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Abstrakt 

Ett svårlöst filosofiskt problem inom Kristendomen är att Gud ges attributen allgod och 

allsmäktig samtidigt som det finns ondska i världen. Detta filosofiska problem benämns 

teodicéproblemet.  

 

Syftet med denna studie är att ge en inblick i hur fem företrädare inom Kristendomen i 

Sverige ser på ondska och lidande i världen utifrån deras reflektion över teodicéproblemets 

natur som ett filosofiskt dilemma. Studien har en kvalitativ metod bestående av intervjuer.  

 

Respondenternas svar jämförs med aktuell religionsfilosofiskt diskussion där likheter och 

skillnader sammanställs. Resultatet visade att den vanligaste förklaringen till 

teodicéproblemet var att företrädarna hävdade att det onda är en avsaknad av det goda samt att 

tolkningar av Gamla testamentet speglar de olikheter som företrädarna har. Lösningsansatser 

som företrädarna använde sig av till teodicéproblemet analyserades och försågs med 

vidareutvecklade filosofiska resonemang och infallsvinklar och visade att teodicéproblemet är 

ett svårlöst problem. 

Nyckelord: teodicéproblemet, religion, Gud, Kristendom, kvalitativ undersökning, ondska, 

lidande   
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1. Inledning 

Krig, folkmord och våldtäkt är exempel på vad många skulle förknippa med ondska. Bilder, 

historier och vittnesmål, inte bara hänsynslösa utan också av sadistiska drag från Rwanda och 

koncentrationslägren från andra världskriget, vittnar om något som de flesta av oss ser på med 

avsky och aversion. Dessa handlingar är faktiska och konkreta för människan nu och har varit 

det genom historien. Gud är inom kristendomen allsmäktig. Gud ikläs både som den 

kärleksfulla guden samtidigt som Gud kläs i den allsmäktiga skruden. Människan lever i en 

värld där ondskan är verklighet, en realitet. Detta synsätt, där en allsmäktig Gud samtidigt 

föreställs som allgod, verkandes i en värld där folkmord och tortyr förekommer, är ett 

dilemma som brukar benämnas Teodicéproblemet. Enligt Nationalencyklopedin är 

benämningen på dilemmat:  

(av fr. théodicée, en bildning till teo- och grek. di´kē 'rätt(visa)'), term införd av Leibniz för 

problemet om det ondas existens i en värld som antas vara skapad av en Gud som är både god, 

allvetande och allsmäktig. Det ondas existens är särskilt svårlöst i de monoteistiska religionerna, 

de som accepterar en enda Gud. 
1
 

Dilemman och etiska problem har väckt ett intresse under studier inom religionsvetenskapen, 

då bland annat funderingar över vilka svar kristna företrädare ger till sörjande som mist 

anhöriga eller lider av stor sorg. Ifrågasätter de Guds existens eller Guds vilja när de vittnat 

om den ondska som finns i världen? Ifrågasätter de Gud? Anklagar de Gud?  Reflekterar de 

troende över att Gud ges attribut som allsmäktig och allgod, samtidigt som grannar kan 

förminska varandras mänsklighet till kackerlackor innan de huggs ned med macheten eller när 

de utplånar en grupp nyrakade kvinnor genom att trycka på knappen till en gaskammare.  

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Ondska i Bibeln  

1.2.1.1 Ondska i Gamla testamentet 

 

Det första mötet med ondska inom kristendomen förekommer i Gamla testamentet när Eva 

förleds av ormen att äta av kunskapens träd. Det här är upprinnelsen till syndafallet och är det 

första element som bryter det kosmos som Gud har skapat som benämns i Gamla testamentet 

”Gud såg att allt han hade gjort var mycket gott”
2
 Ormens ursprung diskuteras inte i Bibeln 

                                                 
1
 http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/lang/teodiceproblemet, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-

09-23. 
2
 Bibel 2000 1:a Mos 1:31 
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men har diskuterats av olika forskare. Ricoeur hävdar t.ex. att ormen är Satan som förleder 

Eva, medan ormen i den judiska texten Apocalypse of Moses omnämner ormen som ett av 

Satans hjälpmedel.
3
  

Ondska förekommer senare i flera stycken i Bibeln där Gud utdelar straff och belöningar. I 

Moseböckerna är det Gud som beordrar förintelse av folket Amalekiterna
4
  och av folket i 

Aj.
5
  Gud var i det Gamla testamentet både förgörare och skapare.  

Gamla testamentet visar på en gudsbild som inte enbart var skoningslös mot Guds anhängares 

fiender. I 1 Mos kräver Gud att Isak ska offra sin enda son men hindrar honom i sista stund. 

Detta har setts i den kristna förkunnelsen som den troendes obevekliga förtröstan till Gud men 

kan också tolkas som att Gud uppvisar sadistiska egenskaper.
6
  

Job 1:6 visar på en främmande faktor av ondska när en av gudasönerna som träder fram kallas 

Anklagaren. Anklagaren konfronteras av Gud om att ha fördärvat hans oklanderliga och 

rättrådiga tjänare Job. Denna Anklagare har identifierats efter hebreiskans Satan men går 

aldrig mot Guds vilja i Gamla testamentet.
7
   

1.2.1.2 Ondska i Nya testamentet 

 

I Nya testamentet finns ondska representerad i flera av de olika evangelierna. Inom de 

synoptiska
8
 evangelierna finns det ett väsen som kallas Satan och till skillnad mot det Gamla 

testamentet förekommer nu även djävulen. Djävulen sätter Jesus på prov genom att fresta 

Jesus till att utfärda stordåd för egen vinnings skull men lyckas aldrig att överlista Jesus. Inte 

förrän Jesus har stått emot Satans frestelser tre gånger låter djävulen Jesus vara.
9
   

Satan är sedan en kraft som påträffas flera gånger i Nya testamentet där denna gestalt 

förvrider och förleder personer i Jesus omgivning. Djävulens påverkan i Nya testamentet 

innefattas av följande punkter av Russel. 

(1) he is the personification of evil; (2) he physically attacks or possesses humans; (3) he tempts 

people to sin in order to destroy them or recruit them in his struggle against God; (4) he accuses 

and punishes sinners; (5) he leads a host of evil spirits, fallen angels, or demons; (6) he has 

                                                 
3
 Encyclopedia of religion s. 8126 

4
 5:e Mos 7:1-2 

5
 1:a Sam 15:3 

6
 1:a Mos 22:1-14 

7
 Encyclopedia of Religion s. 8125 

8
 De synoptiska evangelierna innefattar Matteus- Markus- och Lukasevangelierna och berättar om Jesus liv på ett 

sätt som liknar varandra med en liknande kronologisk ordning. 
9
 Matt:4:1-11 
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assimilated many evil qualities of ancient destructive nature spirits or ghosts; (7) he will rule this 

world until the coming of the kingdom of God, and in the meantime will be engaged in constant 

warfare against Christ; (8) he will be defeated by Christ at the end of the world.
10

  

I den allmänt välkända bönen Fader vår (Matt 6:9–13) avslutas bönen med ”Och utsätt oss 

inte för prövning, utan rädda oss från det onda.”
11

  I äldre upplagor av Bibeln är 

översättningen riktad mot en individ kallad den onde. I Folkbibeln
12

 lyder översättningen 

”Och för oss inte in i frestelse utan fräls oss från den onde.”
13

   

I Uppenbarelseboken i Nya testamentet står det skrivet om ett krig i himlen där ängeln Mikael 

leder en armé av änglar mot en stor drake. 

Och det blev en strid i himlen: Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken 

och hans änglar stred, men han övermannades och det fanns inte mer någon plats för dem i 

himlen. Och han, den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas Djävul och Satan, han 

som förför hela världen, han störtades ner på jorden och hans änglar störtades ner med honom.
14

  

Markusevangeliet skriver att all ondska kommer inifrån människan. Det som kommer utifrån 

beskrivs som rent, medan det som kommer ut ur människorna är av ondo.       

Ty, inifrån, ur människornas hjärtan, kommer de onda tankarna, otukt, stöld, mord, 

äktenskapsbrott, själviskhet, ondska, bedrägeri, liderlighet, avund, förtal, högmod, förblindelse. 

Allt detta kommer inifrån och gör människan oren. 
15

 

Romarbrevet tar upp ondska ur en annan synvinkel under rubriken Ett liv utan kunskap om 

Gud. Texten beskriver hur Guds vrede uppenbaras och drabbar all gudlöshet och de orätta 

människorna. De människor som inte prisat Gud straffades sedan genom att Gud lät dessa 

människor hemfalla åt föraktliga tankesätt och Gud tillät dem göra sådant som var förbjudet.  

Eftersom de föraktade kunskapen om Gud lät han dem hemfalla åt föraktliga tänkesätt så att de 

gjorde det som inte får göras, uppfyllda av all slags orättfärdighet, elakhet, själviskhet och 

ondska, fulla av avund, blodtörst, stridslystnad, svek och illvilja. De skvallrar och baktalar. De 

föraktar Gud. De är fräcka, övermodiga och skrytsamma, uppfinningsrika i det onda, 

uppstudsiga mot sina föräldrar, tanklösa, trolösa, kärlekslösa, hjärtlösa. De vet vad Gud har 

                                                 
10

 Burton 1977, s. 256 
11

 Matt 6:13 
12

 Alternativ bibelöversättning till Bibel 2000 
13

 Folkbibeln.se Matt 6:13 
14

 Uppenbarelseboken 2:7-9 
15

 Mark 7:21–22 
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bestämt: att alla som lever så förtjänar döden. Ändå är det just så de lever, ja än värre, de tycker 

det är bra när andra gör det.
16

  

I Matteusevangeliet går det att utröna en lära om ett evigt straff samt ett evigt liv som ges 

efter hur rättfärdiga levt sina liv.  

Sedan skall han säga till dem som står till vänster: Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga 

eld som väntar djävulen och hans änglar. […] Dessa skall gå bort till evigt straff men de 

rättfärdiga till evigt liv. 
17

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
16

 Rom 1:28–32 
17

 Matt 25:41-46 
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2. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att ge en inblick i hur fem företrädare inom Kristendomen i 

Sverige ser på ondska och lidande i världen utifrån deras reflektion över teodicéproblemets 

natur som ett filosofiskt dilemma. 

 Vilka likheter finns det mellan deras svar? 

 Vilka skillnader finns det mellan deras svar? 

 Hur förhåller sig deras svar till aktuell religionsfilosofisk diskussion? 
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3. Metod 

 

3.1 Vetenskaplig ansats 

Kvantitativ ansats söker främst efter kvantifierings- och statistiska resultat vid analys. 

Kvantitativa studier grundar sig oftast på det deduktiva synsättet, gällande förhållandet mellan 

teori och praktik. Den Kvalitativa ansatsen syftar till att skapa en djupare insikt inför ett visst 

problem och brännpunkten visar på hur ett fenomen upplevs snarare än hur verkligheten 

faktiskt ser ut. Vid kvalitativ ansats är det vanligen en induktiv syn på förhållandet mellan 

teori och praktik.
18

 Deduktivt arbetssätt bygger på att forskaren utifrån allmänna principer och 

befintliga teorier drar slutsatser. Induktivt arbetssätt innebär att forskaren följer upptäckandets 

väg vilket innebär att då kan forskningsobjekt studeras utan att först ha förankrats i tidigare 

vedertagen teori.
19 

Forskning efter Grundad teori kan användas både vid kvantitativa och kvalitativa 

undersökningar.
20

 Det är en induktiv metod där det förs in deduktiva element och den 

blandningen sker genom att urval, datainsamling och analys görs interaktivt. Det sker ingen 

hypotesprövning likaså utgår forskningen inte från någon tidigare teori utan meningen är att 

generera ny teori.
21

 Grundad teori lämpar sig att användas vid forskning av områden som det 

tidigare inte forskats mycket om likaså är det av stor vikt att forskaren är öppen för området 

utan att tvinga på tidigare teoretiska ramar.
22

 

Studien bygger främst på forskning efter grundad teori. Studien har också utgångspunkt i 

deduktiv ansats då det dras slutsatser från allmänna principer.   

3.2 Intervjuer 

I intervjuerna används kvalitativa frågor till de utvalda respondenterna. Holme och Solvang 

menar att i den kvalitativa intervjumetoden ligger styrkan i att låta respondenten styra 

samtalet där intervjuaren endast låter styra upp tematiska ramar med syftet att få svar på sina 

frågor utan att styra svaren hos respondenten. De hävdar också att den kvalitativa intervjun är 

                                                 
18

 Patel och Davidson 1994, s.12-13 
19

 Patel och Davidson 1994, s.21 
20

 Hartman 2003, s. 27 
21

 Hartman 2003, s. 35-37 
22

 Hartman 2003, s.116 
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den metod som bäst lämpar sig när undersökningspersonernas egna uppfattningar skall 

belysas.
23

  

Jarl Backman hävdar att det kvalitativa perspektivet är av en mer subjektiv art. Synsättet 

inriktar sig på hur en individ tolkar och formar sin verklighet.
24

 Frågorna i denna studie är av 

existentiell karaktär och behandlar personliga frågor som rör respondenternas egna 

värderingar utifrån deras livsåskådning, religiösa inriktning samt roll som företrädare för 

respektive församling.   

För att komma i kontakt med respondenterna användes söksystemet Google. Därefter 

mejlades en kort presentation om forskarens studietid där en kortare redogörelse gjordes över 

forskarens studiegång. En förklaring förmedlades sedan kort med upplysningen att arbetet 

fordrar olika företrädare för Svenska kyrkan, Ortodoxa kyrkan, Katolska kyrkan, 

Pingstkyrkan och Missionskyrkan. I den första mejlkontakten med respondenterna bifogades 

också de forskningsetiska principer som studie är skriven efter.  Dessa forskningsetiska 

principer består av fyra huvudkrav: 

Informationskravet: Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte. 

Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. 

Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 

största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem. 

Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål. 
25

 

Intervjuerna ägde rum på respektive respondents arbetsplats. Intervjuerna spelades in digitalt 

varpå en translitteration av inspelningen skickades till de respondenter som ville ge sitt 

godkännande av att translittereringen var korrekt. Tre av respondenterna hade invändningar 

på translitterationen i form av stavfel samt syftningsfel varpå invändningarna uteslutande togs 

i bruk efter respondenternas noteringar i den text som används för analysering. En intervju 

                                                 
23

 Holme och Solvang 1997, s. 99-100 
24

 Backman 20998, s. 47-48 
25

 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
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gjordes på engelska varpå intervjun översattes till svenska. Respondenten som går under det 

fiktiva namnet Bengt (K) gav ej sitt medtycke till användande av den translittererade text som 

spelades in utan godkände endast i efterhand skrivna svar samt insyn i vilken kontext hans 

svar används. Bengts (K) skriftliga svar har återgivits i denna studie och godkänts av Bengt 

(K). 

Metoden att använda sig av mejl för att kontakta respondenterna innebar en del oväntade svar. 

Samtliga av de första kontakterna som togs härleddes vidare till andra kollegor. Några svar 

returnerades med svar om att kontakta kolleger som var bättre anpassade för en intervju som 

behandlar de frågor studien belyser. En av respondenterna frågade om det var av värde att läsa 

in sig extra noga på ämnet teodicéproblem. Frågan besvarades med att det ej var nödvändigt.  

3.3 Urval  

 
Fem olika samfund valdes ut till denna undersökning varpå företrädare intervjuades från 

dessa. Samfunden valdes efter de kristna organisationer i Sverige som har flest medlemmar 

enligt den statliga rapporten SOU 1998:113.
26

 De största samfunden med flest antal 

medlemmar i Sverige var enligt denna utredning Svenska kyrkan, Katolska kyrkan, Ortodoxa 

kyrkan, Pingstkyrkan samt svenska Missionskyrkan.  

3.4 Tidigare forskning 

 
Flertalet böcker har skrivits inom ämnet teodicéproblem över ett spann på hundratals år och 

med tanke på den kanon som finns inom ämnet är det även aktuellt idag. En komparativ studie 

över olika kristna förgreningars syn av teodicéproblemet i Sverige har inte visat sig i 

sökningar på databaser. En komparativ studie om begreppet ondska mellan olika svenska 

kristna förgreningar har inte hittats.    

                                                 
26

 SOU 1998:113 Är en statlig rapport med huvudsyftet att bedöma i vad mån människor som lämnar nyandliga 

rörelser har behov av samhällets stöd. Från denna rapport har jag tagit del av statistik om antal församlingar samt 

om antal medlemmar.  
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4. Teoretisk referensram  

 

4.1 Teodicéproblemets uppkomst. 

Teodicéproblemet myntades av filosofen Gottfried Leibniz (1646–1716) och kommer från 

grekiskans (Theos) som betyder Gud och (Diké) som betyder rättvisa. Dock har 

teodicéproblemets omfång varit föremål för diskussion av kyrkliga företrädare mer eller 

mindre sedan kyrkans uppkomst.  

Vissa menar att teodicéproblemet är ett gammalt filosofiskt dilemma som diskuterats av 

åtskilliga personer under flera hundra år, utan att en allmän vedertagen lösning har 

accepterats. Huruvida teodicéproblemet är ett problem som funnits under flera hundra år finns 

det flera tolkningar av. Heberlein syftar till att frågan om ondskan och dess orsaker har 

engagerat människor i tusentals år där bland annat teodicéproblemet angriper kärnfrågan om 

ondska.
27

 Filosofi docenten Anderberg syftar till att begreppet har diskuterats av kyrkofadern 

Augustinus redan under 300-talet
28

 medan Thalén menar att människor antagligen har 

engagerats med frågor om lidande genom tiderna men hävdar att begreppet är ett konstlat 

begrepp med rötter från upplysningen.
29

 Humanisternas ordförande Sturmark hävdar att 

teodicéproblemet anses vara ett av världens mest berömda filosofiska problem som filosofer 

har filosoferat över i alla tider inom monoteistiska religioner.
30

 

4.2 Kända teoretiska lösningar av teodicéproblemet 

4.2.1 Friviljeförsvaret  

 

Enligt Anderberg är ett av de vanligaste svaren till teodicéproblem att Gud har skapat 

människan med fri vilja. Människan är enligt detta synsätt en besjälad varelse där ondska 

enbart är handlingar av människans egna beslut och där allt ont i världen ej går att jämföra 

med den goda och frälsta människan. Gud är i detta fullkomligt god samtidigt som Gud i detta 

avseende är allsmäktig. Gud innehar förmågan att ingripa i varje fall, men avböjer detta då 

Gud har avyttrat en del av handlingskraften till människan.  Denna lösning bygger på att Gud 

inte styr alla människors handlingar.
31

 

                                                 
27

 Heberlein, 2010, s. 23 
28

 Anderberg, 2001, s.38 
29

 Thalén 2007, s. 63 
30

 Sturmark 2006, s. 127 
31

 Anderberg 2001, s. 102 
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4.2.1.1 Kritik mot friviljeförsvaret  

Kritiker till denna lösning av teodicéproblemet menar att det finns skillnad mellan moralisk 

ondska och naturlig eller fysik ondska. Naturkatastrofer drabbar tusentals människor med död 

till följd och där barn får en sjukdom drabbas av en obotlig sjukdom kan ses som fysiskt 

lidande eller som fysiskt ondska. Den moraliska ondskan består av människans handlingar 

med element bestående av t.ex. sadism. Människan kan inte stå till svars för alla 

naturkatastrofer som sker i världen utan här menar kritikerna mot friviljeförsvaret att ansvaret 

ytterst hamnar på Gud.
32

  

Sturmark resonerar i att om Gud vore allsmäktig skulle Gud ingripa där människor gör 

moraliskt onda handlingar, t.ex. vid ett mord. Då skulle människan använda sin fria vilja på 

det sättet att de väljer mellan det moralisk goda.
33

 

4.3.2 Privationsteorin  

Enligt NE benämns privationsteorin: 

den från nyplatonismen hämtade och särskilt av Augustinus företrädda doktrinen att det onda 

egentligen inte är verkligt utan blott en (med materian följande) brist i tingens fullkomlighet. 

Privationsteorin var sålunda ett led i försöken att lösa teodicéproblemet.
34

 

4.3.2.1 Kritik mot privationsteorin  

Sturmark resonerar kring ämnet där han menar att Gud skulle kunna skapa en värld med mer 

gott i och således med mer frånvaro av det onda. En sådan Gud skulle ingripa där frånvaron 

av det goda skapar lidande. 
35

  

4.3.3 Ondska som frånvaro av gott 

Ett sätt att handskas med teodicéproblemet är att hävda att ondskan endast är frånvaro av det 

som är gott. Anderberg skriver  

Den som tänker sig att det onda blott är frånvaron av något gott kan ju förena tanken med 

föreställningen om en alltigenom god Gud. Gud vill inget positivt ont och tillåter inte heller 

något sådant, men han låter dock något icke-gott att existera, något som inte är gott utan att 
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därför vara något ont – något som kanske har ett helt neutralt värde, eller kanske ett mycket litet 

(positivt) värde.
36

 g 

4.3.3.1 Kritik mot ondska som frånvaro av gott 

 

Anderberg reflekterar över ondskan som frånvaron av det goda där han menar att frånvaron av 

en sötsak går att uthärda medan frånvaron av mat är outhärdlig, precis som frånvaron av 

sömn, glädje, omtanke och för de flesta, omtanken av värdighet. Denna frånvaro menar 

Anderberg är något som bör betraktas som ont.
37

  

4.3.4 Människans oförmåga att förstå Gud 

Filosofen Spinoza menar att ondska endast är en synvilla. Människan har ett smalt och trångt 

synsätt och är inte kapabelt att se världen i ett större perspektiv som Gud har.
38

  

4.3.4.1 Kritik till människans oförmåga att förstå Gud 

Anderberg menar att en metod som kan användas i detta syfte är den analogiska: Genom att 

titta efter de analogier d.v.s. de likheter hos oss själva då Bibeln säger att vi är skapade efter 

Guds avbild och således bygga vidare på detta. Gud måste vara en moralisk varelse eftersom 

Gud anses allgod, rättvis och som förebildlig.
39

  

Anderberg menar vidare i relation till människans förmåga att förstå Gud att ”det är inte en 

lösning på problemet att hänskjuta förklaringen på en konkret företeelse till det okonkreta.”
40

 

4.4 Kritik mot teodicéproblemet som fenomen 

4.4.1 Teodicén som en narcissistisk kränkning  

Olivius menar i Handbok för själavård och bikt att teodicéproblemet är en omogen 

narcissistisk kränkning. Olivius hävdar att Gud kan inte bara ses i svart eller vitt. Gud ses av 

narcissisten som någon som ska uppfylla grandiosa önskedrömmar utan att förstå Guds 

frånvända sida, den sida som kan framstå som främmande och ond. 
41
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4.4.2 Teodicéproblemet som en felformulering  

Peder Thalén menar i Ateismens fall – den moderna religionskritikens fall att själva 

formuleringen av dilemmat är felformulerad.  

Problemformuleringen utgår ifrån att den kristna tron skulle tillhandahålla ett intellektuellt 

system, en heltäckande karta över verklighetens uppbyggnad, där det onda är inplacerat och 

skulle kunna ges en tillfredställande förklaring. Den abstrakta karaktären hos teodicéproblemet 

framgår också av att de egenskaper som tillskrivs Gud - >>godhet<<, >>allsmäktighet<< 

etcetera – uppfattas som allmänna intellektuella åsikter, vilka kan diskuteras i isolering från hur 

vi lever. De är inte heller relaterade till någon specifik historisk utformning av den kristna tron. 

Men just därför att teodicéproblemet rör sig på ett sådant allmänt plan, är abstrakt och 

historielöst, förmedlar det en suggestiv känsla av att omfatta allting, hela verkligheten.
 42
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5. Undersökning 

 

5.1 Respondenter 

 
Paul är präst i Missionskyrkan och kom till Sverige för cirka tre år sedan där han arbetar som 

präst. Paul är född i Afrika.      

Niclas arbetar som bibellärare i en skola på folkhögskolenivå och är prostvigd inom 

Pingstkyrkan där han arbetade under flera år. 

Joakim arbetar som präst inom Svenska kyrkan sedan cirka tjugo år tillbaka. 

Olof arbetar som präst inom den Ortodoxa kyrkan sedan cirka 5 år tillbaka och har tidigare 

varit präst inom Svenska kyrkan under flera år. Olof är född i Finland men är idag svensk 

medborgare.  

Bengt arbetar som diakon inom den Katolska kyrkan där han har varit verksam i cirka tio år. 

Samtliga namn är fingerade då respondenterna utlovats anonymitet. I texten har respektive 

respondents namn och kyrkotillhörighet förkortats efter följande princip.  

Paul (M) Missionskyrkan  

Bengt (K) Katolska kyrkan 

Niclas (P) Pingstkyrkan 

Joakim (S) Svenska kyrkan 

Olof (O) Ortodoxa kyrkan 

5.2 Påverkar Gud världen? 

 
Respondenterna fick frågan om Gud påverkar världen och i sådana fall på vilket sätt. Samtliga 

respondenter var överens och övertygade om att Gud påverkar världen. Joakim (S) ställde sig 

frågande till hur aktivt Gud påverkar världen men menade att Gud påverkade världen genom 

sitt ord, genom bibelordet och genom Den helige Ande. Genom att den helige Ande söker 

människor i dess olika skickelser och agerar som en konstant knackning på dess själ. Olof (O) 

menade att som kristna tror vi på att Gud har skapat världen och dess ordningar där 
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naturlagarna också de är en av Guds skapelser. Det är Guds logos
43

  som upprätthåller allting. 

Genom sitt ord och sin ordning bärs skapelsen som i sin tur bärs av Gud. Men allt bärs inte av 

Gud för att han har givit oss fri vilja att själva agera inom. Bengt (K) menade att så är fallet 

kan vi läsa redan i trosbekännelsen. ”Jag tror på en Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel 

och jord, av allt vad synligt och osynligt är. Gud skapar allt, här och nu. Och allt är allt.” Hela 

verkligheten är en rörelse från potentialitet till aktualitet. Det gäller för en ros, en bofink och 

även för var och en av oss. Niclas (P) menade att Gud påverkar världen på flera sätt. Gud har 

skapat världen och upprätthåller världen. Gud griper in och Gud leder. Niclas (P) menar att 

Gud ingriper i människors liv, det upplever Niclas (P) är uppenbart med partiella exempel 

som att Gud ingriper och räddar cancersjuka som har fått en diagnos med dödlig utgång.  Det 

viktigaste ingripandet menar Niclas (P) är att Gud ger kraft till människor att ändra sina liv, 

t.ex. kriminella som får sina liv omvända med hjälp av Gud. Gud kan också upplevas som 

passiv det är en öppen fråga om man tänker sig att Gud som har skapat världen har lämnat 

fingeravtryck som berör människan, att detta är en religiös upplevelse i sig. Gud berör oss då 

genom sin helige ande. Det är genom honom som vi lever och är till, vi lever igenom och rör 

oss i. Paul (M) hävdade att Gud är delaktig i den värld han skapade och är engagerad i dem 

som är öppna mot honom, de som erkänner honom. De som känner igen Gud ser Guds 

fingeravtryck i världen och i allt han gör. Detta gör att de kan kalla på honom om det blir 

problem och även utan problem då de känner Guds medvetande, de känner att Gud leder dem.  

5.2.1 Påverkar Gud världen – sammanfattning 

 

Paul (M) var den enda av respondenterna som pekade på att Gud är engagerad i de som är 

öppna mot honom och till de som erkänner Gud. Denna ståndpunkt särskiljer sig från de andra 

respondenterna som inte var lika tydliga med till vilka personer Gud påverkar. Niclas (P) och 

Olof (O) menade att Gud påverkar vissa utvalda människor genom att utföra sin makt där Gud 

ingriper och botar fysiska sjukdomar. Paul (M), Niclas (P) och Joakim (S) pekade på en 

vägledande Gud, som en knackning på dess själ, som vägledning eller som ett medvetande 

som är närvarande.  

5.3 Frågor om Gud och Ondskan 

 
Respondenterna fick frågan om vilka frågor de själva fick om Gud och ondskan i världen. 

Niclas (P) får i sitt arbete som bibellärare inte många frågor från de som har lidit men frågor 
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som ungdomar har, är frågor av känslomässig natur. Frågorna som ibland kommer upp som 

Niclas (P) menar har att göra med ondskans problem är frågor som; Varför tillät Gud just det 

där onda att hända?  Niclas (P) menar att lidande under en lång tid kan förbättra människor i 

slutändan och på så sätt kan man resonera kring att Gud har tillåtit det lidandet för ett bättre 

slutgiltigt mål. Såsom; Av lidandet blev jag en bättre person. Andra som har lidit under en 

längre tid, utan att se en mening med det, menar Niclas (P) på att det ligger i sakens natur att 

inte förstå den eviges allsmäktiges alla tankar, veta alla syften. Olof (O) förklarade att det 

finns en andlig kamp och två sorters sjukdomar. De handskas på ett terapeutiskt sätt där de ser 

det som en läkedomsprocess. Han har dock varit på två ställen och stött bort onda andar eller 

motsvarande i form av knackningar i väggar och otäcka känslor. Olof (O) härledde till 

kyrkofäderna som åsyftar att när Gudstron slocknar får människan en perverterad princip 

inom sig som gör människan destruktiv. I sig själv är ondskan inget väsen utan det är en 

förvridning av det goda som finns. Paul (M) fick frågor, inte direkt om ondska men frågor 

som berör ämnet utan att det blir sagt högt. Frågor som mynnade ut i; Gud, varför? Varför 

jag? Dessa frågor kommer upp varje gång, det finns i den mänskliga naturen när vi förlorar 

någon eller vi känner stor sorg att vi börjar ifrågasätta om Gud finns. Joakim (S) har sett en 

utveckling under sin tid som präst där frågor om ondskan inte ställs lika ofta som för drygt 20 

år sedan. Frågor som ställs nu är mer om lidandets problematik om varför t.ex. någons make 

har gått bort där . Joakim (S) har ytterst sällan varit med om fall där lidandet har kopplats 

samman med Gud och aldrig i fall där Gud har ifrågasatts. Bengt (K) menade att i den mån 

det kommer upp är det företrädesvis i intervjusituationer som denna. I pastorala situationer 

händer det mera sällan. Och då menar jag den teoretiska reflexionen över frågan. Lidandet 

finns där hela tiden i alla sina former. Det är en del av min vardag. Men de flesta efterfrågar 

inte teoretiska utläggningar, utan vill snarare ha någon att dela sina problem och sorger med. 

Att ha någon att tala med betyder mycket för en person som går igenom en svår fas i livet. Att 

lyssna är det viktigaste. 

5.3.1 Frågor om Gud och Ondskan – sammanfattning 

 

Paul (M) hävdar att det ligger i människans natur att ifrågasätta Gud när vi drabbas av stor 

sorg. Detta händer alltid med människor som upplever stor sorg sade Paul (M). Denna åsikt 

som Paul (M) pratar om går tvärtemot vad Joakim (S) har upplevt under sin tid som präst där 

han säger att det sällan förekommer tvivel av Gud och aldrig upplevt att någon har 

skuldbelagt Gud för sin egen sorg. Bengt (K) menade också att frågor om ondska i världen 
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inte var föremål för funderingar i hans arbete utan menade precis som Joakim (S) att det är 

lidandet som förekommer i deras arbeten.  

5.4 Hantering av sörjande anhöriga 

 
Respondenterna ställdes inför frågan hur de hanterar personers lidande som har förlorat barn 

eller en anhörig i sjukdom eller i en olycka. Paul (M) tog upp exempel om en kvinna som 

hade fått flera missfall och längtade efter att få barn. Här menade han att det var viktigt att 

försäkra modern om att Gud finns och är där för henne. Joakim (S) påpekade att det är viktigt 

att förmedla både tröst och förhoppning. Han reflekterade även över tanken att män och 

kvinnor kanske behöver olika form av bemötande när de sörjer. Män vill i någon bemärkelse 

få förhoppning och kvinnor vill i någon bemärkelse bli tröstade generellt sätt. Olof (O) pekade 

på att det är viktigt att acceptera att det som har hänt inte är bra. Det går inte att idyllisera 

något av detta slag som har hänt. Men Gud kan förvandla det som är illa till något gott. Det 

största tecknet på detta är Kristus själv som led en förfärlig död och vände detta till något gott. 

Om ett barn dör ser Gud till att det får det bra i himlen. Detta stillar vår oro. Bengt (K) ansåg 

att det är alltid en mycket svår situation. Och i sådana situationer hjälper inga teoretiska 

resonemang. Det är snarare en fråga om att lida med, d.v.s. ett med-lidande. Att vara där, att 

lyssna, hjälpa till med praktiska saker, dricka en kopp kaffe tillsammans, ta en promenad, be 

tillsammans. Och det som betyder allra mest är Guds nåd som bär även när allt synes vara 

förlorat. Niclas (P) som inte får denna sorts frågor i sitt arbete som bibellärare spekulerade i 

vad han själv skulle känna om han råkade ut för en sådan hemskhet själv som att t.ex. backa 

på sitt eget barn med bilen. Går det då att ställa sig frågan om det finns ett syfte med det som 

har hänt? Går det att fråga Gud varför? Nej, hävdade Niclas (P) det vore att fuska i sitt 

sorgearbete, barnet var älskat, var värdefull och det måste sörjas som sådant. Sedan finns det 

en legitim tröst att barnet har kommit till Gud, det finns ett hopp om att det finns ett liv efter 

detta och kanske ses vi igen.  

5.4.1 Hantering av sörjande anhöriga – sammanfattning 

 

Samtliga respondenter menar att det inte finns en given mall hur hantering av sörjande 

anhöriga hanteras. Svaren liknar varandra i det avseende att det är alltid en svår fråga, det är 

olika från fall till fall. Det viktigaste är att lyssna var alla respondenterna överens om. Olof 

(O) och Niclas (P) talade om vikten av att sörja den avlidne men att det finns en tröst om att 

återförenas i ett liv efter döden. Liknande resonemang går att tyda från Bengt (K) när han 
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säger att det som betyder allra mest är Guds nåd som bär även när allt synes vara förlorat. En 

slags försäkran och tröst går att tyda även hos Paul (M) när han säger att det var viktigt att 

förmedla en försäkran om att Gud finns till hands. Joakim (S) pratade om att hopp behöver 

ges till vissa mer än andra.    

5.5 Tolkning av Gamla testamentets grymheter 

 
Det går att läsa Bibeln och tolka att Gud i Gamla testamentet visar upp en skoningslös och 

krigisk sida där Gud beordrar massmord av Ajs folk. Respondenterna ställdes inför frågan om 

hur de tolkar texterna i Gamla testamentet, utifrån folkmordet av folket Aj. Niclas (P) hade 

två infallsvinklar på detta. För det första menade han att dåtidens texter var en form av 

krigsretorik där man uttryckte sig i former av att utplåna samtliga, eller att dräpa alla vilket 

bibelforskare senare har påvisat att det inte skedde utrotningar av dessa slag. Den andra 

infallsvinkeln som Niclas (P) hade var syndaflodsberättelsen där Niclas (P) tycker det var en 

jobbig sida av Gudsbegreppet, nämligen att Gud har skapat oss ur intet, han äger oss i absolut 

mening, det har gett honom rätten, han har gett oss livet utifrån intet, han har den moraliska 

privilegierade rätten att ta våra liv utifrån sina premisser, sin plan om vi ställer oss i vägen för 

Guds planer på ett sådant sätt att vi måste förflyttas och då gör han det. Han har rätten att göra 

det. Bengt (K) menar att som kristna läser vi Bibeln utifrån perspektivet av Kristus. Det som 

profetiorna talar om har gått i uppfyllelse genom Jesus. Den Heliga Skrift beskriver därmed 

ett skeende där det blir mer och mer klart vem Gud är. Kulmen nås när den andra personen i 

treenigheten blir människa. Olof (O) pratade om att det är svårt att veta varför Gud valde att 

göra vissa saker under denna period där ett folk skulle etableras som världens frälsning och 

återuppståndelse ska komma ifrån. För att detta skulle kunna ske behövdes ett kraftigt skydd 

och sammanhållning av dessa folk. Men Olof (O) menade bestämt att Guds agerande vid det 

tillfället inte säger någonting om hur Gud är i sig själv utan det är vad Gud tvingas att vara i 

den värld som ser ut som den gör, för att få gjort det som måste göras. Joakim (S) säger sig 

inte vara någon gammaltestamentlig exeget
44

 och menade att texterna var av mindre värde för 

honom. Texterna måste tolkas efter sin samtid och att ett folk som levde efter mycket 

speciella omständigheter kan yttra saker om Gud som krigiskt eller någon de hämtade kraft 

från, det tyckte Joakim (S) inte alls var särskilt märkvärdigt. Joakim (S) syftade till att Bibeln 

är flera böcker och det är viktigt att behålla sitt kritiska tänkande samt att när han själv stöter 

på sådana texter försöker han förhålla sig till dem på det sättet att hitta det positiva i texterna. 
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Paul (M) tror att Gud har handskats med olika generationer på olika sätt genom historien. Paul 

(M) följer nyheterna från Mellanöstern via nyheter på nära håll och jämför det med det Gamla 

testamentet och hur Gud handskades med folket från Israel. Han jämförde hur Gud hjälpte 

israeliterna mot sina fiender med sitt eget hemland där Paul (M) förklarade att de kristna har 

varit utsatta av muslimer under en längre tid där de muslimska ledarna har förklarat haram
45

 

för de boende i norra delarna av Pauls hemland. Kyrkan har i dessa delar uppmanat att slå 

tillbaka mot muslimerna i detta område vilket Paul (M) reflekterar över i texterna i Gamla 

testamentet där han menar att det finns tider när Gud måste slå tillbaka eller när Guds folk 

måste slå tillbaka på sina fiender.  

5.5.1 Tolkning av Gamla testamentets grymheter – sammanfattning 

 

Paul (M) relaterade dagens händelser i världen till gammeltestamentliga händelser utan att för 

den delen läsa Gamla testamentet bokstavligt. Han drog samband mellan aktuella händelser 

och det som står skrivet i Gamla testamentet. Denna syn särskiljer Paul (M) från de andra 

respondenterna. Bengt (K) och Joakim (S) ansåg att de här delarna av Gamla testamentet inte 

var viktiga. Olof (O) sade att det som står i texterna inte säger vem Gud är genom att läsa om 

de handlingar som Gud gjort. Olof (O) och Paul (M) pratade om vad Gud var tvungen till att 

göra den värld han befann sig i, att gör vad som krävdes. Niclas (P) var den som påtalade 

Guds allsmäktighet längst i denna fråga där han menade att alla våra liv ligger i Guds händer 

och att vi inte är kapabla att förstå Guds planer eller handlande.  

5.6 Teodicéproblemets relevans i en nutida kontext   
 

Respondenterna frågades om teodicéproblemet var något som de tyckte var relevant än idag. 

Bengt (K) menade att eftersom lidandet är en realitet i våra liv kommer frågan alltid att finnas 

där. Och så kommer det alltid att vara, så länge människan finns. Ingen människa kan undgå 

att drabbas av lidandet i någon form under sitt liv. Och det är oftast då som livet får en annan 

kontur. Det blir då tydligt vad som är viktigt i livet och vad som är mindre viktigt. Olof (O) 

pekade på att det är mycket av ett 1700-tals problem. Problemet av, "Gud är god! - men jag 

mår ju skit!?" Är alltid ett problem, det finns en massa förklaringar men det förblir ändå ett 

mysterium. Vi ser inte hela frälsningsplanen. Gud vet vad han gör, men vi vet inte vad han 

gör. Då måste vi tänka att vi har förtroende till, att vi vet att Gud är god. Joakim (S) sade att 

det är aktuellt för att det är något som återkommer med jämna mellanrum. Men att det är 
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något av ett problem för den välmående medelklassen och den intellektuella överklassen som 

orerar över problemet. Därför att det kan fungera som ett skjutvapen mot Gud om man vill. 

Däremot menar Joakim (S) på att han inte tror det är viktigt för den existentiellt sökande 

människan då det är ett konstruerat problem. Niclas (P) härledde till att det är allt mindre 

filosofer och religionsfilosofer samt färre ateister som använder ondskans problem som deras 

starkaste argument. Niclas (P) syftade till kristna filosofer som Plantinga och Craig som han 

menade hade tagit ondskans problem på allvar. Niclas (P) menade också att betydande ateister 

som Dawkins säger att ondskans problem inte är ett gigantiskt problem för den religiöse. Paul 

(M) sade att det var ett aktuellt ämne idag. Inte som ett vanligt teologiskt problem som 

behöver diskuteras men att det är ett aktuellt problem i människors liv, speciellt i perioder av 

människors liv där vi drabbas av tragedier uppdagas dessa problem. Då uppdagas frågor och 

tvivel på Gud såsom; Gud, är du verkligen där. När människor uttalar dessa ord bevisar att 

teodicéproblemet finns och att det är aktuellt. 

5.6.1 Teodicéproblemets relevans i en nutida kontext – sammanfattning 

 

Bengt (K) och Paul (M) var av samma åsikt att så länge det finns lidande kommer frågor av 

teodicéproblemets karaktär alltid att finnas. Joakim (S) menar tvärtom att den existentiellt 

sökande människan inte ser relevans i teodicéproblemet vilket Paul (M) däremot hävdade var 

ett bevis för problemets uppkomst. Joakim (S) och Niclas (P) menade att teodicéproblemet 

var ett skapat problem och inte längre relevant på ett likartat sätt som Thalén redogjort för 

ovan.     

5.7 Respondenternas reflekterande över teodicéproblemet  
 

Respondenterna fick flera frågor som berör många av de punkter som Teodicéproblemets art 

bygger kring. Det ställdes ingen fråga om det finns någon lösning på problemet. Dock 

återgavs det flertalet reflektioner och funderingar kring teodicéproblemets natur. Följande 

reflektioner kring kärnfrågan i denna studie presenteras nedan.  

5.7.1 Niclas (P) reflektioner kring teodicéproblemet  

Niclas (P) hade flera redogörelser kring ondskans problem. Han menade bland annat att 

människan aldrig kan läsa den eviges allsmäktiges alla tankar, veta alla syften och alla orsaker 

som han tillåter. Gud ser alla orsaks- och verkansrelationer, han ser alla människors hjärtan. 

Gud har ett evighetsproblem. Så fort vi tänker på det inser man att det är orimligt, att det är 
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orealistiskt att vi ska kunna klura ut hur Gud bedömer en massa olika skeenden och händelser, 

hur och när och varför han ingriper. Man kan vrida och vända på argument varför Gud gjorde 

si eller så, varför tillåter Gud det ena eller det andra, det leder hela tiden till nya frågor som i 

slutändan leder till den punkt där vi nog inte vet Guds yttersta syfte.  

Niclas (P) resonerade kring ondskans problem på ytterligare sätt genom att resonera; Om inte 

Gud finns, då finns det inga syften med våra liv. Då finns det inget mål, då är vi här av en 

slump, ytterst sett. Även om det är någon sorts naturnödvändighet att människan ska ploppa 

fram finns det fortfarande en slags slump att vi lever i en sådan värld att vi bara kommer till 

utan något syfte. Då skulle jag säga såhär; Ok, jag är här av en slump, vad skulle det då göra 

om jag helst plötsligt försvann av en slump? Jag protesterar, men vänta nu, hela min protest 

bygger på min existens, och den är här av en slump. Jag vill vara glad, men jag är inte gjord 

för att vara glad. Jag vill vara lycklig, men jag är inte gjord för att vara lycklig, men jag är inte 

gjord för att vara olycklig heller. Jag är inte gjord för något, och då kan man säga; Med det 

perspektivet kan man lösa upp ondskans problem. Därför att ont och gott blir upplöst, på det 

sättet att du inte är gjord för att lida, du är inte gjord för att vara lycklig heller; Varför 

protestera? Varför säga jag vill inte lida, det här är inte möjligt. Det är bara om Gud finns som 

vi legitimt kan klaga på lidande, för då kan vi säga att; vi är inte gjorda för detta, jag menar att 

det är hela den psykologiska situationen bakom ondskans problem när man hytter näven mot 

Gud och frågar; varför gjorde du såhär. För det föresätter att Gud finns. Det kan aldrig bli ett 

argument mot Guds existens. Det kan bara bli en bön eller ett klagomål inför Gud. Men om 

det ska leda till att Gud inte finns, då upplöses argumentet mot Guds existens. Det kan bara bli 

en bön, ett klagomål inför Gud. Du klagar som om att du inte var gjord för lidande, men du är 

inte gjord för glädje inte för lycka, inte för någonting. Det finns inget syfte, ingen tanke med 

någonting, med vår tillvaro. Du klagar, du reagerar som att det fanns någonting att klaga på, 

men du har just förnekat att det finns något att klaga på. För mig blir då frågan ett internt 

teistiskt problem, ondskans problem förutsätter Gud för att blir ett genuint problem. Därför 

blir det inte ett filosofiskt problem, det måste vara ett psykologiskt problem ett existentiellt 

eller ett själavårdsmässigt problem. 

Niclas (P) tar upp det som han säger sig vara privationsteorin i sina svar där han menar att 

ondska är ingenting. Han menar att ondska är en parasit på det goda, en negation av det goda 

som borde finnas där. På det sättet är ondska inte något som är ontologiskt, något som 

existerar, utan en avsaknad. Niclas (P) menar att människor kan göra avsteg från Guds vilja, 

detta blir till en subtraktion, en avsaknad av vad som borde finnas där och det är det som är 
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det onda. En blind sten är inte någonting ont, men en blind människa är någonting ont, 

någonting dåligt för att blindheten är en avsaknad av den syn som borde finnas där. Men vi är 

inte på stenens nivå, om det finns en tanke med oss, då kan man inte heller klaga på att det 

finns blinda människor.  

Niclas (P) tar även upp den fria viljans mysterium. Han redogör för hur vi är skapade med en 

genuin frihet, vi kan välja och då skapar vi nya orsakssamband, och det är människans som är 

starten till det. 

5.7.2 Bengts (K) reflektioner kring teodicéproblemet  

Bengt (K) menade att teodicéproblemet skulle man kunna beskriva ungefär såhär att: Gud är 

god. Hur skall vi då förklara det ondas närvaro i världen. Fyra möjligheter inställer sig: 1: 

Gud kan, men vill inte göra något åt det onda. 2: Gud kan inte, men vill göra något åt det 

onda. 3: Gud kan inte och vill inte göra något åt det onda. 4: Gud kan och vill göra något åt 

det onda. I detta avseende menade Bengt (K) att tre första påståendena (1-3) måste avvisas då 

konsekvenserna inte är förenliga med den kristna trons förståelse av vem Gud är.  

Bengt (K) gör skillnad mellan det fysiskt onda och det moraliska onda och menar att det är en 

viktig skillnad. Det moraliskt onda har sin utgångspunkt i fria varelsers nej till den gudomliga 

skapelseviljan och är något som förstör skapelsens goda ordning. Det onda i världen behöver 

därför inte med nödvändighet beskrivas i termer av ett "något", d.v.s. som någon form av 

destruktiv kvalitet.  Dess upphov behöver inte heller sökas i världen så tillvida den är skapad, 

utan i skapade varelsers frihet.  Det fysiskt onda är inte så lätt att förklara menade Bengt (K). 

Samtidigt måste man säga att vi inte vet hur tillvaron skulle gestalta sig om världen inte var 

fallen. Den kristna tron utgår i sin reflexion från att världen på något sätt är brusten. Det är det 

vi kallar för ursynden.  

Avgörande för en balanserad behandling av teodicéproblemet måste alltså beakta att det onda 

enligt flera av den Katolska Kyrkans stora filosofer och teologer (Augustinus, Thomas av 

Aquino), inte är ett något. Det onda är brist på något. Nämligen brist på något gott som 

egentligen borde finnas. Exemplen kan mångfaldigas. Lögnen finns inte, bara avsaknad av 

sanning. Ett sönderslaget glas är någonting dåligt eftersom det inte längre kan fylla sin 

funktion. Men det måste först ha varit någonting positivt, ett glas, för att sedan kunna bli 

något negativt, ett trasigt glas. Att förklara det onda som frånvaro av något blir också helt 

avgörande för balanserad behandling av teodicéproblemet. Om Gud skapar allt måste Han 
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också skapat det onda, om det onda i sig självt skulle vara ett ”något”. I sådana fall rivs 

gudsbilden mitt itu och uppfattningen att Gud är god kan då inte längre vidmakthållas. Det 

hela utmynnar i en dualism, som inte är förenlig med kristen tro. Enligt Genesis betraktade 

Gud sitt skapelseverk och konstaterade ”... att allt som han hade gjort var mycket gott. (1 Mos 

1:31) 

5.7.3 Olofs (O) reflektioner kring teodicéproblemet  

Olof (O) pekade på att allting som sker är inte Guds vilja utan Gud har gett oss rum att agera 

själva, det är det som vi kallar människans fria vilja. Gud kan naturligtvis stoppa allting, 

genom att stoppa ondskan kommer han också att ha ihjäl alla människor, eftersom vi alla har 

åtminstone ansatser till det onda. Så var den saken avklarad. Då finns det inga människor 

kvar. Men Gud vill ha människor! Svårigheten är, att Gud vill att människor ska kunna göra 

val även om de gör onda val. För att människan ska få vara människa måste även möjligheten 

att göra onda val finnas kvar. Annars hamnar vi i någon sorts robothistoria i slutändan. De här 

sakerna är förfärliga, kanske är det ändå så att det finns en relativ förfärlighet även om den är 

alldeles förfärlig nog. Människan har rätt att välja själv. Hon har rätt att välja själv och 

därmed ta konsekvenserna. Det blir blodigt många gånger. Gud är god, men det betyder inte 

att Gud är snäll. Det är en viss skillnad, jag menar att Gud verkligen är god, han vill inte att vi 

ska göra på det här sättet, absolut inte. Men Gud vill ha människor som verkligen växer till 

och har fria val. Då finns det en sida av den och det är att man kan välja fel.  

Olof (O) pratade om ondskan som avsaknad av det goda och menade att våra kyrkofäder säger 

att ondskan i sig själv inte finns. Det är en brist på kärlek och realitet, en bristsjukdom. Om 

det är en människa som är ond eller en ande som är ond finns den åtminstone, och på det 

sättet är den god också. Problemet är att den har blivit "felprogrammerad" så att säga. Den har 

blivit fördärvad inuti. Det finns ondska men det beror på vad man vill ha förklarat. Ondska är 

brist på kärlek. Ondska är egoism utövad på andra. Ondska är självtillfredsställelse, att 

personer drar iväg med en. Ondska är både att vålla lidande, att inte hindra andra från att vålla 

lidande, det är brist på engagemang. Det är brist på omtanke och egentligen brist på Guds-

likhet och gudomlig kärlek, människan är egentligen enligt ortodox uppfattning skapad till 

gudsbild, både till det sätt att Gud liknar människan, det finns en likhet i denna skapelse med 

den oskapade. Men också på det sätt att människan inte är funktionell, människan fungerar 

inte rätt annat än i gemenskap med Gud: först då blir människan riktig. När människan inte 

har Gudsgemenskapen då är hon trasig. 
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5.7.4 Joakims (S) reflektioner kring teodicéproblemet  

Joakim (S) betonade att teodicéproblemet är ett skapat problem som inte känns särskilt 

aktuellt där problemet med den språkliga formuleringen i problemet inte tar varken sig 

människan eller Gud på allvar. Har man en dualistisk verklighetsuppfattning då är det klart att 

man kan konstruera ett teodicéproblem. Men om man inte har en dualistisk 

verklighetsuppfattning, då är inte teodicéproblemet ett problem.  

Joakim (S) menade också att han förhåller sig traditionellt lutherskt att när det gäller allt som 

sker i vår tillvaro, precis allt, så sker det antingen för att Gud vill det, direkt orsakar det eller 

för att Gud tillåter att det sker. Men därmed inte orsaken, utan Gud tillåter att det äger rum. 

Det vet jag att det är en mycket skrämmande tanke för många människor tänker sig att det 

måste finnas något ont istället och att Gud inte är inblandad i detta. Det tror jag inte håller 

existentiellt för då hamnar du i dualism. Därför tror jag att Gud är orsak till allt som händer 

eller tillåtande till allt som sker. Och när är det då Guds vilja och när är det då Guds 

tillåtande? Ja, det vet vi inte och det får vi inte veta. 

5.7.5 Pauls (M) reflektioner kring teodicéproblemet  

Paul (M) sade att det är allmänt känt att teodicéproblemet är ett problem som ingen har 

lyckats hitta en lösning på inom teologin. Gud gjorde människan god efter hans avbild men 

han tog inte ifrån människans förmåga att göra ett val mellan gott och ont. Annars skulle vi gå 

runt som robotar och Gud skulle trycka på knappar för att styra människan efter hans vilja. 

Han vill inte bestämma över vår vilja att vi ska göra saker på ett speciellt sätt, han var 

respektfull nog att låta oss bestämma själva. Men han gav oss ett gott råd, välj vad som är 

gott. I Bibeln står det att jag har givit er två val. Liv eller död. Gud säger välj livet. Gud gav 

oss inte bara ett förslag eller ett val, han gav oss också ett råd. 

Paul (M) pratade också om att Gud inte startade ondskan, och Gud menade inte ont från 

början. För att Gud ska stoppa ondskan måste Gud stoppa människan. Då måste Gud utrota 

människan från jorden för människan hittar på nya saker för att göra ondska. Människan gör 

inte bara ondska utan hittar hela tiden på nya saker för att göra ondska. Gud gillar det inte, 

han skapade det inte från början, människan har sig själv att skylla när vi ser vad som händer 

idag, om vi tittar t.ex. på vad som händer i Syrien. Ibland försöker jag sätta mig in samma 

filosofiskola som Augustinus hade, att Gud är absolut god och han skapade allting gott. 
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6. Övergripande analys av likheter och skillnader 

6.1 Övergripande analys av likheter 
 

Respondenterna har visat en överensstämmande bild av Gud som en kraft som påverkar 

världen. Den största delen av samhörighet som respondenterna visade i intervjuerna var att 

Gud verkar som en vägledande kraft, som en påminnelse och som en trygghet för 

respondenterna. Paul (M), Niclas (P) och Joakim (S) syftade till att Gud verkar som en 

vägledning eller som en knackning på själen.  

Samtliga respondenterna härledde till att ondskan är en avsaknad av det goda eller det hela när 

de reflekterade över teodicéproblemet. Gud är inte orsaken till det onda som finns i världen 

utan tillåter det onda eller brist på godhet, att ske. Ondska finns egentligen inte utan är en 

avsaknad av det goda eller det hela. Gud kan stoppa denna ondska eller avsaknad, det är lätt 

gjort, då tar Gud bort människan menade Olof (O), Paul (M) och Niclas (P). Gud tillåter 

däremot att det som vi i folkmun anser är ondska.  

Paul (M), Niclas (P) och Olof (O) var de respondenter som främst talade om människans fria 

vilja. Paul (M) var den respondent som gick längst med den fria viljans makt där han syftade 

på att människan har sig själv att skylla när hon inte går Guds väg.  

Joakim (S) och Bengt (K) syftade till att ondska bara kan vara sprunget ur det som är gott på 

det sättet att det annars mynnar ut i dualism. Om ondska finns utan att Gud har skapat 

ondskan av egen kraft måste någon annan kraft ha skapat ondskan. En sådan syn är inte 

förenligt med kristen tro där Gud är en allsmäktig skapare. 

Niclas (P) och Olof (O) var de respondenter som syftade på att lidandet kan med kristen tro 

bli till något gott. Niclas (P) menade att ur lidandet kan det möjligen komma en eftertanke att 

genom detta lidande blev jag en bättre människa eller ändrade mitt liv. Olof (O) ansåg att 

ondska är slocknad gudstro och att Gud kan förvandla det goda till något gott. 

6.2 Övergripande analys av skillnader 
 

Paul (M) var den respondent som tydligast gav svar som visade att kristna är ett utvalt folk 

och utövar predestination mot Guds tillbedjare, denna syn separerar sig tydligt från de andra 

respondenterna. Niclas (P) var den respondent som radade upp flera kända teoretiska 

lösningar till teodicéproblemet såsom friviljeförsvaret, privationsteorin, Spinozas tankar om 
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att människan inte kan sätta sig in Guds tänkande samt att ledande ateister inte längre säger att 

ondskans problem är något stort problem för monoteismen.  

Joakim (S) och Paul (M) har brett skilda erfarenheter av huruvida lidande påverkar tron på 

Gud där Joakim (S) menar att frågor aldrig reser sig om Guds existens eller skuld medan Paul 

(M) menar att det alltid förekommer. Detta kan ha kulturella förklaringar där Paul (M) har en 

bakgrund i en annan kultur från sitt hemland som ligger i Afrika. Dock har Paul (M) arbetat 

som präst under tre år i Sverige och borde således inte ha de brett skilda erfarenheter som 

Joakim (S) har i form av sitt ämbete.  

Meningarna går isär på det sättet att respondenterna anser på vilket sätt Gud inverkar i 

världen. Paul (M) var den respondent som syftade på att Gud utövar predestination trots att 

människan är ond rakt igenom och har givit människan val, dessa val kan belönas om tron till 

Gud är stark nog. Gud inverkar direkt i form av fysiska underverk där Gud helar sjuka 

menade Niclas (P) medan Gud ger makt till utvalda att hjälpa präster mota bort onda andar 

menade Olof (O). Detta visar även på en predestination där Gud inverkar på dess tillbedjare, 

Gud leder sin kraft genom utvalda personer.  

Texterna i det Gamla testamentet har olika betydelse för de olika respondenterna. 

Respondenterna ombads att ge sin syn på texter där Gud beordrar folkmord på folket Aj. 

Joakim (S) avfärdade texterna med anledningen att texterna ska belysas med en språklig och 

historisk kontext. För Joakim (S) var texterna i Gamla testamentet relativt oviktiga och 

liknande syn delades av Bengt (K) där Gamla testamentet fungerar som vägledning om vem 

frälsaren ska bli, texterna är profetior. Däremot syftade Bengt till andra stycken och citat i det 

Gamla testamentet som han ansåg meningsbärande t.ex. ”... att allt som han hade gjort var 

mycket gott. (1 Mos 1:31) Bengt (K) avvek således att svara på frågan. Niclas (P) belyste den 

språkliga kontexten men menade samtidigt att Gud äger den totala rätten till våra liv som vår 

skapare. Han drog paralleller till syndafloden och menade att om Gud behöver så flyttar Gud 

på människor för att förverkliga sin plan. Paul (M) tolkade texterna utifrån hur världen ser ut 

idag med exempel på de krig som förekom när denna studie skrevs såsom inbördeskriget i 

Syrien.
46

  

                                                 
46

 Under tidsperioden som denna uppsats är skriven rasar ett synnerligen brutalt inbördeskrig i Syrien där den 

svenska mediebevakningen dagligen har rapporterat om blodiga strider med brutala bilder på civila som farit 

speciellt illa.  
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Joakim (S) var den av respondenterna som inflikade ett genusperspektiv när det kommer till 

lidande när han menade att hans erfarenhet pekade på att kvinnor och män är i behov av olika 

sorters sorgehantering.   
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7. Religionsfilosofisk diskussion 
 

Niclas (P) arbetar som bibellärare och utbildar elever i att handskas med frågor gällande 

teodicéproblem i sin tjänst vilket speglar de olika försvar och vidareutvecklingar av svar som 

Niclas (P) berör. Niclas (P) vidrör de mest kända försvaren. Han tyckte att den fysiska 

ondskan var en besvärlig del av Gudsbegreppet där Niclas (P) försvar mynnade ut i att 

människan inte förstår hela Guds plan likt Spinoza. Niclas (P) menade samtidigt att våra liv 

ägs av Gud som när som helst äger rätten att göra som Gud behagar med människan. Detta 

synsätt kan leda till tolkningen att Gud när som helst kan knäppa med fingret för att få sin 

vilja fram. Resonemanget skulle kunna leda in tanken till att Gud liknas likt det nyckfulla 

barnet som bestämmer sig för att rasera sitt sandslott när det tröttnat på sin skapelse. Om Gud 

ges attributet allsmäktig i absolut mening, skulle det kunna ses som att Gud blir något att 

frukta. Detta speciellt när Gud även tolkas utifrån Spinozas synvinkel, att vi inte har förmågan 

att förstå Guds yttersta planer. Guds allsmäktighet utelämnar människan att förlita sig på 

Guds godhet. Guds godhet blir då svårbegriplig då vi inte kan förstå Guds yttersta planer.  

Bengt (K) gör skillnad på den fysiska och den moraliska ondskan där han använder sig av 

friviljeförsvaret för den moraliska ondskan. Den fysiska ondskan härleder Bengt (K) till 

ursynden och att människan lever i en fallen värld. Lösningen som Bengt (K) presenterar är 

att vi vet inte hur världen skulle se ut om inte ursynden befann sig.  Bengts (K) främsta 

lösning bygger på att ondskan är avsaknaden av det goda eller det hela. Ondskan menade 

Bengt (K) kan inte stå för sig själv då det mynnar ut i en dualism och överensstämmer med 

privationsteorin. Sturmark ställer sig frågande till detta resonemang där han frågar varför Gud 

inte skapar en värld med mer gott i eller en värld med mindre avsaknad av det goda. Frågan är 

av relevans då det kan ifrågasättas varför gud inte avskaffar några av de mest ondskefulla 

handlingarna som finns eller de handlingar som saknar godhet i sig. Om Gud hade en plan 

med massmordet i Rwanda eller tillät det hända, varför besparade då Gud inte de sadistiska 

inslag och de våldtäkter som förekom då cirka en miljon personer dog. Svaret på 

resonemanget kan självklart vara att frågan om ondskan blir godtycklig. Gud kanske har 

stoppat ytterligare vedervärdiga handlingar som skulle ha utsatts för grövre former av t.ex. 

sadism eller grövre våldtäkter. Dock blir repliken till en klen tröst för det barn som varit 

sexuellt utsatt under flera år, om barnet fick förklarat för sig att det kunde vara än värre om 

Gud hade tillåtit mer.  
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Joakim (S) använde sig av det som han kallade för klassisk lutherskt teologi där Gud är orsak 

till allt som händer eller tillåtande till allt som sker, samt till de språkliga formuleringar som 

teodicéproblemet bygger på. Ondska kan inte stå för sig själv då det mynnar ut i dualism 

menade Joakim (S) och snuddade därmed den ontologiska frågan som Augustinus brottades 

med i privationsteorin där kristendomen tog ett avstamp från dualismen. Joakim (S) var den 

som attackerade teodicéproblemet som en felformulering på liknande sätt som Thalén. Han 

menade att luthersk kristendom aldrig kan ge en helhetsförklaring till lidandet. Joakim (S) 

gick långt i resonemanget med att peka på att de system som ger en heltäckande bild av 

lidandet är en del av lidandet eller ondskan själv. Totalitära lösningar härledde Joakim (S) till 

sådana lösningar som användes av Hitler under andra världskriget. Joakim (S) syftade likt 

Thalén att kristendomen inte kan ge definitiva svar om lidandets problem samt 

teodicéproblemets oklarhet kring dess frågeställningar.     

Paul (M) tolkade in stort värde i teodicéproblemet eftersom han menar att det uppstår en 

misstro mot Gud varje gång vi ställs inför tragedier. Han ser det som ett problem som kommer 

finnas i alla tider så länge det finns lidande. Hans främsta vapen mot problemet var 

friviljeförsvaret där människan är fallen genom ursynden. Utan den fria viljan skulle vi vara 

som robotar var en strategi som Paul (M) använde sig av. De fria val människan har härledde 

Paul (M) till sitt eget hemland där krig råder och till de motsättningarna mellan muslimer och 

kristna. Paul (M) menade att Gud belönar de som lyssnar till Gud och syftade till Gamla 

testamentets mer krigiska delar som ett rättfärdigande sätt att bekämpa ondska också 

rättfärdigar hans kristna landsmän att ta till våld mot sina belackare.  Paul (M) var den 

respondent som jämförde lidandet med sina egna erfarenheter där han kommer från ett land 

där motsättningar finns med våld mellan kristna och muslimer. Både Pauls (M) kulturella 

bakgrund samt det faktum att Paul (M) har en bakgrund där lidande har tagit sig fysiska 

proportioner kan var skäl till de särskiljande erfarenheter av sorgearbete som Joakim (S) har.    

Olof (O) belyste frågan genom att säga att Gud är god men det menas inte med att Gud är 

snäll. Gud måste göra vad som krävs. Gud är verkligen god poängterade Olof (O) extra noga 

men att Gud följaktligen måste ingripa där människan har ställt till det för sig genom sin fria 

vilja. Antydan att Gud inte är snäll för att Gud måste göras det som krävs, kringgår Guds 

allgodhet i teodicéproblemet. Även ifall det intygas extra noga som i detta fall att ett 

påstående är sant samtidigt som ett andra påstående som är motsägande till det första 

påståendet är sant, blir slutsatsen att ett av dem är falskt. Det mynnar ut i att Guds allgodhet 

naggas i kanten.  Även Olofs (O) resonemang mynnade ut i Spinozas tankar över att 
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människan inte kan förstå allt som Gud har planerat. Anderberg syftar till att det inte är en 

lösning till ett problem genom att hänvisa en konkret företeelse till det okonkreta samt att 

eftersom människan är skapad till Guds självbild måste det ske en analogisk tolkning där vi 

ser efter våra egna likheter och applicerar dessa på Gud eftersom Gud innehar moral och ses 

som förebildlig. De svar som mynnar ut i denna förklaring där Gud står över mänskligt 

förstånd kan skapa fler frågor än vad det genererar svar. Ett bemötande av en fråga med ett 

svar av karaktären att det övergår förståndet kan väcka nyfikenheten hos frågeställaren. Olof 

(O) hade dock ett svar till detta motargument vilket var att det är upp till den troende att 

förlita sig till Gud. Lösningen blir således att när vi ställs inför faktumet att det inte finns svar 

på våra frågor får människan förlita sig till tilliten till Gud.  

Niclas (P) ställdes inför frågan om varför gud inte stoppar det onda. Detta besvarades med att 

det kommer han göra. Detta svar eller löfte om en återgång till en perfekt tillvaro i det nästa 

livet, himlen där ondskan är utplånad kan dras i parallell till friviljeförsvaret. Enligt 

friviljeförsvaret som Niclas (P) presenterar vill Gud inte att människan styrs som robotar. 

Menas det då med samma resonemang att livet i himlen, en värld utan ondska och lidande, är 

vi berövade av vår fria vilja? Vår tid på jorden liknas då en ganska dyster och meningslös 

historia. En cyniker skulle kunna föra resonemanget att det är grymt av Gud att skapa 

människan i ett perfekt tillstånd, dra ut människan från fullkomligheten, pina människan med 

en vilja som är av ond natur för att sedan, om människan klarat Guds test förenas med Gud i 

fullkomlighet.  
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8. Sammanfattning 

 
Denna studie visar att alla företrädare inom Kristendomen som intervjuats gällande 

teodicéproblemet använder sig av lösningen att det onda egentligen inte finns. De hävdar att 

det onda är en avsaknad av det som är gott eller helt. Gud tillåter det som allmänt förknippas 

med ondska att ske men gör bara gott, var den gemensamma åsikten. Respondenterna Paul 

(M), Niclas (P) och Olof (O) propagerade starkt för friviljeförsvaret. De menade att genom 

ursynden är människan fallen men har givits fria val av Gud. Gud har makten och kan ingripa 

men avstår då Gud vill ha viljestarka människor. 

Studien har visat på skillnaden som respondenterna Joakim (S) och Paul (M) har gällande 

klart skiljda erfarenheter av hur ondska och lidande i världen påverkar troendes existentiella 

syn på Gud. Skillnader har också uppdagats i denna studie hur olika syn de olika företrädarna 

för de kristna organisationer som intervjuades har när de ombads tolka ondska i Gamla 

testamentet.  

Studien belyser teodicéproblemet ur en nutida kontext där fem representanter har återgett 

deras syn på teodicéproblemets natur och frågor om ondska och lidande i relation till Gud. 

Studien klarlägger respondenternas svar och lösningsansatser till teodicéproblemet efter 

aktuell religionsfilosofisk diskussion som återkopplats till en teoretiskt ram. Kända lösningar 

har jämförts och ställts mot ett filosofiskt reflekterande där resonemang har korrelerats till 

vidareutvecklande resonemang och filosofiska infall i relation till teodicéproblemet vilket har 

visat att respondenternas svarsstrategier inte löser det filosofiska problemet och understryker 

dess komplexa komposition.  
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