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1. INLEDNING

1.1 Bakgrund

Ondskans problem är ett gammalt (religions)filosofiskt problem som, i grova drag, frågar om

existensen av en allsmäktig, allvetande och allgod Gud är förenlig med ondskan i världen, 

samt varför en sådan Gud tillåter ondska (givet att frågan om kan ges ett bejakande svar).

     Den grekiske filosofen Epikuros (341-270 f.Kr.) var, såvitt vi vet, den första filosofen som 

diskuterade problemet. Han argumenterade mot uppfattningen att en allsmäktig, allvetande 

och allgod Gud existerar genom att fästa uppmärksamhet på all ondska i världen.1 Epikuros 

argumentation (eller paradox som den också kallas) sägs ha uttryckts på följande sätt:

”Either God wants to abolish evil, and cannot; or he can, but does not want to. If he wants to, but 

cannot, he is impotent. If he can, but does not want to, he is wicked. If God can abolish evil, and 

God really wants to do it, why is there evil in the world?”2

     David Hume (1711-1776) påpekade, omkring två millennier senare, att Epikuros paradox 

kvarstår som obesvarad. Hume formulerade problemet på följande sätt:

”Is [God] willing to prevent evil, but not able? Then is he impotent. Is he able, but not willing? 

Then is he malevolent. Is he both able and willing? Whence then is evil?”3

     Epikuros och Humes tankegångar bäddar för uppfattningen att det råder en logisk konflikt, 

det vill säga självmotsägelser, i en traditionell teistisk världsbild.4 Detta innebär således att 

svaret på frågan om—det vill säga om ondska är förenligt med existensen av en allsmäktig 

och allgod Gud—är nej. Denna version av problemet har kommit att kallas för ”det logiska 

problemet med ondskan” och behandlar således frågan om ondska är förenligt med existensen 

                                                
1 Tim O’Keefe (2001), ”Epicurus”, Internet Encyclopedia of Philosophy, finns att läsa online: 
http://www.iep.utm.edu/epicur/ (2010-10-07).
2 James A. Haught (1996), 2000 Years of Disbelief: Famous People with the Courage to Doubt, Prometheus 
Books, s. 18.
3 David Hume (1779), Dialogues Concerning Natural Religion, Part X, finns att läsa online: 
http://www.anselm.edu/homepage/dbanach/dnr.htm (2010-10-07).   
4 Uttrycket ”traditionell teistisk världsbild” refererar till uppfattningen att det existerar en allsmäktig, allvetande 
och allgod Gud samtidigt som ondska existerar. Denna uppfattning delas av ortodoxa troende människor, världen 
över, som tillhör de tre världsreligionerna: Judendomen, kristendomen och islam. Notera att detta inte utesluter 
möjligheten att någon—som varken erkänner en ortodox judisk, kristen eller islamisk livsåskådning—bejakar 
uppfattningen att det existerar en allsmäktig, allvetande och allgod Gud samtidigt som ondska existerar. 
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av en allsmäktig, allvetande och allgod Gud. Argumentationen kan uttryckas systematiskt på 

följande sätt, vilket också tydliggör den logiska konflikten. En traditionell teist hävdar att 

följande premisser är sanna:

(1) Gud är allsmäktig; 

(2) Gud är allvetande; 

(3) Gud är allgod.

     Den traditionella teisten (liksom vilken annan förnuftig människa som helst) medger även 

att följande premiss är sann:

(4) Det finns ondska i världen.

     Premisserna (1)-(4) demonstrerar, i alla fall enligt Epikuros och Hume, att det råder en 

logisk konflikt i syllogismen. Om (1)-(3) är sanna då är Gud medveten om att ondska 

existerar, han5 förmår tillintetgöra all ondska omedelbart, och han vill göra det för att han är 

alltigenom god; men i sådana fall bör (4) vara falsk. Vår erfarenhet visar emellertid att (4) är 

sann, därför är (1)-(3) nödvändigtvis falska. Av detta följer att en allsmäktig, allvetande och 

allgod Gud omöjligt kan existera i en värld som innehåller ondska. Denna argumentation har 

hävdats, explicit, av de nutida filosoferna J. L. Mackie6 och H. J. McCloskey7.

     Det råder dock en konsensus bland majoriteten av dagens filosofer, som har skrivit om 

problemet, att förekomsten av ondska inte alls är logiskt oförenlig med existensen av en 

allsmäktig, allvetande och allgod Gud. Eleonore Stump, Professor i filosofi vid Saint Louis 

University, Missouri, USA, och Michael J. Murray, assisterande Professor i filosofi vid 

Franklin & Marshall College, Pennsylvania, USA skriver följaktligen: 

”The logical problem of evil has been severely criticized in recent years and is regarded in the 

contemporary literature on the subject as largely discredited. In brief, the problem with this 

argument is that it assumes something false. Specifically, it assumes that a good being would 

                                                
5 Jag menar inte att Gud refererar till ett maskulint väsen när jag kallar Gud för ”han” och jag tvivlar på att någon 
tänkare, som skriver (eller har skrivit) om problemet, menar (eller har menat) att Gud är ett maskulint väsen. 
Man kan säkerligen komma med många anledningar till varför det vanligen talas om Gud som ett maskulint 
väsen, men det kommer jag inte att diskutera i denna uppsats. 
6 J. L. Mackie (1955), ”Evil and Omnipotence”, Mind 64:254, s. 200-212.
7 H. J. McCloskey (1960), ”God and Evil”, The Philosophical Quarterly 10:39, s. 97-114.
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prevent every evil it can under any circumstances. It seems clear, however, that there are 

circumstances in which even a perfectly good being would allow some evil […].”8

Stump och Murray menar således att följande premiss löser det logiska problemet med 

ondskan: 

(5) Gud har moraliskt godtagbara skäl för att tillåta existensen av ondska.

     Så länge man är beredd att acceptera (5) så kan man svara jakande på frågan om ondska är 

förenligt med existensen av en allsmäktig, allvetande och allgod Gud. Därmed har man löst 

det logiska problemet med ondskan.9 Man har alltså demonstrerat att (1)-(4) inte utgör en 

logisk konflikt i en traditionell teistisk världsbild, men diskussionen slutar inte här, utan den 

naturliga följdfrågan är varför en allsmäktig, allvetande och allgod Gud tillåter ondska. 

     Vilka moraliska godtagbara skäl har en allsmäktig, allvetande och allgod Gud för att tillåta 

existensen av ondska? Det är just denna fråga som har sysselsatt många filosofer. Två av 

dessa är Richard Swinburne och Eleonore Stump. Swinburne erhöll Nollothprofessuren året 

1985 i den kristna religionens filosofi vid University of Oxford och blev emeritus året 2002. 

Stump har sedan året 1992 varit verksam vid Saint Louis University, Missouri, USA, och 

innehar för närvarande Robert J. Henles professur i filosofi vid Universitetet. 

     Swinburnes svar på frågan varför Gud tillåter ondska har fått mycket uppmärksamhet i 

debatten. Hans lösning på problematiken återfinns, bland annat, i hans böcker Is there a God?

(1997) och The Existence of God (1:a utg. 1979; 2:a utg. 2004), där den senare boken redogör 

för lösningen i djupare detalj jämfört med den förra. Hans lösning presenterades även under 

en föreläsning som han höll i Münster, Tyskland, i november 2007, vilken finns nedtecknad i 

boken Richard Swinburne: Christian philosophy in a modern world (2009). 

     Stump har nyligen skrivit en bok, Wandering in Darkness: Narrative and the Problem of 

Suffering (2010), i vilken hon presenterar sin lösning på problematiken. Detta verk är, utan 

                                                
8 Eleonore Stump & Michael J. Murray, ed., (1999), Philosophy of Religion: The Big Questions, Blackwell, s. 
153
9 Ett annat sätt att lösa det logiska problemet med ondskan är att revidera förståelsen av Guds essens. Stump 
noterar, exempelvis, att John Stuart Mill (1806-1873) ”[…] suggested a radical weakening of (1) and (2) […].” 
(Stump (1985), ”The Problem of Evil”, Faith and Philosophy 2:4, s. 393.) Colin Heydt, assisterande Professor i 
filosofi vid University of South Florida, USA, skriver att ”[…] Mill was also critical of the intellectual laziness 
that permitted belief in an omnipotent and benevolent God. He felt, following his father, that the world as we 
find it could not possibly have come from such a God given the evils rampant in it; either his power is limited or 
he is not wholly benevolent.” (Heydt (2006), ”John Stuart Mill”, Internet Encyclopedia of Philosophy, finns att 
läsa online: http://www.iep.utm.edu/milljs/ (2010-12-02)). En sådan strategi anammas dock inte av traditionella 
teister.



6

tvekan, en av de mest genomtänkta och utarbetade lösningarna som jag någonsin läst. 

Huvudpoängen i Stumps lösning återfinns dessutom i artikeln ”The Problem of Evil” som hon 

skrev året 1985. Stump är medveten om Swinburnes lösning och kritiserar den (i alla fall delar 

av den) direkt, och indirekt, i både sin nyskrivna bok och sin äldre artikel, samtidigt som hon 

presenterar sin egen lösning.

1.2 Syfte och avgränsning

Syftet med denna uppsats är att redogöra för Swinburnes teodicé10, samt granska den i ljuset 

av Stumps tankegångar. Jag kommer, mer precist, att granska teodicéns innehåll, det vill säga, 

Swinburnes argumentation beträffande varför Gud tillåter ondska, samt granska teodicéns 

metodik, det vill säga, tillvägagångssättet som Swinburne använder för att bygga teodicén. Jag 

kommer dock inte att kunna redogöra för varje kritik som Stump reser mot teodicéns innehåll 

och dess metodik av ett uppenbart skäl, nämligen den begränsade tillåtna omfattningen på 

uppsatsen. 

     Notera att mitt ämnade användande av Stump inte utesluter att jag (i viss mån) använder 

andra tänkares uppfattningar och tankegångar som kritik (eller försvar) av Swinburnes 

uppfattningar och tankegångar, men den huvudsakliga kritiken kommer onekligen från 

Stump. 

     Jag vill samtidigt klargöra att jag är ytterst medveten om att det förekommer (och kommer 

att förekomma) begrepp i uppsatsen som är långt ifrån oproblematiska och som, tagna för sig, 

behöver diskuteras i detalj. Omdiskuterade begrepp, som är centrala i uppsatsen, är: ”Gud”, 

”fri vilja”, ”moral” och ”kunskap”.11 Men givet uppsatsens syfte och begränsade tillåtna 

omfång så kommer jag, tyvärr, inte att kunna erbjuda läsaren en noggrann och uttömmande 

diskussion av dessa begrepp. Man kan, naturligtvis, inte göra allt i en uppsats. Jag kommer 

dock att redogöra för Swinburnes förståelse av de centrala begreppen, för att sedan fokusera 

på att klarlägga teodicéns metod och innehåll, samt (i huvudsak) Stumps kritik av den.

1.3 Disposition

Jag kommer först, i del 2, att tydliggöra (till viss del) Swinburnes förståelse av en del centrala 

begrepp. Sedan kommer jag, i del 3, att presentera argumenten i hans teodicé, samt granska 

                                                
10 Termen ”teodicé” kommer ytterst från grekiskans ”theos” (”Gud”) och ”dike” (”rättvisa”), och refererar till ett 
försök att svara på frågan varför en allsmäktig, allvetande och allgod Gud tillåter ondska. En teodicé vill, med 
andra ord, framhäva vilka moraliska godtagbara skäl Gud har för att tillåta ondska.
11 Utöver dessa finns förvisso andra problematiska begrepp som också behöver diskuteras, fastän de inte är lika 
centrala i denna uppsats som de redan nämnda.
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dem i ljuset av (främst) Stumps tankegångar. Därefter, i del 4, kommer jag att redogöra för 

tillvägagångssättet som Swinburne använder sig av för att bygga teodicén, samt granska den i 

ljuset av Stumps tankegångar.
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2. SWINBURNES BEGREPP

2.1 Swinburnes förståelse av begreppet ”Gud”

Vad gäller begreppet Gud, noterar Michael Tooley, Professor i filosofi vid University of 

Colorado, USA, att olika tolkningar av begreppet tenderar att hamna i en av två 

huvudgrupper. Den ena huvudgruppen kan sägas utgöra en metafysisk tolkning och förstår 

följaktligen Gud som en ”[…] prime mover, or a first cause, or a necessary being that has its 

necessity of itself, or the ground of being, or a being whose essence is identical with its 

existence.” 12 Denna förståelse av Gud kontrasteras mot en, enligt Tooley, religiös tolkning av 

begreppet, där Gud förstås som ett objekt för tillbedjan, och därtill någon som dikterar, på ett 

eller annat sätt, vad människan bör göra samt inte göra, och som även kan ingripa i världen 

och i människans angelägenheter. En sådan Gud sägs därför, enligt Tooley, vara […] a 

person, and who, at the very least, is very powerful, very knowledgeable, and morally very 

good.”13

     Den religiösa tolkningen av gudsbegreppet kan alltså sägas personifiera Gud, till skillnad 

från den metafysiska. Swinburne, som förstår gudsbegreppet i religiösa termer, och som är en 

traditionell teist, betonar Guds personifiering på följande sätt: 

”God is supposed to be like us, in having basic powers, beliefs, and purposes—but ones very 

different from ours. […] God’s basic powers are supposed to be infinite: he can bring about as a 

basic action any event he chooses […]. To use the technical term, God is omnipotent: he can do 

anything. […] Human beliefs are limited in their scope, and some of them are true and some of 

them are false. God is supposed to be omniscient—that is, he knows everything. In other words, 

whatever is true, God knows it.”14

     Gud är, enligt Swinburne, en person i egenskap av sina handlingskrafter, 

trosföreställningar och avsikter. Det är just dessa egenskaper som, enligt Swinburne, å ena 

sidan och i ett visst avseende, gör Gud lik människan, men som, å andra sidan och i ett annat 

avseende, gör honom olik människan. Swinburne menar att Gud, precis som människan, har 

handlingskrafter, men som, till skillnad från människans, är gränslösa. Att Guds 

                                                
12 Michael Tooley (2002), ”The Problem of Evil”, Stanford Encyclopedia of Philosophy, finns att läsa online: 
http://plato.stanford.edu/entries/evil/ (2010-12-09)
13 Ibidem.
14 Richard Swinburne (1997), Is there a God?, Oxford University Press, s. 5-6.
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handlingskrafter är gränslösa innebär, enligt Swinburne, att Gud är allsmäktig och förmår att 

göra allt15, inklusive att förgöra all ondska. Swinburne menar dessutom att Gud har 

trosföreställningar samt att dessa är gränslösa och alltid sanna, vilket betyder, med andra ord, 

att Gud är allvetande16 och känner därför till varje ondska som har skett och som sker. 

Swinburne påpekar vidare att Gud, som alltså har handlingskrafter och trosföreställningar, 

handlar med avsikter liksom människan oftast (om inte alltid) handlar med avsikter. En viktig 

skillnad mellan Guds och människans avsikter är dock att Guds inte influeras av, det som 

Swinburne kallar för, irrationella krafter när avsikterna formas inför en handling. Därför sägs 

Gud vara ”fullkomligt fri”.17 Swinburne skriver följande gällande sin uppfattning om Gud 

som en fullkomligt fri person:

”By God’s being perfectly free I understand that no object or event or state (including past states 

of himself) in any way casually influence him to do actions that he does—his own choice at the 

moment of action alone determines what he does.”18

     Swinburnes förståelse av Gud är således en person som är allsmäktig, allvetande och 

fullkomligt fri. Utöver detta, bör det nämnas att Swinburne menar att Gud är allgod, eller 

                                                
15 Swinburne noterar dock att Gud endast kan göra allt som är logiskt möjligt, det vill säga, Gud kan inte göra att 
2+2 blir 5, eller en fyrkantig cirkel, och inte heller kan han göra att universum existerar samtidigt som det inte 
existerar (se ibidem, s. 7, 43). Frågan om Guds allsmäktighet har emellertid förståtts på olika sätt av olika 
tänkare. Såvitt jag vet så är Swinburnes uppfattning den vanligaste (i alla fall i en kristen tradition), som även 
försvarades av Thomas Aquinas (se ”Omnipotence”, i Eleonore Stump & Michael J. Murray, ed., (1999), 
Philosophy of Religion: The Big Questions, Blackwell, s. 7-9). René Descartes förespråkade däremot 
uppfattningen att Guds allsmäktighet inte begränsas till logiskens lagar, vilket, exempelvis, visas i följande citat: 
”En gammal uppfattning är inpräglad i min själ, att det finns en Gud som är allsmäktig och av vilken jag blivit 
skapad sådan jag är. Men hur kan jag veta att han inte ordnar så, att det över huvud taget inte finns någon jord, 
någon himmel, några utsträckta ting, någon form, storlek, plats, och ändå allt detta precis som nu förefaller mig 
att finnas till?” (René Descartes (1641), Betraktelser över den första filosofin, ur Valda skrifter, i svensk 
översättning av Konrad Marc-Wogau (1998), Natur och Kultur, s. 93.)            
16 På samma sätt som Swinburne begränsar Guds allsmäktighet till logikens lagar så begränsar han Guds vetskap 
till det som är logiskt möjligt att veta. Swinburne säger följande i sin föreläsning, 2007, i Münster: ”God being  
omniscient, I shall understand likewise, as his knowing everything that is logically possible to know. If it is not 
logically possible for anyone to know our future free choice, then God’s omniscience will not include such 
knowledge.” (Nicola Massner, el. al. (2008), Richard Swinburne: Christian philosophy in a modern world, 
Ontos Verlag, s. 15.) Swinburne menar, enklare uttryckt, att Gud inte vet hur en människa, som besitter en fri 
vilja kommer att handla i en given situation. Swinburne noterar emellertid att ”[…] this view of mine that God 
does not know (without the possibility of mistake) what free agents will do until they do it is not the normal 
Christian (or Jewish or Islamic) view.” (Richard Swinburne (1997), Is there a God?, Oxford University Press, s. 
8) Vi kan, i varje fall, konstatera att Swinburne, liksom andra traditionella teister, bejakar uppfattningen att Gud, 
i egenskap av sin vetskap, vet att det råder, och har rått, ondska i världen. 
17 I sin föreläsning, i Münster, säger Swinburne följaktligen att han ”[…] shall understand God being perfectly 
free in the sense that his choices are in no way limited by, that is influenced by, irrational forces, as are the 
choices of humans.” (Nicola Massner, el. al. (2008), Richard Swinburne: Christian philosophy in a modern 
world, Ontos Verlag, s. 15-16)
18 Richard Swinburne (2004), The Existence of God, Oxford University Press, s. 7.
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fullkomligt god (för att använda Swinburnes terminologi). Att Gud sägs vara fullkomligt god 

följer, enligt Swinburne, av att han sägs vara fullkomligt fri samt allvetande. En fullkomligt 

fri Gud har avsikter som aldrig influeras av irrationella krafter och kommer därför, enligt 

Swinburne, oundvikligen att göra ”[…] what he believes to be (overall) the best and never do

what he believes to be an (overall) bad action.”19 Guds trosföreställningar beträffande 

moraliska omdömen kommer dessutom alltid att vara sanna, enligt Swinburne, för att Gud 

sägs vara allvetande och därmed följer att ”[…] his beliefs about their status will be true 

ones.”20 Därför är Gud, enligt Swinburne, fullkomligt god. 

2.2 Swinburnes förståelse av begreppet ”fri vilja”

Gud är alltså fullkomligt fri, men inte människan, enligt Swinburne. Betyder detta att 

Swinburne förkastar uppfattningen att människan har en fri vilja? Inte alls, skulle Swinburne 

svara, utan påpeka, vilket han också gör, att ”[…] free will is a matter of degree; agents can be 

totally immune from non-rational influences, as is God, or subjected to influences (desires) of 

different strengths deterring them from the pursuit of the good.”21 Swinburne bejakar alltså 

uppfattningen att människan har fri vilja,22 men samtidigt anmärker han att den viljan är, mer 

eller mindre, begränsad för att den kan influeras av olika faktorer som ”[…] our bodily 

physiology—such as desire for food, drink, sleep, and sex—and those formed in part by our 

culture—such as desire for fame and fortune.”23 Dessa influenser (som han även kallar för 

begär) kan människan, enligt Swinburne, motarbeta men det förutsätter ansträngningar.24

Swinburne uttrycker sin uppfattning gällande människans fria vilja på följande sätt: 

”[A human being] has libertarian free will, that is, the freedom to choose whether or not to bring 

about some effect (such as e), where the totality of causes that influence him (making it harder 

or easier for him to make a particular choice) do not totally determine how he will choose.”25

                                                
19 Richard Swinburne (1997), Is there a God?, Oxford University Press, s. 12.
20 Richard Swinburne (2004), The Existence of God, Oxford University Press, s. 100.
21 Richard Swinburne (2004), The Existence of God, Oxford University Press, s. 118. 
22 Se Richard Swinburne (1997), The Evolution of the Soul, Oxford University Press, kapitel 13. 
23 Richard Swinburne (1997), Is there a God?, Oxford University Press, s. 6.
24 Han skriver: ”We can gradually change our desires, so that—for example—doing just acts becomes natural. 
Thereby we can free ourselves from the power of the less good desires which we are subject.” (Ibidem, s. 99.)
25 Richard Swinburne (2004), The Existence of God, Oxford University Press, s. 112. 
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2.3 Swinburnes förståelse av begreppet ”moral”

Swinburnes uppfattning att Gud är fullkomligt god (som han härleder från premisserna att 

Gud är allvetande och fullkomligt fri) vilar på ett metaetiskt antagande som jag vill belysa, för 

att på så sätt (delvis) klargöra Swinburnes förståelse av begreppet moral. Swinburne bejakar 

moralisk realism (även kallad moralisk objektivism). Det finns flera (detaljerade) förståelser 

och förklaringar av moralisk realism26, bland dess förespråkare, men alla bekräftar, enligt 

Michael Smith, Professor i filosofi vid Australian National University, följande 

utgångspunkter:  

”What do moral realists believe? The standard answer is that they believe two things. First, they 

believe that the sentence we use when we make moral claims – sentences like “Torturing babies 

is wrong” and “Keeping promises is right” – are capable of being either true or false, and, 

second, they believe that such sentences really are true.”27

     Det är viktigt att förstå i vilket avseende moraliska omdömen sägs vara sanna, enligt 

realisten. Swinburne skriver att moraliska omdömen är sanna ”[…] if they correctly report 

how things are, or correspond to the facts; and if they do not do these things, they are false.”28

Detta förutsätter således att det existerar objektiva moraliska fakta i världen, som av 

nödvändighet är universella, samt att dessa fakta (i alla fall vissa av dem, om inte alla) är 

åtkomliga för människan.29 Ett moraliskt omdöme, vare sig omdömet handlar om vad man bör 

eller får göra, eller vad man inte bör eller får göra, är sant, enligt realisten, endast om det 

korresponderar till moraliska fakta som är objektiva och universella. Swinburne menar vidare 

att om det är sant att det existerar moraliska fakta då kan man följaktligen hävda att en 

allvetande och fullkomligt fri Gud känner till, och kommer att handla i enlighet med, dessa. 

Därmed följer, enligt Swinburne, att Gud är fullkomligt god. Detta resonemang skulle falla 

om moralisk realism inte var sann, vilket Swinburne noterar när han säger att om moraliska 

omdömen ”[…] do not have truth values, it would be misleading to call perfect goodness a 

                                                
26 Exempelvis: (1) icke-naturalistisk realism, (2) naturalistisk realism, (3) internalistisk naturalistisk realism, och 
(4) externalistisk naturalistisk realism. Se gärna Michael Smith, ”Moral Realism”, i Hugh LaFollette, ed., (2000), 
Ethical Theory, Blackwell, s. 15-38, för en redogörelse av dessa förståelser av moralisk realism.   
27 Ibidem, s. 15. 
28 Richard Swinburne (1993), The Coherence of Theism, Oxford University Press, s. 188-189.
29 Av detta resonemang följer frågor som: Vilka anledningar finns för att tro på att det existerar moraliska fakta? 
Hur svarar en realist på det faktum att olika människor har olika uppfattningar beträffande moral? Kan moraliska 
fakta bli åtkomliga för människan (givet att de finns)? Hur kan dessa bli det? Richard Swinburne redogör i 
djupare detalj för olika förståelser och förklaringar av moralisk realism, utvecklar sin egen version och söker 
försvara den mot diverse invändningar, i sin bok The Coherence of Theism, kapitel 11.  



12

property of God, for it would be neither true nor false to say of him that (for example) he does 

no morally bad acts.”30

     Vi kan således säga följande om Swinburnes metaetik: Han menar att det existerar 

moraliska fakta (det vill säga, moraliska omdömen som förmår vara antingen sanna eller 

falska i den meningen att de korresponderar till fakta) som är objektiva, universella, och 

därför oberoende av människans subjektiva tycken om dem. Dessa moraliska fakta är även 

åtkomliga för människan (i alla fall vissa av dem). Swinburne hävdar därtill att vissa 

moraliska fakta är oavhängiga Gud,31 medan andra är avhängiga Gud.32 Jag har dock inte stött 

på något verk, i vilket Swinburne, i detalj, redogör för de moraliska fakta vars existens och 

åtkomlighet han argumenterar för. Han tycks dock vara övertygad om att en del moraliska 

fakta är evidenta, när han skriver: 

”Despite the doubts of the occasional hardened sceptic, we do almost all of us think almost all 

the time that there are some acts which are morally good (and among them some which are 

morally obligatory), and some which are morally bad (and among them some which are morally

wrong). It is morally good to give (at least some money sometimes) to the starving, and 

obligatory to feed our own children when they are starving; and it is wrong to torture children 

for fun. Who can seriously deny these things?”33

”Surely the person who says that there was nothing morally wrong in Hitler’s exterminating the 

Jews is saying something false.”34

     Jag har inte haft som mål att problematisera uppsatsens centrala begrepp i detta kapitel, 

utan jag har fokuserat på att tydliggöra (till viss del) Swinburnes förståelse av begreppen 

”Gud”, ”fri vilja” och ”moral”. Självklart finns det mer att säga om Swinburnes förståelse av 

begreppen ifråga, men jag anser ändå att min redogörelse är tillräcklig för att få grepp om 
                                                
30 Richard Swinburne (2004), The Existence of God, Oxford University Press, s. 100.
31 Swinburne skriver: ”Some moral truths are clearly moral truths, whether or not there is a God: it is surely 
wrong to torture children for fun whether or not there is a God” (Richard Swinburne (1997), Is there a God?, 
Oxford University Press, s. 14.) Dessa moraliska fakta är dessutom logiska sanningar, enligt Swinburne, och 
därför säger han att de är oavhängiga Gud, han skriver: ”If it is logically necessary, as we have claimed, that 
certain actions, e.g. genocide, are wrong, then God can no more make them obligatory than he can make a man 
both married and a bachelor at the same time.” (Richard Swinburne (1993), The Coherence of Theism, Oxford 
University Press, s. 210.) Han menar, för övrigt, såvitt jag kan förstå, att de logiska moraliska sanningarna kan 
upptäckas genom någon form av dialektik (se ibidem, s. 203-209.).  
32 Swinburne skriver: If theism is true, God is by far our greatest benefactor […]. Hence (within limits), if God 
tells us to do certain things, it becomes our duty to do them. […] God is thus a source of moral obligation—his 
commands create moral obligations.” (Ibidem, s. 14-15)
33 Richard Swinburne (1997), Is there a God?, Oxford University Press, s. 13.
34 Richard Swinburne (2004), The Existence of God, Oxford University Press, s. 100.
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Swinburnes förståelser av begreppen. Jag anser dessutom att denna redogörelse ger oss en 

viktig, om inte nödvändig, bakgrund till uppsatsens följande delar. Vi har förstått hur 

Swinburne förhåller sig till gudsbegreppet, till människan i besittning av en fri vilja, och till 

moralens beskaffenhet. 
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3. EN GRANSKNING AV ARGUMENTEN I 

SWINBURNES TEODICÉ

3.1 Introduktion

Den aktuella frågan i denna del av uppsatsen är varför en allsmäktig, allvetande och allgod 

Gud inte förhindrar all ondska (som har rått och råder) i världen.

     Swinburne delar in världens ondska i två kategorier, vilket blir en utgångspunkt för hans 

argumentation beträffande varför Gud inte förhindrar all ondska i världen. Han beskriver 

kategoriseringen på följande sätt: 

”I divide the world’s evils in the traditional way into moral evils (those brought about by human 

intentional choice, or knowingly allowed to occur by humans, together with the evils of their 

intentional bad actions or negligence) and natural evils (all other evils, such as bad desires that 

we cannot help, disease and accidents).”35

     I de följande kapitlen kommer jag att redogöra för Swinburnes argument beträffande varför 

Gud tillåter moraliskt ont samt varför Gud frambringar naturligt ont; och jag kommer 

samtidigt att granska argumenten i ljuset av (främst) Stumps tankegångar.   

3.2 Varför tillåter Gud moraliskt ont?

Såvitt jag kan se (och med hjälp av Stumps förståelse av Swinburne) så tycks Swinburne 

presentera två huvudsakliga argument beträffande varför Gud tillåter existensen av moraliskt 

ont (där det andra bygger vidare på det första). 

     Det första argumentet (som han inte ger mycket uppmärksamhet i jämförelse med det 

andra) är inte unikt för Swinburne, utan det har förespråkats av flera tänkare som, bland 

andra, Augustinus och C.S. Lewis. Argumentet har dock ekats, starkt, av den samtida 

filosofen Alvin Plantinga.36 Argumentet menar att en fri vilja är en, för människan,

överordnad god fördel. Det är alltså en mycket god företeelse att människan besitter en fri 

vilja. Denna företeelse är, enligt Swinburne, en befogenhet som Gud har skänkt människan; 

och hon kan använda sin fria vilja för att göra såväl goda som onda handlingar. All moralisk 

                                                
35 Ibidem, s. 236.
36 Se Alvin Plantinga (1977), God, Freedom and Evil, Wm. B. Eerdmans Publishing Company.
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ondska är därför resultatet av människans fria vilja, som är alldeles för sublim för att berövas, 

och den fria viljan, som sådan, argumenterar man, överväger all moralisk ondska. 

     En invändning mot detta argument är dock att Gud, som sägs vara allsmäktig, skulle kunna 

skapa en värld i vilken människor alltid fritt väljer att göra gott. Thomas Anderberg, docent i 

filosofi vid Uppsala Universitet, uppmärksammar denna invändning: 

”Genom att [Gud] har så stor makt över tingen, och eftersom han skapat förutsättningarna och 

kan förutse vad som sker, hade han kunnat skapa en värld med människor som alltid fritt valde 

gott. Nu har han inte gjort det och därför bör man, enligt skeptikern, anta att Gud antingen inte 

är så god som vi trott, eller inte så stark som vi hoppats.”37   

     Det är emellertid, enligt Swinburne, inte möjligt för Gud att konstituera människan på så 

vis att hon endast kan använda den fria viljan för att göra gott, utan hon måste, av logisk 

nödvändighet, även kunna göra ont i egenskap av sin fria vilja. Gud kan alltså inte skänka 

människan en fri vilja, och samtidigt garantera att hon alltid fritt väljer att göra gott, för då 

kan hon inte vara fri i ordets sanna mening.38 Visst skulle Gud kunna förgöra all moralisk 

ondska, men bara på bekostnad av människans fria vilja, vilken, enligt Swinburne (och många 

andra), är en överordnad god fördel. 

     Notera att Swinburnes svar på invändningen tar för givet att Gud är bunden till logikens 

lagar, vilket är kompatibelt med hans förståelse av Guds allsmäktighet (som jag har redogjort 

för i del 2, kapitel 1). Om man, däremot, skulle förstå Guds allsmäktighet i oinskränkt mening 

(vilket Anderbergs uppmärksammade invändning gör) då skulle man kunna hävda att Gud 

kan göra allt, även det logiskt omöjliga, inklusive att skapa en värld i vilken människor alltid 

fritt väljer att göra gott. Men även om man skulle förstå Guds allsmäktighet i oinskränkt 

mening (och därmed förkasta uppfattningen att Gud är bunden till logikens lagar) då skulle 

det vara lönlöst att åkalla logikens lagar (vilket det logiska problemet med ondskan gör) i 

syfte att argumentera mot uppfattningen att det existerar en allsmäktig, allvetande och allgod 

Gud, samtidigt som det finns ondska i världen.39

     Stump har en annan invändning mot Swinburnes första argument, som, såvitt jag kan se, är 

vattentät. Även om vi antar att Gud är bunden till logikens lagar (en uppfattning som Stump 

                                                
37 Thomas Anderberg (1997), Guds moral: En essä om lidandets och ondskans problem, Nya Doxa, s. 107
38 Han skriver: ”It is not logically possible—that is, it would be self-contradictory to suppose—that God could 
give us such free will and yet ensure that we always will use it in the right way.” (Richard Swinburne (1997), Is 
there a God?, Oxford University Press, s. 98.)
39 Denna tankegång uppmärksammas i Plantingas bok, God, Freedom and Evil, s. 17-19.
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bejakar) så följer det inte, nödvändigtvis, att Gud inte kan göra något åt effekten av den onda 

handlingen. Stump argumenterar följaktligen att Gud kan, å ena sidan, skänka människan en 

fri vilja (i ordets sanna mening) så att hon fritt kan välja mellan att göra gott respektive ont, 

men kan, å andra sidan, på ett eller annat sätt reducera, om inte förgöra, effekten som följer av 

den onda handlingen. Stump exemplifierar sin invändning på följande sätt:

”Thus, for example, God could allow Smith to will to murder Jones and to act on that will by 

hiring killers to shoot Jones, and at the same time God could warn Jones of Smith’s intentions in 

time for Jones to run away and hide until Smith’s wrath had subsided. By warning Jones God 

would prevent the evil of Jones’ murder without inferring with Smith’s exercise of free will.”40        

     Trots att Stumps invändning är spekulativ så är den möjlig. Vad exemplet visar är att Gud 

inte nödvändigtvis måste beröva människan hennes fria vilja när han reagerar mot hennes 

onda handling.  

      Swinburnes andra argument, som hör ihop med det första och som bygger vidare på det, 

skiljer sig från det första i ett viktigt avseende. Det andra argumentet fokuserar inte på den fria 

viljan som en, i sig, överordnad god fördel, som är så pass värdefull att den överväger all 

moralisk ondska. Det andra argumentet fokuserar istället på att människan besitter en fri vilja 

med vilken hon förmår göra ”[…] significant choices between good and evil, which make a 

big difference to the agent, to others and to the world.”41 Gud har alltså, enligt Swinburne, 

konstituerat människan på så sätt att hon har mer än en fri vilja: Människan har en signifikant 

fri vilja som alltså tillåter henne att göra ansvarsfulla handlingar, vilket, i sin tur, tillåter henne 

att göra signifikanta skillnader gentemot sig själv, sina medmänniskor och sin omvärld. Det är 

den signifikanta fria, och ansvarsfulla, viljan som är central i det andra argumentet. Stump 

skriver följaktligen: 

”What we value about free will, according to Swinburne, is not merely our possession of it […] 

but rather our ability to exercise it in significant ways […]. Without significant exercise of free 

will, Swinburne argues, we would live like God’s pets, inhabiting a toy world in which God 

would reserve to himself all the important decisions.”42

     

                                                
40 Stump (1985), ”The Problem of Evil”, Faith and Philosophy 2:4, s. 394.
41 Richard Swinburne (1997), Is there a God?, Oxford University Press, s. 98.
42 Stump (1985), ”The Problem of Evil”, Faith and Philosophy 2:4, s. 395.
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     Genom att Gud låter människan leva ut sina viljor och uträtta viktiga och betydelsefulla 

handlingar så kommer hon att göra markanta skillnader gentemot sig själv och mot andra, 

samt utveckla världen som hon och sina medmänniskor lever i. Denna förståelse av den fria 

viljan kallar Swinburne, ibland, för free and responsible choice och, andra gånger, för 

significant free will. Jag kommer hädanefter att använda uttrycket significant free will (vilket 

blir signifikant fri vilja på svenska).

     Enligt Swinburne kan människan genom sin signifikanta fria vilja uträtta handlingar som 

bringar henne mycket gott och enorma nyttor. Hon kan, exempelvis, studera och växa i 

kunskap; arbeta och bygga en framgångsrik karriär; resa i världen och utforska den; hon kan 

träffa och lära känna nya människor samt utveckla personliga relationer med dessa; och hon 

kan blomstra samt utveckla sin egen karaktär. Människan kan dessutom, genom sin 

signifikanta fria vilja, påverka andra människor i hennes omgivning. Hon kan, exempelvis, 

hjälpa de behövande; vägleda människor som söker råd; uppfostra sina barn och hjälpa dem 

att bli det bästa de kan bli; och hon kan skänka människor vishet och kunskap som hon 

besitter. Man får inte heller glömma att människan, genom sin signifikanta fria vilja, kan göra 

markanta skillnader i världen. Hon kan, exempelvis, göra banbrytande vetenskapliga 

upptäckter som utvecklar världen till att bli bättre; hon kan utveckla en filosofi som påverkar 

världen till att bli bättre; hon kan driva igenom en politik som främjar landets tillväxt och 

välfärd; och hon kan bekämpa globala orättvisor. ”The possibilities of free and responsible 

choices,” skriver Swinburne, ”are enormous.”43

     Precis som i det första argumentet, menar Swinburne att det är logiskt omöjligt för Gud att 

konstituera människan på så sätt att hon endast kan använda den signifikanta fria vilja för att 

göra signifikanta goda handlingar, utan hon måste även kunna göra signifikanta onda 

handlingar. Människan kan följaktligen skada sig själv, andra och världen på ett signifikant 

sätt. Swinburne menar sålunda att ett gudomligt ingripande, i det avseendet som Guds ingrepp 

i Jones fall, berövar (av logisk nödvändighet) människans möjligheter att, genom sin 

signifikanta fria vilja, göra signifikanta skillnader gentemot sig själv, sina medmänniskor och 

sin omvärld. På så sätt garderar sig Swinburne mot Stumps invändning. 

     Swinburne noterar vidare att ”[…] if I suffer in consequence of your freely chosen bad 

action, that is not by any means pure loss for me. In a certain respect it is a good for me.”44

Swinburne påstår alltså att det är gott för mig att jag (i ett visst avseende) drabbas och lider av 

en annan människas onda handling. Hur resonerar Swinburne? Hur kan det vara något gott för 
                                                
43 Richard Swinburne (1997), Is there a God?, Oxford University Press, s. 99.
44 Ibidem, s. 101.
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mig att jag (i ett visst avseende) drabbas och lider av någon annan persons onda handling? 

Varför tillåter Gud något sådant? Swinburne resonerar på följande sätt: När jag drabbas och 

lider av en ond handling som är uträttad av en person som besitter en fri och signifikant fri 

vilja, samt tillåten av Gud, så är detta gott för mig med tanke på att jag är ett medel för 

realiseringen av den signifikanta fria viljan.45 Han skriver följande (som en analogi 

beträffande att det är gott för mig att jag får vara ett medel för realiseringen av den 

signifikanta fria viljan): 

”Being allowed to suffer to make possible a great good is a privilege, even if the privilege is 

forced upon you. Those who are allowed to die for their country and thereby save their country 

from foreign oppression are privileged. Cultures less obsessed than our own by the evil of purely 

physical pain have always recognized that.”46

     Analogin vill alltså demonstrera att på samma sätt som en person som dör för sitt land 

(vilket är något gott) är privilegierad, så är en person som drabbas och lider av en annan 

persons signifikanta fria vilja (där den signifikanta fria viljan är något gott) också

privilegierad.

     Stump invänder mot en sådan uppfattning med argumentet att ”[…] the benefit for the 

suffering God allows a person to endure has to be intended primarily for the sufferer if God is 

to count as objectively morally good.”47 Stump menar, med andra ord, att Gud inte är allgod

om han tillåter att en person lider av en annan persons signifikanta fria handling utan att 

personen som lider gagnas på ett eller annat sätt av lidandet. Om Stump har rätt, då betyder 

det att Swinburne (genom sin uppfattning) strider mot Guds allgodhet. 

     Swinburne skulle förmodligen inte hålla med Stump, och det gör han inte heller, för han 

bemöter en liknande invändning. Swinburne är villig att hålla med om att en person A, i 

princip, inte får tillåta en annan person B att lida för att gagna en tredje person C (utan att B 

godkänt det). Han skriver följande beträffande den saken: 

                                                
45 Se följande för ytterligare klarhet: ”That our choices matter tremendously, that we can make great differences 
to things for good and ill, is one of the greatest gifts a creator can give us. And if my suffering is the means by 
which he can give you that choice, I too am in this respect fortunate. Though of course suffering is in itself a bad 
thing, my good fortune is that the suffering is not random, pointless suffering. It is suffering which is a 
consequence of my vulnerability which makes me of such use.” (Ibidem, s. 103)  
46 Ibidem, s. 102.
47 Eleonore Stump (2010), Wandering in Darkness: Narrative and the Problem of Suffering, Oxford University
Press, s. 309.
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”We judge that doctors who use patients as involuntary objects of experimentation in medical 

experiments which they hope will produce results which can be used to benefit others are doing 

something wrong.”48

     ”There are, however, crucial differences between God and the doctors,”49 noterar 

Swinburne. Gud har, argumenterar Swinburne, auktoritet och en del rättigheter över 

människan, till skillnad från doktorer (och även till skillnad från andra människor). Gud är ju 

den yttersta orsaken till människans existens, enligt Swinburne, och har därför en form av 

föräldrarelation till människan. ”I do not have the right to let some stranger suffer for the sake 

of some good,” skriver Swinburne, ”[…] but I do have some right of this kind in respect of 

my own children.”50 Swinburne påpekar att om man är beredd på att acceptera denna premiss 

då bör man inte ha några problem med att acceptera att Gud ”[…] who is so much more the 

author of our being than are our parents has much more right in this respect.”51

     Swinburnes resonemang bottnar i att Gud har befogenhet att tillåta en person A lida för att 

gagna en person B (utan att A godkänt det). Notera dock att Swinburne sätter en gräns för hur 

mycket Gud får tillåta personer att lida för att främja något gott (som i detta fall är den 

signifikanta fria viljan). Gränsen som Swinburne nämner är, enligt honom, inrättad i och med 

människans begränsade livstid samt det begränsade lidandet som människans fysik och psyke 

uthärdar.52

     Bortsett från denna sistnämnda uppfattning som Swinburne förespråkar53, så skriver Stump 

att Swinburnes argument beträffande varför Gud tillåter moraliskt ont är övertygande.54

Stump har dock kraftiga invändningar mot Swinburnes argument beträffande varför Gud 

tillåter naturligt ont. I nästa kapitel ska jag ta en närmare titt på varför Gud, enligt Swinburne, 

tillåter naturligt ont, samt redogöra för Stumps invändningar mot hans argument.

                                                
48 Richard Swinburne (1997), Is there a God?, Oxford University Press, s. 104.
49 Ibidem.
50 Ibidem, s. 105.
51 Ibidem.
52 Se ibidem, s. 106.
53 Denna uppfattning är inte, såvitt jag kan se, nödvändig för Swinburnes argument beträffande varför Gud 
tillåter moraliskt ont. Swinburne kan hålla med Stump vad gäller att Gud inte, i egenskap av sin allgodhet, bör 
tillåta att en person A lider för att gagna en annan person B, men kan istället argumentera (vilket han också gjort) 
att Gud måste tillåta, av logisk nödvändighet, att A kan bli drabbad och lida av B:s onda handling för att gagna B 
i den bemärkelsen att B ska ha en fri och ansvarsfull valmöjlighet. 
54 Se Stump (1985), ”The Problem of Evil”, Faith and Philosophy 2:4, s. 396.
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2.3 Varför tillåter Gud naturligt ont?

I föregående stycke förmedlade jag att Stump har kraftiga invändningar mot Swinburnes 

argument beträffande varför Gud tillåter naturligt ont. Innan jag redogör för Swinburnes 

argument samt för Stumps kritik av argumenten, så måste det klargöras att Swinburne inte 

bara hävdar att Gud tillåter naturligt ont, utan han menar att Gud orsakar, det vill säga, 

frambringar naturligt ont.55 Naturligt ont refererar till all ondska som inte är moraliskt ont, 

vilket påpekades i introduktionen till det här kapitlet. Naturkatastrofer, olyckor, sjukdomar 

och fysiskt och mentalt lidande utgör således naturligt ont. Swinburne hävdar även att 

mänskliga begär (vilka han också kallar för irrationella krafter), som Gud är fri ifrån, är ett 

naturligt ont. Begären ska förstås som ett fördärv, inrättat i varje människa av Gud, som driver 

en person att vilja göra det som personen vet är ont att göra. 

     Det huvudsakliga syftet med den naturliga ondskan, enligt Swinburne, är att göra möjliga, 

för människan, handlingsmöjligheter som den signifikanta fria viljan förutsätter. Swinburne 

hävdar således att människans signifikanta fria vilja skulle tillintetgöras om Gud inte 

frambringade den naturliga ondskan (som i sin tur frambringar handlingsmöjligheter, vilka är 

en förutsättning för människans signifikanta fria vilja). ”There are two ways,” skriver 

Swinburne, ”in which natural evil operates to give humans those choices.”56 Swinburne menar 

alltså att den naturliga ondskan frambringar handlingsmöjligheterna på två olika sätt, men jag 

har dock identifierat ett tredje sätt i Swinburnes argumentation.

     Det första sättet, genom vilket den naturliga ondskan frambringar handlingsmöjligheter, 

och som i sin tur banar väg för den signifikanta fria viljan, kallar Swinburne för The Argument 

from the Need of Knowlegde (som jag kommer att kalla för NK-argumentet). Grundtanken i 

NK-argumentet är att naturligt ont, såsom naturkatastrofer, olyckor och sjukdomar, bidrar 

människan med relevant kunskap (om hur dessa naturkatastrofer, olyckor och sjukdomar är 

beskaffade) som är nödvändig för att hon ska erhålla (fler) handlingsmöjligheter (genom att 

alltså lära sig hur hon själv kan frambringa, eller förhindra, resultatet som naturkatastrofer, 

olyckor och sjukdomar aktualiserar) och på så sätt kunna göra bruk av sin signifikanta fria 

vilja. Swinburne uttrycker grundtanken på följande sätt: 

                                                
55 Han skriver: ”If there is a God, he permits moral evils to occur, and apparently himself brings about natural 
evils (through creating the natural processes that causes bad desires, disease, and accidents).” (Richard 
Swinburne (2004), The Existence of God, Oxford University Press, s. 236.)
56 Richard Swinburne (1997), Is there a God?, Oxford University Press, s. 107.
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”Natural evil are necessary if agents are to have the knowledge of how to bring about evil or 

prevent its occurrence, knowledge that they must have if they are to have a genuine choice 

between bringing about evil and bringing about good.”57

     För att få (mer) klarhet om tanken bakom NK-argumentet58 så vill jag återge två exempel 

som Swinburne redogör för. Det första exemplet påpekar att vi idag vet att virussjukdomen 

rabies orsakar hemska dödsfall. Med denna kunskap har vi möjligheten att förhindra sådan 

död (genom att kontrollera införsel av djur i ett givet område eller genom att producera ett 

vaccin) eller också vårdslöst tillåta sådan död. Vi kan dessutom, avsiktligen, låta viruset 

spridas och orsaka hemska dödsfall. Av de tre nämnda handlingsmöjligheterna följer, 

uppenbarligen, många fler handlingsmöjligheter. ”Only with the knowlegde of the effects of 

rabies,” påpekar Swinburne, ”are such possibilities ours.”59 Detta exempel kan generaliseras 

och gälla för alla sjukdomar. Swinburnes andra exempel (som jag vill återge för att 

åskådliggöra NK-argumentet) kastar sitt ljus på det faktum att en avsaknad kunskap om 

jordbävningar, när de sker och vad deras effekter är kommer att beröva människan många 

handlingsmöjligheter. Handlingsmöjligheten att, exempelvis, bygga eller undvika att bygga 

civilisationer vid områden där det råder hög risk för jordbävningar, och på så sätt riskera att 

förgöra eller inte förgöra en hel population, kommer att berövas om människan inte vet vad 

jordbävningar är, när de sker och vilka effekter de har. Detta exempel kan (liksom det 

föregående) också generaliseras och gälla för alla naturkatastrofer. 

     Stump har kraftiga invändningar mot NK-argumentet. Hennes första invändning är att 

kunskapen som Swinburne värdesätter (som är nödvändig för att människan ska erhålla fler 

handlingsmöjligheter, vilket i sin tur främjar människans signifikanta fria vilja) kan erhållas 

på flera olika sätt, än det sättet som Swinburne argumenterar för. Den naturliga ondskan 

behövs alltså inte, enligt Stump, för att främja människans signifikanta fria vilja. Stump 

noterar att ”[…] God could inform men, directly or indirectly, of the consequences of these 

                                                
57 Richard Swinburne (2004), The Existence of God, Oxford University Press, s. 245.
58 Stump förstår NK-argumentet på följande sätt: ”Swinburne tries to justify [natural evil] by claiming that [it] is 
necessary for a certain sort of knowledge, which is itself necessary for significant exercise of free will, so that 
God could not take away instances of natural evil without also talking away the significant exercise of human 
free will. The connection between natural evil and free will Swinburne explains in this way. We would not know 
the consequences of our choices, argues Swinburne, without the existence of natural evil. Unless someone died 
accidentally of cyanide poisoning, for example, or unless people died of rabies, we would not have the 
significant choice of trying to prevent cyanide poisoning or rabies. Similarly, if there where no earthquakes we 
would not have the choice of building or refusing to build cities on fault lines, of helping or refusing to help 
earthquake victims.” (Stump (1985), ”The Problem of Evil”, Faith and Philosophy 2:4, s. 395-396.)
59 Richard Swinburne (2004), The Existence of God, Oxford University Press, s. 249-250.
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choices […].”60 Swinburne är inte alls bekväm med Stumps invändning och förslag, att Gud 

kan informera människan, direkt eller indirekt, om kunskapen som är nödvändig för att 

underlätta hennes handlingsmöjligheter. Swinburne menar att en sådan gudomlig aktivitet 

skulle göra det klart för människan att en allvetande Gud existerar och övervakar varje steg 

som hon tar. ”That knowledge would greatly inhibits his freedom of choice,” noterar 

Swinburne och fortsätter att detta, ”would make it very difficult for him to choose to do 

evil.”61 Stump påpekar, emellertid, att ”[…] it is clear from various Biblical stories that God 

could do so without infringing the human freedom which Swinburne is concerned to 

safeguard.”62 Notera att Stumps åkallande av Gud, såsom bibliska texter beskriver honom, är 

ytterst relevant, av den anledningen att det är den Guden som Swinburne försöker försvara i 

sin teodicé. Det här är inte den enda gången som Stump framhäver att Swinburnes 

argumentation är inkompatibel med biblisk kristendom. Hon noterar, följaktligen, att 

Swinburnes NK-argument är inkompatibelt med traditionell kristen uppfattning om 

himmelriket, när hon skriver: 

”On Swinburne’s account, we are more like pets than humans unless we have significant 

exercise of our free will, and natural evil is necessary for such a significant exercise. But there is 

no natural evil in heaven and so, according to Swinburne’s position, no significant exercise of 

free will either. Hence, on Swinburnes account persons in heaven are not perfected in virtue of 

their translation to heaven, as Christian doctrine has traditionally claimed, but rather diminished 

in status.”63

Det andra sättet, genom vilket den naturliga ondskan frambringar handlingsmöjligheter, och 

som i sin tur banar väg för den signifikanta fria viljan, kallar Swinburne för The Higher Order 

Goods (som jag kommer att kalla för HOG-argumentet). Detta argument förhåller sig intimt 

till det föregående argumentet och bygger vidare på det. Såvitt jag kan se så tänker sig 

Swinburne att HOG-argumentet ska svara på varför Gud frambringar fysiskt och mentalt 

lidande. Notera att fysiskt och mentalt lidande, tillsammans med naturkatastrofer, olyckor, 

sjukdomar och mänskliga begär utgör, enligt Swinburne, alla former genom vilka den 

naturliga ondskan kan komma till uttryck. NK-argumentet svarar, följaktligen, på varför Gud 

frambringar naturkatastrofer, olyckor och sjukdomar; HOG-argumentet vill däremot svara på 

                                                
60 Stump (1985), ”The Problem of Evil”, Faith and Philosophy 2:4, s. 396.
61 Richard Swinburne (1997), Is there a God?, Oxford University Press, s. 108. 
62 Stump (1985), ”The Problem of Evil”, Faith and Philosophy 2:4, s. 396.
63 Ibidem, s. 398.
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varför Gud frambringar fysiskt och mentalt lidande, det vill säga, varför Gud har konstituerat 

människan på så sätt att hon känner fysiskt och mentalt lidande. Notera att det fysiska och 

mentala lidandet oftast (om inte alltid) uppstår efter naturkatastrofer, olyckor och sjukdomar 

(samt efter människans medvetna onda handlingar gentemot en annan, det vill säga, efter den 

moraliska ondskan). 

     Swinburnes HOG-argument gör således gällande att fysiskt och mentalt lidande motiverar 

olika typer av (emotiva) reaktioner på lidandet (som upplevs och uttrycks av både den 

drabbade och andra), vilket, i sin tur, möjliggör handlingsmöjligheter (som alltså är 

nödvändiga för att människan ska kunna ha en signifikant fri vilja). Swinburne skriver: 

”A particular natural evil, such as physical pain, gives to the sufferer a choice—whether to 

endure it with patience, or to bemoan his lot. His friends can choose whether to show 

compassion towards the sufferer, or be callous. The pain makes possible these choices which 

would not exist.”64

     Swinburne betonar dock att det inte finns några garantier att våra handlingar, vilka uppstår 

som svar på lidandet, är goda; men poängen är att lidandet ger oss möjlighet att uträtta goda 

handlingar. Stump påpekar dock att världen skulle innehålla ”[…] ample opportunity for 

significant exercise of free will even without natural evil.”65 Hon menar sålunda att Gud inte 

behöver frambringa lidande i syfte att motivera olika typer av (emotiva) reaktioner på 

lidandet, för att göra det möjligt för människan att uträtta (goda eller onda) handlingar. Den 

moraliska ondskan, som Gud inte frambringar, utan tillåter, fyller, enligt Stump, den 

funktionen.66 Swinburne förnekar emellertid detta med följande tankeexperiment: Tänk dig att 

allt fysiskt och mentalt lidande (orsakat av naturkatastrofer, olyckor och sjukdomar) 

tillintetgjordes på ett ögonblick. Detta skulle innebära att många av världens invånare skulle 

ha ett så pass enkelt (läs: problemfritt) liv att vi inte skulle ha rikliga möjligheter att visa, 

exempelvis, mod och medlidande. Våra handlingsmöjligheter skulle därför reduceras och 

därmed skulle vår signifikanta fria vilja drabbas. Är Swinburnes tankeexperiment 

övertygande? Somliga skulle förmodligen hävda det, medan andra skulle förneka det. 
                                                
64 Richard Swinburne (1997), Is there a God?, Oxford University Press, s. 109.
65 Stump (1985), ”The Problem of Evil”, Faith and Philosophy 2:4, s. 396.
66 Swinburne själv uppmärksammar denna invändning: ”It may, however, be suggested that adequate opportunity 
for these great good actions would be provided by the occurrence of moral evil without any need for suffering to 
be caused natural processes. You can show courage when threatened by a gunman, as well as when threatened 
by cancer; and show sympathy to those likely to be killed by gunman as well as to those likely to die of cancer.” 
(Richard Swinburne (1997), Is there a God?, Oxford University Press, s. 109)  
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     Såvitt jag förstår Swinburne så finner jag ett, enligt Swinburne, tredje sätt genom vilket 

den naturliga ondskan banar väg för den signifikanta fria viljan. Jag har redan klargjort (i del 

2, kapitel 1) att Swinburne förstår Gud som (bland annat) en fullständigt fri person, vilket 

innebär att Guds intentioner och handlingar inte influeras av irrationella krafter (något som 

Swinburne även kallar för begär), utan influeras endast av rationella överväganden. 

Människan är däremot, enligt Swinburne, inte en fullständig fri person för att hennes 

intentioner och handlingar influeras, dels, av rationella överväganden, men även och framför 

allt, av begär. En agent som aldrig influeras av sina begär när han ska handla, det vill säga, en 

fullkomligt fri agent, kommer nödvändigtvis, enligt Swinburne, att göra handlingar som han 

anser är övergripande goda att göra. Swinburne noterar, som kontrast, att om en agent inte

uträttar en handling som han anser är övergripande god att göra, då måste han ha låtit begäret 

påverka honom. Swinburne skriver följaktligen: 

”In other words, he must have allowed desires for what he regards as good only in certain 

respect, but not overall, to influence his conduct. So, in order to have a choice between good and 

evil, agents need already a certain depravity, in the sense of a system for what they believe to be 

evil. I need to want to over eat, get more than my fair share of money or power, […] want to see 

you hurt, if I am to have choice between good and evil.”67

     Vad Swinburne påstår är att människan besitter fördärv (det vill säga, begär), inrättade av 

Gud, vilka gör att människan inte uträttar handlingar som endast influeras av rationella krafter 

(och om han hade uträttat sådana så hade de varit övergripande goda), utan han uträttar 

handlingar som delvis influeras av begär. Dessa begär, argumenterar Swinburne, är 

nödvändiga för att människan ska kunna ha en signifikant fri vilja (för att kunna göra gott 

eller ont i en given situation). Swinburne menar, med andra ord, att människans benägenhet 

till ondska är en betydande godhet för att den är en väsentlig faktor för människans 

signifikanta fria vilja. Stump invänder mot denna uppfattning, men presenterar trots det inga 

argument mot uppfattningen. Hon skriver faktiskt att uppfattningen ”[…] is an entrenched 

position, with a venerable ancestry; and a definitive persuasive argument against it is not a 

simple or straightforward matter.”68 Människans benägenhet att göra ont är alltså, enligt 

                                                
67 Richard Swinburne (1997), Is there a God?, Oxford University Press, s. 101.
68 Eleonore Stump (2010), Wandering in Darkness: Narrative and the Problem of Suffering, Oxford University 
Press, s. 154.
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Swinburne, ännu ett naturligt ont som Gud har inrättat i människan för att värna om hennes 

signifikanta fria vilja. 

2.4 Egna reflektioner

     Syftet med uppsatsen är, som redan nämnts, att redogöra för Swinburnes teodicé och 

granska den i ljuset av Stumps tankegångar. I detta kapitel har jag redogjort för, och granskat, 

Swinburnes argument beträffande varför Gud tillåter ondska. (I nästa kapitel kommer jag att 

redogöra för, och granska, metoden som Swinburne använder för att bygga teodicén.)

     Swinburnes anförda argument beträffande varför Gud tillåter och frambringar ondska är 

förvisso intellektuellt hållbara, det vill säga, logiskt möjliga. Stumps invändningar hotar 

därför inte, såvitt jag kan se, argumentens giltighet. Hon visar, emellertid, att en del av 

argumenten strider mot biblisk och ortodox kristendom (en världsbild som Swinburne annars 

bejakar och försvarar).69 Stump visar dessutom att det finns möjliga resonemang som kan 

antas istället för resonemangen som Swinburne presenterar, vilket omedelbart skulle reducera 

kraften i Swinburnes argument beträffande varför Gud tillåter moraliskt ont.70

     Swinburnes argument är, i alla fall, intellektuellt hållbara. Men räcker det att ett argument 

är intellektuellt hållbart (vid tal om ondskans problem) för att utgöra ett tillfredställande och 

övertygande svar beträffande varför en allsmäktig, allvetande och allgod Gud tillåter 

existensen av ondska? Nej, skulle jag säga. Vilka kriterier bör ett svar (på frågan varför Gud 

tillåter ondska) kunna uppfylla för att vara tillfredställande och övertygande? Jag skulle 

intuitivt säga att olika människor kräver olika kriterier. För vissa skulle Swinburnes argument 

vara intellektuellt hållbara och övertygande, men inte för andra. En del skulle kanske hävda 

att Swinburnes argument saknar existentiell relevans, fastän dem är logiskt möjliga, och 

därför stämpla de som otillfredsställande. Jag vill även påstå att en och samma människa 

skulle kräva olika kriterier beroende på vilken situation hon befinner sig i. 

                                                
69 Se Stumps invändningar i not 47, 62 och 63.  
70 Se Stumps tankegångar i not 40 och 60. Swinburne anför dock ytterligare ett resonemang (se not 42 och 61)
som bemöter Stumps tankegångar.
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4. EN GRANSKNING AV TEODICÉNS METODIK

4.1 Introduktion

I uppsatsens sista del vill jag framhäva de metodologiska grundvalarna för Swinburnes 

teodicé, samt granska dem i ljuset av Stumps förståelse av hurdana de metodologiska 

grundvalarna bör vara när syftet är att bygga en teodicé, det vill säga, när man vill svara på 

frågan varför Gud tillåter ondska. Jag vill poängtera att den begränsade tillåtna omfattningen 

på uppsatsen inte tillåter mig att presentera alla metodologiska grundvalar för Swinburnes 

teodicé (som jag har upptäckt under min läsning av Swinburne). Jag kommer följaktligen att 

fokusera på två grundvalar som, såvitt jag kan se, är grundläggande för Swinburnes teodicé, 

samt Stumps kritisk av dessa. Den första rör anammandet av den analytiska filosofin och den 

andra rör hans positiva inställning till den moderna naturvetenskapens metoder.

4.2 Den analytiska filosofin

Analytisk filosofi är namnet på en filosofisk tradition som har kommit att dominera i den 

angloamerikanska världen samt i Skandinavien. Traditionen fick sitt genomslag under 1900-

talet, men dess idéer har förespråkats, i alla fall delvis, av tidigare tänkare. Det är, såvitt jag 

kan se, korrekt att säga att traditionen, framför allt, fungera som ett visst filosofiskt arbetssätt 

och dess förespråkare finns, därför, verksamma inom flera filosofiska områden: Alltifrån 

språkfilosofin till vetenskapsfilosofin och metafysiken till religionsfilosofin. Stump skriver 

följande om traditionens arbetssätt: 

”Anglo-American philosophy has typically been concerned with analysis, to such an extent that 

its other common name is ‘analytic philosophy’. It has been preoccupied with precise definitions 

of terms, fine distinctions among concepts, and complex arguments for philosophical claims.”71

     Både Swinburne och Stump tillhör den analytiska traditionen, men de förhåller sig till den 

på olika sätt. En fullständig läsning av Swinburnes verk beträffande ondskans problem visar 

klart och tydligt att han anammar den analytiska traditionens arbetssätt från början till slut. 

Min förhoppning är att detta har framgått i uppsatsens 2:a och 3:e del, i egenskap av hans 

                                                
71 Eleonore Stump (2010), Wandering in Darkness: Narrative and the Problem of Suffering, Oxford University
Press, s. 24.
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noggranna definitioner av termer, hans distinktioner av begrepp och hans komplexa argument 

för sina påståenden.

     Stump har förvisso inte svårt att se fördelarna med den analytiska traditionens arbetssätt, 

även när syftet är att behandla ett religionsfilosofiskt problem, det vill säga, ondskans 

problem. Hon påpekar att den analytiska traditionens arbetssätt kan liknas, allegoriskt, med 

den vänstra hjärnhalvans förmågor72 och betonar att sådana förmågor är ”[…] important to 

any careful thinking in general and to philosophy in particular.”73 Utan dessa förmågor skulle, 

enligt Stump, en stor risk finnas att filosofi blir en aktivitet som praktiseras av vem som helst 

”över några öl” (för att använda Stumps uttryck). Hon noterar samtidigt att det inte finns 

någon anledning att tro att endast den västra hjärnhalvans förmågor är nödvändiga när man 

handskas med ondskans problem, utan hon menar att även den högra hjärnhalvans förmågor74

är viktiga för en framgångsrik filosofisk aktivitet och för en lyckad teodicé. Stump skriver 

följaktligen följande om människan som har en skada i sin högra hjärnhalva:

”As one contemporary neurobiological text puts it, those who are impaired with respect to the 

right-hemisphere functions have an ‘inability to give an overview or extract a moral from a 

story… or to assess properly social situations.’”75

     Stumps poäng är helt enkelt att den analytiska traditionens arbetssätt är å ena sidan 

nödvändigt, men å andra sidan otillräckligt för att producera en adekvat lösning på ondskans 

problem. En adekvat lösning på ondskans problem måste således involvera ett arbetssätt som 

ligger utanför den rådande analytiska traditionens ramar. Detta arbetssätt tar, enligt Stump, 

ansats i den högra hjärnhalvans förmågor: den öppnar upp ett annat perspektiv i 

framställandet av en teodicé, ger teodicén ett annat djup, och kompletterat den analytiska 

traditionens arbetssätt. Arbetssättet som Stump uppmärksammar ”[…] for addressing the 

shortcomings of analytic philosophy while preserving its characteristic excellences is to marry 

it to the study of narrative.”76 Stump förmedlar att hon inte är den enda som anser att analytisk 

                                                
72 Den vänstra hjärnhalvans förmågor är (bland annat) språket, matematiken, logiken, analysen och den arbetar 
sekventiellt.
73 Eleonore Stump (2010), Wandering in Darkness: Narrative and the Problem of Suffering, Oxford University
Press, s. 24.
74 Den högra hjärnhalvans förmågor är (bland annat) intuitionen, sentimentaliteten, orienteringen, konsten och 
den arbetar med helhetsuppfattningar. 
75 Eleonore Stump (2010), Wandering in Darkness: Narrative and the Problem of Suffering, Oxford University 
Press, s. 24. Stumps citat är hämtat från Larry Benowitz et al., ”The Role of the Right Cerebral Hemisphere in 
Evaluation Configurations”, ur Colywyn Trevarthen (ed.), Brain Circuits and Functions of the Mind: Essays in 
Honor of Roger W. Sperry (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), s. 320-33.   
76 Ibidem, s. 25.
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filosofi kan gagnas av litteratur. Hon skriver således att ”[…] the person who has perhaps 

done the most to make it familiar is Martha Nussbaum,”77 som är Professor i rättsetik vid 

University of Chicago. Stump påpekar dock att olika filosofer har använt litteratur, i samband 

med filosofiska reflektioner, på olika sätt. En del har använt litteratur för att endast illustrera

en premiss i ett argument. Stump invänder mot en sådan användning och menar att den ”[…] 

demean the role of narrative, so that the narrative becomes little more than a picture put next 

to the text for those who finds books without pictures boring.”78 Frågan är, naturligtvis, hur 

Stump föreslår att litteraturen ska användas i samband med filosofiska reflektioner, det vill 

säga och mer precist, i samband med framställandet av en teodicé.79

     Stump anser att det finns företeelser som vi kan ha kunskap om, vilka är filosofiskt 

relevanta, men som är svåra eller omöjliga att få kunskap om utan att uppmärksamma och 

studera litteratur. Stump förmedlar att den analytiska traditionen antar att (i princip) alla 

företeelser som vi kan ha kunskap om måste vara ”[…] propositional beliefs appropriately 

related to facts,” och fortsätter med att notera att, ”belief itself is generally taken just as an 

attitude towards a proposition, or a propositional attitude, as philosophers say.”80 Stump 

påpekar dock att det finns olika typer av företeelser som vi kan ha kunskap om, men som inte 

kan reduceras till fakta som uttrycks i propositioner. En sådan typ av företeelse är qualia-

upplevelser, det vill säga, människans subjektiva och första persons upplevelser som inte går 

att beskriva i propositioner.81

     Stump menar vidare att det finns ytterligare en typ av kunskap, som är tillgänglig för en 

person, men som varken kan reduceras till propositioner eller qualia-upplevelser. Denna typ 

av kunskap förmedlas, enligt Stump, genom litteratur och det som förmedlas kallar hon för en 

”andra-personserfarenhet”. Låt oss först klargöra vad Stump menar med en ”andra-

personserfarenhet”.82 Stump menar att Johan har en andra-personserfarenhet av Johanna 

endast om tre kriterier är uppfyllda: (1) Johan måste vara medveten om Johanna. Denna 

medvetenhet måste vara ömsesidig, vilket betyder att Johanna inte får vara medvetslös eller 

liknande. (2) Johan måste ha en direkt interaktion med Johanna, vilket betyder att Johan inte 
                                                
77 Ibidem, s. 26.
78 Ibidem.
79 Stump presenterar ett detaljerat svar på frågan i sitt verk Wandering in Darkness: Narrative and the Problem 
of Suffering, s. 23-81. Det är omöjligt för mig att redogöra för hela hennes diskussion så jag kommer, istället, att 
förmedla grundtanken, och hänvisar till referensen för den som är intresserad av en närmare förståelse.  
80 Eleonore Stump (2010), Wandering in Darkness: Narrative and the Problem of Suffering, Oxford University 
Press, s. 48.
81 Som exempelvis upplevelsen av kärlek, smaken av ett äpple, upplevelsen av en färg eller den smärta man 
känner när man gör sig illa.
82 Se Eleonore Stump (2010), Wandering in Darkness: Narrative and the Problem of Suffering, Oxford 
University Press, s. 75-77.
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får ha en interaktion med Johanna genom en tredje person. Detta utesluter dock inte att Johan 

kan ha en interaktion genom telefon eller mail. (3) Johanna är en medveten person. 

     Stump argumenterar följaktligen att berättelser, det vill säga, litteratur förmår förmedla en 

”andra-personserfarenhet” och därmed låta läsaren erfara det som hon skulle ha erfarit om hon 

faktiskt hade varit en medveten åskådare i en ”andra-personserfarenhet”. Stump skriver: 

”That is, a story gives a person some of what she would have had if she had had unmediated 

personal interaction with the characters in the story while they where conscious and interacting 

with each other, without making her part of the story itself.”83

     Den här kunskapen kan varken reduceras till qualia-upplevelser eller till propositioner (och 

är därför osynlig för den analytiska traditionen). Kunskap om en ”andra-personserfarenhet” 

tar en viktig plats i Stumps teodicé, men är helt spårlös i Swinburnes teodicé. Stump 

spenderar följaktligen cirka 200 sidor i sitt verk, Wandering in Darkness: Narrative and the 

Problem of Suffering, för att studera fyra bibliska berättelser. Dessa berättelser (som hon inte 

menar behöver vara historiska) skildrar fyra olika personliga interaktioner mellan en 

allsmäktig, allvetande och allgod Gud och fyra olika människor, i olika tillstånd och 

situationer, som drabbats av ondska. Hennes förhoppning är att dessa fyra berättelse ska ge 

läsaren kunskap om en ”andra-personserfarenhet” och på så sätt fungera som en grund för en 

teodicé, det vill säga, en metaskildring som svarar på varför en allsmäktig, allvetande och 

allgod Gud tillåter ondska existera och drabba människan.84

     Det är dessutom viktigt att notera att den erhållna kunskapen som läsaren får under sin 

läsning av berättelser är en, enligt Stump, direkt och personlig kunskap. Den är direkt och

personlig i den meningen att läsaren mottar en djupare och närmare förståelse av ett visst 

problem – i detta fall varför Gud, direkt eller indirekt, låter människan drabbas av ondska – än 

den kunskapen som uttrycks i propositioner. En kunskap som uttrycks i propositioner (något 

som är karaktäristiskt för Swinburnes teodicé) bearbetar alltså inte ondskans problem med 

samma djup och närhet som en kunskap som uttrycks i en ”andra-personserfarenhet” (något 

som är karaktäristiskt för Stumps teodicé). Stumps metodik, såvitt jag förstår, banar därmed 

väg för en teodicé som involverar läsaren på ett helt annat sätt än Swinburnes metodik. I 

                                                
83 Ibidem, s. 78.
84 Jag kommer inte att redogöra för Stumps teodicé, utan nöjer mig med att klargöra hennes metodik och på så 
sätt demonstrerar hur den skiljer sig från Swinburnes metodik som följer av hans filosofiska tradition.
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Stumps teodicé involveras läsaren både intellektuellt och existentiellt, men i Swinburnes 

teodicé saknas den existentiella involveringen. 

4.3 Den moderna naturvetenskapens metoder

Swinburne använder sig inte enbart av den analytiska traditionens arbetssätt när han behandlar 

religionsfilosofiska frågor, utan han använder sig även av den moderna naturvetenskapens 

metoder.85 Detta blir tydligt när man blickar på Swinburnes övergripande strategi i boken The 

Existence of God (vars syfte är att argumentera för Guds existens) samt när man tittar närmare 

på Swinburnes teodicé. 

     Swinburnes övergripande strategi86 är att använda en induktiv sannolikhetsmodell, en form 

av Bayes Theorem87, för att undersöka huruvida det är sannolikt att Gud existerar eller inte. 

Grundtanken är att studera hur sannolik (P) hypotesen (h) ’Gud existerar’ är, givet diverse 

argument (e) för och mot Guds existens. Swinburne introducerar ännu en faktor, nämligen 

bakgrundsinformationen (k), för att bedöma sannolikheten av h givet en. Han förklarar att k 

representerar ”[…] the knowledge that we take for granted before new evidence turns up.”88

Efter en genomgång av alla argument så kan man, enligt Swinburne, uppskatta huruvida det är 

sannolikt att Gud existerar eller inte. Om h givet en och k är större än 0.5 då följer att det är 

sannolikt att Gud existerar, men om h givet en och k är mindre än 0.5 då följer att det inte är 

sannolikt att Gud existerar. (Notera att 1 representerar den högsta sannolikheten och 0 den 

lägsta sannolikheten.) Swinburne studerar 11 argument, varav två är argument mot Guds 

existens. En av dessa två är argumentet från ondskans problem. Hans slutsats blir, 

följaktligen, att P(h|e11 & k) > ½, det vill säga, att sannolikheten att Gud existerar givet en och 

k är större än 0.5 och därför är det sannolikt att Guds existerar.

     Det finns ytterligare en faktor, som Swinburne menar är viktig att betänka när man 

studerar huruvida h är sannolik eller inte sannolik, nämligen hypotesens enkelhet (vilken 

kallas för simplicity på engelska). Swinburne skriver följaktligen: 

                                                
85 Dagens naturvetenskapliga metoder är flera till antalet och det pågår visserligen fortfarande en debatt, bland 
vetenskapsfilosofer och naturvetenskapsmän, beträffande vilka metoder som är hållbara och bör användas i den 
naturvetenskapliga forskningen. Jag kommer dock inte att diskutera den frågan i uppsatsen, men rekommenderar 
följande artiklar för den som är intresserad: Martin Curd & J.A. Cover (ed.) (1998), Philosophy of Science: The 
central issues, W. W. Norton & Co.
86 Se, Richard Swinburne (2004), The Existence of God, Oxford University Press, s. 4-22, för en närmare 
redogörelse.
87 Se, ibidem, s. 66-72, för en närmare redogörelse.
88 Ibidem, s. 16.
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”The simpler a theory, the more probable it is. The simplicity of a theory, in my view, is a 

matter of it postulating few (logically independent) entities, few properties of entities, few kinds 

of entities, few kinds of properties, properties more readily observable, few separate laws with 

few terms relating few variables, the simplest formulation of each law being mathematically 

simple.”89

     Enkelhet är följaktligen, enligt Swinburne, en central faktor för sannolikheten och därmed 

acceptansen av en hypotes, vilket förklarar varför Swinburne spenderar ett helt kapitel90 i sin 

bok The Existence of God för att demonstrera att teism, det vill säga, uppfattningen att Gud 

existerar, är en enkel hypotes, vilket också väger tungt när man ska uppskatta huruvida h är 

sannolik eller inte. 

     Jag har, hittills, försökt betona det faktum att Swinburne använder den moderna 

naturvetenskapens metoder och förfaranden även när han behandlar religionsfilosofiska 

problem. Han hävdar således att Guds existens (eller icke-existens) kan uppskattas med hjälp 

av en induktiv sannolikhetsmodell, vilket är en modell som annars används i diverse 

empiriska vetenskaper, men främst i naturvetenskapen.  

     Swinburne kan inte heller låta bli att använda naturvetenskapens metoder när han ska 

utveckla sin teodicé. Jag kommer att presentera två exempel som jag hoppas kommer att 

åskådliggöra detta. 

     Återkalla Swinburnes NK-argument beträffande varför Gud tillåter den naturliga ondskan 

(vilken jag redogjorde för, och granskade, i del 3, kapitel 3). Grundtanken i argumentet var att 

syftet med den naturliga ondskan (såsom naturkatastrofer, olyckor och sjukdomar) är att ge 

människan kunskap om hur diverse företeelser är beskaffade, vilket i sin tur främjar 

människans handlingsmöjligheter. Syftet med en jordbävning är således att ge människan

kunskap om dess effekter vilket ger människan handlingsmöjligheter (såsom att, exempelvis, 

bygga eller undvika att bygga civilisationer vid områden där det råder hög risk för 

jordbävningar). Men man kan ju fråga Swinburne varför han tror att Gud har konstituerat den 

naturliga ondskan på så sätt att den är kontinuerlig. Hur kommer det sig att jordbävningar sker 

så ofta och med jämna mellanrum? Det är frågan. Kan inte Gud (om han nu är verkligen 

frambringar jordbävningar för ge oss kunskap om dess effekter) se till att jordbävningar sker 

ett fåtal gånger, vilka förmodligen ger människan tillräcklig möjlighet att erhålla kunskap om 

dess effekter. Jag tror knappast att någon skulle tvivla på att dagens människa vet vilka 

                                                
89 Ibidem, s. 53. 
90 Se ibidem, kapitel 5. 
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effekter jordbävningar har. Swinburne svar på denna invändning är ett följd av hans positiva 

inställning till den moderna naturvetenskapens metod: Induktionen. Han menar att 

induktionen91 är den främsta metoden vad gäller att erhålla säker kunskap och noterar 

följaktligen att människan, genom en stor mängd jordbävningar, erhåller säkrare kunskap om 

jordbävningens beskaffenhet och dess effekter. Om Gud endast skulle frambringa 

jordbävningar ett fåtal gånger så skulle vår kunskap om jordbävningens beskaffenhet och dess 

effekter, enligt Swinburne, inte vara lika säker som den är när jordbävningar sker ofta. 

Swinburne skriver följaktligen att ”[…] there have to be many such evils, if humans are to 

have sure knowledge, for, as we saw, sure knowledge of what will happen in the future comes 

only by induction from many past instances.”92

     Ett andra exempel som åskådliggör hur Swinburne använder naturvetenskapens metoder 

när han ska utveckla sin teodicé, tar ansats i hans erkännande att ondskan i världen faktiskt 

utgör ett giltigt argument mot Guds existens. Han påpekar dock att argumentet mot Guds 

existens från ondskan kan tillintetgöras om han lägger till ytterligare två hypoteser i sin 

definition av teism. Dessa två hypoteser är att Gud (1) ger den behövande människan ett 

kompenserande gott liv efter döden (som inte nödvändigtvis behöver vara ett evigt liv i 

himmelriket) samt (2) väljer att bli människa för att dela vårt lidande (vilket är en handlig som 

en allgod Gud skulle kunna göra, enligt Swinburne). Men i samband med tilläget av dessa två 

hypoteser så menar Swinburne att något kritiskt händer. Han skriver: 

”Still, the need for additional hypotheses in order to save theism makes the resulting theistic 

theory more complicated than theism on its own (bare theism), and so reduces the probability of 

bare theism.”93

     Med dessa två exempel vill jag visa att Swinburne väljer att utforma sin teodicé på så sätt 

att den lyder, och är i enlighet med, den moderna naturvetenskapens metoder. Swinburnes 

förfarande är således, såvitt jag kan förstå, ett resultat av, dels, hans positiva och överdrivna 

(kan man tycka) inställning till den moderna naturvetenskapens metoder, men också ett 

resultat av den moderna naturvetenskapens särställning. 

                                                
91 Metoden handlar om att generalisera ett fenomen (det vill säga, alla svanar är vita) utifrån ett ändligt antal 
observationer av fenomenet (det vill säga, många svanar är vita). Ju fler observationer, desto säkrare blir 
generaliseringen.
92 Richard Swinburne (2004), The Existence of God, Oxford University Press, s. 249.
93 Ibidem, s. 265.



33

     Stump vänder sig emellertid mot ett sådant förfarande. Hon anser att en teodicé bör 

konstrueras inom ramen för sin egen världsbild och därför bör den läsas inom ramen för den 

världsbilden. Hon åskådliggör sin uppfattning genom att be oss tänka på hur en marsian som 

träder in i något av våra sjukhus, här på jorden, skulle reagera på läkarnas beteenden. Hon 

skriver:

”The Martian sees patients being given drugs that make them sick and wretched. He sees 

patients having their limbs amputated or their internal organs cur out, and he hears the groans of 

those recovering from surgery. […] The Martian seeing all this will be filled with horror and 

with moral indigenisation at the doctors who plainly allow the suffering when they are not in 

fact casing it”94

     Stump påpekar att om vi skulle berätta för marsianen att läkarna faktiskt har goda avsikter 

och försöker hjälpa de drabbade då skulle marsianen kanske bli väldigt upprörd över vårt 

påstående och förkasta det omedelbart med olika invändningar. Detta beror förmodligen på att 

marsianen inte förstår vår världsbild och saknar därmed förståelse för vad läkarna, på 

sjukhuset, gör och varför de gör som de gör. En teodicé måste alltså, först och främst, 

utvecklats och förstås inom ramen för en världsbild som berättaren och lyssnaren förstår. Hon 

skriver följaktligen att ”[…] what appears inconsistent if we take a partial sampling of beliefs 

may in fact look consistent in the context of a more complete set of beliefs.”95 Frågan om 

världsbilden, i vilken en teodicé utvecklas och förstås, är adekvat eller inte är en annan fråga, 

som, enligt Stump, är nödvändig att besvara för att veta om teodicén är adekvat eller inte.    

     Swinburne har följaktligen utvecklat en teodicé, skulle Stump förmodligen säga, som å ena 

sidan vill försvara en kristen världsbild, men som inte har utvecklas (helt och hållet) inom 

ramen för en sådan världsbild, vilket förklarar varför hon skriver:

”Thoughtful Christians troubled by the problem of evil, then, are not likely to be reassured by 

Swinburne’s solution.”96

                                                
94 Eleonore Stump (2010), Wandering in Darkness: Narrative and the Problem of Suffering, Oxford University 
Press, s. 17.
95 Stump (1985), ”The Problem of Evil”, Faith and Philosophy 2:4, s. 398.
96 Ibidem.
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4.4 Egna reflektioner

     I detta kapitel har jag klarlagt två metodologiska grundvalar, på vilka Swinburne teodicé 

vilar, samt granskat dem i ljuset av Stumps tankegångar. Swinburnes teodicé vilar följaktligen

på den analytiska traditionens arbetssätt samt på den moderna naturvetenskapens metoder.     

     Stump menar förvisso att den analytiska traditionens arbetssätt är användbart, när syftet är 

att bedriva filosofi och bygga en teodicé, men hon påpekar att arbetssättet måste kompletteras 

med ännu ett arbetssätt, nämligen studiet av litteratur.97 Jag anser (i enlighet med Stump) att 

det kompletterande arbetssättet tillför något, i teodicén, som är ytterst relevant och som den 

analytiska traditionen inte förmår tillföra på egen hand. Studiet av litteratur involverar läsaren 

på ett sätt som gör att läsaren själv deltar i teodicén och erhåller därmed en direkt och 

personlig erfarenhet av teodicén. Detta gör att teodicén blir existentiellt relevant för läsaren. 

Som läsare av Stumps teodicé får jag alltså inte bara ett intellektuellt svar på frågan varför 

Gud låter människan drabbas av ondska, utan ett existentiellt svar, det vill säga, en direkt och 

personlig erfarenhet. Anledningen till att denna sida saknas i Swinburnes teodicé beror, helt 

enkelt, på att sidan saknas i den analytiska traditionen. 

     Min läsning av Swinburne gör det klart att han har en överdriven positiv inställning till den 

moderna naturvetenskapens metoder. Inte nog med det, han menar även att dessa metoder är 

användbara när vi närmar oss metafysiska och religionsfilosofiska frågor. Det finns en risk att 

jag spekulerar i följande resonemang, men för mig tycks det vara så att Swinburnes 

upphöjning av den moderna naturvetenskapens metoder beror på att han vill introducera en 

teodicé (samt ett försvar av teism) för en målgrupp som ger naturvetenskapen, och dess 

metoder, en särställning. Men faktum är att vetenskapsfilosofin har visat att den moderna 

naturvetenskapens metoder har en mängd problem. Ta exempelvis induktionsproblemet. 

David Hume, den skeptiske empiristen, menade ”[…] that it is impossible to show that 

induction is either reliable or reasonable.”98 I samma anda menade Karl Popper, 1900-talets 

mest inflytelserika vetenskapsteoretiker, att ”[…] there is no justification in induction.”99 Det 

finns, med andra ord, en rad problem vad gäller den moderna naturvetenskapens metoder. 

Notera att detta inte, nödvändigtvis, betyder att vi ska överge naturvetenskapens metoder. 

Utan detta betyder att vi ska vara uppmärksamma på att naturvetenskapens metoder innehåller 

en rad filosofiska problem (vilket betyder att vi ska låta bli att upphöja naturvetenskapen till 

                                                
97 Se kapitel 4.2 för en redogörelse av arbetssättet – studiet av litteratur – som Stump bejakar.
98 Martin Curd & J.A. Cover, Philosophy of Science: The central issues [New York: W. W. Norton & Co., 
1998], s. 410.
99 Ibidem.
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en nivå som den inte förtjänar), och jag anser även att vi ska vara försiktiga med att ge allmän 

tillämpning åt dess metoder. Jag tycker därför att Stump har rätt när hon förmedlar att en 

teodicé bör konstrueras, utvecklas och läsas inom ramen för sin egen världsbild. Ett svar på 

frågan varför Gud (såsom definierad av Swinburne) låter människan drabbas av ondska bör 

alltså utformas inom ramen för en kristen världsbild, och inte endast inom ramen för en 

naturvetenskaplig världsbild.    
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