvetet vaga formuleringen ”kan delta” i försvaret av allmänna värden finns en 
skepsis kring möjligheten av ett försvar. Jag rör mig på gränsen mellan kritisk och konstruktiv 
analys, mellan att identifiera svagheter i de olika bidragen och att peka på teologin som resurs 
för att möta de sekulära utmaningarna. 
 
1.7 Disposition 
 
I kapitel 2 presenterar jag analysramen. Jag beskriver förhållandet mellan etik och teologi och 
dygdetikens innebörd, dess utveckling och relation till pliktetik, kristen etik och naturlig-lag-
etik. Som avslutning formulerar jag fem dygdetiska och ecklesiologiska polariteter. 
 
I kapitel 3 behandlar jag det första översättningsproblemet, det första dilemmat med en 
spänning mellan stark och svag sekulär dygdetik, där den starka utmärks av att vara en 
ersättning för en pliktetik medan den svaga dygdetiken är ett komplement till pliktetiken. Som 
en del av denna spänning finns frågan om tjocka och tunna värderingar. 
 
I kapitel 4 tar jag upp det andra översättningsproblemet, det andra dilemmat, översättningen 
från ett partikularistiskt kristet sammanhang till en sekulär värld. Frågan gäller om den kristna 
dygdetiken är antropocentrisk eller teocentrisk där den antropocentriska dygdetiken har 
kopplingar till naturlig teologi medan den teocentriska bygger på uppenbarelseteologi. 
 
I kapitel 5 tar jag steget från etik till ecklesiologi och behandlar det tredje dilemmat, där 
kyrkorna har att balansera risken för att utdefinieras, stötas ut från den värld som kyrkorna 
och deras medlemmar ska verka i, och den motsatta risken, att indefineras, underordnas denna 
värld.  
 
I kapitel 6 värderar jag de tre teologernas bidrag och den använda metoden. 
 
1.8 Forskningsläge 
 
Eftersom jag utifrån några sekulära observationer kring ett möjligt gemenskapsunderskott i 
den globala moderniteten ställer frågor utifrån till några teologer blir beskrivningen av 
forskningsläget en utmaning. Det sekulära sammanhangets frågor ska relateras till en 
inomteologisk diskussion med en omfattande kommentarlitteratur. Jag anser det varken 
möjligt eller önskvärt att åstadkomma en sådan översikt. Jag väljer i stället att i det metodiska 
kapitlet 2 (avsnitt 2.2) beskriva och karaktärisera dygdetikens innebörd, dess utveckling 
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genom århundradena, dess relation till pliktetik, allmän kristen etik och naturlig-lag-etik. 
Särskilt uppmärksammar jag relationen mellan de dygd- och pliktetiska alternativ som ju är 
av särskild betydelse för översättningen från den partikulariska gemenskapen till det 
allmänna, universalistiska, sammanhanget. Tillsammans med den analytiska ramen i övriga 
delar av kapitel 2 skapar jag därigenom förutsättningar att analysera de olika teologerna. 



 14 

2  Dygdetik och ecklesiologi – analysram med idealtyper och 
polariteter 

 
I detta kapitel presenterar jag en analysram i form av några idealtypiska polariteter. I avsnitt 
2.1 introducerar jag ramen översiktligt, berör några grundläggande frågor kring etikens 
förhållande till filosofi och teologi och diskuterar innebörden av universalism. Därefter 
beskriver jag i avsnitt 2.2 dygdetikens innebörd, dess utveckling och relation till pliktetik, 
kristen etik och naturlig-lag-etik. Därigenom ges en bakgrund till formuleringen av 
analysramen i avsnitt 2.3. 
 
2.1 Etik, teologi och etikens anspråk 
 
2.1.1 Analysram som valmöjligheter 
 
Arbetsfrågorna rör ett antal dilemman för teologi och kyrka. Etikern och ecklesiologen ställs 
inför olika val. Varje val antas kunna beskrivas med hjälp av en viss polaritet, där 
valmöjligheterna ligger på en skala mellan två poler. De olika valmöjligheterna utgör 
sammantagna analysramen. Möjligheten att hantera, ”lösa”, de olika dilemmana, antas bero 
på vilka val formuleringen av etik och ecklesiologi bygger på. 
 
2.1.2 Etikens relation till teologi och andra kunskapsområden 
 
Inför läsningen av olika dygdetiska texter aktualiseras några etiska grundfrågor liksom frågor 
om etikens förhållande till teologi och andra kunskapsområden.33 Dessa handlar om olika 
avgränsningar. Jag börjar med de etiska grundfrågorna.  
 
En första grundfråga gäller etikens relation till andra filosofiska områden som ontologi och 
epistemologi. Är etiken frikopplad från eller integrerad med dessa områden? Detta gäller hur 
”börat” är kopplat till ”varat” och till kunskaperna om ”varat”. Här finns frågor om etiken är 
förankrad i ”naturliga” lagar eller om de ”bara” uttrycker mänskliga konventioner av språkligt 
slag. De naturliga lagarna kan vara grundade i naturen eller i samhället (historien). Här finns 
också de teleologiska frågorna, dvs. om människan som andlig, biologisk och social varelse, 
och historien, antas ha en viss riktning, ett telos: Och om denna riktning är kopplad till ”varat” 
(ontologin) eller om den är en egenskap, inte hos varat, utan något som etikern ”tilldelar” 
etiken som önskvärt.  
 
En andra grundfråga gäller etikens anspråk, om den uttrycker ett universalistiskt eller ett 
partikularistiskt anspråk. Jag behandlar innebörden av universalism i avsnitt 2.1.3 som en 
bakgrund till formuleringen av tes 1 i avsnitt 2.3. 
 
Hur förhåller sig då etiken till teologin? En första fråga gäller om etiken är filosofisk (sekulär) 
eller teologisk. Skillnaden kan beskrivas som att en teologisk-etisk utsaga innehåller 
referenser till någon form av transcendentalt subjekt av betydelse för en etisk regels innebörd 
medan en filosofisk-etisk utsaga inte innehåller transcendental referens. Jag återkommer till 
detta när jag formulerar tes 2 i avsnitt 2.3.  
 

                                                        
33 Det finns många sätt att beskriva det etiska arbetsfältet. Ett alternativ finns i Carl-Henric Grenholm, Bortom humanismen: 
En studie i kristen etik (Stockholm: Verbums Förlag AB, 2003) som jag dock förhåller mig fritt till.  



 15 

En andra relationsfråga gäller etikens förhållande till kunskapsområden utanför det etiska 
området dels teologiska områden som Gudalära (de Deo Uno), kristologi, antropologi, 
ecklesiologi och eskatologi, dels sekulära områden som ekonomi, sociologi och historia. Här 
finns också frågor om etikens relation till naturlig respektive uppenbarad teologi. Jag 
återkommer till detta när jag formulerar teserna 3-5 i avsnitt 2.3. 
 
2.1.3 Universalismens olika innebörder 
 
Bakom den historiska utveckling av dygdetik och dess förhållande till andra etiska alternativ, 
som jag kommer att skissera i avsnitt 2.2, finns föreställningar om etikens räckvidd och 
innehåll som kan beskrivas som en spänning mellan universalistisk och partikularistisk etik. 
En sådan beskrivning ges av Rasmusson (1999). Hans tolkning av spänningen är 
kontroversiell vilket framgår av debatten mellan honom och Göran Bexell i slutet av 1990-
talet.34 Jag avstår från att värdera denna debatt som visar på svårigheten att nå enighet om 
innebörden av centrala begrepp men också på den komplexa relationen mellan kristen och 
sekulär etik.35 Jag begränsar mig till att visa på de frågor om innebörden som bör belysas för 
att min fortsatta analys ska vara begriplig. I centrum kommer då innebörden av det 
universalistiska (universella). 
 
Vad kan man då mena med universell etik? Själva begreppet rymmer ett slags 
övertalningsdefinition, där det universalistiska framstår som överlägset det partikularistiska i 
den meningen att det som omfattar ett större område är ”bättre” än det som har mer begränsad 
tillämpning. Men här ser vi omedelbart två alternativa innebörder av det universalistiska. 
 
Den första är att den etik är universalistisk som har flest, helst så många som möjligt, 
anhängare. Den handlar då om en majoritetsetik som gäller för flertalet i ett visst 
sammanhang där sammanhanget avgränsas på ett rimligt brett sätt, exempelvis nationen 
Sverige, den mer eller mindre sekulära västliga världen eller hela världen. Själva 
avgränsningen av sammanhanget är alltså betydelsefull för om något är universalistiskt eller 
inte. 
 
Denna första innebörd är otillfredsställande genom att innehållet i den universalistiska etiken 
inte alls anges. Om etik handlar om värden, vilka värden omfattar den universalistiska etiken? 
Men hur dessa värden ska beskrivas innehållsligt väcker omedelbart frågor om objektiviteten 
hos de värden som anses universalistiska. Själva begreppet objektivitet rymmer i sig ett antal 
komplikationer men för frågan om förhållandet mellan pliktetik och dygdetik, eller mellan 
regler och dygder, det som uppsatsen och mina översättningsproblem handlar om, kan man 
kontrastera två innebörder av ett begrepp som jag kallar objektiv universalism. 
 

                                                        
34 Arne Rasmusson, ”Människan i allmänhet finns inte”, Svensk Teologisk Kvartalskrift, Årg. 73 (1997) 58-69, Göran Bexell, 
”Universalism och partikularism i etiken. Svar till Arne Rasmusson.” Svensk Teologisk Kvartalskrift, Årg. 73 (1997) 50-78, 
Arne Rasmusson, ”Utan kyrka ingen kristen etik, Arne Rasmusson svarar Göran Bexell”.Svensk Teologisk Kvartalskrift, Årg. 
74 (1998),24-34 och Göran Bexell, ”Universalism och partikularism i etiken, Nytt svar till Arne Rasmusson.” Svensk 
Teologisk Kvartalskrift, Årg. 74 (1998) 71-80. 
35 Joas säger apropå relationen mellan universalism och partikularism i förhållande till kristen tro: ”Enligt min mening går 
den tydligaste skiljelinjen i moraliska och politiska frågor inte längre mellan troende och icke-troende, utan mellan troende 
och icke-troende universalister å ena sidan och troende och icke-troende antiuniversalister å andra sidan. Även om 
kristendomens universalistiska potential ständigt är i farozonen, är det min personliga uppfattning att evangeliets budskap är 
den starkaste föreställning om universalism som någonsin har kommit mänskligheten till del” (Joas, 55). Här framstår alltså 
skiljelinjen mellan universalister och antiuniversalister som mer central än den mellan troende och icke-troende. Detta ger en 
möjlig tolkning av debatten mellan Rasmusson och Bexell. 
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Den första innebörden av objektiv universalism, och därmed av universalistiska värden, kan 
beskrivas som epistemisk (kunskapsteoretisk) objektivitet i den meningen att det är sådana 
värden som alla rationella människor skulle omfatta om den sökte kunskaper. Jag avstår från 
att precisera innebörden av det rationella och hänvisar till allmän intuition. Vi kan notera att 
denna epistemiska objektiva universalism inte refererar till innehållet hos värden som 
omfattas. 
 
Mot denna epistemiska innebörd av den objektiva universalismen kan ställas en 
värdeontologisk innebörd. Med värdeontologi avses att det finns värden nedlagda i 
verkligheten, det må vara natur, samhälle eller människor. Det kan handla om värden som 
godhet, rättvisa eller skönhet. Men värdeontologin kan också inrymma teleologiska 
föreställningar, alltså att utvecklingen har en viss riktning. Jag återkommer till dessa frågor i 
avsnitt 2.2.4 om naturlig lagetik. 
 
Det ligger nu nära till hands att identifiera den epistemiskt objektiva universalismen med 
pliktetik och den värdeontologiskt objektiva universalismen med dygdetik. Debatten mellan 
Rasmusson och Bexell visar emellertid att detta skulle vara en förenkling. En tvistefråga 
handlar bl.a. om man inom den epistemiskt objektiva universalismen kan arbeta med 
föreställningar om det goda, det rättvisa och det sköna. 
 
För den fortsatta analysen är det inte nödvändigt att välja mellan de olika innebörderna av 
universalism. Däremot är det angeläget att uppmärksamma vilken innebörd de olika 
teologerna arbetar med och, framför allt, om och i vilken omfattning en eller annan form av 
universalism de anser vara möjlig och önskvärd.   
 
2.2 Dygdetikens innebörd, utveckling och relation till etik i stort 
 
Tesen om dygdunderskott antyder brister hos den pliktetik som närmast förknippas med 
Immanuel Kant.36 Regler kan vara otillräckliga för att vägleda mänskligt handlande. Här 
aktualiseras dygdetiken, som komplement till pliktetiken eller som ersättning för denna. 
Kräver det goda och/eller rätta handlandet vissa egenskaper, karaktärsdrag, hos individerna 
som komplement till eller som ersättning för regler? Eftersom frågan är central för hur de 
olika polariteterna formuleras, beskriver jag här dygdetikens innebörd, dess utveckling och 
relation till pliktetik, kristen etik och naturlig-lag-etik. 
 
2.2.1 Innebörden 
 
En aktuell översikt av kunskapsläget kring dygdetik ges av Rosalind Hursthaus och Glen 
Pettigrove som jag här följer.37 De olika etiska huvudalternativen, pliktetik, utilitarism och 
dygdetik, lämnar alla utrymme för dygder, regler och konsekvenser. Men medan pliktetik och 
utilitarism handlar om vad vi ska göra, följa regler eller handla utifrån konsekvenserna, gäller 
dygdetiken vilka människor vi är och bör vara. Dygdetiken dominerade västerländsk 
moralfilosofi fram till upplysningen, följdes av en nedgång under 1800-talet men återkom i 
angloamerikansk filosofi under det sena 1950-talet.38 Jag återkommer till historien och 
relationen till pliktetiken i avsnitt 2.2.4 och fokuserar här mer på strikt dygdetiska frågor. 
 
                                                        
36 Kant intresserade sig dock för relationen mellan dygdetik och pliktetik, se avsnitt 2.2.2.1. 
37 Rosalind Hursthaus och Glen Pettigrove, ”Virtue Ethics” i Stanford Encyclopedia of Philosophy, First published Fri Jul 
18, 2003; substantive revision Thu Dec 8, 2016, https://plato.stanford.edu/entries/ethics-virtue/2017-10-09. 
38 Hursthaus-Pettigrove, 1-2. 
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De centrala begreppen i dygdetiken är dygden eller det excellenta (arete), den praktiska eller 
moraliska visheten (phronesis) och lyckan eller blomstrandet (eudaimonia). Dygder ses som 
excellenta karaktärsdrag, som disposition för handlingar, förankrad hos sin innehavare. Det 
handlar inte om ytliga vanor utan om att observera, förvänta sig, värdera, känna, önska, välja, 
handla och reagera på vissa karaktäristiska sätt. Att äga dygd är att vara en viss sorts person 
med ett komplext medvetande. Det mångdimensionella hos dygden gör att en människa inte 
kan värderas utifrån enstaka handlingar eller en serie av likartade handlingar, särskilt om man 
inte känner till den handlandes motiv.39  
 
Att äga dygd är att ha uppnått en viss grad av ”dygdighet”. I Aristoteles efterföljd skiljer 
dygdetiken mellan den perfekta dygden och återhållsamheten (viljestyrkan). De perfekt 
dygdiga gör vad de ska utan att kämpa mot motstridiga begär medan de återhållsamma måste 
kontrollera dessa. Begreppet praktisk vishet, ofta sedd som den mest centrala bland dygder, 
kan vägleda. Den praktiska visheten är den kunskap eller förståelse som gör det möjligt för 
den ”praktiskt vise” att i varje given situation, under förutsättning att de goda avsikterna är 
avsikter att göra det rätta, just göra detta. Den praktiska visheten förutsätter livserfarenhet.40 
 
Dygdetiken har mötts av olika invändningar. En gäller tillämpningssvårigheter, att den ger 
bristande vägledning för handlandet. En annan handlar om kulturell relativism, att dygder är 
kulturspecifika. Ytterligare invändningar gäller hanteringen av dilemman när olika dygder 
pekar åt olika håll. Rättfärdigandet av olika karaktärsdrag som dygder är ett annat problem; 
men dessa problem finns även hos pliktetiken – varför vissa moralregler är korrekta – som 
hos utilitarismen – varför bara konsekvenserna är moraliskt betydelsefulla. Ett sista slag av 
invändningar baseras på viss ”situationistisk” socialpsykologi som hävdar att det helt enkelt 
inte finns sådana karaktärsdrag som dygdetiken förutsätter.41  
 
Gemenskapsaspekten på dygdetiken, gemenskapen som normerande ram för utvecklingen av 
dygder, kommenteras inte alls av Hursthaus och Pettigrove. Dock frågar de om dygdetiken 
inte kan omsättas till ”dygdpolitik”, dvs. utvecklas från moralfilosofi till politisk filosofi. De 
tvivlar dock inför denna möjlighet och sammanfattar arvet från de antika filosoferna så här: 
”But, while Plato and Aristotle can be great inspirations as far as virtue ethics is concerned, 
neither, on the face of it, are attractive sources of insight where politics is concerned. 
However, recent work suggests that Aristotelian ideas can, after all, generate a satisfyingly 
liberal political philosophy”.42 Med det senare avses bidrag av liberalen Martha Nussbaum (se 
kapitel 3). Däremot uppmärksammar de inte alls MacIntyre och Hauerwas’ antiliberala 
dygdetik.43  
 
2.2.2 Utvecklingen i relation till pliktetik 
 
Redovisningen i avsnitt 2.2.1 visar att området är komplext. Jag återkommer till det kulturellt 
relativa som ju är av betydelse för de två översättningsproblemen. Men hur förhåller sig då 
dygdetiken till sin etiska ”huvudkonkurrent”, pliktetiken, som ju kan ses som ett generellt, 

                                                        
39 Hursthaus-Pettigrove, 3. 
40 Hursthaus-Pettigrove, 4-5. 
41 Hursthaus-Pettigrove, 9-14. 
42 Hursthaus-Pettigrove, 15. 
43 Aristoteles själv målar upp en bild av hierarkiskt ordnade gemenskaper, från de mindre över koppling till den sociala 
gemenskapen till samhällsgemenskapen som beskrivs som det som styr de underliggande gemenskaperna. Se Aristoteles, 
Den nikomachiska etiken (Daidalos: Göteborg, 1967), 242-243. 
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inte kulturellt relativt, regelverk för etiken? Dorothea Frede har beskrivit nedgången för 
dygdetiken och ser pliktetiken som dess efterföljare.44 Jag följer henne. 
 
Utvecklingen fram till 1900-talet 
 
Frede tar spjärn mot MacIntyres After Virtue och problematiserar dennes dubbla tes, att 
Aristoteles dominerade under antiken och att dygdeetikens nedgång skulle bero på att den 
tidiga modernitetens filosofer var fixerade av det mänskliga förnuftet.45  
 
Aristoteles dygdetik dominerade inte under antiken då även Platon, stoikerna och epikuréerna 
uppmärksammade dygderna.46 Under medeltiden kom de aristoteliska ”världsliga” dygderna, 
rättvisa, mod, måttfullhet (tålamod) och vishet, att underordnas de teologala dygderna (också 
kallade de teologiska dygderna) tro, hopp och kärlek. För Aquino var Aristoteles antropologi 
med dess betoning av självförvärvade dygder ett slags second-best och begränsad till den 
jordiska lyckan. Aristoteles etik dominerade inte heller bland kristna; för viss kristen 
spiritualitet sågs Platons idéer i stället som mer attraktiva. Och även de som såg Aristoteles 
etik och kristen teologi som förenliga drog ofta en gräns mellan etik och kristen tro. Tron 
börjar med frälsningen som något inre som beror av den personliga relationen till Gud.47 
Exempelvis säger Filip Melanchton: ”Christ did not come on earth to teach the rules of morals 
that were known to human reason beforehand, but to release us from our sins and to send the 
Holy Spirit to those who believe in him.”48 Luthers kritik mot Aristoteles och dennes 
inflytande via den skolastiska teologin är också välkänd.49 
 
I den tidiga moderniteten kritiserades Aristoteles för att han betonade människans funktion att 
fullfölja sin natur och för åtskillnaden mellan karaktärsdygder och intellektuella dygder. Hans 
sammanvägning av etik och politik, ett republikanskt drag, var främmande för monarkister.50 
 
Och det var inte tvister mellan teologer och humanistiska filosofer som ledde till nedgången 
för aristotelisk dygdetik. I polemik med MacIntyre hänvisar Frede i stället till de olika 
katastroferna vid modernitetens ingång, de politiska och religiösa krigen. För människor som 
inte längre kunde förverkliga sin ”natur” p.g.a. ett instabilt samhälle urholkades basen för 
dygdetiken. Under senmedeltid hänvisades visserligen länge till en naturrättslig ordning med 
Gud som garant. Men denna föreställning gröptes ur av krigen och det intellektuella klimatet 
kom att präglas av osäkerhet, våld, religiösa förföljelser och politiskt förtryck.51 Frede säger: 
”If ever there had been MacIntyre’s ”shared view” of the human individual as of a wayfarer 
through life on earth to life on heaven, that view had been shattered.”52 
 
Dygderna levde visserligen kvar hos filosofer som David Hume, Adam Smith och Jean 
Jacques Rousseau. Men en tidigare enhetlig tradition löstes upp, inte genom en intellektuell 
                                                        
44 Dorothea Frede, ”The historic decline of virtue ethics” i The Cambridge companion to virtue ethics, red. Daniel C. Russel 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2013), 124-148. 
45 Frede, 126. 
46 Frede, 128. 
47 Frede, 129-131. 
48 Citerat av Frede, 131. 
49 Ett tidigt utfall av reformatorn ges i tes 50 i kritiken av skolastikerna (Martin Luther, ”Disputation against Scholastic 
Theology (1517)” i Martin Luther’s Basic Theological Writings, Third Edition, red. Timothy F. Lull and William R. Russell 
(Minneapolis, Fortress Press, 2012), 3-7: ”I korthet, hela Aristoteles förhåller sig till teologin som mörkret till ljuset. Detta 
som opposition till skolastikerna” (e ö). Nu kan Luthers kritik och beroende av skolastiken problematiseras men detta är en 
fråga som ligger utanför ramen för denna uppsats. 
50 Frede, 133-135. 
51 Frede, 136. 
52 Frede, 137. 
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fascination för den ”autonome” individen (MacIntyre) utan genom ändrade livsvillkor för 
människor.53 Fredes kritik av MacIntyre är paradoxal med tanke på hans förankring i 
marxistisk samhällsanalys med dess betoning av materiella förändringars betydelse för 
idéutvecklingen. 
 
Den dygdcentrerade moralfilosofin kom att försvagas till förmån för handlings- och 
regelcentrerade alternativ, i ett första steg fortfarande rotade i naturrätten. För Hugo Grotius 
och Nicholas Pufendorf underordnades dygderna explicita regler, med gudomligt ursprung 
men med världsligt syfte: Lagar var nödvändiga för existensen av ett samhälle med ett liv i 
fred. Dygderna gjorde människorna disponerade att lyda lagar; dygdetiken sågs som ett kitt.54 
 
Ett sista steg i dygdetikens upplösning kommer med Kant. Men han har ett kluvet förhållande 
till dygdetiken. I likhet med Hume står han i skuld till naturrätten med dess föreställningar om 
dygder: Men mot Humes åtskillnad mellan artificiella och naturliga dygder ställer den sene 
Kant (i The Metaphysics of Morals) en uppdelning mellan lagens plikter och dygdens plikter. 
”Dygder ses som en viktig del av en inre attityd i förhållande till plikten som leder till lycka, 
därför att denna attityd konstituerar sin egen perfektion och bidrar till andras lycka.”55 Här 
skiljer Kant mellan dygder som inre drivkraft bakom handlingar och plikter som något yttre.  
 
För Kant är precision möjlig endast för lagens plikter, inte för dygdens. För de senare gäller 
bara pragmatiskt kloka regler. Detta sena bidrag av Kant kring dygdernas betydelse har dock 
fått lite genomslag i förhållande till hans kategoriska imperativ i Kritiken av det praktiska 
förnuftet. På 1800-talet kom också den etiska debatten att domineras av en rationalistisk 
pliktetik i Kants efterföljd (och av utilitarismen). Dygderna blev filosofiskt sett hemlösa.56 I 
debatten kom dygder att handla om sexuell avhållsamhet vilket försvagade kopplingen mellan 
dygder och lycka. Dygd, lycka och det goda livet gled isär.57 Denna utveckling förstärktes 
under 1900-talet (se avsnitt 2.2.2.2) 
 
Frede ser det förnyade intresset för dygdetik som en reaktion på de problem som möter varje 
handlings- och regelstyrd etik vid tillämpning av lagar, val av lagstiftningsprinciper och när 
människor ska förhålla sig till lagar. Hon frågar: ”Om man ska lyda lagar utan konstant 
övervakning, ska man inte göra det utifrån en förväntan att lagar tjänar ”människan som hen 
skulle vara om hen förverkligade sin väsentliga natur”, i ett samhälle som syftar till fred och 
välstånd för sina medborgare?”58 Bakom hennes fråga ligger föreställningar om människans 
och samhällets natur och att dessa skulle ha en viss riktning. Samtidigt omöjliggör 
pluralismen i det moderna massamhället tankar på en gemensam mänsklig natur, på ett gott 
liv i enlighet med denna gemensamma natur och på ett samhälle där detta är möjligt.59 Här 
formulerar Frede ett till synes svårrealiserbart etiskt ideal. 
 
 
 
 
 
 

                                                        
53 Frede, 137-138. 
54 Frede, 139-140. 
55 Frede, 141 (egen översättning av Fredes text). 
56 Frede, 141. 
57 Frede, 142. 
58 Frede, 143-144 (egen översättning). 
59 Frede, 145. 
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Utvecklingen under 1900-talet  
 
Timothy Chapell behandlar dygdetikens utveckling under 1900-talet, särskilt bidragen från 
Elisabeth Anscombe och Philippa Foot, och kompletterar därmed Fredes beskrivning.60  
 
Före Anscombes och Foots bidrag hade begreppet moral alltså kommit att ges en annan 
innebörd än den hos Platon och Aristoteles. De antika filosoferna fokuserade på det centrala 
begreppet ethike arete som handlar om karaktärsexcellens och inte om moralisk dygd. Där 
dessa finns inget specifikt moraliskt krav på handlandet, utan fokus var istället på vilka krav 
dispositioner som rättvisa, tålamod och mod ställde på handlandet.61 Inte heller Kant eller 
utilitaristerna frågade efter villkoren för moraliskt rätt handlande.62  
 
Moral som självständigt begrepp dyker i först upp i det senmoderna genom G.E. Moore och 
dennes betoning av begreppsdefinitioner som filosofins centrala bidrag. För Moore var 
moraliska begrepp inte möjliga att reducera till icke-moraliska (naturliga begrepp). Den 
logiska positivismens starka gränsdragning mellan fakta och värderingar förstärkte detta: De 
värderingar som i alla fall Moore såg som en aspekt av en enskild mystisk egenskap hos det 
goda förvandlades hos Ayer enbart till en attityd av godkännande eller fördömande utan några 
referenser till ett objektivt gott. Slutpunkten i denna utveckling ges av Hares tal om universell 
preskriptivism – ett ”böra” som inte säger något om världen utan som bara förkroppsligar 
talarens preferenser.63 Kopplingen mellan etik och ontologi upphör, ”börat” frigörs från 
”varat”. Och därmed kopplingen mellan etik och föreställningar om naturliga lagar.  
 
Mot uppluckringen av etikens grunder ställde Anscombe en moralfilosofi grundad i 
psykologisk filosofi; i polemik mot Moore och Ayer ansåg hon det meningslöst att försöka 
fixera innebörden av moral, böra och goda som isolerade begrepp. I nietzscheansk anda ser 
hon genealogin, dvs. ursprunget för moraliska begrepp, som viktig, exempelvis plikt som 
härledd från den judisk-kristna lagetiken där det inte finns tidlösa plikter. Anscombe ville 
utmönstra begrepp som handling, intention, nöje och behov och ersätta dem med dygd. Och 
den psykologiska filosofin ses som ett (nödvändigt) stöd för etiken därför att den kan hantera 
den nödvändiga mångfalden av begrepp.64 Under Anscombes psykologiska filosofi finns 
alltså föreställningar om mänsklig, av biologi eller historia bestämd natur, och i förlängningen 
tankar på ett telos. 
 
Foot kompletterar Anscombe genom att kritisera Hare och den universella preskriptivismen 
som anses tom med sin subjektiva grund för en moral som bara sägs handla om enskildas 
preferenser. Moralen måste i stället kopplas till föreställningar om mänskligt välmående och 
om vad som är skadligt för människor.65 Här förläggs alltså återigen grunden för 
föreställningar om gott och ont utanför individerna och deras preferenser. 
 
Efter Anscombe och Foot har frontlinjen kommit att gå mellan moraliska irrealister, som i 
den logiska positivismens anda gjort moralen till tidlöst värdebegrepp frikopplat från fakta 
och verklighet, och moraliska realister som vill koppla samman det naturliga och det etiska. 
Efter Anscombes och Foots avvisande av en tidlös, ohistorisk och icke-naturalistisk etik har 

                                                        
60 Timothy Chapell, ”Virtue ethics in the twentieth century.” i The Cambridge companion to virtue ethics, redigerad av 
Daniel C. Russel (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), 149-171. 
61 Chapell, 151. 
62 Chapell, 152. 
63 Chapell, 153-154. 
64 Chapell, 155-157. 
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enligt Chapell inga särskilda framsteg noterats för lösa upp denna frontlinje.66 Kristna 
dygdetiker återfinns rimligtvis bland de moraliska realisterna även om natur och uppenbarelse 
som etisk grund kan balanseras på olika sätt. Jag återkommer till detta i avsnitt 2.2.4. 
 
2.2.3 Den kristna dygdetiken 
 
Jean Porter behandlar den specifikt kristna dygdetikens utveckling.67 I likhet med Frede 
noterar hon hur naturrättsligt orienterade filosofer som Grotius skapade en stark dikotomi 
mellan dygd och lag, en dikotomi som var främmande, för antikt tänkande och medeltida 
skolastiker men även för Luthers och andra reformatorers vändning från dygdetiken. Det var 
svårt att inordna moderniteten i det gamla schemat av dygder och laster.68  
 
Friedrich Schleiermacher var betydelsefull för den teologiska dygdetiken dels indirekt genom 
inflytandet från hans övergripande teologi (talet om absolut beroende) där dygder ses om en 
kristen disposition, dels direkt genom hans etiska tal om det högsta goda, plikten och dygden: 
Dygden är en kapacitet som gör att individen kan förstå och handla utifrån den moraliska 
lagens implikationer. Schleiermacher omformulerar också de klassiska kardinaldygderna.69 
 
I början av 1900-talet sågs inte dygdetiken som särskilt viktig, varken bland katoliker, som 
fortsatte att arbeta med frågor kring naturlig lag, eller bland protestanter där exempelvis 
Barths ortodoxi avvisade liberala evangelikaler som Edwards. Men dygdetiska element har 
återkommit. Ett katolskt spår finns hos Bernard Häring som i Aquinos anda lyft fram de 
teologala dygderna som de principer genom vilka nåden blir aktiv.70  
 
Men Porter lyfter fram det primärt filosofiska spår som formulerats av Anscombe, Foot och 
Iris Murdoch och som blivit känt genom MacIntyre.  På detta följer Hauerwas och andra 
protestantiska teologer. Men det augustinskt-thomistiska alternativet (MacIntyre) och 
Hauerwas kommunitära alternativ är enligt Porter inte de enda dygdetiska alternativen, dock 
utan att exemplifiera alternativen. Och av de teologer som i dag vänder sig till dygdetiken ser 
vissa en klar skillnad mellan dygdetik och regeletik. För andra är dygdeetiken en ram för 
reflektion om kunskap, vilja och passioner i det moraliska livet utan att de därför drar en 
skarp gräns mellan dygd- och pliktetik. Den kristna dygdtraditionen erbjuder många ännu inte 
exploaterade möjligheter för den teologiska etiken.71 Frågan om dygdetik som komplement 
eller ersättning för pliktetiken lever alltså kvar i dag även om tolkningarna varierar. 
 
2.2.4 Naturlig-lag-etiken 
 
Dygdetikens koppling till gemenskaper men också till föreställningar om att människors 
handlande styrs av deras personliga utveckling väcker naturligtvis frågor om huruvida 
människor och samhällen har en viss ”natur” och att denna ”natur” utvecklas på ett visst sätt: 
Teleologiska frågor om målet för mänsklig och samhällelig utveckling blir därmed aktuella.  
 
Själva idén att det finns natur och mål för människa och samhälle har starkts kritiserats under 
moderniteten. För filosofiska traditioner som betonar människors autonomi, existentialismen 
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som det mest tydliga exemplet, är tanken att människan har en essens, antingen ontologiskt 
eller moraliskt tolkad, mycket främmande. Teleologiska föreställningar kan också kritiseras 
när de fått prägla analyser av samhällets och historiens utveckling: Tankar om historiens mål 
och om olika framtida idealtillstånd, med olika politisk färgning, är problematiska därför att 
de binder mänskligt och politiskt handlande och därför att de leder, och har lett, till förtryck 
av olika slag. 1900-talets totalitära regimer avskräcker. 
 
En etik grundad i föreställningar om vad som är naturligt, det som kallas naturlig-lag-etik, är 
intressant vid en diskussion av förhållandet mellan regler och dygder, men också för 
förhållandet mellan allmän och partikulär (gemenskaps-) etik. Vissa grundläggande frågor 
kring naturlig-lag-etik behandlas av Mark C. Murphy som jag följer här.72 
 
Naturlig-lag-etik är ett delområde av naturlig-lag-teori som också omfattar politiska, 
civilrättsliga och religiösa moralteorier. Inom det etiska området kan begreppet avgränsas på 
olika sätt, från breda avgränsningar som omfattar moralteorier rotade i moralisk realism, där 
moraliska anspråk ses som bokstavligen sanna, till mer snäva som bara omfattar en speciell 
form av aristotelisk teleologi.73 
 
För Murphy är Aquino en central representant för naturlig-lag-etik och betonar två särdrag 
hos denne. Aquino ser Gud som givare av den naturliga lagen och därmed som en del av den 
allmänna gudomliga försynen, men också människan som mottagare av denna lag, en lag som 
bärare av principer om praktisk rationalitet.74 Naturlig-lag-etik a la Aquino vilar alltså på två 
ben, gudomlig försyn och praktisk rationalitet. 
 
Murphy ser Aquinos syn, med dess två grundläggande drag, som paradigmatisk, ja t o m 
normerande för en naturlig-lag-hållning. Då hamnar viss metafysik och viss moralfilosofi 
utanför. Metafysiskt utesluts ateism (utan Gud ingen gudomlig försyn), deism (med en Gud 
utan intresse för människor) och agnosticism (frågan om Guds existens undviks). 
Moralfilosofiskt är paradigmet oförenlig med nihilism (förnekande av värden) men även med 
relativism (värden beroende av aktuell gemenskap) och konventionalism (värden bara 
konvention). Men även en allmän värdeskepticism utesluts därför att paradigmet hävdar att 
det finns det som är gott och att detta goda är möjligt för alla människor att få kunskap om.75  
 
Aquinos naturliga-lag-etik kan inte på något enkelt sätt relateras till utilitarism och pliktetik. I 
föreställningen om att det rätta ska baseras på att något gott existerar förenar sig Aquino med 
utilitaristerna. Samtidigt avvisas de senares anspråk att det rätta uppnås genom maximering av 
det goda därför att handlingar kan misslyckas exempelvis p.g.a. dåliga intentioner. Men även i 
förhållande till Aristoteles har Aquino en kluven hållning. Han erkänner att dygder alltid 
krävs i olika valsituationer men förnekar det som vanligen tillskrivs Aristoteles, nämligen att 
det inte finns några universellt sanna rättighetsprinciper. Naturlig-lag-etik förkastar en 
renodlad partikularism.76 Här framstår naturlig-lag-etik a la Aquino som en form av svag 
dygdetik genom koppling till vissa allmänna rättighetsbaserade regler. 
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Den paradigmatiska naturliga-lag-synen (och dess etik) innebär alltså i sammanfattning att (1) 
den naturliga lagen ges av Gud, (2) denna lag har en naturlig auktoritet över alla människor 
och (3) kan lära kännas av alla människor. Vidare hävdar paradigmet (4) att det goda går före 
det rätta, (5) att ett rätt handlande är sådant handlande som svarar på ett rätt sätt på det goda, 
(6) att ett handlande på olika sätt kan vara felaktigt i förhållande till det goda och (7) att en del 
av dessa sätt kan formuleras som allmänna regler.77 
 
Relationen mellan naturlig-lag-etik, i Murphys tolkning med hans normerande formulering, 
och dygdetik och pliktetik är komplicerad. Med betoningen av att det finns något gott ges ett 
självklart utrymme för dygdetiken. Samtidigt markeras att den naturliga lagen har en allmän 
räckvidd där reglers och handlingars beroende av partikulära gemenskaper i stort sett 
förnekas. Här ligger det nära till hands att se dygder och dygdetik som komplement, låt vara 
nödvändiga sådana, till naturligt givna regler och pliktetik. Jag återkommer frågan i avsnitt 
2.3, särskilt i anslutning till teserna 1, 3 och 4. 
 
En central del hos Murphys tolkning av naturlig-lag-etiken, med dess rötter hos Aquino, är 
dess teocentriska karaktär, där den naturliga lagen antas given av Gud. Det väcker frågan om 
naturlig lag och etik kan utformas sekulärt där det som är naturligt har en immanent grund 
utan förankring i transcendenta fenomen. Den frågan ligger dock utanför denna uppsats. 
 
2.3  Etiska och ecklesiologiska premisser, polariteter och idealtyper 
 
Jag arbetar i detta avsnitt fram en typologi för dygdetik och ecklesiologi som utgör ett raster 
vid analysen i kapitel 3-6. Jag formulerar fem teser med förklarande definitioner som kopplas 
samman med arbetsfrågor och dilemman. 
 
2.3.1 Fem teser kring dygdetik 
 
Som en allmän förutsättning gäller att dygdetik är en gemenskapsetik i det att enskilda 
människors dygder växer fram, normeras, i en gemenskap. Genom kopplingen till en särskild 
gemenskap avgränsas de människor som inte tillhör gemenskapen. Därför är dygdetiken inte 
allmänt tillämplig, även om enskilda dygdeetiker eller dygdeetiska traditioner kan ha 
universalistiska anspråk. 
 
Tes 1: Dygdetik kan vara stark eller svag beroende på om den är ett alternativ eller ett 
komplement till pliktetiken. För den svaga dygdetiken, dygdetik som komplement till 
pliktetik, kan genom den pliktetiska kopplingen gälla viss etisk allmängiltighet. 
 
Här skiljer jag mellan olika slag av dygdetik beroende på dess relation till ett av de etiska 
huvudalternativen, pliktetiken. Dygdetiken kan ses antingen som ett alternativ eller som ett 
komplement till pliktetiken. Jag benämner den alternativa dygdetiken stark dygdeetik medan 
den svaga dygdetiken är ett komplement till pliktetiken. 
 
Medan dygdetiken genom kopplingen till en gemenskap är partikularistisk är pliktetiken mer 
allmän; dess regler avses vara generellt tillämpliga. Detta anspråk ifrågasätts visserligen av 
exempelvis MacIntyre i kritiken av moderniteten där han betonar att all moral är knuten till en 
eller annan tradition och där även moderniteten trots universella anspråk ses som en tradition 
(avsnitt 3.2.2). Men det är ändå rimligt att se ”tjocka” dygder som mer partikulära än ”tunna” 
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regler; dygderna behöver ju inte, och har i normalfallet inte, samma stöd som reglerna. Jag 
återkommer i avsnitt 3.1 till tjocka värderingar (dygder) och tunna värden.78 
 
Förhållandet mellan dygdetik och regeletik kan ses som en etisk analogi till den ontologiska 
dualism som beskrivs av Martin Buber i dennes Jag och Du. Buber ställer det djupa Jag-Du-
förhållandet, det relationella mötet med medmänniskan (eller Gud), mot det ytliga Jag-Det-
förhållandet, de distanserade objektsrelationen till andra människor. Dualismen hos Buber 
ställer det svårbeskrivna omedelbara Jag-Du-mötet mot det beskrivbara ”medelbara” Jag-Det-
förhållandet. För Buber är detta en mystisk tragik där den beskrivbara Det-världen sägs 
expandera på svårbeskrivbara Jag-Du-världens bekostnad.79 Analogin till förhållandet mellan 
beskrivbara, och därmed kommunicerbara (medelbara), regler och de svårbeskrivna och 
svårförmedlade dygderna är uppenbar, liksom till MacIntyres och andra dygdetikers 
modernismkritik. 
 
Med uppmärksamhet på dygdetik är det naturligt att skilja mellan en stark och en svag sådan 
och hur denna relateras till pliktetiken (alternativ eller komplement). Som en allmän 
förutsättning ligger då att en stark pliktetik – regler är helt tillräckliga – inte är ett möjligt 
alternativ. En referens kan göras till juridiken där förhållandet mellan lagar och praxis 
visserligen varierar mellan olika samhällen (exempelvis brittisk rätt som mer praxisstyrd än 
svensk rätt) men där det är svårt att föreställa sig ett rättssystem som bara vilar på lagregler. 
Ett sådant skulle ställa för stora krav på information och fantasi hos lagstiftarna som då skulle 
tvingas förutse alla tänkbara situationer. 
 
Tes 2: En dygdetik kan vara antingen sekulär eller kristen. Den sekulära dygdetiken saknar 
referenser till någon form av transcendentalt subjekt, Gud, av betydelse för etikens innebörd 
medan sådana referenser gäller för den kristna dygdetiken. Den kristna dygdetiken med dess 
referens till ett transcendalt hopp har en eskatologisk dimension. 
 
Jag skiljer här mellan sekulär och kristen dygdetik. Med transcendentalt subjekt avses ett 
subjekt som antas ha en självständig existens (metafysisk realism) och/eller är något vi inte 
kan veta något om (epistemologisk idealism). Den kristna dygdetiken refererar till ett 
transcendentalt subjekt, Gud. Jag återkommer till frågan om relationen mellan naturlig och 
uppenbarad teologi i tes 3.  
 
Genom referensen till ett transcendentalt subjekt har den kristna dygdetiken en eskatologisk 
dimension. Det finns också sekulära dygdetiska traditioner med skenbart eskatologiska inslag 
i form av sekulära utopier (vissa former av marxism). I den kristna dygdetiken får den för 
dygdetiken konstitutiva teleologin stöd av ett transcendentalt hopp och genom dess eskatologi 
tillgodoses också ett behov av transcendental helighet, de ”tunna ställen” som exempelvis 
Marcus Borg refererat till.80 
 
Det är svårt att dra en skarp gräns mellan sekulär och kristen dygdetik genom att bara 
uppmärksamma explicita referenser till ett transcendentalt begrepp. Fenomenologiskt 
orienterad teologisk etik som den hos K. E. Lögstrup, med hans inspiration från Grundtvig 
                                                        
78 Att pliktetiken ses som mer allmän än dygdetiken med dess förankring i gemenskaper innebär inte att pliktetik inte skulle 
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(”människa först och sedan kristen”), och med dess utgångspunkt i ett, skenbart sekulärt, 
radikalt etiskt krav utgör en komplikation. 81 Enkla språkliga referenser till ett transcendentalt 
subjekt kan alltså leda tanken fel.  
 
Jag drar gränsen mellan sekulär och kristen dygdetik utan att hänvisa till innehållsfrågor som 
vilka dygder som ska ses som sekulära eller som kristna (teologala). En vanlig gräns är annars 
att se de fyra klassiska kardinaldygderna vishet, rättvisa, tålamod och mod som sekulära och 
de tre teologala dygderna tro, hopp och kärlek som kristna. Dock finns hoppet med som 
indirekt gränsmarkör genom att beskrivningen av den kristna dygdetikens refererar till ett 
transcendentalt hopp. 
 
Tes 3: Den kristna dygdetiken har två alternativa grunder, antingen i naturlig teologi eller 
uppenbarad teologi. Grunderna kan vara varandra uteslutande eller varandras komplement. 
 
Denna tes ansluter till vad jag i avsnitt 2.1.1 sagt om etikens relation till dels andra teologiska 
arbetsfält som kristologi mm, dels sekulärt vetande av olika slag. Det finns en stark 
korrelation mellan naturlig (förnuftsbaserad) teologi och olika former av sekulärt vetande. 
Men det finns också en stark korrelation mellan uppenbarelseteologi och en dygdetik nära 
kopplad till exempelvis kristologin. Detta utesluter dock inte att naturlig-lag-etik, som bygger 
på naturlig teologi, kan innehålla föreställningar om dygder (avsnitt 2.2.4). 
 
Här hävdar jag bara att en kristen dygdetik, eller kristen etik över huvud taget, i varierande 
grad måste vara grundad i antingen naturlig eller uppenbarad teologi. Däremot är naturligtvis 
inte all etik grundad på naturlig teologi nödvändigtvis kristen. Naturlig teologi, och etik som 
är grundad på denna, kan ju tvärtom sägas syfta till att attrahera personer utan kristna 
övertygelser men som kan godta de förnuftsmässiga grunderna för naturlig teologi och etik. 
 
Att kristen dygdetik kan grundas antingen i naturlig teologi eller i uppenbarelseteologi väcker 
frågan om en kristen dygdetik kan vara rotad enbart i naturlig teologi.  Detta verkar ju strida 
mot tes 2 om att kristen dygdetik måste innehålla referens till ett transcendentalt subjekt. Den 
fjärde tesen ger ett möjligt svar. 
 
Tes 4: En kristen dygdetik som uteslutande bygger på naturlig teologi är en antropocentrisk 
kristen dygdeetik. Denna utmärks av en stark korrelation med sekulär antropologi och 
sociologi. En kristen dygdetik som uteslutande bygger på uppenbarad teologi är en teocentrisk 
kristen dygdetik. Denna utmärks av en stark kontrast till sekulär antropologi och sociologi. 
 
Här definieras först en extremvariant av kristen dygdetik, den antropocentriska, som 
uteslutande bygger på naturlig teologi. Detta alternativ, och dess motsats, den teocentriska, 
har hämtats från James Gustafsons plädering för en teocentrisk etik.82 Till skillnad från 
Gustafson anser jag visserligen att den antropocentriska dygdetiken utmärks av en stark 
korrelation med sekulärt vetande. Antitesen till den antropocentriska dygdetiken utgörs av en 
teocentrisk sådan som uteslutande bygger på uppenbarelseteologi och som utmärks av en 
stark motsättning till sekulär kunskap. 
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Såväl antropocentrisk som teocentrisk dygdetik ska ses som idealtyper. De har knappast 
någon faktisk motsvarighet hos kristna dygdetiker eller företräds av kristna etiker 
överhuvudtaget: En antropocentrisk kristen dygdetik med dess ensidiga beroende av naturlig 
teologi och med den tillkommande egenskapen att inte innehålla några referenser till ett 
transcendentalt subjekt (tes 2) förefaller vara icke-existerande.  
 
Hur är det då med den teocentriska dygdetiken och dess ensidiga bas i uppenbarelseteologi? 
Även den saknar företrädare genom avvisandet av alla förnuftsmässiga grunder för kristen tro 
och etik. Karl Barth är annars den teolog som ligger närmast idealtypen bland annat genom 
sitt starka avståndstagande till alla former av korrelationsteologi. 
 
Så långt olika former av dygdetik och särskilt kristna former av dygdeetik. Men den kristna 
dygdetiken som gemenskapsetik har också en ecklesiologisk dimension: För kristna 
dygdetiker är kyrkan (kyrkorna) det polis, eller de olika poli, som kan normera den kristna 
människan. Jag säger medvetet ”kan” därför att kyrkans självständiga roll för denna 
normering kan problematiseras och har också problematiserats.  Detta ger en femte tes. 
 
Tes 5: Kyrkan som normerande dygdetisk polis kan antingen vara en antropocentrisk kyrka 
eller en teocentrisk kyrka. Den antropocentriska kyrkan riskerar indefiniering, att underordnas 
samhället/världen. Den teocentriska kyrkan riskerar utdefiniering, att ställas utanför 
samhället/världen. 
 
Det finns klara paralleller mellan kristen dygdetik och kyrkosyn då båda två ligger på skalor 
mellan en antropocentrisk pol och en teocentrisk pol. Den antropocentriska kyrkan är liksom 
sin dygdetiska motsvarighet korrelerad med sekulär antropologi och sekulärt vetande och 
därför lättare att integrera med det omkringliggande samhället. Den teocentriska kyrkan, 
däremot, står som normerande gemenskap i kontrast till detta samhälle. 
 
2.3.2 Idealtypiska polariteter och de tre dilemmana 
 
Baserat på de fem teserna sammanfattar jag i tabellen olika slag av idealtypisk dygdetik och 
ecklesiologi, nämligen 
 
Olika sekulära dygdetiker 
(tes 1) 

Svag sekulär dygdetik Stark sekulär dygdetik 

Sekulär eller kristen dygdetik 
(tes 2) 

Sekulär dygdetik (refererar ej 
till transcendent subjekt) 

Kristen dygdetik (refererar 
till transcendent subjekt) 

Grund för kristen dygdetik 
(tes 3) 

Naturlig teologi Uppenbarelseteologi 

Olika kristen dygdetik (tes 4) Antropocentrisk dygdetik Teocentrisk dygdetik 
Olika ecklesiologier (tes 5) Antropocentrisk kyrka Teocentrisk kyrka 
 
Idealtyper utgör teoretiska motpoler som inte behöver finnas företrädda bland dygdetiker. 
Men de olika polariteterna är till hjälp när teologerna ska karakteriseras i kapitel 3-5 och vid 
beskrivningen av hur de behandlar de tre dilemmana bakom mina arbetsfrågor.  
 
Det första dilemmat, svårigheten att översätta det dygdetiska programmet oavsett specifika 
utmaningar för just kristen dygdetik, illustreras i tabellen på raden för olika sekulära 
dygdetiker genom spänningen mellan svag och stark sekulär dygdetik: Ju starkare dygdetiken 
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är, desto större är svårigheten att översätta och motsatsvis, ju svagare dygdetiken är, desto 
lättare att översätta. I kapitel 3 behandlar jag hur MacIntyre och Hauerwas förhåller sig till 
dess dessa spänningar. 
 
Det andra dilemmat, de specifika utmaningarna för den kristna dygdetiken, finns på tabellens 
fjärde rad, där, analogt med vad som gäller för den sekulära dygdetiken, det är lättare att 
översätta den antropocentriska dygdetiken än den teocentriska. I kapitel 4 analyserar jag i 
vilken utsträckning de tre teologerna är att se som antropocentriska eller teocentriska 
dygdetiker vilket har att göra med om deras underliggande teologi domineras av naturlig 
(”förnuftig”) teologi eller av uppenbarad teologi (tes 3). 
 
Slutligen finns på tabellens sista rad det tredje dilemmat, där risken för indefiniering i 
samhället/världen, där kyrkans normering tonar bort, ställs mot risken för utdefiniering, där 
normerna förkunnas men utan att få genomslag.  
 
Liksom för de dygdetiska alternativen är den antropocentriska kyrkan mer korrelerad med 
samhället än den teocentriska kyrkan. Detta innebär dock inte att präglingen av sekulär 
antropologi behöver vara stark i den meningen att faktiska mänskliga och sociala 
förhållandena skulle vara en utgångspunkt: Kyrkosynen kan i stället bygga på en abstrakt 
antropologi. Jag återkommer till detta i kapitel 5 där jag söker efter den (implicita) 
kyrkosynen hos de tre teologerna. 
 
Genom de fem teserna har jag preciserat den dygdetiska och ecklesiologiska analysram jag 
använder vid behandlingen i kapitel 3-5 av de olika dilemmana.83 
 
  

                                                        
83 Som en underström finns en sjätte tes av teologiskt-metodiskt slag. Den gäller eskatologins roll för etik och ecklesiologi. 
Jag ser eskatologin som ett kitt som förenar (dygd-)etik och ecklesiologi – utan eskatologi separeras och sekulariseras de 
båda: Etik, ecklesiologi och eskatologi, men störst av alla är eskatologin! Eller som det står i Hebréerbrevet (3:6): ”Och hans 
hus är vi, så länge vi behåller den frimodighet och stolthet som vårt hopp ges oss”. Här grundas frimodigheten och stoltheten 
i det teologala hoppet. En teleologisk teologi med teologala dygder. Detta är förstås en tes som ligger bortom uppsatsens 
problem. Sambandet mellan dygder och eskatologi med dess koppling till föreställningar om odödlighet beskrivs av Ivan, en 
av bröderna Karamazov i Dostojevskijs roman, så här: ”Det finns ingen dygd, om det inte finns någon odödlighet”. För Ivan 
är en sekulär dygdetik en skvader. 
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3  Att översätta dygdetik inom det sekulära  
 
3.1 Tjocka och tunna värderingar, makt och traditioner  
 
Jag behandlar i detta kapitel det första översättningsproblem, det första dilemma, som varje 
dygdetiskt präglad teolog eller filosof ställs inför, hur de värderingar som är präglade av och 
samspelar med den egna traditionen ska göras begripliga, ”förkunnas” för människor utanför 
denna tradition. I detta kapitel handlar det om det sekulära dilemmat. 
 
Det sekulära dilemmat gäller spänningen mellan stark och svag sekulär dygdetik, där den 
starka utmärks av att vara en ersättning för pliktetik medan den svaga dygdetiken är ett 
komplement till pliktetiken: Ju starkare dygdetik, desto större är svårigheten att översätta och 
motsatsvis, ju svagare dygdetik, desto lättare att översätta. Det handlar om tes 2 i avsnitt 2.2. 
 
Jag ska här behandla hur MacIntyre och Hauerwas förhåller sig till spänningen mellan stark 
och svag dygdetik. Däremot uppmärksammar jag inte Healy eftersom han inte särskilt 
behandlar det sekulära översättningsproblemet. 
  
Eftersom varje dygdetik är knuten till en viss tradition handlar dygder om de värden som är 
förhärskande i denna tradition. Frågan är hur dessa traditionspräglade värderingar förhåller sig 
till det omkringliggande samhället med dess gemensamma regler. Här har begreppen ”tjocka” 
och ”tunna” värderingar myntats (avsnitt 1.1). Översättningsproblemet, dilemmat, kan sägas 
gälla förhållandet mellan en viss traditions tjocka värderingar (förkroppsligade i dygder) och 
det omkringliggande samhällets tunna värden (formulerade i regler). I fortsättningen 
benämner jag de tjocka värderingarna som just värderingar medan de tunna värderingarna 
benämns värden. 
 
De tunna värdena är den pliktetik som de olika traditionernas dygdeetik, de tjocka 
värderingarna, ska förhålla sig till. Men vad är då förhållandet mellan tunt och tjockt? Är 
exempelvis de tjocka värderingarna primära i förhållande till de tunna värdena eller ser 
relationen ut på något annat sätt? Hur ser antropologin ut? Finns en underliggande natur? 
 
Walzer hävdar ett primat för tjocka värderingar i förhållande till tunna värden.84 Värderingar 
har alltid sitt ursprung i det partikulära. Människan ses också som (bara) socialt och historiskt 
bestämd av denna partikulära gemenskap (Walzer talar om stam). Men samtidigt instämmer 
han i Georg Orwells tal om det bakom varje tjock man finns en tunn man.85 Bakom varje 
tjock värdering hos faktiska människor (och grupper av sådana) skulle då finnas ett tunt värde 
av något slag. Här får de allmänna, tunnare, värdena ett primat, alltså den omvända tesen.  
 
Omsvängningen hos Walzer signalerar en oklarhet kring den grundläggande antropologin, 
kring det som konstituerar en människa. I en diskussion kring människans själv erkänner 
också Walzer att det inte finns någon ett-till-ett-motsvarighet mellan tjocka själv och tjocka 
samhällen.86 I grunden finns alltså en obestämdhet kring det som konstituerar en människa – 
självets uppkomst och reproduktion är för Walzer ett mysterium. 
 

                                                        
84 Walzer, 7. 
85 Walzer, xi. 
86 Walzer, 98-101. 
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Nu kan det i ett och samma samhälle – med vissa tunna värden – finnas flera traditioner med 
sina specifika tjocka värderingar. Olika uppsättningar tjocka värderingar konkurrerar alltså 
med varandra i det sekulära och inte bara med den senares ”tunna” värden.  
 
Men hur universell är den sekulära universalismen? Som framgår senare i detta kapitel hävdar 
ju MacIntyre att det som framställs som universalistiskt, särskilt av det ”universellas” egna 
förespråkare, i själva verket är uttryck för en partikulär tradition, för partikulära intressen. 
Samma tanke återfinns hos Hauerwas i hans kritik av den liberala moderniteten. 
 
MacIntyres och Hauerwas’ kritik av det universalistiska anspråket hos modernitetens 
förespråkare och tesen att denna modernitet avspeglar partikularistiska intressen väcker några 
allmänna frågor.87  
 
En fråga rör relationen mellan makt och verklighetsbeskrivningar. För den som likt MacIntyre 
är öppen för en marxistisk samhällsanalys handlar detta om sambandet mellan ekonomiska 
och sociala förhållanden hos olika grupper (klasser) i samhället och de tankesätt som 
dominerar i dessa grupper. I den marxistiska diskussionen om ideologibegreppet finns tankar 
om ”falskt” och ”sant” medvetande, att det skulle finnas klass/intressebestämda falska och 
sanna beskrivningar av en och samma verklighet.88  
 
Frågor om falskt och sant medvetande, särskilt ”svaren” på dem, ligger långt bortom 
uppsatsens gränser men rymmer en fråga av bäring på mitt problem, nämligen grunden för 
föreställningar med universalistiska anspråk över huvud taget. Kan sådana föreställningar 
baseras på något annat än mer eller mindre tillfälliga språkliga överenskommelser inom 
ramen för ett rimligt brett definierat samhälle, från nation till ett bredare, organisatoriskt 
definierat, världssamfund (FN)? Eller kan de grundas i tanken på en viss allmän, gemensam, 
natur hos alla människor?  
 
Detta för oss tillbaka till naturlig-lag-etiken (se 2.2.4). Eftersom jag bara behandlar det 
sekulära översättningsproblemet blir frågan om det finns en ”naturlig” sekulär etik – till 
skillnad från den paradigmatiskt naturliga-lag-etiken hos Aquino med dennes grundläggande 
premiss om Gud som garant för etiken. Eller för att återknyta till Walzers referens till Orwell: 
Kan det finnas tunna män bakom de tjocka i en sekulär värld?  
 
Jag erinrar om att jag ställer frågor ”utifrån” till MacIntyre och Hauerwas och att dessa själva 
inte nödvändigtvis har ställt dessa frågor (jämför 1.2). I sökandet efter svar får jag därför vara 
öppen för att de två tar upp frågorna på ett implicit sätt och att de också kan skilja sig åt i 
denna implicita behandling. 
 
Jag behandlar i tur och ordning ”svaren” från MacIntyre och Hauerwas. 
 
 
 
 

                                                        
87 Själva föreställningen om en homogen modernitet och kritiken av denna problematiseras av Joas när han talar om en 
modernitetens fetischering och kritiserar såväl ett marxistiskt som ett moderniseringsteoretiskt arv som enligt honom 
blockerar en en djupare förståelse av vad han kallar den kontingenta (en utveckling av Taylors ”valproblematik”) förståelsen 
av exempelvis trosföreställningar (Joas, 93-100). 
88 En klassisk text i marxistisk tradition ges av Georg Lukács, Historia och klassmedvetande (Stockholm: Bo Cavefors 
Bokförlag, 1968, tyskt original Geschichte und Klassenbewusstsein, 1922). 
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3.2 MacIntyre om konkurrens mellan traditioner 
 
3.2.1 En dygdetisk moralfilosof 
 
Alasdair MacIntyres etiska analys präglas av samspelet mellan etik och social organisation (i 
sitt tidiga akademiska liv innehade han en professur i sociologi) och han förenar en kristen 
trostolkning med en marxistisk samhällsanalys där han dock tar avstånd från marxismens 
moralfilosofi. Han uppmärksammar en gemenskapsaspekt hos de båda traditionerna när han 
så tidigt som 1968 säger: ”I envisage the beliefs of both Christians and Marxists as essentially 
the beliefs of organizations”.89 MacIntyre tolkar alltså idéer, däribland etiska sådana, i relation 
till sociala organisationer, traditioner med en historia.  
 
Fortsättningsvis följer jag i min analys av MacIntyre, med vissa undantag, hans tre olika 
huvudarbeten i kronologisk ordning, alltså After Virtue följt av Whose Justice? Which 
Rationality och, slutligen, Three Rival Versions. 
 
För sitt etiska förslag i After Virtue har MacIntyre två ingångar, (1) att det bara är möjligt att 
förstå den dominerande moraliska kulturen i moderniteteten från en utsiktspunkt utanför 
denna kultur och (2) att det finns en spänning i denna modernitet mellan föreställningar om ett 
slags gemensam moralisk standard, torftigheten i argumenten för denna standard och 
diskussionens intensitet som antyder frånvaro av sådan samstämmighet. För honom 
representerar Aristoteles den externa utsiktspunkten men där han ser Aquino som en bättre 
aristotelian än Aristoteles själv.90 Jag återkommer MacIntyres syn på modernitetens 
spänningar. 
 
MacIntyre har kritiserats för att vara nostalgisk, relativist och kommunitarisk. Men själv anser 
han sig läsa Aristoteles utifrån moderniteten vars problem just inrymmer nostalgi med 
fantomsmärtor från tidigare idéer. Mot anklagelsen för relativism ställer han traditioners 
öppenhet, visserligen med anspråk på sanning för centrala teser men där det krävs sunda 
argument. Till försvar för kommunitarism hävdar han nödvändigheten av gemenskaper 
formade av individer med en delad (gemensam) syn på det goda: Utan en delad syn kan inte 
det mänskligt goda uppnås.91 Talet om det goda, särskilt ett slutligt mänskligt gott, visar på en 
föreställning hos MacIntyre på något naturgivet.  
 
3.2.2 Utgångsläget med olika traditioner 
 
För att förstå MacIntyres hantering av översättningsproblemet kan man utgå från hans 
beskrivning av det filosofiska debattläget när After Virtue publicerades. Då rådde en allmän 
oenighet i moralfilosofiska frågor där det inte var möjligt att på ett rationellt sätt säkra någon 
enighet. Konkurrerande positioner var, analyserade var för sig, logiskt sammanhängande; 
oenigheten berodde i stället på skilda utgångspunkter. Samtidigt formulerades argumenten för 
olika positioner på ett opersonligt sätt med opersonliga kriterier: För MacIntyre indikerar 
denna opersonliga karaktär hos argumenteringen just universalistiska anspråk i konkurrens 
men utan dialog mellan positionerna.92  
 

                                                        
89 MacIntyre, Marxism and Christianity, vii. 
90 MacIntyre, After Virtue, ix-xi. 
91 MacIntyre, After Virtue, xii-xv. 
92 MacIntyre, After Virtue, 7-11. 
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Grundläggande för MacIntyre är att han avvisar den emotivism som separerar moraliska 
omdömen (känslor, attityder) och fakta (sanna, falska). En följd av denna separation är att 
enighet i moralfrågor inte kan argumenteras fram.93 Han ser emotivismen som slutet på den 
moralfilosofiska utveckling som skett under moderniteten. En utveckling han skisserar så här: 
Humes anspråk på att grunda moralen på passion födde Kants tanke på förnuftet som grund 
för moralen. Detta ledde i sin tur till Kierkegaards avvisande av såväl passion som förnuft och 
till ett förord för att val ska göras utan hänvisning till särskilda kriterier. Därigenom försvann 
grunden för en gemensam moral som kunde rättfärdigas på ett gemensamt sätt. Under denna 
utveckling marginaliserades också religionen och filosoferna förlorade sin centrala roll.94  
 
Men redan före modernitetens ingång hade det gemensamma luckrats upp. Tidigare syn på 
mänsklig natur som något med en riktning, ett telos, hade försvunnit: Formeln ”Varat 
(människan som hen är) + etik = Börat (människan som hen bör vara) hade brutits sönder med 
början i protestantism och jansenistisk katolicism (Pascal). Tidigare ansågs människan ha en 
viss nödvändig natur och där själva begreppet människa inrymde att hen är god. I en sådan 
idévärld blir påståendet att något är gott också ett påstående om faktiska förhållanden. 
MacIntyre frågar vad som återstår om man tar bort de dygder i vilka det hypotetiska och det 
kategoriska sägs vila. Genom upplysningen förlorade moraliska omdömen sin status liksom 
de meningar som uttrycker något.95   
 
Kring problemet att formulera en allmänt omfattad moral lyfter MacIntyre fram svårigheterna 
att förutse sociala skeenden. Han kritiserar upplysningens föreställningar om lagbundenheter i 
samhället som senare följdes av idéer om det möjliga i att planera företag och byråkratier.96 
För honom är det naivt att tro på en gemensam moral i ljuset av en oundviklig osäkerhet och 
frånvaro av lagbundenheter. 
 
Men är då situationen inte hopplös? Nej, för det finns ett arv från det förflutna och en möjlig 
lösning. Han beskriver arvet och lösningen genom att anknyta till (spöklika) rester av tidigare 
föreställningar om en gemensam (gudomligt) bestämd natur:  
 

If the deontological character of moral judgments is the ghost of conceptions of divine law which are 
quite alien to the metaphysics of modernity and if the teleological character is similarly the ghost of 
conceptions of human nature and activity which are equally not at home in the modern world, we should 
expect the problems of understanding and of assigning an intelligible status to moral judgments both 
continually to arise and as continually to prove inhospitable to philosophical solutions. What we need 
here is not only philosophical acuteness but also the kind of vision which antropologists at their best bring 
to the observation of other cultures, enabling them to identify survivals and unintelligibilities unpercieved 
by those who inhabit those cultures.97 

 
MacIntyres lösning förutsätter att man erkänner arvet i form av resterna av dels en gudomlig 
lag för moraliska värderingar, dels föreställningar om mänsklig natur av teleologiskt slag. 
Aristoteles ger en utsiktspunkt för att förvalta dessa rester, särskilt den Aristoteles som såg 
rättvisa som den primära dygden i det politiska livet: Ett samhälle utan överenskommelser om 
rättvisa saknar förutsättningar för gemenskap. I ett sådant samhälle, vårt samhälle, har tal om 
dygder och dygders innebörd ersatts med tal om nyttigheter och rättigheter (John Rawls och 
Robert  Nozick).98  
                                                        
93 MacIntyre, After Virtue, 13. 
94 MacIntyre, After Virtue, 57-58. 
95 MacIntyre, After Virtue, 61-71. 
96 MacIntyre, After Virtue, 107. 
97 MacIntyre, After Virtue, 129. 
98 MacIntyre, After Virtue, 283-293. 
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För MacIntyre kräver utveckling av dygder att den enskilde underordnas den sociala praktik 
som hen utövar tillsammans med andra. Men denna tanke på dygder som uttryck för en 
gemenskapspraktik har kritiserats av de, exempelvis den analytiske filosofen William 
Frankena, som anser att MacIntyre gjort sig skyldig till det genetiska misstaget.99 Till dessa 
kritiker säger han: ”Moral philosophies are, before they are anything else, the explicit 
articulations of the claims of particular moralities to rational allegiance. And this is why the 
history of morality and the history of moral philosophy are a single history.”100 För 
hanteringen av konkurrerande anspråk hävdar MacIntyre att frågor om rationell överlägsenhet 
bara kan lösas i relation till historien och att den filosofiska historien aldrig skrivs färdig.101 
 
Vilka konkurrerande anspråk identifierar då MacIntyre?102 Allting börjar hos Aristoteles, 
föregången av Homeros, Sokrates och Platon, och det anspråket lever vidare i ett antal 
traditioner dels   
 
(1) en frikopplad från både Augustinus och Hume,   
 
(2) en av Aquino med Augustinus fusionerad variant men frikopplad från Hume,  
 
(3) en kopplad till Augustinus som föregås av den tidiga judisk-kristna traditionen, inspirerad 
av Platon, dock inte via Aristoteles utan via Platonlärjungen Plotinos, som lever vidare, 
förutom i Aquinofusionen med Aristoteles, även i en ren variant med distans till såväl 
Aristoteles som Hume, dels hos 
 
(4) Hume som föregås av en skotsk kalvinistisk-aristoteliansk-augustinsk filosofi som 
MacIntyre tar avstånd från. 
 
MacIntyre placerar sig själv i den andra av dessa konkurrerande traditionsanspråk.  
 
I filosofihistorien centrala personer som Rene Descartes och Immanuel Kant förekommer 
alltså inte bland de centrala traditionerna för MacIntyre. De är bifigurer som tillsammans med 
Nietzsche finns i bakgrunden, tillsammans med Hume, till det som kan beskrivas som en 
femte tradition, den liberala modernitetens tradition. Men den senare förstår inte sig själv som 
tradition med en sådans särdrag utan talar med ett, av MacIntyre, kritiserat, universalistiskt 
anspråk. 
 
3.2.3 Valet av tradition  
 
I en metateoretisk avdelning i Whose Justice? Which Rationality (kapitel XVII-XX) fördjupar 
MacIntyre sin analys av traditionsbegreppet. Traditioner ställs mot en kosmopolitisk 
modernitet där allt kan genomlysas och alla konflikter är möjliga att lösa. Men för detta krävs 
en neutral, traditionsoberoende norm.103 Hur vill då MacIntyre välja mellan traditioner? 
 

                                                        
99 MacIntyre, After Virtue, 310-311. Det genetiska misstaget består i att olika föreställningar, moraliska och andra, förklaras 
och/eller försvaras, med hänvisning till hur de har uppkommit. Själva tanken på ett genetiskt ”misstag” synes förutsätta att 
sanningsvärdet hos vissa föreställningar har en annan grund än föreställningars ursprung. Det är väl öppen fråga om denna 
förutsättning i sig är rimlig. 
100 MacIntyre, After Virtue, 312. 
101 MacIntyre, After Virtue, 313-314. 
102 Sortering och numrering är min egen, baserad på läsning av MacIntyre, Whose Justice? Which Rationality?  
103 MacIntyre, Whose Justice? Which Rationality? 327-328. 
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En möjlighet skulle vara att utgå från fakta kring praktiskt förnuft och enkla föreställningar 
om rätt handlande. Men för MacIntyre är alla fakta teoriladdade (Quines argument) och 
dessutom anser han att exempel inte diskriminera mellan traditioner. Kant står för det bästa 
försöket att konstruera en moral för traditions-fria individer. Men problemet är att det saknas 
gemensamma normer för vilka värden som ska tas med. Och sökandet efter det traditionsfria 
är det liberala, individualistiska samhällets projekt: Att ställa det traditionsfria mot traditionen 
har till och med blivit en tradition i sig och med den oavslutade diskussionen som en dygd.104  
 
Men innebär då inte detta 1) att det är omöjligt att välja rationellt mellan traditioner och att 
rationalitet bara kan definieras i förhållande till en specifik tradition och 2) att det inte finns 
någon absolut rationalitet. Här formulerar MacIntyre alltså två utmaningar, båda med 
ursprung i moderniteten, dels den relativistiska (alltså 1), som förnekar möjligheten av ett 
rationellt val av tradition, dels den perspektivistiska (alltså 2), som förkastar möjligheten att 
formulera ett gemensamt sanningsanspråk hämtad från en viss tradition. För MacIntyre är 
modernitetens svar på utmaningarna missriktade och uttrycker förvrängda föreställningar om 
sanning och rationalitet.105 Men hur svarar då MacIntyre själv på dessa två utmaningar? 
 
För den relativistiska utmaningen lyfter han fram s.k. epistemologiska kriser i traditioners 
historia som betydelsefulla. Sådana inträffar när en tradition ”stoppas upp” och när krav ställs, 
att hantera tidigare olösta frågor och att förklara varför traditionen hamnade i kris och att visa 
på en kontinuitet i det nya i förhållande till det gamla.106 MacIntyre ser alltså förekomsten av 
sådana kriser, under förutsättning att de hanteras framgångsrikt, som ett argument mot den 
relativistiska utmaningen. Men detta visar väl bara att traditionen överlevt, inte något om dess 
relativa styrka i förhållande till andra traditioner. 
 
Den andra utmaningen, den perspektivistiska, är problematisk för MacIntyre därför att den 
förnekar förekomst av kopplingar mellan traditioner som gör att de kan prövas mot varandra. 
Han kritiserar föreställningen om en utomstående betraktare: ”To be outside all traditions is to 
be a stranger to enquiry; it is to be in a state of intellectual and moral destitution, a condition 
from which it is impossible to issue the relativist challenge.”107 Här förefaller MacIntyre säga 
mot sig själv eftersom han tidigare, i After Virtue, förespråkat nödvändigheten av en 
utomstående betraktare och där pekat ut Aristoteles som en vägledare. Men motsägelsen är 
bara skenbar eftersom det är den aristoteliska moralfilosofin med dess dygder och teleologi 
som vägleder MacIntyre. Det handlar inte om universalistiska kriterier som ska användas för 
att värdera olika traditioner utom om en filosofisk metod för prövning. Vad MacIntyre 
kritiserar är tanken på förekomsten av en traditionsbefriad domare och betraktare. 
 
För att hantera de två utmaningarna för MacIntyre i sin analys in språket liksom 
översättningen mellan olika språk. Sociala gemenskaper är språkliga gemenskaper. En 
rättvisande översättning kräver att en person förvärvat ett andra första-språk och en 
förtrogenhet med den aktuella gemenskapen. Den som bemästrar den studerade traditionens 
språk som ett första-språk förstår denna tradition på ett annat sätt än den som använder en 
”glosbok”. Detta gäller särskilt vid tolkningen av auktoritativa texter i traditionen.108 Genom 
detta krav på ett andra första-språk lägger MacIntyre ribban mycket högt för möjligheten av 
översättning och förståelse mellan traditioner. 

                                                        
104 MacIntyre, Whose Justice? Which Rationality? 332-335. 
105 MacIntyre, Whose Justice? Which Rationality? 350-353. 
106 MacIntyre, Whose Justice? Which Rationality? 361-363. 
107 MacIntyre, Whose Justice? Which Rationality? 367. 
108 MacIntyre, Whose Justice? Which Rationality? 369-383. 
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Men det värre än så för MacIntyre. Det som är ett problem när ett partikularistiskt språk i en 
viss tradition ska översättas till ett annat partikularistiskt språk i en annan tradition blir ett än 
större problem när översättningen ska göras till det han kallar modernitetens internationella 
språk. Vid den senare översättningen riskerar de sannings- och rationalitetsbegrepp och det 
historiska sammanhang som finns i det partikularistiska språket att elimineras. Och för den 
som har det moderniserade internationella språket som sitt första-språk finns inget mer att 
översätta. Moderniteten förnekar för övrigt att det finns traditioner som är otillgängliga och 
inte möjliga att översätta.109 En översättning av det partikularistiska till det universalistiska 
framstår här som prohibitivt svårt för MacIntyre. Förlusten av de historiskt bestämda 
sannings- och rationalitetsbegreppen, de tjocka begreppen, vid översättningen till det påstått 
universalistiska, med dess tunna begrepp, är för honom en slags tragik. Översättning är 
angelägen men omöjlig. 
 
MacIntyre återkommer till översättningsproblemet i Three Rival Versions of Moral Enquiry. 
Med referens till Whose Justice? Whose Rationality? formulerar han följande tes: 
 

An admission of significant incommensurability and untranslatability in the relations between two 
opposed systems of thought and practice can be a prologue not only to rational debate, but to that kind af 
debate from which one party can emerge as undoubtedly rationally superior (see Whose Justice? Which 
Rationality? chapters XVII, XVIII, and XIX), if only because exposure to such debate may reveal that 
one of the contending standpoints fails in its own terms and by its own standard.110 

 
De tre traditioner som behandlas i Three Rival Versions är den encyklopediska, med rötter i 
det kunskapsideal som formulerades i de tidiga Encyclopedica Britannica, den genealogiska, 
med rötter i Nietzsches viljepräglade sanningsideal och en tredje, med rötter hos Aristoteles 
och Augustinus. Här har alltså traditionerna i After Virtue grupperats, koncentrerats och 
benämnts på ett annat sätt än i Whose Justice? Whose Rationality? (se 3.2.2) 
 
MacIntyre ställer till att börja med encyklopedisterna (modernisterna) mot genealogerna och 
fingerar en slags dialog mellan dessa. För encyklopedisterna ställs alla frågor inifrån 
traditionen och framsteg förväntas inom denna enhetliga rationalitet, där sanningen är 
sanningen om världen. Mot detta ställer genealogen Nietzsche en mångfald av perspektiv, 
men inte någon sanning-i-sig om en värld-i-sig, en värld som för övrigt förnekas. 
Encyklopedisterna svarar i nästa steg genom att föra in etiska begrepp som plikt och 
rättigheter som utvecklas inom ramen för en gemensam rationalitet. Men detta förnekas av 
geneaologerna som ser sådana strävanden som tecken på svaghet.111 ”Dialogen” slutar alltså 
med att det universalistiska förnuftet ställs mot partikularistiska maktintressen. 
 
Men trots olikheterna förenas encyklopedister och geneaologer av att ”any attempt, such as 
my own in this lecture, to produce a characterization of this antagonism from some external, 
third vantage point is doomed to failure; there is no idiom neutral between the 
encyclopaedist’s affirmations and the distinctions and the genealogist’s subversions.”112 
MacIntyre återkommer till att det är möjligt att lära sig flera första-språk. Men för 
encyklopedister och genealoger kommer alla sådana översättningar att kritiseras av de som 
har språket som ”hemspråk”.113  
 

                                                        
109 MacIntyre, Whose Justice? Which Rationality? 384-387. 
110 MacIntyre, Three Rival Versions, 5. 
111 MacIntyre, Three Rival Versions, 42. 
112 MacIntyre, Three Rival Versions, 43. 
113 MacIntyre, Three Rival Versions, 43. 
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Mot denna pessimism ställer MacIntyre sitt eget alternativ, den tredje traditionen, som han 
beskriver så här, efter att först ha karakteriserat de två tidigare traditionerna: 
 

Antingen är förnuftet opersonligt, universellt och inte intressebundet eller så är det den omedvetna 
representanten för särintressen som maskerar sin maktvilja genom falska anspråk på neutralitet och 
obundenhet till intressen. 
   Vad detta alternativ döljer är en tredje möjlighet, möjligheten att förnuftet endast kan röra sig mot att bli 
genuint universellt och opersonligt så länge det inte är varken neutralt eller obundet av intressen, att 
tillhörighet till varje slag av moralisk gemenskap, från vilken fundamentalt avvikande uppfattningar är 
uteslutna, är ett villkor för en genuint rationell undersökning och särskilt för en moralisk och teologisk 
undersökning.114 

 
Denna tredje möjlighet grundlades dels hos Platon genom dennes dialektiska tal om dygder, 
dels hos Aristoteles genom hans anspråk på att det är omöjligt att separera intellektuella och 
moraliska dygder i politiska och filosofiska gemenskaper. För denna filosofiska tradition, som 
sträcker sig från Sokrates till Aquino, är filosofin ett hantverk som ska läras.115 MacIntyre ser 
Aquino som en person med genuin tvåspråkighet, med kunskaper både i det augustinska 
”språket” och det latinskt averroistiska aristoteliska.116 Återigen lägger MacIntyre ribban 
mycket högt för möjligheten att översätta mellan traditioner. 
 
I sin behandling av Aquino tar MacIntyre upp förhållandet mellan regler och dygder: Att följa 
regler ses som en del av utövandet av dygder. Och dygder kan bara förstås i relation till det liv 
i vilket det mänskliga telos förverkligas. Aquino varnar för en ensidig betoning av den 
naturliga lagen och säger att framsteg i moraliskt tänkande och moraliskt liv förutsätter att 
man förstår alla aspekter av livet, regler, föreskrifter, dygder, passioner och handlingar, som 
delar av en helhet.117 Dygderna beskrivs här som en sammanfogande kitt och dygdetiken ses 
ett komplement till regel (plikt-)etiken men överordnad denna. Huruvida detta innebär att 
översättningsproblemet blir lättare att lösa återkommer jag till. 
 
MacIntyre lyfter fram visheten, den dygd som förvärvas genom erfarenhet, som särskilt 
viktig. Men det finns också gränser för vad visheten kan åstadkomma, gränser som sätts av 
synd och syndamedvetande som en särskild drivkraft. Genom en närmast bekännelseliknande 
formulering, ovanlig hos MacIntyre, beskrivs detta så här:  
 

The acknowledgement by oneself of radical defect is a necessary conditions for one’s reception of the 
virtues of faith, hope and charity. It is only the kind of knowledge which faith produces, the kind of 
expectation which hope provide, and the capacity for friendship with other human beings and with God 
which is the outcome of charity which can provide the other virtues with what they need to be genuine 
excellences, informing a way of life in and through which the good and the best can be achieved.118  

 
Här för alltså MacIntyre in de teologala kardinaldygderna klokhet, rättvisa och kärlek, 
grundade i ett syndamedvetande, som en förutsättning för ett ”dygdigt” liv. Med detta 
aktualiseras hos MacIntyre vårt andra översättningsproblem, det om översättningen från ett 
kristet språk till ett sekulärt sådant. Jag återkommer till detta i kapitel 4. 
 
 
 

                                                        
114 MacIntyre, Three Rival Versions, 43 (min översättning). 
115 MacIntyre, Three Rival Versions, 61. 
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3.3 Hauerwas om det sekulära översättningsproblemet 
 
3.3.1 En kristen apologet i det allmänna 
 
Medan MacIntyre med betydande fördröjning aktualiserar ett uttalat kristet förhållningssätt 
till etiska frågor är Stanley Hauerwas’ referenser till en kristen tankevärld mer omedelbar och 
direkt. Trots likheterna mellan de båda – i kritiken av moderniteten med dess individualism – 
är deras förhållningssätt till möjligheten att översätta ett visst etiskt program utåt mot det, 
enligt deras gemensamma mening skenbart universella, samhället, olikartad: Mot den 
prövande filosofen MacIntyre står den proklamerande teologen Hauerwas med en nyortodox 
ton som påminner om Karl Barths..  
 
I en samling essäer från 1983 skisserar Hauerwas en ram för en kristen socialetik, förankrad i 
en kristen gemenskapstradition med rötter i GT-förkunnelse och i NT:s förkunnelse om 
Jesus.119 Denna socialetik relateras, inte till en uppsättning judisk/kristna regler och 
lagföreskrifter, utan till berättelserna i GT och NT. Det är berättelserna om personer med 
vissa karaktärer som ska bära etiken. Hauerwas är dock genomgående mycket kortfattad kring 
hur dessa historiska berättelser i GT och NT i innehållsligt avseende kan normera dagens 
kristna gemenskaper liksom det liberal-sekulära samhället. Jag återkommer till sambandet 
mellan normering och översättning. 
 
Hauerwas proklamerar den kristna etikens karaktär som uttryck för en gemenskaps 
övertygelser och säger: ”My insistence on the distinctivenes of Christian ethics is not meant to 
be offensive or exclusionary, but derives from a frank, and I hope honest, recognition, that 
methodologically, ethics and theology can only be carried out relative to a particular 
community’s convictions.”120 Han kritiserar sin tids teologi för dess ”reduktionism”, att den 
har kapitulerat för upplysningens utmaningar och bortsett från kyrkans i vid mening politiska 
uppgift. Och den uppgiften är inte att utveckla strategier som kan få samhället, i Hauerwas’ 
fall det amerikanska, att fungera bättre. Det handlar i stället om att kyrkan ska bli en social 
organisation med en sådan karaktär att den (kyrkan) kan överleva på ett sanningsenligt sätt.121 
Kyrkans överlevnad kontrasteras här mot samhällets överlevnad i dess nuvarande form. 
 
Hauerwas kritiserar att etiken frikopplats från kristologin och att Jesus separerats från den 
sociala frågan. Han ser Jesu liv som normativt, vad det innebär att vara människa fullt ut. Med 
referens till Yoder kritiserar han en kristologi som skiljer den historiske Jesus från dogmats 
Kristus.122 Normeringen ska ske genom kanon, tradition, profetior och gemenskaper. Men en 
skriftnormering är inte enkel: Han kritiserar såväl befrielseteologi som en ”berättelsebefriad” 
universell etik med dess hänvisning till förnuft och natur. Och efterlyser en djupare analys av 
skrift och moralisk auktoritet i förhållande till gemenskapen.123 
 
I polemik mot social-gospelrörelsen med dess betoning av rättvisa hävdar Hauerwas att 
kyrkan har en djupare uppgift än så. Den ska utmana de moraliska förutsättningar som bygger 
på att att en rättvis politik skulle vara möjlig utan att människor är rättvisa och som förnekar 
att människors frihet faktiskt inskränks om man hävdar att de ska vara dygdiga. Kyrkorna 
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kritiseras för att ha förlorat det självförtroende som tidigare gjorde att de kunde uppmuntra 
dygder hos medlemmarna som ledde till att dessa kunde fylla sin medborgarroll.124 
 
Hauerwas efterlyser tjocka värderingar som kan normera, inte bara den egna gemenskapen, 
utan också samhället utanför gemenskapen. Och kyrkan är ingen isolerad ”stam” utan det är 
tvärtom världen som har en splittrad och stammässig existens. Och för honom ligger kristna 
övertygelsers sanning, inte i en universell teori, utan i kraften att forma ett folk som orkar 
erkänna världens kluvna karaktär och som är gästfri mot främlingen.125 Här proklamerar 
Hauerwas möjligheten av att tjocka värderingar kan spridas, översättas, till ett (sekulärt) 
samhälle, i kraft av sitt praktiska gemenskapsexempel, inte som en teoretisk föreställning. I 
talet om världen som kluven markerar han också frånvaron av gemensamma, tunna, värden. 
 
Att som vissa moralfilosofer, antingen de är pliktetiker eller utilitarister, förneka världens 
radikala kluvenhet är att förneka det Hauerwas kallar den tragiska känslan: Kyrkans uppgift är 
att visa på möjligheter att hantera denna tragedi.126 Samtal med andra moralfilosofiska 
traditioner förutsätter här att dessa delar Hauerwas’ och kristnas syn på världens kluvenhet. 
Och det är svårt att se världen som kluven utan att förutsätta en motsvarande kluvenhet, hos 
antropologin, alltså i synen på människan som god eller ond, myndig eller syndig. 
 
Men kan då inte en kyrka med en partikulär berättelse anklagas för relativism? Hauerwas 
ställer frågan utan ge ett svar och hänvisar på ett formelmässigt sätt till att berättelsen 
”provides the conceptual means to suggest how the stories of Israel and Jesus are a ”morality” 
for the formation of Christian community and character.”127  
 
Hur Hauerwas’ berättelse skulle kunna normera en sekulär omvärld är oklart – annat än att 
berättelser ger en bild av ”sanna” gemenskaper och indirekt förmedlar kristna övertygelser i 
ett läge där inget objektivt ovanför det historiska sägs finnas. Visserligen drabbas detta slag 
av normering genom berättelser av en kantiansk kritik: Alltsedan Kant har ju försök gjorts att 
befria moral från tradition och gemenskaper. Men i likhet med MacIntyre ser Hauerwas varje 
icke-narrativ etik som en ideologi (i meningen falsk föreställning) som inte erkänner att plikt 
och dygder är betingade. Och för honom är Kants tal om förnuftets universalistiska krav bara 
en annan form av berättelse, en sekulariserad version av det kristna hoppet.128 I Hauerwas’ 
beskrivning av varje icke-narrativ etik som ideologi finns en spegling av marxismens 
ideologikritik med dess föreställningar om sant och falskt medvetande. Å andra sidan 
representerar den modernitet Hauerwas kritiserar likartade anspråk på att finna och formulera 
encyklopediska, universalistiska sanningar. 
 
3.3.2 Dygdetiken och andra former av etik 
 
Dygdetikens svaga ställning förklaras enligt Hauerwas av att dygder av sina kritiker ses som 
subjektiva. Men den sägs också bygga på en föråldrad föreställning om gott och rätt och där 
frågor om dygders natur ses som sekundära. Mot detta har William Frankena ställt ett slags 
fusionerade etiker, där dygder som egoism kombineras med utilitarism eller att pliktetik ses 
som primär i förhållande till dygderna. Frankena förordar ett ”dygd-pliktetiskt” alternativ, där 
dygdernas uppgift är att säga vad vi bör göra, inte vad vi ska göra. Men här förnekar 
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Hauerwas att det som är rätt och fel hos en viss handling, antingen detta är utilitaristiskt eller 
pliktetiskt rättfärdigat, skulle vara logiskt primärt i förhållande till en berättelse om dygd. 
Människor kan inte bara beskrivas genom vad de gör.129 Tydligare än så blir Hauerwas inte. 
En viss vägledning ges dock när han diskuterar olika dilemman kopplade till det dygdetiska 
alternativet. Enligt Hauerwas möter såväl Aristoteles och Aquino problem när de analyserar 
relationen mellan ett självs handlande och självets karaktär: Hur kan man se handlingar som 
är resultatet av en fast karaktär som en moralisk dygd? Och varför måste en människa ha alla 
dygder för att betraktas som dygdig? Hauerwas hävdar att dessa dilemman skulle försvinna 
om dygderna kopplades till berättelser. Detta skulle lösa upp olika slag av cirkelresonemang, 
som det hos Aristoteles att dygdigt handlande kräver dygd men för att bli dygdig krävs 
dygdigt handlande. Eller som det hos Aquino att varje dygdigt handlande kräver klokhet men 
att klokhet inte kan utvecklas utan dygdigt handlande.130  
 
Hur en koppling av dygder till berättelser skulle lösa upp dessa cirkelresonemang framgår nu 
inte annat än indirekt: Haueras kritiserar såväl Aristoteles som Aquino för att de ansåg att 
individernas handlande antas slå igenom för ”snabbt” på individernas karaktärer. Här får man 
bilden av berättelsen som ett slags fördröjande kitt. Här är alltså berättelsen om dygder, inte 
själva dygderna, som utgör ett kitt i förhållande till (regelstyrda) handlingar. 
 
3.3.3 Dygders universalism och partikularism – kritik av MacIntyre  
 
Hauerwas utvecklar i en senare skrift, författad tillsammans med den tidigare eleven Charles 
Pinches ett dygdetiskt alternativ.131 Även denna text är mer en essäsamling än en systematisk 
framställning.  
 
Här fortsätter den tidigare kritiken av liberalt inriktade ”dygd”-filosofer i Community. Men 
nu drabbas även MacIntyre av kritiken. Med hänvisning till radikalortodoxen John Milbank 
sägs MacIntyre vara motsägelsefull när han hävdar förekomsten generella dygder, oberoende 
av tradition, samtidigt som han identifierar sig med den partikulära, augustinskt-kristna, 
dygdtraditionen. Enligt Milbank finns en klyfta mellan MacIntyres filosofiska perspektiv på 
kristendomen och hans teologiska perspektiv; för Milbank kan inte dygder i sig rättfärdigas, 
bara partikulärt kristna dygder.132  
 
Jag avstår från att värdera det berättigade i denna kritik av MacIntyre, att denne skulle hävda 
allmänt giltiga dygder. Men kritiken framstår som märklig med tanke på MacIntyres egen 
analys av översättningsfrågan (avsnitt 3.1.2). En möjlig tolkning av detta märkliga kan ligga i 
skilda ”ingångar” för MacIntyre och Milbank/Hauerwas/Pinches. Medan den förre börjat som 
filosof med marxistisk bakgrund och först sent anlagt ett teologiskt perspektiv har de senare 
från början arbetat som teologer. 
 
Milbank och Hauerwas/Pinches delar dock MacIntyres kritik av modernitetens moraliska kris 
men kritiserar denne för inte se en spänning mellan det grekiska dygdebegreppet (arete) och 
det kristna kärleksbegreppet (caritas): Arete som det heroiska och förknippat med konflikt och 
caritas som representerande ömsesidighet och fred. Mot konfliktens polis står den 
fredsförkunnande kyrkan.133 Jag återkommer till dessa olikheter i kapitel 5 om kyrkosyner. 
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3.4  Svar på det första dilemmat 
 
Jag har i detta kapitel behandlat det första översättningsproblemet, det första dilemmat, 
spänningen mellan stark och svag sekulär dygdetik, där den starka utmärks av att vara en 
ersättning för en pliktetik medan den svaga dygdetiken är ett komplement till pliktetiken.  
MacIntyre har som utgångspunkt att varje sökande efter en gemensam moral förutsätter en 
extern utsiktspunkt för att bedöma det egna samhället. För honom ger Aristoteles denna 
metodiska utsiktspunkt, särskilt den Aristoteles som såg rättvisa som den primära dygden i det 
politiska livet: Ett samhälle utan överenskommelser om rättvisa saknar förutsättningar för 
gemenskap. Men hur ska denna rättvisa förkunnas och hur ska det omkringliggande samhället 
övertygas?  
 
För MacIntyre handlar detta om resultatet av konkurrens mellan traditioner som avgör 
överlevnaden för enskilda traditioner, de gemenskaper där vissa dygder är förhärskande. Och 
alla traditioner är inte likvärdiga, allt är inte relativt. Utan avgörs av hur den enskilda 
traditionen hanterar sina epistemologiska kriser, där verklighetsbilden utmanas och ska 
omprövas. Men hur ska de olika traditionerna över huvud taget kunna prövas mot varandra, 
de olika perspektiven jämföras? Trots förordet i After Virtue för en extern utgångspunkt (i 
Aristoteles) kritiserar han samtidigt (i Whose Justice? Which Rationality) föreställningen om 
en utomstående betraktare. Men den senare kritiken handlar om en traditionsbefriad 
betraktare, inte om en betraktare knuten till en framgångsrik tradition som den aristoteliska-
augustinska-Aquinovarianten.  
 
MacIntyre avvisar i Three Rival Versions den encyklopediska traditionen, med dess 
föreställning om ett opersonligt, universellt och icke-intressebundet förnuft, och den 
genealogiska, med dess intressestyrda maktanspråk med falska föreställningar om neutralt 
förnuft, och lanserar en tredje traditionstillhörighet, Aristoteles-Augustinus-Aquino som 
nödvändig där ett verkligt genuint framsteg paradoxalt nog förutsätter förnekande av 
neutralitet och obundenhet av intressen. 
 
För MacIntyre är traditioner som sociala gemenskaper språkliga gemenskaper. Och för att 
framgångsrikt kunna påverka andra traditioner krävs att dess företrädare är förtrogen med 
alternativens första-språk. Han lägger ribban högt för möjligheten till översättning. Kravet på 
genuin tvåspråkighet exemplifieras med Aquinos och dennes kunskaper både i det 
augustinska ”språket” och det latinskt averroistiska-aristoteliska. I behandlingen av Aquino 
tar MacIntyre också upp förhållandet mellan regler och dygder. Tillämpning av regler ses som 
en del av utövandet av dygder. Dygderna beskrivs som en sammanfogande kitt och 
dygdeetiken ses ett komplement till regel (plikt-)etiken men överordnad denna. 
 
MacIntyre får bedömas som en anhängare av förhållandevis stark dygdetik som ändå ger 
regeletiken en plats i moralfilosofin. Han ägnar stort utrymme att diskutera möjligheten av 
översättning av olika traditioner till det omgivande samhället.   
 
Trots likheterna mellan MacIntyre och Hauerwas i kritiken av moderniteten är deras 
förhållningssätt till möjligheten att översätta ett visst etiskt program utåt till det universella 
samhället, olikartad: Mot den prövande filosofen MacIntyre står alltså den proklamerande 
teologen Hauerwas. 
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För Hauerwas handlar översättningsproblemet om att översätta ett kristet/kyrkligt budskap till 
det omkringliggande samhället. Hauerwas kommenterar inte det sekulära problem som står i 
centrum för detta kapitel. Jag vill ändå uppmärksamma de delar som kan ses som ett sekulärt 
översättningsproblem. 
 
I kritik av kyrkan säger Hauerwas att den ska utmana de moraliska förutsättningar som antar 
att en rättvis politik är möjlig utan att människor är rättvisa och som förnekar att människors 
frihet faktiskt inskränks om man hävdar att de ska vara dygdiga. Hauerwas proklamerar att 
sådana tjocka värderingar kan spridas, översättas, till ett (sekulärt) samhälle, i kraft av 
praktiska gemenskapsexempel och genom olika, slagkraftiga, berättelser, inte som teoretiska 
föreställningar. I sin beskrivning av världen som kluven markerar han frånvaron av 
gemensamma, tunna, värden. 
 
För Hauerwas är alltså normeringen genom berättelser nyckeln till en effektiv översättning av 
(kyrko-)traditioners budskap. Han avvisar den kantianska kritiken mot normering genom 
berättelser (i Kants efterföljd har ju moralen ”befriats” från tradition och gemenskaper). I 
likhet med MacIntyre ser han varje icke-narrativ etik som en ideologi som inte erkänner att 
plikt och dygder är betingade. För Hauerwas är Kants tal om förnuftets universalistiska krav 
bara en annan form av berättelse, en sekulariserad version av det kristna hoppet. 
 
Hauerwas förnekar att pliktetiken skulle vara överordnad dygdetiken utan ser den senare som 
primär genom sin proklamation av de gemenskapsberoende berättelsernas normerande kraft. 
De problem som Aristoteles och Aquino ställdes inför i analysen av förhållande mellan ett 
självs handlingar och självets karaktär, som kan ses som förhållande mellan regler och 
dygder, med risker för cirkelresonemang (kring samspelet mellan handlingar (regler) och 
karaktär (dygder)), anser sig Hauerwas kunna lösa genom just normeringen genom 
berättelser. Normeringen sägs förhindra att handlingar slår igenom för snabbt på karaktären, 
det som Hauerwas kritiserar Aristoteles och Aquino för. Här är det berättelsen om dygder, 
inte själva dygderna, som utgör ett kitt i förhållande till (regelstyrda) handlingar.  
 
Hauerwas får bedömas vara anhängare av en förhållandevis stark dygdetik med sin kraftiga 
betoning av berättelsernas normerande kraft. Till skillnad från MacIntyre är han kortfattad i 
sin analys av hur denna, traditionsbestämda, normering ska kunna översättas till regler för det 
sekulära samhället.  
 
Gemensamt för MacIntyre och Hauerwas är betoningen av styrkan i olika traditioners 
övertygelser för möjligheten att översätta. Frågan om makten över den offentliga diskursen 
blir därmed viktig för både MacIntyre och Hauerwas. Det är dock en fråga om styrka i 
övertygelser och inte om ren makt a la Nietzsche.  
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4  Att översätta kristen dygdeetik till det sekulära 
 
4.1 Antropocentrisk och teocentrisk dygdetik 
 
Jag behandlar i detta kapitel det andra översättningsproblemet, det som gäller översättningen 
av värderingar från ett partikulärt kristet sammanhang till värden i en sekulär värld.  
 
Detta andra översättningsproblem, det andra dilemmat, har jag i kapitel 2 knutit till frågan om 
den kristna dygdetiken är antropocentrisk eller teocentrisk. Den antropocentriska dygdetiken 
bygger på naturlig teologi medan den teocentriska är knuten till uppenbarelseteologi. Den 
naturliga teologin är i sin tur starkt korrelerad med sekulär antropologi och sociologi medan 
uppenbarelseteologin tvärtom står i start kontrast till dessa kunskapsområden (se tes 3-4 i 
avsnitt 2.3) 
 
Gemensamt för de två slagen av kristen dygdetik är att de refererar till ett transcendentalt 
begrepp, Gud, men också att de innehåller en eskatologi genom att referera till ett 
transcendentalt hopp (se tes 2 i avsnitt 2.3). 
 
Utifrån den analytiska ramen, särskilt teserna 2, 3 och 4, läser jag alltså de olika texterna med 
sikte på att kartlägga dels hur författarna beskriver relationen mellan teologi och sekulära 
kunskapsområden (graden av naturlig och uppenbarad teologi), dels referenser till 
transcendentala begrepp som Gud och eskatologi (hoppet). 
 
4.2  MacIntyres blandade dygdetik  
 
Med sin tolkning av Aristoteles i relation till Aquinos integration av Aristoteles i sin teologi 
kommer MacIntyre in på teologiska frågor. Aristoteles själv tas dock upp först när MacIntyre 
beskriver den stora konkurrensen mellan skilda människouppfattningar som fanns från 1000-
talet och framåt.134 Den teologiska utmaningen var att översätta bibelns budskap till 
samtidens. Och här aktualiseras dygderna och frågan är hur de fyra kardinaldygderna, rättvisa, 
klokhet, tålamod och mod ska relateras till de teologala dygderna tro, hopp och kärlek.135 
 
I sin beskrivning av den teologiska utmaningen att översätta bibelns budskap till samtiden 
säger MacIntyre att det krävs begrepp och analyser som inte finns i bibeln själv. Detta innebär 
ett beroende av sekulära kunskapsområden, naturligt för honom med hans förankring i 
sociologi. I sin tur signalerar han därmed anslutning till en naturlig teologi med korrelation till 
sekulära kunskapsområden som i sin tur indikerar en antropocentrisk dygdetik. 
 
Å andra sidan problematiserar MacIntyre relationen mellan de fyra (sekulära) 
kardinaldygderna och de tre teologala dygderna, bl.a. det (transcendentala) hoppet där hans 
”bekännelse” (jämför avsnitt 3.2.3) indikerar att de teologala dygderna är överordnade de 
sekulära. Hans dygdetik har därmed teocentriska inslag som reflekterar inslag av uppenbarad 
teologi. 
 
Det finns alltså en kluvenhet i MacIntyres syn på relationen mellan dygdetik som 
antropocentrisk och teocentrisk, och teologin som naturlig och uppenbarad. 
 
                                                        
134 MacIntyre, After Virtue, 193-194. 
135 MacIntyre, After Virtue, 195-196. 
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4.3 Hauerwas’ proklamatoriska dygdetik 
 
4.3.1 Relationen mellan kristen och sekulär etik 
 
För att förstå Hauerwas (i detta avsnitt tillsammans med Pinches) inställning till det möjliga i 
att översätta från kristet till sekulärt kan man utgå från deras analys av hur långt kristna kan 
följa liberaler i deras analys av dygder.  
 
För Hauerwas och Pinches innebär den kristna vägen att man lyfter fram det caritas (alltså 
kärleken) som var främmande för Aristoteles. Men redan Paulus och Aquino betonade att de 
grekiska berättelserna ska användas av kristna utan att man grundar sig på dem. Föreningen 
av caritas och de grekiska dygderna får inte ske ”för snabbt”, utan gradvis, där tro ger hopp 
och hopp ger kärlek i form av kristen praktik.136  
 
Hauerwas’ och Pinches’ beskrivning av relationen mellan sekulära kardinaldygder och 
teologala dygder signalerar samma slag av spänningar som hos MacIntyre.  
 
För det första ska den kristna gemenskapen använda sig av de grekiska berättelserna, och 
därmed indirekt av de underliggande kardinaldygderna, men utan att därmed grunda sig på 
dem: De sekulära dygderna bejakas alltså samtidigt som de i viss mening sägs vara 
överflödiga genom att de inte får utgöra grunden.  
 
För det andra kan sekulära dygder inte läggas samman hur som helst med de teologala 
dygderna: Här antyds en progression där först efter att tron via hoppet gett kärlek är det 
möjligt att beakta de sekulära dygderna. De kristna teologala dygderna blir därmed primära i 
förhållande till de sekulära kardinaldygderna och ska prägla dessa. Här antyds en kristen 
färgning av vishet, rättvisa, mod och måttfullhet. 
 
Hauerwas och Pinches ställer det paulinska hoppets eskatologi mot MacIntyres hos 
Aristoteles’ grundade teleologi. Den senare är baserad i en naturalism och en mänsklig natur 
som kan förverkligas eller inte. Den kristna eskatologin, däremot, beskrivs som mindre 
bunden till naturen och mer öppen: Den tradition och gemenskap som finns hos Aristoteles, 
och hos MacIntyre, bör därför utvidgas till en eskatologisk gemenskap med alla heliga. Med 
ett sådant perspektiv, där förenligheten av sekulär och kristen dygd-tolkning blir en viktig 
fråga, blir synen på synden central. De refererar till teologen Robert Roberts som beskriver 
synd och försoning i ett berättelseperspektiv: De är inbäddade i en partikulär historia där det 
historiska faktum att Kristus dog för syndare ses som en väsentlig del av mänskliga 
naturen.137 
 
Hur ska man då förstå polemiken mot MacIntyre? Här kontrasteras två teleologier, en kristen 
paulinsk eskatologi med dess hopp och en sekulär naturalism som också rymmer en 
föreställning om människan utvecklas i en viss riktning. Denna senare riktning uppfattar 
Hauerwas och Pinches som mer begränsad än den kristna eskatologin med dess transcendent 
präglade hopp. Genom anslutning till eskatologi och hopp signalerar de en teocentrisk 
dygdetik knuten till uppenbarad teologi, en skillnad i förhållande till MacIntyres mer klara 
antropocentriska dygdetik och naturlig teologi. 
 

                                                        
136 Hauerwas-Pinches, Christians among the Virtues, 68-69. 
137 Hauerwas-Pinches, Christians among the Virtues, 118-120. 
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Hauerwas och Pinches övergång från sekulär naturalism till eskatologiskt hopp kan ses som 
en ”vertikal” utvidgning av en sekulär dygdetik. Det handlar inte om en horisontell utvidgning 
genom samverkan eller penetration av andra sekulära gemenskaper. För här handlar det ju om 
det andra översättningsproblemet, inte det första. 
 
Men vad skiljer då den sekulära och den kristna gemenskapen vad gäller dygder? Hauerwas 
och Pinches lyfter fram den syn på synden som en vattendelare som Hauerwas tidigare berört 
i Community. Synd i kombination med försoning är en integrerad del av den kristna 
berättelsen om gemenskap som inte finns i den sekulära berättelsen. De behandlar dock inte 
närmare förhållandet mellan synd och försoning och de sekulära kardinaldygderna. Med ett 
undantag, tålamodet, måttfullheten. 
 
För de bådas etiska ”program” är tålamodet centralt för såväl kristna som för ”sekulära”. I en 
diskussion av sjukvården kritiseras teologer och kyrkor för att ha anslutit sig till sekulära 
medicinska etiker, ett modernitetens prästerskap, och därmed för snabbt abdikerat.138 För 
bristen på tålamod, det som Tertullianus beskrev som skapad av djävulen, väcker Hauerwas 
och Pinches frågan om det är möjligt att vara tålmodig i det sekulära: ”The matter of whether 
true patience can be had without God is particularly relevant to our own time and especially to 
the medicine practiced within it.”139 De ser ett sekulärt tålamod som mindre sannolikt i en 
modernitet där tålamodet blockeras av en kombination av metafysisk obestämbarhet och 
stoisk fatalism.140  
 
Här formulerar Hauerwas och Pinches en tes med ett starkt anspråk på allmän giltighet: 
Individer och samhällen utan uttalade föreställningar om en Gud till vilken man kan ha tilltro, 
präglas med nödvändighet av en existentiell otålighet och brist på tålamod. Och det är klart; 
en sådan tes kan utvecklas och vara normerande i en viss gemenskap, i en viss partikularistisk 
tradition. Men det är ju en annan sak att utåt proklamera detta universalistiska anspråk. Å 
andra sidan finns ju sekulära motsvarigheter till samma tes inom den religionssociologi som 
betonar människor och gruppers reaktion på osäkerhet, ambiguitetstoleransen (avsnitt 1.1). 
 
Men utifrån detta starka universalistiska anspråk: Vad blir de kristnas roll i det offentliga? För 
Hauerwas och Pinches blir en första uppgift att ändra synen på vad som ses som ”kristet” i 
moderniteten. 
 
Enligt Hauerwas (nu enbart han själv) har kristna gjort misstaget att se det liberala, kulturella 
etoset i samhället som kristet. De har därför förlagt sin moral till offentligheten utan att ta 
med sina djupare övertygelser. Det finns inte heller en rationell metod att lösa olika konflikter 
eftersom det saknas en delad (gemensam) tradition med gemensam syn på människans natur. 
Klassikernas fråga hur människor tillsammans kan förverkliga det mänskliga har avlösts av 
modernisternas fråga hur människor kan förhindras att inkräkta på varandra när var och en 
fullföljer sina strävanden. Hos klassikerna formade polis individer, hos modernisterna formar 
individer institutioner. I detta läge behövs berättelser som kan möta liberalismens abstrakta 
tänkande, det tänkande som saknar föreställningar om vilket slags människor vi bör vara. Det 
behövs berättelser om Gud och hans folk för att exempelvis göra ett abortmotstånd begripligt. 
Och i en sådan berättelse är frågan, inte när livet börjat, utan vem som är den sanne härskaren 
och där en kristen i Jesu efterföljd ska älska även dem de inte valt att älska.141 

                                                        
138 Hauerwas-Pinches, Christians among the Virtues, 166-169. 
139 Hauerwas-Pinches, Christians among the Virtues, 175. 
140 Hauerwas-Pinches, Christians among the Virtues, 175. 
141 Hauerwas, Community, 212-227. 
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I synen på det möjliga att lösa konflikter i den liberala moderniteten finns alltså stora likheter 
mellan Hauerwas och MacIntyre: Båda anser att en tidigare gemensam tradition där målet att 
förverkliga något gemensamt mänskligt har ersatts med regler för att undvika att individuella 
strävanden begränsas genom yttre påbud. Det specifika för Hauerwas är betoningen av den 
moraliska normeringen genom berättelser och att dessa berättelser ska referera till Gud och 
hans folk. Frågan gäller förstås den möjliga räckvidden hos detta predikoliknande argument. 
 
Hauerwas essäistiska framställning lämnar ett antal frågor obesvarade. Anspråket att 
formulera en kristen socialetik och att visa på ett alternativ för kyrkans uppträdande skapar 
förväntningar på kompletteringar. Möts då dessa förväntningar? 
 
För Hauerwas ska en kristen socialetik bygga, inte bara på explicit etiska texter i bibeln utan 
också på berättelserna, särskilt de i NT. Denna ambition kopplas till hans höga värdering av 
dygdetiken som får fylla igen det etiska vakuum som lämnas av pliktetiken. För att använda 
en juridisk analogi: Pliktetiken står för den skrivna lagen medan dygdetiken tillämpas i praxis.  
 
De bibliska berättelserna ska alltså spela en normerande roll. Men han visar inte alls hur 
enskilda berättelser skulle kunna normera och hur en sådan etisk vägledning skulle ha ett 
mervärde i förhållande till de råd som följer av de explicit etiska texterna. Paradoxalt nog är 
hans enda exempel på berättelsers normerande i Community roll en tolkning av Richard 
Addams Den långa flykten, alltså en sekulär berättelse. 
 
Hauerwas är alltså otydlig kring hur de bibliska berättelserna normerar. Han begränsar sig till 
att upprepa den formelliknande ”etiska” bekännelsen, att Gud verkar i Israels historia och i 
Jesu liv. Hauerwas ger en mycket tunn ram för översättningsarbetet. 
 
4.3.2 Relationen mellan etik och teologi 
 
Huruvida Hauerwas’ etik ska ses som antropocentrisk eller teocentrisk beror på hur man 
bedömer hans syn på relationen mellan etik och teologi. Den senare frågan behandlas av 
Healy i dennes kritik av Hauerwas (se avsnitt 4.3.3). Men jag tar först upp Hauerwas egen 
beskrivning i After Christendom, en text som kom ett decennium efter Community. Där 
behandlar han den kristna etikens och teologins begriplighet och möjligheten av översättning 
till det offentliga. Han ser After Christendom som ett försök att skapa en teologi som bryter 
sig ut från det religiösa gettot. Samtidigt vill han undvika en disciplinerad teologi som riskerar 
att förlora sin begriplighet för en praktik inom och för kyrkan. Precis som det är nödvändigt 
att lära sig ett nytt språk för att lägga tegel måste kristna på nytt lära sig att tala som kristna.142 
Här väcker Hauerwas frågan om systematiken i sin egen, nya teologi. 
 
Hauerwas beskriver det nya språket som att ”find ways for Christians to recover the church as 
the locus of habits of speech to sustain our lives in service to the world. For that to happen the 
church must be reclaimed from the politics of liberalism that would make the church part of 
the ”private” realm”.143 Här talar Hauerwas om att utveckla sätt att tala i kyrkan som gör det 
möjligt för kristna att verka i världen. Och detta sätt att tala kräver att kyrkan frigörs från det 
liberala förhållningssätt som gjort kyrkan till en privatsak. 
 
Politik i kyrkan sägs vara något annat än den ”utbytespolitik” som i övrigt dominerar vårt liv.  
Och där gränsen inte går mellan modernitet och postmodernitet. Och där kyrkan inte längre 
                                                        
142 Hauerwas, After Christendom, 5. 
143 Hauerwas, After Christendom, 6-7. 
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förmår skapa behov och vanor för de som gör anspråk att vara kristna. Utmaningen är att 
berätta om och för världen på de kristnas villkor och inte på världens egna villkor.144 Här 
upprepar Hauerwas det universella anspråket från Community. 
 
Hauerwas lyfter fram det dilemma som möter den som söker översätta det kristna språket. 
Som ett första steg ska den kristna berättelsen skrivas av kristna för kristna. Men de ska 
samtidigt (!) på ett begripligt sätt tala utifrån kyrkans praktik till en vidare krets av åhörare, 
kristna och icke kristna. Men om det senare blir framgångsrikt bekräftas ju de föreställningar 
från upplysningen denna kommunikation detta bygger på. Ändå ska kyrkan verka i samhället 
genom att ifrågasätta dess påstådda universalism och kosmopolitanism.145  
 
Hauerwas beskriver dilemmat med att översätta på ett sätt som påminner MacIntyres i Whose 
Justice? Which Rationality? och refererar också till MacIntyre för detta dilemma, dock till 
dennes Three Rival Versions. Skillnaden är att MacIntyres beskrivning av dilemmat inte 
explicit refererar till kristendom och kyrka. 
 
Hauerwas tilldelar kyrkan en strategisk roll i samhället: ”Without the church the world 
literally has no hope for salvation since the church is necessary for the world to know it is part 
of a story that it cannot know without the church” där han också citerar Dennis Weaver: 
”Prior to Constantine, it was the church – the people of God – which made visible God’s 
working in history:”” och hänvisar till Yoders tal om att kyrkan föregår världen 
epistemologiskt.146 
 
Hauerwas återvänder till sitt tidigare tal om berättelsernas nödvändighet och beskriver 
utmaningen för kristna så här: ”The trick, of course is how the necessity of witness can be 
recovered in a world that thinks it already knows what the story is about”147 Och hur ska man 
missionera i en den värld som kristna åtminstone till viss del är skyldiga till att ha skapat? 
Detta kräver ett stort intellektuellt och moraliskt mod och beredskap att gå i konflikt med 
skola och stat.148  
 
Hauerwas avslutar med följande öppna fråga: ”How can we be witnesses, how can we be 
educators, how can we communicate the gospel without explicitly or implicitly underwriting 
patterns of domination and violence antithetical to the Kingdom brought by Christ?”149 Här 
handlar det om att beskriva det våld som ligger under modernitetens samhälle i samklang med 
den pacifism som kännetecknar Hauerwas ”förkunnelse”. 
 
4.3.3 Healys kritik av Hauerwas – och av MacIntyre  
 
I anslutning till Hauerwas plädering för en reformerad etisk förkunnelse i After Christendom 
tar jag upp den kritik Healy riktat mot Hauerwas och som rör hans tolkning av relationen 
mellan etik och teologi: Healy hävdar att Hauerwas har en svag teologisk grund för sin 
etik.150 I grunden gäller detta om Hauerwas’s etik är av ett antropocentriskt eller ett 
teocentriskt slag, alltså var han befinner sig mellan dessa poler. 
 
                                                        
144 Hauerwas, After Christendom, 8. 
145 Hauerwas, After Christendom, 14. 
146 Hauerwas, After Christendom, 36-37. 
147 Hauerwas, After Christendom, 149. 
148 Hauerwas, After Christendom, 150-151. 
149 Hauerwas, After Christendom, 150-151. 
150 Healy, A (very) critical introduction. 
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Healy kritiserar Hauerwas som systematisk teolog och ställer dennes systematiska perspektiv 
mot hans socialetiska program. Healy säger sig dela Hauerwas etiska dagordning men inte 
hans (systematisk-teologiska) argument för denna. För Healy gäller enigheten dock bara 
Hauerwas allmänna program och inte hans särskilda program, pacifismen, hans motstånd mot 
alla former av konstantinism och synen att liberalismen inte har en plats i ett kristet tänkande 
p.g.a dess egen rationalitet. Healy kritiserar också Hauerwas för att inte vara inkluderande i 
sin argumentering.151  
 
Mot detta ställer Healy sin egen uppfattning: ”I, by contrast, tend toward the view that 
Christianity cannot be captured by a single comprehensive account but rather is something 
like ”an essentially contested concept”. The fundamental reason for such a view is that God is 
triune mystery made known to us in Jesus Christ by the Holy Spirit.”152 Mot Hauerwas enkla 
enhetliga berättelse ställer alltså Healy en kristendom som, baserad på treenighetens 
mysterium, alltid kommer att i vara ifrågasatt och utmanad. 
 
Hauerwas sägs också, till skillnad från Barth och Rahner, sakna en teologi som innehåller 
spärrar mot en absolutifierande tolkning: Han är mer en kristen intellektuell än teolog, väldigt 
mycket akademiker och som också har ett tillfälligt och osystematiskt skrivsätt med svepande 
resonemang och ofta med stark betoning av egen erfarenhet.153 Hauerwas är metodiskt 
beroende av MacIntyre men när den senares metod av Hauerwas tillämpas på kyrkan leder 
detta till ett abstrakt och idealiserat synsätt som inte kan göras begripligt, varken teologiskt 
eller teoretiskt. Detta gäller även den enskilde kristnes roll, inte heller rollen för de inom 
kyrkan som inte svarar mot Hauerwas idealbild av den kristne.154 Healy säger: ”Hauerwas’s 
ecclesiocentric thinking distorts to the extent that it fails to be sufficiently theocentric. To 
make this argument, I further critique his understanding of a practice – again drawn from 
MacIntyre – is inadequate to address the necessary theological considerations involved in a 
church practice.”155 
 
Hauerwas’ teologi sägs vara programmatiskt ofullständig och preliminär och inte mer 
grundläggande än etiken. Livet i kyrkan ses som helt normerande och Healy beskriver 
partikularismen hos Hauerwas så här: ”The marks of the Hauerwasian church, we might say 
then, are as follows: a distinctive narrative, a distinctive identity, distinctive practices and, as 
such, a distinctive people, who constitute an alternative community that is holy and truthful, 
and as such, embodies and witnesses to the truth in and for the world.”156 Hauerwas sägs göra 
sig skyldig till ”ecklesism” där den kristna trosläran reduceras och förvrängs genom att 
kyrkan får strukturera allt tänkande. Mot detta ställer Healy en teologi som bevarar argument 
från traditionen och en teologi som är teocentrisk, fokuserad på treenighetens personer.157 
 
Healy lyfter fram Hauerwas som lärjunge till Schleiermacher när Hauerwas beskriver vad 
som formar en religiös gemenskap, erfarenheten och känslan av ett absolut beroende och 
kyrkan som den högsta formen av erfarenhet. Den dubbla vridningen, mot subjektet och 
kyrkan, förenar Hauerwas och Schleiermacher och Hauerwas förhåller sig till Schleiermacher 
som Marx till Hegel. Likheterna ligger i betoningen av det socialfilosofiska, och i den 
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partikularistiska och kontrasterande kyrkodefinitionen. Healy själv vill i stället ha en svagare 
vändning mot kyrkan än Hauerwas.158 
 
Genomgående för Healys kritik av Hauerwas är anklagelsen om en tunn teologi och att etiken 
och socialfilosofin dominerar över teologin. I detta ligger också en kritik för att Hauerwas 
(dygd)etik är antropocentrisk och inte teocentrisk. 
 
I linje med detta kritiserar Healy också Hauerwas teologiska logik som sägs innebära en 
funktionell syn på tro, där frågan om hur man kommer till tro och hur man lever tron betonas 
på bekostnad på vad man tror. I detta ligger också en syn på bibeln vars auktoritet sägs vara 
helt beroende av vilken gemenskap den konstituerar och därmed är bibelns främsta funktion 
att normera kyrkan.159 
 
Genom sin starka betoning av kyrkan diskuterar Hauerwas inte heller hur Gud handlar utanför 
kyrkan, inte heller med enskilda människor. Inte heller uppmärksammar Hauerwas 
mångfalden i kyrkorna. Det finns sociala förhållanden mellan kyrkomedlemmar och kyrkan 
som Hauerwas inte verkar erkänna och som visar sig i olika profiler på kyrkorna – individers 
val är mer betydelsefulla för kyrkans normering än vad Hauerwas hävdar.160 
 
Healy kritiserar Hauerwas metodiska beroende av MacIntyre och därmed också vad han anser 
vara svagheter hos MacIntyre. För Healy är MacIntyre en socialfilosof, inte en kristen teolog, 
även om han erkänner det exceptionellt insiktsfulla och fruktbara i MacIntyres sociala teori. 
Problemet med MacIntyre är han inte behandlar de svårigheter som finns att leva i Kristi 
efterföljd som ligger bortom den mänskliga makt MacIntyre talar om. För Healy kan mänsklig 
ansträngning inte ha en så stark roll i kyrkan som i andra (sekulära) traditioner och 
MacIntyres traditionsbegrepp sägs vara agonistiskt, kontrastpräglat och med en inriktning på 
att vinna, något som inte gäller för kyrkan som tradition.161  
 
Healy sammanfattar sin kritik av MacIntyre så här: ”Kristendomen kan inte vara någonting 
verkligt likt en tradition i MacIntyres mening, eftersom den handlar om en aktör som inte kan 
förklaras eller kontrolleras eller underordnas mänskliga utvecklingsprojekt som syftar till 
excellens.”162 
 
4.4 Svar på det andra dilemmat 
 
MacIntyre behandlar i mycket begränsad omfattning det andra översättningsproblemet, det 
andra dilemmat, och diskuterar inte specifikt översättningen från den kristna traditionens 
språk. Han noterar dock att det krävs begrepp och analyser hämtade utanför denna tradition 
och indikerar därmed ett beroende av sekulära kunskapsområden som i sin tur indikerar en 
antropocentrisk dygdetik hos honom. Samtidig indikerar hans analys av förhållandet mellan 
sekulära och teologala dygder en teocentrisk dygdetik. MacIntyre är alltså kluven i denna 
fråga. 
 
Hauerwas driver en tes med ett starkt universalistiskt anspråk: Individer och samhällen som 
saknar uttalade föreställningar om en Gud präglas med nödvändighet av en existentiell 

                                                        
158 Healy, A (very) critical introduction, 44-50. 
159 Healy, A (very) critical introduction, 52-59. 
160 Healy, A (very) critical introduction, 73-90. 
161 Healy, A (very) critical introduction, 104-108. 
162 Healy, A (very) critical introduction, 109. Egen översättning. 
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otålighet och brist på tålamod. Och utifrån detta omdefinierar han hur kristna ska agera i 
moderniteten. Kristna har gjort misstaget att se det liberala, kulturella etoset i samhället som 
kristet därför förlagt sin moral till denna offentlighet utan att ta med sina djupare övertygelser. 
 
Hur ska då dessa djupare övertygelser formuleras i det offentliga? Etik ska inte bara bygga på 
explicit etiska texter i bibeln utan också på berättelserna där.  
 
Men Hauerwas exemplifierar inte alls hur enskilda berättelser skulle kunna normera och hur 
en sådan etisk vägledning skulle ha ett mervärde i förhållande till de råd som följer av de 
explicit etiska texterna. Han ger en mycket tunn ram för översättningsarbetet. 
 
Healy har kritiserat Hauerwas för hur denne relaterar etik och teologi där hans teologi ses som 
tunn där etik och socialfilosofi dominerar över teologin. I grunden gäller kritiken huruvida 
Hauerwas har en antropocentrisk eller en teocentrisk dygdetik. 
 
Men Healy kritiserar också Hauerwas metodiska beroende av MacIntyre och därmed indirekt 
också svagheter hos MacIntyre. Healy kritiserar också MacIntyres traditionsbegrepp som han 
säger vara för kontrastpräglat och inriktat på att vinna över andra, något som inte gäller för 
kyrkan som tradition. 
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5   Att balansera mellan in- och utdefiniering 
 
5.1 Antropocentrisk och teocentrisk kyrka 
 
I detta kapitel tar jag upp det tredje dilemmat, det ecklesiologiska, där kyrkor har att balansera 
risken för att utdefinieras, stötas ut från den värld som de och deras medlemmar ska verka i, 
och den motsatta risken, att indefineras eller underordnas denna värld. Därmed tas steget från 
etik till ecklesiologi. Mellan de båda områdena finns dock dygdetiken som en förmedlande 
länk: Varje dygdetik är avhängig den eller de gemenskaper i vilka dygderna utvecklas och där 
människors karaktärer formas. Kyrkan som gemenskap består på ett eller annat sätt av 
människor med vissa dygder.  
 
I avsnitt 2.3 har jag noterat ett gemensamt drag hos etik och ecklesiologi, nämligen att såväl 
den faktiska etiken som den faktiska kyrkosynen kan placeras in på skalor mellan en 
antropocentrisk pol och en teocentrisk pol.  
 
Den antropocentriska kyrkan är liksom sin dygdetiska motsvarighet korrelerad med sekulär 
antropologi och sekulärt vetande. Den har därför lättare att verka och samverka med det 
omkringliggande samhället men löper då risken att underordnas detta samhälles annorlunda 
slag av logiker. Diskussionen om det som kallas inre sekularisering handlar om denna risk. 
 
Den teocentriska kyrkan, däremot, står för en normerande gemenskap, som bygger på för 
samhället främmande logiker, i kontrast till detta samhälle. Om kontrasten blir för skarp finns 
risken för kyrkan utdefinieras och stöts ut.   
 
Riskerna med ut- och definiering ser alltså olika ut. Men om riskerna blir verklighet har de ett 
gemensamt drag, nämligen maktlösheten i förhållande till det samhälle, den värld, de verkar i. 
Vid indefiniering är kyrkan maktlös därför att hon inte gör någon skillnad i förhållande till det 
som ändå händer i samhället. Vid utdefiniering består maktlösheten i stället av att kyrkans 
praxis och förkunnelse inte förmår påverka samhället. 
 
Gränsen mellan antropocentrisk och teocentrisk kyrka finns i alla tider men förändras såväl av 
kyrkans egen dogmatiska utveckling som av samhällets och historiens utveckling. Här finns 
komplicerade förhållanden mellan å ena sidan kyrkans tro och liv, å andra sidan samhällets 
olika logiker.  
 
Gränsen för vad som gör kyrkan till en in- eller utdefinierad kyrka förändras alltså antingen 
därför att kyrkans tro och liv, dess dogmer och uppträdande i samhället, förändras eller därför 
att samhällets logiker förändras. Även om kyrkans tro och liv inte förändras kan dess roll i 
samhället förändras om samhället själv förändras. Liksom att rollen i ett ”oförändrat” 
samhälle ändå kan förändras som ett resultat av förändrad tro och förändrat liv i kyrkan. 
Förändringar i kyrkor och samhälle kan ske samtidigt och inte som isolerade företeelser i 
antingen kyrka eller i samhälle. Eventuella orsakssamband blir då särskilt svåra att kartlägga. 
 
Ett exempel på gränsdragningen mellan in- och utdefiniering ges av lutherska kyrkors 
förhållande till oppositionsrörelser som anabaptism och senare frikyrkorörelser, särskilt i 
perspektiv av lutherska kyrkors egen anknytning till konstantinism med dess mer eller mindre 
starka beroende av sekulära makter. 
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Nu är uppgiften i uppsatsen inte att klarlägga förändringar i komplicerade relationer mellan 
kyrkor och samhällen av betydelse för om kyrkan uppfattas som en antropocentrisk eller 
teocentrisk kyrka. Utan uppgiften är mer begränsad än så, att i de olika teologernas texter 
söka spåra deras, ofta implicita, kyrkosyner i relation till de båda idealtyperna av kyrkor. 
 
5.2 MacIntyres implicita kyrkosyn 
 
MacIntyres sekulära ingång i dygdetiken, som först sent kom att förenas med en kristen 
trostolkning av det augustinskt-thomistiska slaget, innebär att han inte tar upp traditionellt 
ecklesiologiska frågor, som gränser för kyrkogemenskap, olika bilder av kyrkan som Guds 
folk, Kristi kropp eller Andens tempel. En inplacering av MacIntyre på en skala mellan 
antropocentrisk och teocentrisk kyrkosyn blir därför hypotetisk och spekulativ; i den mån han 
kan sägas ha en kyrkosyn är den i högsta grad implicit. 
 
För att identifiera en implicit kyrkosyn hos MacIntyre kan man utgå från hans ”bekännelse” i 
relation till de sekulära och de teologala dygderna (jämför avsnitt 3.2.3). Jag har noterat att 
MacIntyre tilldelar de senare dygderna, tron, hoppet och kärleken, en formativ roll i 
förhållande till de som normalt uppfattade sekulära dygderna. Detta skulle innebära att 
MacIntyre har en teocentrisk dygdetik. Eftersom jag har hävdat (avsnitt 2.3) att det finns en 
analogi mellan olika slag av dygdeetik och olika slag av kyrkosyn i dimensionen mellan 
antropocentrisk och teocentrisk kan man fråga om en teocentrisk dygdetik är förenlig med en 
antropocentrisk kyrkosyn. Om vi skulle fråga MacIntyre om en teocentrisk gemenskapsetik ät 
förenlig med en syn på kyrkan som organisation som helt präglad av det omkringliggande 
samhället är det mindre sannolikt att han skulle besvara frågan jakande. Men detta är ett 
hypotetiskt resonemang och i frånvaro av studier av andra bidrag av MacIntyre är hans 
kyrkosyn en öppen fråga. I de analyserade texterna finns inga klarare svar än så. 
 
5.3 Hauerwas’ episka kyrkosyn 
 
Jag har tidigare (avsnitt 3.3.1) noterat att Hauerwas skisserat en ram för en kristen socialetik, 
förankrad i en kristen gemenskapstradition med rötter i GT-förkunnelse och i NT:s 
förkunnelse om Jesus. 163 Den socialetiken relateras, inte till en uppsättning judisk/kristna 
regler och lagföreskrifter, utan till berättelserna i GT och NT. Det är berättelserna om 
personer med vissa karaktärer som ska bära etiken. Hauerwas är dock genomgående mycket 
kortfattad kring hur de historiska berättelserna i GT och NT i innehållsligt avseende kan 
normera dagens kristna gemenskaper liksom det liberal-sekulära samhället. 
 
Hauerwas beskriver kyrkans nya språk som att ”find ways for Christians to recover the church 
as the locus of habits of speech to sustain our lives in service to the world. For that to happen 
the church must be reclaimed from the politics of liberalism that would make the church part 
of the ”private” realm”.164 Här talar Hauerwas om att utveckla sätt att tala i kyrkan som gör 
det möjligt för kristna att verka i världen och att detta sätt att tala kräver att kyrkan frigörs 
från det liberala förhållningssätt som gör kyrkan till en privatsak. 
 
Hauerwas har en kyrkosyn där det kristna gemensamma livet ska levas ut som ett exempel för 
omvärlden; kristen gemensam praxis är viktigare än dogmatiska bekännelser och 
regelkataloger. Han förutsätter att de spänningar som kan finnas inom församlingar ska 

                                                        
163 Hauerwas, Community. 
164 Hauerwas, After Christendom, 6-7. 
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bejakas men också att det finns en gemensam tolkning av den kristna tron. De sociala 
förutsättningarna för en sådan gemenskapspraxis kommenterar han inte alls.  
 
Hauerwas proklamerar med nyortodox ton ett budskap där ett explicit kristet gemenskapsliv 
ska normera livet i samhället utanför kyrkan. Visserligen undviker han problemet att översätta 
en explicit kristen socialetik till ett etiskt språk begripligt för en sekulär omvärld, alltså det 
problem Lögstrup brottas med, genom att betona den gemensamt levda etiken – liv i praxis 
kan ju förstås på annat sätt än ord. Men här återkommer problemet att Hauerwas mycket 
lapidariskt beskriver hur de bibliska berättelserna normerar. Och frågan är om han verkligen 
menar att det bara är det gemensamma livet som ska påverka omvärlden: Är det inte i stället 
samtidstolkningar av de bibliska berättelserna som människor ska konfronteras med och 
övertygas av? 
 
5.4 Healys dramatiska kyrkosyn. 
 
I sin ecklesiologiska analys i Church, World and the Christian Life; Practical-Prophetic 
Ecclesiology betonar Healy kyrkans beroende av olika berättelser på ett sätt som gör honom 
till en implicit dygdetiker. För analysen av Healy ställs man inför ett problem som är det 
motsatta till det man möter vid en analys av MacIntyre; här är det etiken som är implicit, inte 
kyrkosynen. Frågan gäller om Healys kyrkosyn är antropocentrisk eller teocentrisk. 
 
I centrum för Healy står relationen mellan teori och praxis där han kraftigt betonar studiet av 
lokal praxis och dess betydelse för ecklesiologin. Han varnar för ett ecklesiologiskt studium 
som baseras på normativa, dogmatiska föreställningar om kyrkan. För Healy som katolik 
verkar en sådan syn på ecklesiologi och kyrka skenbart inte vara förenlig med katolsk 
lärotradition med dess betoning av dogm och allmän kyrka. Betoningen av lokal praxis skulle 
kunna tolkas som att det kringliggande samhällets logiker tillåts prägla kyrkan. Är alltså 
Healys kyrkosyn antropocentrisk? Det beror på hur man tolkar hans betoning av lokal praxis. 
 
Healy är skeptisk till stark systematik i det ecklesiologiska arbetet; de senaste hundra årens 
studier av kyrkan ses som alltför teoretiska. Healy lyfter fram den konkreta kyrkan där det 
mänskliga inte är skilt från det andliga, där kyrkan inte är en institution för dogmförvaltning 
utan ett annorlunda livssätt med referenser till Hauerwas, och där aktionen, inte varat, och 
reaktionen på Anden är det centrala. I synen på förhållandet mellan systematisk-teologi och 
samhällsvetenskap säger sig Healy ta avstånd från både teologisk och icke-teologisk 
reduktionism.165 Varken dogm eller sekularitet ska prägla ecklesiologin och Healy tar alltså 
avstånd från såväl en rent teocentrisk som en antropocentrisk kyrkosyn. Kritiken mot för stark 
dogmstyrning kan ses som ett avståndstagande till en renodlat regelstyrd etik, en pliktetik. 
Om han därmed står för en stark eller svag dygdetik (det första dilemmat i kapitel 3) är dock 
en öppen fråga. 
 
Betoningen av lokal praxis skulle kunna tolkas som att Healy avvisar all form av normativ 
analys av kyrkan. Men han pläderar tvärtom för en normering där kyrkans apostoliska uppgift 
och medlemmarnas lärjungaskap utgör de kriterier mot vilken praxis kan prövas: Inget annat 
”skryt” än det om Kristus tillåts och bara den korsfäste Kristus ska förkunnas.166  
 
Att enbart förkunna den korsfäste Kristus och det sanningsanspråk detta signalerar är enligt 
Healy kyrkans stora utmaning i det postsekulära samhället: Det som för Healy gör kyrkan 
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unik är den Ande-fyllda orienteringen mot Jesus Kristus och en treenig Gud. Han lyfter fram 
det nödvändiga i en interreligiös apologetik: Andra religioner och sekulära ideologier ska 
konfronteras, utan arrogans men där kyrkan ska hävda ett universellt sanningsanspråk 
samtidigt som hon ska erkänna sin syndfullhet. Och den konkreta kyrkan är ingen idealkyrka 
utan just en syndfull kyrka, något som katolsk tradition värjt sig mot – enligt traditionen kan 
medlemmarna vara syndfulla, inte kyrkan. Men för Healy lever den konkreta kyrkan under 
det eskatologiska ”ännu inte” och är därmed syndfull. Och den ecklesiologiska uppgiften är 
mer en praktisk-profetisk uppgift än en spekulativt-systematisk.167  
 
Här påminner Healys betoning av en utåtriktad profetisk förkunnelse om Hauerwas’ plädering 
för en kyrka som med självförtroende talar etiskt klarspråk. Han uttrycker också samma 
optimism som Hauerwas i synen på översättning från det kristna språket till den sekulära 
världens språk. 
 
För Healy har moderniteten, för att använda en radikal-ortodox terminologi, lett till en ”platt” 
beskrivning av kyrkan där man söker efter ett begrepp för kyrkan och använder sig av enkla 
dualiteter, betonar det systematiska och teoretiskt normativa där man abstraherar från det 
konkreta och presenterar idealbilder. Men för Healy finns inte en idealbild: Kristi kropp, Guds 
folk, Sakrament, Gemenskap är olika alternativ. Något som i sin tur beror på att NT:s tal om 
kyrkan är pluralistiskt där treenighetsläran kan tolkas ecklesiologiskt på alternativa sätt.168 
 
Sammantaget leder de av moderniteten inspirerade platta beskrivningarna av kyrkan till att 
man lutar sig mot det Healy kallar ”blue-print”-ecklesiologier vid värderingen av kyrkan. 
Sådana beskriver en idealkyrka eller en triumfatorisk kyrka, fullbordad och utan synd. Mot 
detta ställer Healy den konkreta kyrkan, den militanta kyrkan i dess syndfullhet. Och den 
triumfatoriska kyrkan kan inte ens användas som en norm för att tolka, förstå, den militanta 
kyrkans liv i all dess komplexitet. I stället krävs en form av kontextuell analys av historien, 
lokalt och globalt, av status hos kyrkomedlemmar mm som ett förstadium till eller som en del 
av den teologiska reflektionen. Där är det viktigt att engagera icke-teologiska discipliner; 
samtidigt varnar Healy för korrelationsteorier och risken för att hämta in normativa 
humanistiska föreställningar. Teologin ska godkänna!169  
 
Här är Healy klart radikalortodox i sin syn på relationen mellan systematisk teologi och 
samhällsvetenskaplig analys även om han erkänner behovet av sekulära analyser. Healy lutar 
här åt en i huvudsak teocentrisk kyrkosyn även om han själv genom sin kritik mot att använda 
dualiteter och mot en dogmstyrd norm skulle avvisa den typen av karaktäristik. Ställd inför 
polariteten teocentrisk-antropocentrisk skulle förmodligen Healy avvisa denna, polariteten 
upphävs, imploderar. 
 
Vad är då Healys eget alternativ till blue-print-ecklesiologin? Det kännetecknande för blue-
print-ecklesiologierna är att de bygger på episka, linjära berättelser, som är slutna och som 
inte tillåter en djupare förståelse av kyrkans liv. Mot detta ställer Healy ett dramatiskt 
berättande som i stället utmärks av osäkerhet, kamp och öppna horisonter. Här ansluter Healy 
till Hans Urs von Balthasars ”förmoderna” tal om ett teo-drama med Fadern som författare, 
Anden som regissör och Kristus som huvudrollsinnehavare, allt grundat i en immanent 

                                                        
167 Healy, Church, World and the Christian Life, 10-21. 
168 Healy, Church, World and the Christian Life, 26-35. 
169 Healy, Church, World and the Christian Life, 37-40. 
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treenighet.170 I detta drama inbjuds kyrkan att delta och där gränsen mellan kyrkan och 
mänskligheten är flytande. Kyrkans historia är ofta tragisk och kampen sker inte bara med 
världen utan inom kyrkan. I allt detta är teologin en metadiskurs, en reflektion över andra 
former av reflektion.171 Här finns återigen tanken på ett primat för den teologiska reflektionen 
och därmed för en teocentrisk kyrkosyn. 
 
Mot den teodramatiskt inspirerade ecklesiologin ställer Healy pluralistiska ecklesiologier. 
Pluralismen som modell för analys av kyrkan misslyckas dock på olika sätt: Den konkreta 
kyrkan relativiseras, vittnesbördet försvagas och förmågan till dialog försvåras. Och utan 
konkret identitet kan kyrkan inte bidra praktiskt och profetiskt. Mot detta ställer Healy 
behovet av särskildhet (åtskildhet) och av att erkänna det han kallar det oreducerbara konkreta 
i dess mångfald.172 Talet om det oreducerbara konkreta indikerar att Healy söker rida spärr 
mot en alltför antropocentrisk kyrkosyn.  
 
Hur ska då kyrkan hävda sitt universalistiska sanningsanspråk i det sekulära sammanhanget? 
Här lutar sig Healy bl.a. mot MacIntyre och dennes betoning av traditionens roll och den 
dialektiska synen på en traditions sanningsanspråk – med växlingen mellan enighet, konflikt 
och framgång/misslyckande. Healy hävdar att sanning och överlägsenhet för en viss tradition 
inte bara är en fråga om antalet anhängare. Kristendomen reflekterar en traditionsbetingad 
argumentering som är lika offentlig som den liberala och socialistiska traditionen.173  
 
Här formulerar Healy ett slags apologetiskt ideal för kyrkans förkunnelse utåt mot ”världen”. 
Till detta lägger han ett ett metodiskt ideal för ecklesiologens förståelse inåt mot det kyrkliga 
livet i denna värld. För både det ena och det andra idealet aktualiseras spänningen mellan 
teologiska och sekulära kunskapsområden, alltså mellan systematisk teologi och 
samhällsvetenskap, mellan teocentriskt och antropocentriskt. 
 
Healys kyrkosyn är i korthet: Kyrkan formas av en Andestyrd praxis, frikopplad från 
teologisk tradition och dogm, där normen ges av den nytestamentliga församlingen. Den 
deltar i dialog med världen i det lokala teodramat i en pjäs som utvecklas på ett öppet sätt, 
under en öppen horisont och inte under den slutna horisont som ges av idealföreställningar av 
en triumfatorisk kyrka. 
 
Healy pekar ut möjliga samarbetspartners för teologer i den praktiska och profetiska 
ecklesiologin. Mot en teodramatisk teologi kontrasterar han en samhällsvetenskap med fyra 
olika hållningar, en ateistisk, en agnostisk, en religiös och en teologisk. Olika teologer 
bedömer samarbetsmöjligheterna på olika sätt; exempelvis har de radikala ortodoxerna en mer 
antagonistisk hållning. 174  
 
I Healys granskande genomgång av lämpliga samarbetspartner kommer dock bara 
ecklesiologiskt orienterade teologer till tals. Det är en öppen fråga hur sekulära företrädare 
ställer sig till samtal. För ecklesiologins kvalité är det centralt att man inte nöjer sig med att 
engagera kristna religionssociologer, kristna etnografer eller kristna ekonomer. 

                                                        
170 Med immanent treenighet avses relationen inom Gud, mellan Fadern, Sonen och den Heliga Anden, eller det som Luther 
kallade Guds inre. Mot detta Guds inre står Guds yttre (återigen enligt Luther) eller den ekonomiska treenigheten som 
handlar om de olika personernas handlande i skapelsen. För dessa frågor, se Kristoffersson, Guds inre och Guds yttre. 
171 Healy, Church, World and the Christian Life, 52-67. 
172 Healy, Church, World and the Christian Life, 102-103. 
173 Healy, Church, World and the Christian Life, 117-126. 
174 Healy, Church, World and the Christian Life, 154ff 
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Översättningen från det kristna till det sekulära kan inte lösas utan att de sekulära deltar i 
samtalet. 
 
Den snäva ecklesiologiska frågan kring samarbetspartners kan vidgas till att gälla möjligheten 
av sekulära deltagare i Healys teodramatiska och apologetiska offentliga diskurs – vilka andra 
”skådespelare” än de kristna apologeterna vill delta i ”pjäsen”? Här finns risker för 
obesvarade ”monologer i himlen” (jämför kritiken mot Barth och hans nyortodoxi). Healys 
position möter för övrigt samma invändningar som Hauerwas hållning. Liksom för Hauerwas 
är för Healy svaret på det andra dilemmat (kapitel 4), översättningen från det kristna språket 
till det sekulära, en öppen fråga. 
 
För Healy, liksom för alla förespråkare av tjocka berättelser som grund för ecklesiologin, är 
osäkerheten kring det normativa en olöst fråga. Visserligen kan man som Healy säga att den 
profetisk-praktiska analysen visar att kyrkan aldrig är stabil och jämförbar med ideal.175 
Samtidigt har Healy fixerat en tydlig norm genom hänvisning till det apostoliska uppdraget 
och lärjungaskapet liksom till ord från Paulus om att förkunna Kristus. Men i frånvaro av 
dogm och tradition förefaller denna norm vara öppen för högst skilda tolkningar. 
 
5.5 Svar på det tredje dilemmat 
 
Det tredje dilemmat handlar om hur kyrkor ska balansera mellan riskerna att in- eller 
utdefinieras i förhållande till den sekulära omvärlden. Vilka explicita eller implicita 
kyrkosyner finns hos MacIntyre, Hauerwas och Healy?  
 
Det kan ifrågasättas om MacIntyre över huvud taget har en kyrkosyn. I alla händelser är den i 
hög grad implicit där en möjlig sådan skulle bygger på var för sig några svaga länkar i en 
argumentation. Den skulle se ut så här: Enligt kapitel 4 tilldelar MacIntyre de teleologala 
dygderna en normerande roll i förhållande till de sekulära kardinaldygderna. MacIntyre har 
därmed en teocentrisk dygdetik. Om en teocentrisk dygdetik inte kan förenas med en 
antropocentrisk kyrkosyn följer att MacIntyre har en teocentrisk kyrkosyn där kyrkan som 
organisation är ”skyddad” från sekulära influenser från det omkringliggande samhället. 
Därmed skulle kyrkan enligt MacIntyre undgå risken för att indefinieras i samhället.  
 
Hauerwas proklamerar med nyortodox ton ett budskap där ett explicit kristet gemenskapsliv 
ska normera livet i samhället utanför kyrkan. Han undviker problemet att översätta en explicit 
kristen socialetik till ett etiskt språk begripligt för en sekulär omvärld genom att betona den 
gemensamt levda etiken – liv i praxis kan ju förstås på annat sätt än ord. Men här återkommer 
problemet med den lapidariska beskrivningen av hur de bibliska berättelserna skulle kunna 
översättas och normera.  
 
I centrum för Healy står relationen mellan teori och praxis där han betonar studiet av lokal 
praxis och betydelsen av denna för ecklesiologin. Han varnar för att det ecklesiologiska 
studiet baseras på normativa, dogmatiska föreställningar om kyrkan. Betoningen av lokal 
praxis skulle också kunna tolkas som att det kringliggande samhällets logiker tillåts prägla 
kyrkan. Är alltså Healys kyrkosyn att se som en antropocentrisk sådan? 
 

                                                        
175 Healy, Church, World and the Christian Life, 185. 
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I synen på förhållandet mellan ett systematiskt-teologiskt perspektiv och ett 
samhällsvetenskapligt perspektiv säger sig Healy ta avstånd från både teologisk och icke-
teologisk reduktionism. Varken dogm eller sekularitet ska prägla ecklesiologin.  
 
För Healy leder de av moderniteten inspirerade platta beskrivningarna av kyrkan till att man 
använder sig av det Healy kallar ”blue-print”-ecklesiologier vid värderingen av kyrkan. Dessa 
beskriver en idealkyrka eller en triumfatorisk kyrka, fullbordad och utan synd. Mot detta 
ställer Healy den konkreta kyrkan, den militanta kyrkan i dess syndfullhet. 
 
Samtidigt som det är viktigt att engagera icke-teologiska discipliner; samtidigt varnar Healy 
för korrelationsteorier och risken för att hämta in normativa humanistiska föreställningar.  
 
Men hur ska då kyrkan hävda sitt universalistiska sanningsanspråk i det postsekulära 
samhället? Här lutar sig Healy bl.a. mot MacIntyres vetenskapsfilosofi med dess betoning av 
traditionens. Mot denna bakgrund formulerar Healy ett slags apologetiskt ideal för kyrkans 
förkunnelse utåt mot ”världen”. Healy lägger till detta apologetiska ideal ett metodiskt ideal 
för ecklesiologens förståelse inåt mot det kyrkliga livet i denna värld. 
 
I systematiskt avseende slår ett Healy ett slag för en teodramatisk teologi a la Balthasar med 
dess annorlunda form av berättelser än den vanliga linjära berättelsen: Drama före epik. Det 
är dock oklart vilka, teologer eller sekulära samhällsvetare som vill delta i dialogen kring den 
dramatiska berättelsen. Riskerna för obesvarade ”monologer i himlen” är uppenbara. Därmed 
utmanas Healys position av samma invändningar som de som mot Hauerwas. Översättning 
och normering från det kristna/religiösa till den sekulära omvärlden är en öppen fråga. 
 
En sammanfattande jämförelse mellan de olika kyrkosynerna hos MacIntyre, Hauerwas och 
Healy och deras inställning till frågan om antropocentrisk och teocentrisk kan formuleras så 
här: Efter MacIntyres i hög grad implicita, nära nog obefintliga kyrkosyn, följer Hauerwas 
tydligt teocentriska kyrkosyn där dock frågan om hur de linjära bibliska berättelserna kan 
översättas till och normeras i förhållande till den sekulära omvärlden är mycket oklar. Healys 
kyrkosyn betonar lokal praxis före dogmatisk normering, normering genom dramatiska, inte 
episka, berättelser. Detta indikerar en antropocentrisk kyrkosyn samtidigt som han avvisar en 
samhällsvetenskaplig reduktionism. Själva polariteten mellan antropocentrisk och teocentrisk 
kyrkosyn förefaller dock implodera i Healys analys.  
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6  Sammanfattande värdering av resultat och metod 
 
6.1 Gemenskapsunderskottet och de tre dilemmana 
 
Uppsatsens problem har gällt hur tre utvalda teologer (filosofer), Alasdair MacIntyre, Stanley 
Hauerwas och Christopher Healy i ett antal texter behandlar teologins och kyrkans bidrag till 
att häva gemenskapsunderskotten i den sena globaliserade moderniteten. Det har gällt 
försvaret av universella värden, som det om alla människors lika värde, i den globaliserade 
moderniteten. Frågorna har ställts i ett dygdetiskt perspektiv vilket innebär ett fokus på hur de 
tre beskriver de gemenskapsmässiga förutsättningarna för sådana bidrag.  
 
Eftersom varje gemenskap, tradition, utmärks av att en gräns dras mellan traditionen och 
samhälle utanför, mellan det partikularistiska och det universalistiska, beror möjliga bidrag på 
hur den partikularistiska gemenskapen förmår kommunicera med det sekulära sammanhanget.  
 
Vid kommunikationen med det allmänna ställs den partikularistiska gemenskapen inför två 
slag av översättningsproblem.  
 
Det första gäller översättningen från det partikularistiska till det universalistiska, oberoende 
av om den partikularistiska gemenskapen är kristen (religiös). Hur är förhållandet mellan de 
tjocka värderingar som utmärker varje form av partikularistisk gemenskap och de universella, 
tunna värden, som ska försvaras med hjälp av de tjocka värderingarna? Hur förhåller sig 
dygdetiska värderingar i en tradition till den pliktetik som präglar allmänna värden? Ska de 
ses som komplement eller som ersättning till pliktetik? Hur hanterar de olika teologerna det 
första dilemma som består i valet mellan en stark dygdetik, som försvårar översättningen, och 
en svag dygdetik, som underlättar översättning men som tunnar ut budskapet? 
 
Det andra översättningsproblemet gäller budskapen från specifikt kristna gemenskaper. 
Möjligheten till lösning antas bero av vilken grundläggande teologi och etik som konstituerar 
den kristna gemenskapen, om denna grundas på naturlig teologi eller uppenbarad teologi. 
Annorlunda uttryckt gäller vilka argument som förs fram i den sekulära offentligheten: Är det 
argument som enbart hänvisar till mer eller mindre accepterade förnuftsmässiga idéer utan 
referens till någon form av transcendenta fenomen? Eller är det argument som refererar till 
uppenbarelser? Här finns det andra dilemmat, som antas bero på vilket slag av dygdetik som 
utmärker de analyserade teologerna. Är dygdetiken antropocentrisk eller teocentrisk, en fråga 
som i sin tur är korrelerad med den om den underliggande teologin är en naturlig teologi eller 
en uppenbarad teologi. 
 
Utöver de två översättningsproblemen, det ”sekulära” och det ”religiösa”, har jag också 
analyserat möjligheten av ett bidrag från teologin i ett ecklesiologiskt perspektiv. Hur kan 
kyrkan som organisation bidra till att stärka universella principer och vilka risker ställs då 
kyrkan inför? Hur ska kyrkorna undvika att, å ena sidan underordnas samhället, å andra sidan 
ställas utanför detta samhälle? Detta handlar om att balansera risken att bidraget blir tandlöst 
mot risken att över huvud taget inte höras.  
 
Frågan är alltså hur de tre teologerna hanterar de tre dilemmana. I kapitel 2 har jag beskrivit 
dilemman som olika polära extrempositioner. Är teologerna svaga eller starka dygdetiker, 
dvs. är dygderna att ses som komplement till regler eller ersätter de regler (dilemma 1)? Är 
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deras kristna dygdeetik antropocentrisk eller teocentrisk (dilemma 2)? Är deras kyrkosyner, 
antropocentriska eller teocentriska (dilemma 3)? Dessa olika polariteter redovisas i tablån. 
 
Olika sekulära dygdetiker Svag sekulär dygdetik Stark sekulär dygdetik 
Olika kristen dygdetik Antropocentrisk dygdetik Teocentrisk dygdetik 
Olika ecklesiologier Antropocentrisk kyrka Teocentrisk kyrka 
 
6.2  MacIntyres bidrag  
 
MacIntyre har som utgångspunkt att varje sökande efter en gemensam moral förutsätter en 
extern utsiktspunkt för att bedöma det egna samhället. För honom ger Aristoteles en metodisk 
utsiktspunkt, särskilt den Aristoteles som såg rättvisa som den primära dygden i det politiska 
livet: Men hur ska rättvisan förkunnas och övertyga det omkringliggande samhället?  
 
För MacIntyre avgör konkurrensen mellan olika traditioner överlevnaden för enskilda 
traditioner, de gemenskaper där vissa dygder är förhärskande. Och traditioner är inte 
likvärdiga, allt är inte relativt. Överlevnaden för en enskild tradition beror av hur den hanterar 
sina epistemologiska kriser, när verklighetsbilden utmanas. Men hur kan olika traditioner över 
huvud taget prövas mot varandra, de olika perspektiven jämföras? Trots förordet i After Virtue 
för en extern utgångspunkt kritiserar MacIntyre samtidigt i Whose Justice? Whose 
Rationality? föreställningen om en utomstående betraktare. Men det senare handlar om en 
”traditionsbefriad” betraktare, inte en betraktare knuten till en framgångsrik tradition som den 
av MacIntre omhuldade aristoteliska-augustinska-Aquinosversionen.  
 
Efter att i Three Rival Versions avvisat såväl den encyklopediska traditionen (med dess 
föreställning om ett opersonligt, universellt och icke-intressebundet förnuft) som den 
genealogiska (med dess intressestyrda maktanspråk med falska föreställningar om neutralt 
förnuft) lanserar MacIntyre sin tredje traditionstillhörighet: I denna förutsätter MacIntyre 
paradoxalt nog ett verkligt genuint framsteg samtidigt som han förnekar neutralitet och 
obundenhet av intressen. 
 
För MacIntyre är traditioner som sociala gemenskaper också språkliga gemenskaper. Och för 
att framgångsrikt kunna påverka andra traditioner krävs förtrogenhet med alternativens första-
språk. MacIntyre lägger alltså ribban mycket högt vad gäller möjligheten att översätta. Han 
exemplifierar kravet på genuin tvåspråkighet med Aquinos med dennes kunskaper både i det 
augustinska ”språket” och det latinskt averroistiska aristoteliska. I det sammanhanget tar 
MacIntyre också upp förhållandet mellan regler och dygder. Tillämpning av regler ses som en 
del av utövandet av dygder och dygderna beskrivs som en sammanfogande kitt.  Dygdeetiken 
ses därmed som ett komplement till regel (plikt-)etiken men överordnad denna. 
 
MacIntyre får bedömas som anhängare av förhållandevis stark dygdetik men han ger ändå 
regeletiken en plats i moralfilosofin. Han ägnar stort utrymme att diskutera möjligheten av 
översättning av olika traditioner till det omgivande samhället.  
 
MacIntyre behandlar i mycket begränsad omfattning det andra översättningsproblemet och 
diskuterar inte specifikt översättningen från den kristna traditionens språk. Han noterar dock 
att det krävs begrepp och analyser hämtade utanför denna tradition och indikerar därmed ett 
beroende av sekulära kunskapsområden. Detta indikerar en antropocentrisk dygdetik.  
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Men MacIntyre problematiserar relationen mellan de fyra (sekulära) kardinaldygderna och de 
tre teologala dygderna, där de senare ses som överordnade de sekulära. Detta indikerar 
teocentriska inslag, och därmed indirekt av uppenbarad teologi, i hans dygdetik. 
 
Det finns alltså en kluvenhet i MacIntyres syn på relationen mellan dygdetik som 
antropocentrisk och teocentrisk, och teologin som naturlig och uppenbarad. 
 
Det kan ifrågasättas om MacIntyre över huvud taget har en kyrkosyn. I alla händelser är den i 
hög grad implicit där en möjlig skiss skulle bygga på var för sig några svaga länkar i en 
argumentation. Den skulle se ut så här: Enligt kapitel 4 tilldelar MacIntyre de teologala 
dygderna en normerande roll i förhållande till de sekulära kardinaldygderna. MacIntyre har 
därmed en teocentrisk dygdetik. Om en teocentrisk dygdetik inte kan förenas med en 
antropocentrisk kyrkosyn följer att MacIntyre har en teocentrisk kyrkosyn där kyrkan som 
organisation är ”skyddad” från sekulära influenser från det omkringliggande samhället. 
Därmed skulle kyrkan enligt MacIntyre undgå risken för att indefinieras i samhället.  
 
6.3  Hauerwas bidrag 
 
För Hauerwas handlar översättningsproblemet om möjligheten att översätta ett kristet/kyrkligt 
budskap till det omkringliggande samhället. Han kommenterar inte explicit det sekulära 
översättningsproblemet men behandlar det ändå indirekt. 
 
Hauerwas proklamerar möjligheten av att tjocka värderingar kan spridas, översättas, till ett 
(sekulärt) samhälle, i kraft av sitt praktiska gemenskapsexempel och genom olika, 
slagkraftiga, berättelser, inte som teoretiska föreställningar. I en beskrivning av världen som 
kluven markerar han frånvaron av gemensamma, tunna, värden. 
 
För Hauerwas är normeringen genom berättelser nyckeln till en effektiv översättning av 
(kyrko-)traditioners budskap. Han avvisar den kantianska kritiken mot normering genom 
berättelser. I likhet med MacIntyre ser han varje icke-narrativ etik som en ideologi som inte 
erkänner att plikt och dygder är betingade. För Hauerwas är Kants tal om förnuftets 
universella krav bara en annan form av berättelse, en sekulariserad version av det kristna 
hoppet. 
 
Hauerwas förnekar att pliktetiken skulle vara överordnad dygdeetiken utan ser den senare som 
primär genom sin proklamation av de gemenskapsberoende berättelsernas normerande kraft. 
De problem som Aristoteles och Aquinos ställdes inför i analysen av förhållande mellan ett 
självs handlingar och självets karaktär med risker för cirkelresonemang anser sig Hauerwas 
kunna lösa genom just normeringen genom berättelser. Normeringen sägs förhindra att 
handlingar slår igenom för snabbt på karaktären, det Hauerwas kritiserar Aristoteles och 
Aquinos för. Här är det berättelsen om dygder, inte själva dygderna, som utgör ett kitt i 
förhållande till (regelstyrda) handlingar.  
 
Hauerwas får bedömas vara anhängare av en förhållandevis stark dygdetik med sin kraftiga 
betoning av berättelsernas normerande kraft. Till skillnad från MacIntyre är han mycket 
kortfattad i sin analys av hur denna, traditionsbestämda, normering ska kunna översättas till 
regler för det sekulära samhället. Gemensam för de båda är dock betoningen av kraften i olika 
traditioners övertygelser för översättning. Därmed blir frågan om makten över den offentliga 
diskursen viktig för både MacIntyre och Hauerwas. Därmed är inte sagt att de skulle göra sig 
skyldiga till den av särskilt av MacIntyre kritiserade nietzscheanska arrogansen. Hauerwas 
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säger att kyrkan ska utmana de moraliska förutsättningar som antar att en rättvis politik är 
möjlig utan att människor är rättvisa och som förnekar att människors frihet faktiskt inskränks 
om man hävdar att de ska vara dygdiga. Kyrkorna kritiseras för att ha förlorat det 
självförtroende som tidigare gjorde att de kunde uppmuntra dygder hos medlemmarna som 
ledde till att dessa kunde fylla sin medborgarroll. Här rör sig Hauerwas på gränsen mellan de 
sekulära och de religiösa översättningsproblemen. 
 
Hauerwas driver tillsammans med Pinches en tes med ett starkt anspråk på universell 
giltighet: Individer och samhällen som saknar uttalade föreställningar om en Gud präglas med 
nödvändighet av en existentiell otålighet och brist på tålamod. Och utifrån detta proklamerar 
de hur kristna ska agera i moderniteten.  
 
Men hur ska då kristna formulera sina djupare övertygelser i det offentliga? Etiken ska inte 
bara bygga på explicit etiska texter i bibeln utan också på berättelserna där. Här fyller 
Hauerwas höga värdering av dygdetiken igen det etiska vakuum som lämnas av pliktetiken.  
 
Men han exemplifierar inte alls hur en etisk vägledning genom berättelser skulle ha ett 
mervärde i förhållande till de råd som följer av de explicit etiska texterna. Hauerwas ger en 
mycket tunn ram för översättningsarbetet. 
 
Hauerwas proklamerar med nyortodox ton ett budskap där ett explicit kristet gemenskapsliv 
ska normera livet i samhället utanför kyrkan. Han undgår problemet att översätta en explicit 
kristen socialetik till ett etiskt språk, begripligt för en sekulär omvärld, genom att betona den 
gemensamt levda etiken – liv i praxis kan ju förstås på annat sätt än ord. Här återkommer 
problemet med hur bibliska berättelser skulle kunna översättas och normera. 
 
6.4 Healys bidrag 
  
Healy behandlar inte explicit de två översättningsproblemen, det inom det sekulära och det 
mellan det kristna och det sekulära, utan uppehåller sig det tredje dilemmat, dvs. hur kyrkor 
ska balansera riskerna för in- och utdefriniering i förhållande till det sekulära sammanhanget. 
Dock är det möjlighet att indirekt skissera Healys position kring de två översättningsproblem 
genom hans kritik av Hauerwas och även av MacIntyre. 
 
Healy har skarpt kritiserat Hauerwas för hur denne relaterar etik och teologi där hans teologi 
ses som tunn där etik och socialfilosofi dominerar över teologin. Hauerwas synes här 
paradoxalt kritiseras för att vara korrelationsteolog vilket är remarkabelt med tanke på 
Hauerwas kritik av moderniteten och kyrkans beroende av denna. För att tala i termer av den 
andra polariteten, den mellan en antropocentrisk eller en teocentrisk dygdetik, synes Healy 
klassificera Hauerwas som en antropocentrisk dygdetiker. 
 
Healy kritiserar också Hauerwas metodiska beroende av MacIntyre och indirekt också det han 
ser som svagheter hos den MacIntyre som ses mer som socialfilosof än som kristen teolog.  
 
I centrum för Healy står dock det ecklesiologiska dilemmat, särskilt relationen mellan teori 
och praxis där han betonar studiet av lokal praxis och betydelsen av denna för ecklesiologin. 
Han varnar för att det ecklesiologiska studiet baseras på normativa, dogmatiska 
föreställningar om kyrkan. Betoningen av lokal praxis skulle också kunna tolkas som att det 
kringliggande samhällets logiker tillåts prägla kyrkan. Healys kyrkosyn framstår därför som 
en antropocentrisk sådan. 
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Samtidigt som det är viktigt att engagera icke-teologiska discipliner, som kan inrymma 
sekulära antropologier, varnar dock Healy för korrelationsteorier. Detta talar för att Healy 
förordar en teocentrisk kyrkosyn. Men hur vill han då lösa konflikten mellan det 
antropocentriska och det teocentriska?  
 
För Healy har de av moderniteten inspirerade platta beskrivningarna, som bygger på sekulära 
antropologier, av kyrkan själv möts med det Healy kallar ”blue-print”-ecklesiologier. Dessa 
beskriver en idealkyrka eller en triumfatorisk kyrka, fullbordad och utan synd. Mot detta 
ställer Healy den konkreta kyrkan, den militanta kyrkan i dess syndfullhet. 
 
För Healy ligger lösningen i en teodramatisk teologi a la Balthasar som innehåller andra 
berättelser än den vanliga linjära berättelsen: Dramat ligger före epiken. Det är dock oklart 
vilka, teologer eller sekulära samhällsvetare som har deltagit och vill delta i den dramatiska 
berättelsen. Risker för obesvarade ”monologer i himlen” är uppenbara. Därmed utmanas 
Healys position av samma invändningar som möter Hauerwas’ position. 
 
6.5 De idealtypiska polariteterna – värdering av metoden 
 
Jag har i min analys av de olika teologernas bidrag använt mig av tre polariteter för att 
karaktärisera deras syn på möjligheten att översätta olika partikulära, särskilt kristna, 
gemenskapers budskap till det sekulära sammanhanget. Vilka erfarenheter har denna metod 
gett och hur pass framgångsrik har den varit för att analysera uppsatsens problem? 
 
Den första polariteten gäller mellan en svag och en stark dygdetik, där den svaga ses som ett 
komplement till en regeletik medan den starka ses som ett alternativ (ett substitut) till en 
regeletik. Bakom denna polaritet ligger tanken att regeletiken är mer universell än dygdetiken 
med dess beroende av den värden som finns i partikulära gemenskaper. Jag har tidigare 
(avsnitt 3.1) jämfört detta med Michael Walzers distinktion mellan tunna och tjocka värden, 
där alltså de universella och tunna värdena är regeletikens värden medan de tjocka 
värderingarna är de dygdetiska gemenskapernas värderingar. 
 
Denna polaritet har legat bakom analysen i kapitel 3 av problemet att översätta inom det 
sekulära. Jag argumenterar för att MacIntyre har en svagare dygdetik än Hauerwas. Mitt 
huvudsakliga argument för detta är att MacIntyre erkänner värdet av universella värden som 
godhet och rättvisa (som i och för sig förnekas av den encyklopediska traditionen) medan 
Hauerwas, för det första, kritiserar kristna gemenskaper för att okritiskt ha accepterat 
modernitens värdebegrepp som tillräckliga för kyrkan och, för det andra, i polemik med 
Frankena hävdat att dygdetiken har ett primat framför regeletiken. 
 
För att kunna förbättra argumenten ytterligare i denna fråga skulle det vara nödvändigt att 
närmare utveckla innebörden av begreppen komplement och substitut. 
 
Den andra polariteten har gällt spänningen mellan en antropocentrisk och en teocentrisk 
dygdetik: Den antropocentriska saknar referenser till transcendenta fenomen medan den 
teocentriska just har sådana referenser.  
 
Denna polaritet har legat bakom analysen i kapitel 4 av problemet att översätta en specifikt 
kristen dygdetik till det sekulära. Jag argumenterar där för att MacIntyre i huvudsak har en 
antropocentrisk dygdetik genom frånvaron av, i alla fall explicita, referenser till transcendenta 
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fenomen. Hauerwas, däremot, har en mer teocentrisk dygdetik genom att han lyfter fram de 
bibliska berättelserna, med dess referenser till det transcendenta, och dessas normerande 
värde. 
 
Som jag påpekade vid formuleringen av teserna 2 och 4 (avsnitt 2.3) är det inte självklart att 
låta explicita språkliga referenser till det transcendenta vara avgörande för gränsen mellan 
alternativen (exemplet Lögstrup). Gud kan ju vara överordnad människan i en dygdetisk 
analys utan att nämnas vid namn. Detta kan behöva utvecklas i fortsatta analyser. 
 
Den tredje och sista polariteten har gällt spänningen mellan en antropocentrisk och en 
teocentrisk kyrkosyn som ju har klar koppling till polariteten om dygdetiken; kyrkor kan ju 
ses som dygdetiska gemenskaper. 
 
Denna polaritet har använts för att analysera kyrkosynen i kapitel 5 och hur de olika 
teologerna ser på balansgången mellan det jag kallar riskerna för att kyrkor ska in- och 
utdefinieras i förhållande till det sekulära. Jag har funnit att MacIntyre har en högst implicit 
kyrkosyn, om någon alls, med en koppling till hans antropocentriska dygdetik. Såväl 
Hauerwas som Healy har teocentriska kyrkosyner, där de dock skiljer sig åt genom att den 
teocentriska berättelsen normerar på olika sätt. 
 
Denna tredje polaritet kopplas i uppsatsen nästan enbart till förekomsten av referenser till det 
transcendenta och till den parallella polariteten mellan antropocentrisk och teocentrisk 
dygdetik. Den skulle kunna utvecklas genom begrepp från exempelvis sociologi förs in så att 
ett renodlat systematiskt-teologiskt perspektiv kompletteras med ett samhällsvetenskapligt. 
 
Vid en framtida, fördjupad metodisk analys finns också anledning att närmare analysera 
relationen mellan de olika polariteterna och eventuella beroenden mellan dessa, exempelvis 
hur graden av dygdetik (stark och svag) samspelar med huruvida dygdetiken är 
antropocentrisk eller teocentrisk. Vid den innehållsliga analysen av de tre arbetsfrågorna, de 
olika dilemmana, i denna uppsats har det ibland varit svårt att behandla dem separat från 
varandra. En möjlig förklaring kan ligga i samspelet mellan de olika polariteterna. 
 
Sammanfattningsvis har metoden med polariteter bidragit till karakteristiken av olika 
teologiska och filosofiska positioner. Men vid fortsatta och fördjupade analyser av uppsatsens 
problem och av liknande problem behöver metoden utvecklas på flera punkter.  
 
6.6 Avslutande värdering 
 
Trots att MacIntyre och Hauerwas har likartad kritik av moderniteten med dess individualism 
bedömer de möjligheten att översätta ett visst etiskt program till på olika sätt: Mot den 
prövande filosofen MacIntyre står den proklamerande teologen Hauerwas. Medan MacIntyre i 
sin diskussion av konkurrens mellan traditioner håller sig till översättningar inom det sekulära 
handlar Hauerwas argumentering kring pläderingen för explicit kristet budskap in i det 
sekulära. 
 
Hur förhåller sig då MacIntyre, Hauerwas och Healy i en jämförelse till det tredje dilemmat, 
balansgången mellan in- och utdefiniering av kyrkan, och till frågan om en antropocentrisk 
och teocentrisk kyrka?  
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Efter MacIntyres i hög grad implicita, nära nog obefintliga kyrkosyn, följer Hauerwas tydligt 
teocentriska kyrkosyn där dock frågan om hur de linjära bibliska berättelserna kan översättas 
till och normeras i förhållande till den sekulära omvärlden är mycket oklar. Healys kyrkosyn 
betonar lokal praxis före dogmatisk normering, normering genom dramatiska, inte episka 
berättelser. Detta indikerar en antropocentrisk kyrkosyn samtidigt som Healy avvisar en 
samhällsvetenskaplig reduktionism. Själva polariteten mellan antropocentrisk och teocentrisk 
kyrkosyn förefaller implodera i Healys analys. 
 
Skillnaderna mellan MacIntyre, Hauerwas och Healy reflekterar i vissa avseenden deras olika 
filosofiska och teologiska profiler. Jag har i denna uppsats tolkat dem som dygdetiker. Men i 
fållan av dygdetiker skiljer de sig åt: Medan MacIntyre är en i huvudsak filosofiskt (och 
sociologiskt) präglad dygdetiker är Hauerwas i stället en mer teologiskt präglad dygdetiker 
även om han i likhet med MacIntyre, men på ett mer ytligt sätt, präglas av viss 
samhällsvetenskap. Healy, däremot, kan karaktäriseras som en ecklesiogisk dygdetiker med 
starkare förankring i central fundamentalteologi. 
 
Just olikheterna i profil mellan de tre ser jag som en styrka vad gäller prövningen av 
uppsatsens grundläggande tes, den om teologins och kyrkans bidrag att utifrån den kristna 
traditionens tjocka värderingar försvara den universella modernitetens tunna värden: De olika 
svaren på hanteringen av de tre dilemmana och de brister och öppna frågor jag har mött visar 
på ett starkare sätt på utmaningarna för teologi och kyrka än vad analys av en mer homogen 
grupp teologer skulle ha gett.  
 
MacIntyre uppehåller sig vid det första dilemmat genom att diskutera förutsättningarna för en 
framgångsrik traditionskonkurrens. Hauerwas fokuserar särskilt det andra dilemmat, hur 
kristna och kyrkor genom hänvisning till bibliska narrativ ska kunna vinna framgång i den 
sekulära offentligen, utan att ge några närmare detaljer. I sin behandling av det tredje 
dilemmat, det ecklesiologiska, förordar också Healy en berättelsenormering, dock inte genom 
episka berättelser utan genom dramatiska sådana. 
 
Gemensamt för MacIntyre, Hauerwas och Healy, är att deras lösningsförslag på de olika 
dilemmana och de två översättningsproblemen är att se som skisser. Därmed är det oklart hur 
tjocka värderingar i olika traditioner, i detta fall kristna sådana, kan bidra till försvaret av 
tunna universella, sekulära, värden. Detta är i hög grad öppna frågor. 
 
Jag har pekat på svagheter hos de olika teologerna vad gäller möjligheten att bidra till 
försvaret av universella värden. Möjligheten av konstruktiva bidrag har jag kopplat till hur 
framgångsrikt det egna budskapet, de egna argumenten, kan översättas till en det 
omkringliggande sekulära samhället.  
 
Själva kravet på översättning kan ifrågasättas. Det skulle kunna tolkas som att det finns 
universella kriterier och värden som alla människor kan omfatta och att detta anses önskvärt. 
Denna tanke kritiseras också, särskilt av MacIntyre och Hauerwas, som ser den som ett 
uttryck för den liberala modernitetens anspråk på att i encyklopedisk anda kunna formulera 
allmängiltiga värden. Men kravet på översättning kan ändå ses som ett angeläget önskemål. 
Om kravet inte går att tillgodose – en fråga jag lämnar öppen – skulle detta vara en del av det 
sekulära sammanhangets tragik. Denna senare tolkning ansluter för övrigt till MacIntyres 
modernitetskritik.  
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Mot en långtgående pessimism kan dock ställas möjligheten av att det räcker med partiell 
översättning för att åstadkomma samverkan mellan olika traditioner i angelägna 
samhällsfrågor: I försvaret av tunna värden räcker det kanske med att grupper med 
sinsemellan olika tjocka värderingar samverkar. Men då krävs att det finns sådana grupper, 
gemenskaper, där dessa tjocka värderingar kan vårdas och utvecklas. Problemet med 
gemenskapsunderskott kan alltså inte undvikas. 
 
Och för att återvända till min inledande sekulära ingång: Det är öppen fråga om alternativa, 
sekulära, idéburna traditioner kan bidra till att minska gemenskapsunderskottet i den globala 
moderniteten. Och även om teologi och kyrka är viktiga skulle detta vara väl så allvarligt, för 
att inte säga en ännu större tragik än teologins och kyrkornas begränsade möjligheter. 
 
Mina svar gäller för de dygdetiskt färgade teologer jag valt att analysera. Svaren från andra 
kristna dygdetiker skulle kunna bli annorlunda liksom de från teologer med en mer pliktetisk 
orientering. 
  
Min svaga och pessimistiska slutsats är, för att en sista gång anknyta till MacIntyre, en del av 
den oavslutade dialektik som präglar varje moraliskt resonemang. Själva tanken på ett tidlöst 
konstruktivt bidrag kan vara förfelad. Relationen mellan, å ena sidan, ideal etik och ideal 
kyrka och, å andra sidan, pragmatisk etik och pragmatisk, social, kyrkosyn, kan ses som en 
spänning som driver utvecklingen. Det är så min kritik i förhållande till möjliga konstruktiva 
bidrag ska ses. 
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Summary 
  
The late modern and globalized societies, of the western type, are challenged in their defence 
of universal values such as ’the equal value of all’. There are signs of a growing lack of 
community (Gemeinschaft). With this secular backgrund, the issue for theology and churches 
is how to address the public domain when trying to promote the universal values by the 
support of their community(ies). 
 
In this essay, three theologians with a virtue ethical orientation are analyzed in a search for 
potential contributions. The virtue ethical option has been chosen whereas virtue ethics 
stresses the importance of community (ies) in forming ethics. Correspondingly, a lack of 
community(ies) could hypothetically be related to a lack of virtues (in a non-moralistic sense). 
 
The relation between virtue ethics, with its particularistic flavour, and duty ethics, with its 
more universalististic orientation, is complex. In the essay, the possibility for theology and 
churches to address the secular problem, is made dependent on whether their special ethical 
message could be successfully translated into the public domain. The translation challenge is 
twofold, one within the secular realm, the other from the theology-churchly realms into the 
secular realm. 
 
The theologian/philosophers chosen are Alasdair MacIntyre, Stanley Hauerwas and Nicholas 
M. Healy. The analysis is made within a framework where these three, as represented by 
some of their central contributions, are characterized by three polarities, three dimensions. 
 
A first dimension, within the secular realm, concerns the relation between virtue ethics and 
rule ethics and whether they are substitutes (strong virtue ethics) or complements (weak virtue 
ethics). The second dimension, has to do whether the virtue ethic is antropocentric or 
theocentric. The third dimension, related to the second one, concerns ecclesiology and 
whether the church is regarded as an antropological or a theocentric body. 
 
In the first dimension, MacIntyre is characterized as supporting a fairly strong virtue ethics 
but with important elements of rule ethics. In comparison, Hauerwas seems to support a 
stronger virtue ethics with his emphasis on the narrative formation of ethics. A common 
feature for them is their focus on problems in translating messages within the secular realm. 
 
In the second dimension, MacIntyre is found to have a mixed position, with elements of both 
antropocentric virtue ethics as well as theocentric virtue ethics. The same holds for Hauerwas, 
although he stresses the theocentric dimension of ethics in describing the role of churches in 
society. However, Hauerwas is criticized by Healy for having a weak link between theology 
and ethics and for being too dependent on secular sciences in his ethical program. 
 
Lastly, MacIntyre is found to have a very implicit view of the church and it is unclear whether 
it is an antropocentric or a theocentric body. Hauerwas, with his focus on the formative value 
of biblical narratives, have a more theocentric view of the church. The same holds for Healy, 
although he prefers a dramatic narrative in comparison with Hauerwas’ more epical narration. 
  
In conclusion, the potential contribution of theology and churches in combatting the 
challenges facing the secular society is an open issue. But secular ideologies with their 
community-related virtue ethics may face similar translation problems, although they avoid 
the problem of translation from the churchly realm. A lack of community may still be there. 
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