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The aim of this bachelor’s degree essay is to investigate and analyse Søren Kierkegaard as a 

theologian. Out of the traditional conception of Kierkegaard’s philosophy about the 

autonomous, free, capable and free to develop oneself, I ask the question –  in what purpose 

do God need to incarnate in order to save humanity? To this question I ask three additional 

subqueries: according to Kierkegaard in what purpose is God incarnated, what role does the 

incarnation play in salvation and what is the relationship between God, human and salvation. 

The study is focused on the Kierkegaard’s two works Philosophical fragments and Practice in 

Christianity. These works are investigated through a combination of Phenomenological 

content analysis and analysing reasoning with other interpreters of Kierkegaard to reinforce as 

well as diverge my own interpretation. The essay is divided in three main parts, a presentation 

of Philosophical fragments, followed by a presentation of Practice in Christianity and the 

third part unites some common themes in the two books.  

 

In conclusion the result of this investigation in short, is that the human being in Kierkegaard’s 

theology becomes a free and autonomous subject that is able to develop oneself by means of 

salvation. This is what grants the human being its freedom, personal insight and self-

consciousness. This is preferably done by following Christ as a role model in one’s life. To 

this the incarnation works as a communication line between the divine and the worldly, to 

communicate love, understanding and insight in the other as well as oneself.  

 

Keyword: Kierkegaard, salvation, incarnation, subjectivity, autonomy, freedom, insight, 

discipleship, Philosophical fragments, Practice in Christianity. 
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”Livet är inte nog. Frihet, Solsken och en liten blomma måste man ha.” 
H.C Andersen 

 
 
 
 
 

 
 

”Ur hans själ gå nya tankar, nya känslor stiga opp 
Och de irrande få ankar de förtvivlade få hopp… 

Låt din tanke aldrig bäva för en sanning! Själv var sann! 
Följ din kallelse och sträva, lid och kämpa som en man!” 

G. Fröding  
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Kapitel 1: Introduktion 
 
1.1 Bakgrund 
Den generella uppfattningen och mottagandet av Søren Kierkegaards (1813–1855) filosofi är 

ofta sådan att människan, subjektet eller Jaget är myndigt och ansvarigt. Litteraturvetaren 

Roger Poole skriver i sin artikel om 1900-talets reception av Kierkegaard i The Cambridge 

Companion to Kierkegaard att de flesta som influeras av Kierkegaard gör detta i mötet med 

resonemangen om den individuella och subjektiva existensen, valet och autenticiteten.1 Idéer 

som idag främst förs vidare genom existentialismen där Kierkegaard influerat centrala 

sekulära gestalter såsom Sartre och Camus, likaväl som religiösa existentialister som Martin 

Buber och Gabriel Marcel, samt ett bredare spektra av teologer som Barth, Bonhoeffer och 

Tillisch.2 I arvet efter Kierkegaard är Gud kvar i vissa traditioner, men samtidigt varit fullt 

möjlig att utraderad ur andra. Kierkegaards filosofi lägger stor betydelse kring det subjektiva 

jaget och i många skolboksexempels presenteras endast existensfilosofin om den fristående 

människan. Varje människa ställs inför val som formar oss. Vi är tvungna att göra dessa val 

utifrån vad vi själva tror är rätt utan några garantier. I våra val menar Kierkegaard att vi 

utvecklas som människor med målet att leva innerligt för oss själva. I den gängse 

redogörelsen av Kierkegaard presenteras han som en filosof vilken fokuserar på människan, 

de religiösa aspekterna utelämnas eller ses som irrelevanta för Kierkegaards filosofi kring 

människan. Samtidigt var Kierkegaard teolog och präst, där han bredvid sina filosofiska verk 

skrev flera teologiska skrifter och var aktivt praktiserande i sitt yrke. I många fall 

sammanvävde han de båda ämnena, men i beskrivningar av Kierkegaard och dennes alster 

framhävs oftast endast filosofin om människans självständighet. Är Gud frånvarande i 

Kierkegaards filosofi? Är människan oavhängig från Gud, är hon kanske så kompetent att hon 

kan utvecklas för att uppnå ett högre jag av sig själv?  Så som Kierkegaards filosofi har lärts 

ut har människan själv kapaciteten att välja, att utvecklas i sig själv och äger ett personligt 

ansvar. I en sådan filosofi uppstår frågan: vilken roll spelar Gud i det mänskliga livet om vi 

själv väljer väg samt bär ansvar mot och inför oss själva? Människan är i sig själv mål att 

sträva mot där subjektet och individen inte får glömmas bort till förmån för den objektiva 

metaberättelsen vilket gjordes enligt Kierkegaard, i den samtida Hegelianska /idealistiska 

filosofin och teologin.3  

                                                        
1 Poole 1998, 53–56. 
2 Ford 2015, 10.  
3Nationalencyklopedin, 27/2; Kristensson Uggla 2012, 196.  
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Med en sådan subjektcentrerad filosofi som den gängse bilden av Kierkegaard gör gällande,4 

med fokus på individen och dennes ansvar och makt över sig själv, ställs vi inför frågan – var 

i detta behöver vi Gud och Kristi frälsningshandling? Om detta var Kierkegaards 

människosyn, vilken roll spelar då de religiösa och teologiska aspekterna in i tänkandet. Att ta 

språnget och utvecklas från ett stadie till ett annat, en livshållning som byts mot en annan, är 

viktiga aspekter i den personliga fulländning som Kierkegaard beskriver i sin existensfilosofi. 

Människan måste själv välja den rätta vägen för sitt liv och det är inget som kan bestämmas 

generellt genom övergripande idéer.5  Om det bara är människan som vet sin väg, varför 

behövs Gud och Guds hjälp då det subjektiva jaget har makt över att välja väg och ansvara för 

sin egen livshållning? Inom kristen tradition inkarnerades Gud i Kristus för att rädda och 

frälsa världen, men frågan kvarstår vad är syftet med att Gud blir människa om kapaciteten 

för att utvecklas och förbättras finns i människan själv?  

För sekulära existentialister har detta kommit att innebära att Gud är överflödig, men för 

Kierkegaard var Gud reell och hade inkarnerats för att frälsa världen. I vad låg syftet med 

detta för en teolog och filosof som la så stor vikt vid individen? Om människan själv tar 

språnget, fri att välja och myndig över sig själv – varför behöver hon då en frälsare? Frågan 

om Guds människoblivande är central för en kristen teologi, men är frälsningen genom 

Kristus nödvändig i en subjektcentrerad filosofi? Borde inte den autonoma människan ha 

kapaciteten till sin egen befrielse? Därför är det kanske så att människans behov av att Gud 

blir människa för att vi skall frälsas, inte är lika självklar för en teolog som Kierkegaard som 

för andra teologer?  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att bidraga till en ökad förståelse av Kierkegaard som teolog, i en 

tradition där Gud inkarnerats för att frälsa människan. 

Min frågeställning är följande:  

- Om Kierkegaards filosofi är att människan är autonom, fri att välja och kapabel till att 

ta språnget för att utvecklas som person, varför menar Kierkegaard då att Gud behöver 

inkarneras för att frälsa mänskligheten?  

Till denna frågeställning har använder jag mig av tre underfrågor för att utveckla 

huvudfrågan: 

                                                        
4 Med detta inte sagt att det är den enda, men troligtvis den vanligaste förmedlingen och synen på Kierkegaards 
existensfilosofi.   
5 Nationalencyklopedin (hämtad 28/3) 
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- I vilket syfte inkarneras Gud till människa, enligt Kierkegaard? 

- Vilken roll har inkarnationen i människans frälsning, enligt Kierkegaard? 

- Hur är relationen mellan människa, Gud och frälsningen, enligt Kierkegaard? 

 

1.3 Kontextuell utgångspunkt6  
Att läsa filosofiska eller poetiska texter ur ett teologiskt perspektiv har under en tid inte varit 

en självklarhet, särskilt inte efter moderniteten och sekularismens framväxt i västerländsk 

tradition. Detta trots att en familjelikhet och historisk närhet funnits i frågorna som lyfts inom 

de respektive disciplinerna, med försök om att förklara och ordna tillvaron, samt sätta ord på 

livets frågor. Ett exempel på delningen mellan filosofi och teologi har uttryckts av exempelvis 

Martin Heidegger där han definierade filosofin som reflektioner över mänsklig existens på 

metanivå och teologin som lokala, privata yttringar över tillvarons upplevelser. 7 En sådan 

uppdelning har uttryckts från flera håll med en syn på filosofin som mer allmängiltig och 

vidare än teologin utifrån dess olika utgångspunkter. Under 1900-talet har en förändring bort 

från denna strikta uppdelning skett, där likheterna disciplinerna emellan lyfts fram samt en 

betonad medvetenhet om att filosofi precis som teologi står rotad i en tradition och påverkas 

av denna. Dessutom påverkar de båda disciplinernas tankegångar och förståelse varandra och 

deras världsbild. En sådan påverkan av världsbild och uppfattningar faller ofta över på andra 

discipliner, 8 exempelvis poesi och prosa som speglar olika diskurser i sin samtid. Detta har 

lett till en gränsupplösning mellan de olika disciplinerna, med attityden att teologin och 

filosofin kan berika varandra, med insikter, formuleringar i försök att göra tillvaron begriplig 

för människan.9 I ett sådant möte kompletterar filosofin och teologin varandra i reflektioner 

kring människan, världen och eventuella gudomliga uttryck, där metoder och arbetssätt 

inkorporeras i varandra.10 En medvetenhet om de olika utgångspunkterna och 

livsåskådningarna som kan variera i mötet är nödvändig. När medvetenheten finns om 

likheter och olikheter där varje sida av mötet är medveten om sitt bidrag, tillägg och 

omformulering finns möjligheten till ett fruktbart utbyte.11  

 

                                                        
6 Då jag inte lutar mig mot en fast teori och metod att hämta ur någon lärobok, motsvarar detta och 
nästkommande avsnitt dessa i uppsatsen. För att i en deskriptiv mening beskriva utgångspunkterna för arbetet.  
7 Sigurdson & Svenungsson 2006, 16.  
8 Ibid., 18.  
9 Ibid., 29. 
10 Jonsson 2008, 126.  
11 Ibid., 13. 
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Denna typ av gränsupplösning är synlig i Søren Kierkegaards arbete. Kierkegaard som 

författare rör sig i gränslandet mellan olika stilar, han kan benämnas både som filosof och 

teolog, men även poet och psykologiskt intresserad. Teologen David J. Gouwens påpekar att 

det därför inte är självklart till vem eller vilken disciplin Kierkegaard riktar sig. Vanligen 

läggs tonvikten på Kierkegaard som filosof, där hans filosofi kring människan och personen 

framhävs. Utifrån denna filosofi om människan, blir det intressant att studera förhållandet 

mellan den autonoma människan och Gud som i föreliggande uppsats. Att studera en 

filosofisk hållning utifrån en teologisk medvetenhet, som i denna uppsats, är därför produktivt 

för relationen och människans förhållning till en religiös livsåskådning. Speciellt då 

Kierkegaard bredvid de klassiska filosofiska frågorna behandlar frågor om tro, religiositet och 

hur en religiös/kristen människa lever.12 Kierkegaards syfte är inte att i dogmatisk stil med 

utsagor om korrekt tro, lärosatser och ett enhetligt systembygge leverera objektiva scheman. 

Istället ämnar han att få läsaren själv att reflektera samt att klargöra, tolka och förtydliga 

grundläggande idéer inom traditionen så att mottagaren kan fatta egna ställningstaganden. 

Detta gör Kierkegaard genom varierande stilistiska drag i sitt författarskap, där han ger prov 

på sin detaljerade kunskap i likväl filosofi- som teologihistorien. Kierkegaard blandar och 

kontrasterar teologiska samt filosofiska reflektioner och ställningstagande och ställer sig inom 

flera discipliner samtidigt.13 

 

En viktig aspekt att belysa angående Kierkegaard är de olika pseudonymer, till vilka han 

tillskrev flera av sina verk. Särskilt då dessa karaktärer tillskrivs olika utgångspunkter, men 

också för att de i sig är en disciplin i studiet av Kierkegaard som orsakat viss debatt. 

Pseudonymerna och deras förhållningssätt till varandra och Kierkegaard är inte huvudfokus 

för denna uppsats men väl värd att förhålla sig till.14 En av de centrala frågorna kring 

pseudonymerna är huruvida Kierkegaard står för det som uttrycks av dessa eller inte, samt hur 

de olika karaktärerna förhåller sig till varandra och till Kierkegaard själv. Detta gör det 

nödvändigt att som läsare av Kierkegaard fundera över sitt eget förhållningssätt till hans 

pseudonymer och hur hans egna åsikter speglas och förmedlas av dessa eller ej. Jag tar min 

utgångspunkt i Mark C. Taylors teori, att Kierkegaard använde pseudonymerna för att härleda 

fokus bort från sig själv och istället mot temat som avhandlas i texten och läsaren. Taylor 

menar att det viktiga för Kierkegaard var läsarens egen person och existens, inte en beundran 

                                                        
12 Kategoriserat som religiositet A och B.  
13 Gouwens 1996, 5–17. 
14 Poole 1998, 60–66. 
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för en viss författare eller lära.15 Därför utgår jag från att böckerna, som skrivna av 

Kierkegaard utgör budskap som han står för där de pseudonyma rollerna erbjuder olika 

infallsvinklar till ämnet Kierkegaard behandlar. Detta behöver inte innebära att karaktärerna 

representerar hela Kierkegaards åsikt, men delar och aspekter av den, till vilka det går att 

navigera sig till genom hans verk.16 

 

1.4 Tillvägagångssätt och material 
Huvudmaterialet för uppsatsen och utgångspunkten för min analys består av Søren 

Kierkegaards böcker Filosofiska Smulor (1844), utgiven och översatt 1997 av Nimrods förlag 

baserat på en äldre översättning och Övning i Kristendom (1850) utgiven av Diakonistyrelsen 

1939 i översättning från tyska.17 De båda verken är skrivna under pseudonym, Filosofiska 

Smulor av Johannes Climacus och Övning i Kristendom av Anti-Climacus. Filosofiska 

Smulor har som utgångspunkt relationen mellan kristendomen och filosofin, med hänsyn till 

idealismen, och dessa bådas förhållande till den högsta sanningen, historien och 

uppenbarelsen. Johannes Climacus utger sig för att inte vara speciellt kristen utan 

experimenterar med sina funderingar. Anti-Climacus däremot är som namnet antyder, 

relaterad till Climacus men i snarare åsyftandes över/högre i avseende i kyrklighet än mot. 

Denna pseudonym utger sig tvärtemot för att vara ytterst from. Övning i Kristendom 

behandlar det kristna budskapet, vad det innebär att vara kristen och vilka krav ett kristet liv 

kan bära med sig, med syfte att återinföra kristendomen i kristenheten, vilken Kierkegaard 

menar har försvunnit.  

 

Mitt tillvägagångssätt i mötet med dessa texter är dels en variant av den fenomenologiska 

innebördsanalys som Ulrica Fritzson använder sig av i sin doktorsavhandling ”Jag kunde i 

alla fall berätta hur jag dödade henne”, tillsammans med en resonerande analys i dialog med 

andra tolkningar. Fritzons tillvägagångssätt innebär att jag som läsare först läser texterna flera 

gånger så öppet och objektivt som möjligt för att skapa en helhetsuppfattning av texterna, 

samt ge en medvetenhet om hänvisningar inom texten för att bättre förstå texten. Nästa steg i 

                                                        
15 Gouwens 1996, 4. 
16 Ibid., 25; Thulstrup 1997, 36–37 
17 Från tyska eftersom då boken inte fanns bevarad i dansk utgåva vilken var tillgänglig för förlaget. Boken fanns 
endast bevarad i tysk översättning vid tiden för översättningen. Detta grundade sig i det motstånd och avfärdande 
av Kierkegaard som var, där han stod i konflikt med stora delar av samtida Danmarks institutioner och 
intellektuella elit. Kierkegaards kontemporära hanterade därför Kierkegaards eftermäle väldigt illa och stor del 
av hans privata tillgångar och anteckningar förstördes, dessutom var mottagandet av hans litterära verk väldigt 
ljummet (speciellt i Danmark) till slutet på 1800-talet. 
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Fritzons tillvägagångssätt är att dela texterna i mindre sammanhörande segment förenliga med 

målsättningen för uppsatsen, för att underlätta redogörelsen och analysen av texterna. Utifrån 

dessa segment utläser jag tre teman i respektive bok, dessa teman hämtas från ord eller 

benämningar i texten men är inte teman Kierkegaard själv kategoriserat. I och med detta står 

texterna inte längre för sig själva utan är del av en analytisk tolkningsprocess, där jag bryter ut 

delar och tolkar dessa för bättre förståelse av helheten. I tolkningsprocessen söker jag och för 

samman de övergripande teman jag finner, för att uttyda innebörden av texten som den 

framträder utifrån mina frågeställningar. Där jag skiljer mig från den fenomenologiska 

innebördsanalys som Fritzons beskriver, är att jag infogar sekundärlitteratur för att stödja och 

underbygga eller diversifiera i förhållande till min egen tolkning. Jag kombinerar på detta sätt 

min egen öppna tolkning med andras tolkningar i ett analyserande resonemang kring 

Kirkegaards synsätt. Efter redogörandet av de temata jag funnit kommer jag att i möjlig mån 

sammanföra centrala idéer i dessa teman i respektive text för att belysa likheter och skillnader 

samt se hur relationen dem emellan ser ut för att föra tillbaka delarna till helheten. Här är 

målet att finna en övergripande helhet i texterna som kopplas tillbaka till tolkningen av 

delarna, som kan erbjuda svar på min frågeställning. Detta kommer att resultera i delar av 

texterna som kan stå oberoende för sig själv, men som relaterar och får en större innebörd i 

förhållande till helheten i sin respektive text, men också i helheten som skapas av texterna 

tillsammans.18 I denna sammanföring kommer jag mer djupgående diskutera min tolkning av 

Kierkegaard i förhållande till andra tolkningar för att analysera materialet och innebörden i 

Kierkegaards texter utifrån olika tolkningar. Fritzon varnar för att valet av de olika teman kan 

ses som godtyckliga, men hänvisar till psykologen Amadeo Giorgi som menar att det 

avgörande analysarbetet och tolkningen sker i förståelsen av de utvalda teman i förhållande 

till uppsatsens syfte och fråga.19 Det är alltså inte teman som står i fokus, utan de är snarare ett 

verktyg för analysarbetet och för den ökade förståelsen av materialet som behandlas. 

 

1.5 Avgränsningar och Begränsningar 
På grund av Kierkegaards omfattande och produktiva författarskap har en avgränsning att inte 

undersöka hela författarskapet varit nödvändig, även om detta skulle ge en bredare inblick i 

Kierkegaards syn, då omfånget skulle bli för stort för uppsatsens storlek. Därför har ett urval 

av representativt material gjorts. Jag önskar också att förtydliga att det i detta arbete inte görs 

en biografisk, idéhistorisk, pseudonymjämförelse eller någon annan studie av de intressanta 

                                                        
18 Fritzson 2017, 71–76.  
19 Ibid., 73. 
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sätt som Kierkegaard kan närmas på än den teologiska som är avsedd. Kierkegaards privatlivs 

inverkan på texterna som i en biografisk studie eller idémässiga utvecklingar innan och efter 

Kierkegaard som i en idéhistorisk undersökning eller en jämförelse mellan hur 

pseudonymerna relaterar till varandra, är inte relevant för undersökningen. I enlighet med 

syftet är fokus Kierkegaards teologiska budskap.  

 

En medveten begränsning både när det gäller grundtexterna och mötet med annan forskning 

på detta område ligger språkmässigt, då jag inte behärskar danska och får därför svårigheter i 

att ta till mig mer komplicerade danska skrifter. När det gäller Filosofiska Smulor och Övning 

i Kristendom har jag använt mig av svenska översättningar, den förra är en revidering av en 

äldre svensk översättning och den senare är en översättning från tyska till svenska. Dessa 

språk besitter flera likheter och motsvarande ord, vilket gör att översättningen har möjlighet 

komma så nära originalspråket som möjligt.  

 

1.6 Forskningsöversikt 
Kierkegaard har varit ett ämne för studier inom flera discipliner och inriktningar, främst för 

(religions-) filosofi och etik men även psykologiska och litterära studier. Speciellt värt att 

framhäva när det kommer till studiet av Kierkegaard är Søren Kierkegaard forskningscenteret 

vid Köpenhamns universitet med syftet att stödja och främja studier kring Kierkegaard ur 

varierande perspektiv och vidare forskning kring hans filosofi och liv. Centret arbetar också 

för att öka spridningen samt bidra till bevarandet av Kierkegaards verk.20 Tonvikten i denna 

forskning handlar mycket om att aktualisera och belysa aspekter av Kierkegaards antropologi, 

etik m.m. idag samt ge större inblick i Kierkegaard som person och grunden till hans 

filosofiska idéer. Det sker även viss tvärvetenskaplig forskning mellanvarierande discipliner 

och olika idéer i Kierkegaards verk. De har ett närliggande syfte med sin 

forskningsverksamhet som föreliggande uppsats, med målet att problematisera och vidga 

olika synsätt att tolka och se på Kierkegaards tänkande. De har inget särskilt riktat fokus mot 

specifika discipliner, men vill likt denna vidga och åskådliggöra fler sätt att tolka Kierkegaard 

på. 

 

Annan forskning kring teologiska perspektiv har gjorts kring Kierkegaards teologi som främst 

fokuserat på dennes gudsbild, förhållande till religion och till kristendomen specifikt. En av 

                                                        
20 Søren Kierkegaard forskningscenteret hemsida, hämtad 2018-03-21. 
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de absolut senaste av detta slag var Kierkegaard and Christian Faith, vilken utgör en samling 

essäer under redaktörskap av C.S. Evans och P. Martens, som behandlade hur Kierkegaard 

borde läsas och vara aktuell i vår tid ur filosofiska, ecklesiastiska, etiska och religiösa 

perspektiv.21 Det lyfts inga funderingar eller reflektioner kring människans förhållande till 

och behov av en frälsare i Kierkegaards filosofi, utan essäerna inriktar sig på hur en person 

formas, människan i relation till Gud och etiska aspekter utifrån Kierkegaards verk.   

 

En vanlig jämförelse i studiet av Kierkegaards teologi är den likhet med den ortodoxa 

traditionen som många pekar på. Ett av de senare exemplen på detta i större format är David 

R. Laws Kierkegaards Kenotic Christology, där Law utifrån samma studieobjekt som i denna 

uppsats, Filosofiska smulor och Övning i Kristendom argumenterar för kenotiska drag i 

Kierkegaards kristologi som han anser sig tyda. Laws fokus ligger snarare på synen av Kristi 

gudomlighet och den kristna människans agerande med Jesus som förebild, än som här på 

varför människan behöver frälsas och betydelsen av att Gud inkarnerades. Law menar att det 

finns klara likheter mellan ortodox teologi och Kierkegaard, men att Kierkegaard skiljer sig 

på sådant sätt från den ortodoxa traditionen att självuttömmandet fokuseras enbart på Kristus 

och inte på Gud som verkar genom Kristus. Law argumenterar också utifrån detta att 

Kierkegaard motiverar en radikal efterliknelse från den troende till att leva ett kenotisk liv 

med Kristus som förebild. Ett sådant leverne skulle kunna möjliggöra Imago Dei, vilken Law 

läser som en potential i människan enligt Kierkegaard.22  

 

Ett annat verk som bör omnämnas är Arnold B. Comes dubbla verk Kierkegaard as Humanist 

och Kierkegaard as Theologian. Come utreder i den första boken Kierkegaards tidiga 

författarskap och de humanistiska och antropologiska reflektioner han läser i detta, med 

utgångspunkten i den sökande människan efter sitt egna jag.23 I det andra verket fördjupar sig 

Come i Kierkegaards senare författarskap med utgångspunkt i hans teologiska skrifter, där 

Come analyserar den kristna människans liv utifrån temata: Jaget, som skapad gåva från Gud, 

som misslyckat inför Gud och slutligen upprättat och försonat. Längs vägen under dessa 

teman och djupdykningar för Come jämförelser med andra tänkare och teologer så som Freud 

och Barth i förhållande till Kierkegaard,24 samt varierande tolkningar av Kierkegaards 

                                                        
21 Evans & Martens 2016, kap 1.  
22 Law 2013, 290.  
23 Come 1997, XV.  
24 Ibid., 98;144.  
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teologiska reflektioner.25 Avslutningsvis mynnar Come ut i en ecklesial diskussion om den 

Kristna kommuniteten och individens förhållningssätt till detta. Come lägger fokus på 

individen och personens utveckling, där människan och hennes inre utveckling är centralt för 

hans teologiska reflektioner kring Kierkegaards författarskap. 

 

1.7 Disposition 
Efter detta inledande kapitel behandlar kapitel två min tolkning av Filosofiska Smulor efter tre 

utvalda teman, i kapitel tre görs motsvarande med Övning i Kristendom. Kapitel fyra består 

av en analyserande sammanvävning av centrala delar av mina tolkningar utifrån mina teman 

av de båda verken tillsammans med en diskussion av andra tolkningar. I kapitel fem 

sammanfattar jag arbetet och redogör för mina slutsatser och i det avslutande kapitel sex 

genomför jag en kort, avrundande reflektion där jag sätter uppsatsen i en större kontext.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                        
25 Ibid., 321–332.  
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Kapitel 2: Filosofiska Smulor 
 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för min läsning av Filosofiska Smulor utifrån de tre 

temana: Kärlek, Lidandet och Förmedlande frigörare, vilka jag ser som ledande för att 

hjälpa i förståelsen av Kierkegaards budskap och för att svara på mina frågeställningar.  

 

2.1 Kärlek  
Grundläggande för Kierkegaard i Filosofiska Smulor är att Gud inkarneras på grund av sin 

kärlek till människan. För Kierkegaard är Gud kärlek, handlar i kärlek och vill förmedla 

kärlek till dem Gud älskar, nämligen människorna. Gud hyser denna kärlek trots att vi som 

människor egentligen inte har någon avgörande betydelse för Guds självförståelse eller 

varande, till skillnad från människan som har sitt ursprung i Guds skapande.26 Gud vill 

uttrycka kärleken till människan och väcka kärleken i oss – inte bara gentemot Gud utan för 

att kärleken skall uttryckas i världen av människorna. 

 

Här uppstår ett problem i Kierkegaards mening. Människan, som är rumslig och ändlig, kan 

omöjligt förstå det eviga och oändliga som är och förmedlas från Gud. För att kunna begripa 

det Gud förmedlar, måste vi kunna relatera till det. Det kan vi inte eftersom den som 

förmedlar – Gud – är så fundamentalt olik oss, enligt Kierkegaard. Som jag tolkar 

Kierkegaard, ser han en fullständig klyfta mellan människa och Gud. Denna klyfta eller 

skillnad gör att det gudomliga är oförståeligt för människan samtidigt som Gud trots sin 

allmakt inte enkelt kan förstå eller göra sig begriplig för människan. Exempelvis menar 

Kierkegaard att gudomlig kärlek inte kan förstås hos den som bara känner och relaterar till 

mänsklig kärlek och vice versa gäller det mänskliga för Gud. Gud och människan kan liknas 

vid att tala olika språk utan möjlighet till att översätta eller tolka den andre. För att en 

förståelse skall uppstå måste en likhet och gemensam nämnare finnas, då det totalt annorlunda 

som inte har erfarits är oförståeligt enligt Kierkegaard. Faktumet att människan inte kan ta 

emot och svara på kärleken från Gud, gör Gud olycklig. Kierkegaard menar att Gud som det 

absoluta och det största, inser att kommunikationen brister, vilket vi som lägre stående i 

förhållande till Gud inte gör. Gud som är kärleken själv blir olycklig eftersom kärleken blir 

obesvarad vilket gör att förhållandet mellan Gud och mänskligheten blir lidande.27  

 

                                                        
26 Kierkegaard 1997, 67.  
27 Ibid., 68–71. 
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Enligt mig tycks det i Kierkegaards text finnas en viss själviskhet bakom Guds 

människoblivande, eftersom i olyckan över att kärleken mellan Gud och människan inte kan 

kommuniceras handlar Gud genom att inkarneras för att slippa sin olycka över kärleken. På så 

sätt sker inkarnerandet både för människans, men även för Guds egen skull som jag tolkar det. 

Skall kärleken kunna förmedlas måste denna olikhet överskridas och en likhet mellan Gud 

och människan bli till, i vilken en referens dem emellan skapas. Om kärleken skall vara 

genuin från människan kan inte Gud uppenbara sig i upphöjd gudomlig form för henne, 

eftersom det då endast blir en fråga om beundrande dyrkan och inte ömsesidig kärlek enligt 

Kierkegaards resonemang. Människan kan inte heller upphöjas till det gudomliga för då 

förändras människan som Gud älskar och skulle inte längre vara det samma. Samtidigt skulle 

vi inte heller känna igen eller vara oss själva. Kierkegaard menar därför, att om kärleken skall 

hållas genuin mellan människa och Gud, krävs det därför att Gud blir människa och tar en 

ringare gestalt än vad Gud egentligen är. Eftersom Gud älskar människan, är Gud villig att bli 

som henne, genom att iklä sig det mänskliga för att till fullo förstå och likna människan. Gud 

inkarneras därför som människa, för att förmedla sin kärlek till människan.28 Genom att Gud 

inkarneras i Jesus, som är fullt Gud och fullt människa, menar enligt min tolkning 

Kierkegaard att den eftersträvade enheten med människan uppnås. Människan förvandlas 

därigenom till målet i och för kärleken, eftersom Gud måste bli människa istället för att 

människan skall bli Gud. Genom att komma till världen inkarnerad i Jesus kan Gud uppnå en 

likhet med människan, finna ett sätt så att kärleken kan förmedlas mellan Gud och människa 

genom att Jesus är både Gud och människa. Att Jesus är bådadera är av yttersta vikt för 

Kierkegaards teologi om inkarnationens roll, hade det endast varit en förklädnad, ett 

nedsänkande eller en budbärare skulle likheten, förståelsen och relaterandet inte uppnås och 

därmed inte heller förmedlingen av kärlek.29 Det krävs att Jesus är bådadera för att kärleken 

skall kunna överföras förståeligt.  

 

Kierkegaard iakttar att Gud genom att bli människa ger upp en betydande del av sig själv, 

Gud ger upp sin allmakt, överhet och oändlighet för att bli human, ändlig, rumslig och svag. 

Genom att bli den lägsta av människor blir likheten med människan fullständig, då Gud 

upplevt det de mest utsatta upplever och kan på så sätt relatera till varje mänsklig erfarenhet.30 

Gud förnekar i inkarnationen sin egen gudomlighet för att erfara hur det är att vara människa 

                                                        
28 Ibid., 72–74.  
29 Ibid., 99.  
30 Ibid., 73.  
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och för att i mänsklig gestalt kunna sprida sin kärlek till människan. På detta vis förnekar Gud 

sig själv, går in i självförnekelse i kärlek till någon annan. I denna självförnekelse lider även 

Gud (ett tema vi kommer att komma till senare) men gör detta för vår skull i kärlek till 

mänskligheten. Kierkegaard beskriver det som att i kärlek till någon annan ger subjektet upp 

en del av sig själv och avfärdar sin egenkärlek till förmån för kärleken gentemot den andre, 

något Gud gjorde genom att bli människa.31 Gud inkarneras därför inte längre för att slippa 

sin egen olycka över kärlekens bristande förmedling som i min tolkning bland annat låg till 

motiv för Guds människoblivande, snarare blir handlingen till en fullständig kärlekshandling 

gentemot människan. Istället för att motiveras av skonandet från sin egen olycka som jag läste 

i Kierkegaard framställning, motiveras Gud nu endast av kärleken till människan, som jag 

förstår Kierkegaard. Kierkegaard uttrycker att när någon, i detta fall Gud som människa, 

älskar sin nästa såsom sig själv, flyttas kärlekens fokus mot den andre, istället för mot sitt ego. 

I sin mänskliga gestalt kan så Gud förmedla sin kärlek och sitt budskap om kärlek för att 

uppfylla oss människor med detta, så att vi kan tas in i Guds beskyddande och omsorgsfulla 

famn, som en del av Guds familj vilka hör ihop och lyssnar till Gud.32  

 

På många sätt ger Kierkegaard här uttryck för en i många avseenden traditionell 

inkarnationslära. För att föregripa kommande avsnitt och kapitel återkommer flera 

traditionella läror och teologiska föreställningar om inkarnationen. Att Gud blir människa i 

kärlek till människan är knappast ett revolutionerande påstående. Värt att uppmärksamma är 

att Kierkegaard som i sin filosofi lägger sådan vikt vid människans autonomi anser att Guds 

kärlek och människoblivande, är nödvändigt för det individuella subjektet. Ytterligare en 

faktor att betänka är bilden av Gud som så transcendent avskild, att Gud trots den allmakt 

Kierkegaard uttrycker att Gud har, inte kan göra sig förstådd för människan eller i sin tur helt 

förstå människan om Gud inte själv blir människa. Denna relationella förståelse tycks för 

Kierkegaard ha en liknande betydelse i syftet för Gud att bli människa, som syftet att 

inkarneras för att frälsa mänskligheten. 

 

Kärleken är ett genomgående motiv även i nästkommande två teman, där kärleken är 

drivkraften för Guds handlande för människan. 

                                                        
31 Ibid., 82.  
32 Ibid., 99.  
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2.2 Lidandet 
När Gud blir människa av kärlek, för att finna likhet med människan och gemensamma 

referensramar, uttrycker Kierkegaard att Gud ger upp och förnekar en del av sig själv – sin 

gudomlighet. Genom att inkarneras som människa i Jesus, utger Gud sig för att vara något 

Gud egentligen inte är – människa. Kierkegaard betonar att det inte rör sig om någon 

förklädnad eller en illusorisk karaktär,33 snarare framhäver Kierkegaard den Chalcedonska 

definition av Kristus som fullt Gud och fullt människa, något flera forskare påvisat.34 

Kierkegaard själv uttrycker detta genom att beskriva Kristus som en genuin människa, 

samtidigt som det gudomliga finns kvar inom honom. Det ena utesluter inte det andra eller 

betonas starkare vid olika skeden i Kristi liv, gudomligt och mänskligt är fullt närvarande i 

hela Jesu liv. Det tycks mig att Kierkegaard menar att gudomligheten i Jesus person förtrycks 

och hålls tillbaka bakom det mänskliga för att gudomligheten inte skall synas inför 

omvärlden. När Gud av kärlek förnekar sitt egna jag och blir människa, svag och utblottad, 

något Gud innerst inne egentligen inte är, uppträder Gud falskt mot sig själv och mot 

omvärlden. Gud tar formen av en tjänare för att uppnå likhet med alla människor, hög som 

låg. Som den lägst ställde, fattig och utsatt där Gud tar ett steg tillbaka från sin allmakt för att 

bli den minste av alla, erfar Gud hur det är att vara en lidande människa.35 För Kierkegaard 

blir Gud den sannaste av människor i sin inkarnation. Gud är genuin och sann människa, 

vilket är betydande för att förståelsen för den svagaste, fattigaste, mest utsatte och utstötta 

människan skall finnas eftersom det annars skulle vara en tillfällig karaktär Gud tog. Gud tar 

den svages position för att associera till hela mänskligheten, samt ge frälsningen, insikten och 

friheten som bara Gud kan förmedla i en fullt och sant mänsklig roll, menar Kierkegaard.36 

 

Gud (upp-)offrar sig genom att Kristus utstår den ultimata förnedringen och övergivenheten, 

förnekad av sina vänner, misshandlad, torterad och slutligen dödad.37 Gud har genom detta 

erfarit det värsta fysiska, yttre och sociala lidande vi människor kan genomgå i vårt 

dödsförlopp. Genom de mänskliga erfarenheterna i inkarnationen, vet och förstår Gud vad det 

mänskliga är som Kierkegaard beskriver det. På grund av detta kan därför Gud relatera till 

mänskliga erfarenheter och känslor, något som inte tidigare var möjligt enligt Kierkegaard, 

eftersom Gud inte hade upplevt det själv. 

                                                        
33 Ibid., 74. 
34 Bl.a. Law 2013, 3; Jolley 2012, 88. 
35 Kierkegaard 1997, 100. 
36 Mer om detta i nästa avsnitt.  
37 Kierkegaard 1997, 82. 
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För Kierkegaard är det viktigt att inte bara se passionsberättelsen som Guds lidande, i 

Filosofiska Smulor betonas livets lidande innan korsfästelsen nästan starkare än själva 

passionsförloppet.38 Precis som religionsfilosofen Kelly Dean Jolley, förstår jag Kierkegaards 

betoning av inkarnationen och korset så relaterade till varandra att dessa tänks som ett. 39 Jesu 

liv och (upp-)offrande för människorna är ständigt närvarande genom hela livet även om det 

kanske blir som tydligast i korsfästelsen. På sätt och vis målar Kierkegaard upp en bild av att 

hela livet är en korsfästelsens lidande för Kristus. Denna förståelse och medkänsla Gud får för 

mänskligt lidande, armod och utsatthet genom sina erfarenheter i det mänskliga livet, är 

koncept som förts vidare av senare teologer under 1900-talet, till exempel i Jürgen 

Moltmanns klassiker Der gekreuzigte Gott.40 

 

Det är inte bara ett fysiskt lidande Kristus genomlever och det är inte heller detta lidande jag 

anser Kierkegaard lägger störst vikt vid i Filosofiska Smulor. Snarare tolkar jag det som att 

det största lidandet sker inom Gud, inom Jesus. Som människa, i självförnekelse över vem 

han egentligen är, lider Kristus. Kristus lider hela sitt liv genom att inte vara innerlig mot sitt 

fulla jag, en inre plåga över att inte vara sig själv utan tvungen att dölja sin gudomlighet för 

att inte bara bli ett objekt för dyrkan.41 I kärlek ger Gud upp sig själv och blir människan, för 

att kunna förmedla kärleken som annars inte gör sig förstådd hos mottagarna, utan till och 

med väcker förtret hos vissa. Kristus lider i sitt inre över att inte kunna proklamera att han är 

Gud och därmed basunera ut sin gudomliga kärlek. Detta skulle enligt Kierkegaard sluta i 

dyrkan eller förargelse, istället för ömsesidig kärlek.42 När Gud inkarneras som Jesus vet han 

att han egentligen är Gud, men förnekar detta inför andra. Kristus vet att han innerst inne inte 

är den han utger sig för och detta är det största lidandet han genomgår. I Kierkegaard 

uppfattning lider Kristus därför hela sitt liv och inte bara i korsfästelsen, även om 

korsfästelsen manifesterar lidandets ytterlighet, både vad gäller fysiskt men även inre lidande.  

 

Återkommande här för Kierkegaard är Guds bedrägliga handlande, Gud döljer som 

inkarnerad sin identitet och lurar på sätt och viss människorna. För att framhäva 

mänskligheten hos Kristus förtrycks den gudomliga aspekten i Kierkegaards framställning, så 

                                                        
38 Ibid., 75 
39 Jolley 2012, 85. 
40 Moltmann 1972.  
41 Kierkegaard 1997, 75. 
42 Ibid., 93. 
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att Kristus inte är helt sann mot sig själv eller utåt om sin identitet. Kierkegaard tycks 

framhäva messiashemligheten, att Jesu gudomliga identitet inte får avslöjas, men kopplar 

denna till ett inre lidande om att inte vara sann mot sig själv.   

 

Teologen Herman Deuser förklarar i sin tolkning av Kierkegaard i artikeln ”Religious 

dialectics and Christology”, att när Jesus som är utan synd gentemot någon annan blir 

korsfäst och genomgår det yttersta av människans villkor i form av övergivenhet, död och inre 

ångest, ges Gud en uppfattning om människans elände som Gud kan relatera till. Utsattheten 

som Gud upplever som människa, att bli missförstådd och förkastad samt känslan av total 

övergivenhet i upplevelsen på korset, manifesterar ett stort inre lidande där Jesus är helt 

lämnad åt sig själv.43 En tolkning jag delar med Deuser i läsningen av Kierkegaard, är att Gud 

behöver sätt att relatera till den mänskliga erfarenheten i sin totala olikhet. Känslan av total 

övergivenhet slipper människan eftersom Gud alltid går med henne. Eftersom det är Gud själv 

som korsfästs och är övergiven är det ingen som går med Jesus i övergivenheten. 

Inkarnationens upplevelser tolkar jag som synonyma med Guds egna. Det görs ingen 

åtskillnad inom treenigheten som jag förstår det i Filosofiska Smulor, Kristi upplevelse är 

detsamma som för hela Guds väsen.  

 

En sådan teologisk hållning som jag skönjer hos Kierkegaard bryter mot traditionell troslära 

och bekännelseskrift. Utan att hävda en komplett insyn i Kierkegaards förståelse kring 

treenigheten, kan jag konstatera genom att föregripa mig själv, att Filosofiska smulor samt 

Övning i Kristendom har ett starkt kristocentriskt fokus. I båda verken finns en antydan till ett 

modalistiskt synsätt hos Kierkegaard, en tendens jag dock tycker är starkare i Filosofiska 

smulor. Anden lyser med sin frånvaro där dennes roll i världen tycks innehas av Kristus i 

Kierkegaard mening. Även åtskillnaderna mellan de olika hypostaserna i treenigheten, 

speciellt fadern och sonen är otydliga. Där är en stark betoning på enheten i kontrast till 

skillnaderna inom Gud hos Kierkegaard, med en betoning på gudomligheten i Kristus och 

Guds insikter genom Kristi liv. När Kristus är helt utlämnad åt sig själv på korset innebär 

detta att Fadern eller anden inte är där, det är Gud på korset, inte en av Treenighetens 

personer. Det råder i dessa texter en intim koppling med Gud som inkarnerad i världen 

(frälsare) och som transcendent (skapare), där den gudomliga helheten delar upplevelser och 

                                                        
43 Deuser 1998, 389–390. 
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drivkrafter utifrån hur jag läser Kierkegaard. Ofta likställs inkarnationens upplevelser med 

Guds, vilka ger Gud som helhet erfarenheten av det som inkarnationen upplevt.  

 

Lidandet, både det fysiska och inre är fullbordandet för Guds kärlekshandling där Gud fullt 

blir lik människan.44 Gud lider genom hela sitt mänskliga liv eftersom vi människor lider i 

alla livets stadier och på så sätt är motsvarande upplevelse erfarna. Korset manifesterar 

lidandet men också kärleken från Gud som förmedlas genom inkarnationen. För att förstå 

Kristi innebörd och verkan, påpekar Gouwens att Kierkegaard menar att hela det mänskliga 

livet måste räknas in.45 Räknas inte hela Jesu liv in, finns inte den fulla förståelsen för 

lidandet, både det fysiska men framför allt det inre lidandet. Lidandet över att vi inte är våra 

sanna jag som bidrar till ett inre kaos och ångest, vilket vi inte själva förmår att finna ro ifrån. 

Guds fulla likhet och förståelse med och för människan är uppnådd, vilket gör att Guds fulla 

förståelse och hjälp når oss.  

 

2.3 Förmedlande frigörare 
Kierkegaard uttrycker det som att människan befinner sig i osanning, en situation vi försatt 

oss själva i. Detta har vi gjort genom att missbruka friheten vi fick när vi skapades genom att 

binda och begränsa oss själva i vårt inre. Vi har bundit oss själva, resignerat inför ångest och 

oro genom att ge upp vår autonomi och på detta sätt brutit relationen till vår skapare. Vi är 

inte dem vi egentligen skall vara i vårt innersta utan agerar vrångt – fast i vår inre ofrihet. 

Kierkegaard menar att människan äger premissen för att kunna ta emot sanningen när hon 

skapas. Något jag tolkar som att barnet ännu inte har förlorat denna möjlighet till insikt i det 

sanna, utan det är något som förloras under livets gång.46 Utan att djupare behandla 

Kierkegaards syndaförståelse anser jag det ändå vara adekvat att nämna denna inom ramarna 

för vad uppsatsen tillåter - eftersom synden lägger grunden till att vi hamnar i ”osanningen”, 

bort från Gud. David J. Gouwens ger en tolkning av Kierkegaard, där den traditionella 

arvsyndsläran från Adam och vidare, inte har någon mening i Kierkegaards förståelse. 

Gouwens ser istället en högst psykologisk tolkning av synden hos Kierkegaard, där ångesten 

och uppgivenheten leder oss till desperation som vänder oss bort från vårt egna jag och Gud. 

Istället låter vi oss styras av yttre faktorer eller impulser vi inte kontrollerar. Resultatet blir en 

synd som vi personligen är ansvariga för.47 När vi därför inte är fritt stående subjekt, som 

                                                        
44 Kierkegaard 1997, 82. 
45 Gouwens 1996, 170. 
46 Kierkegaard 1997, 58–60. 
47 Gouwens 1996, 82–85.  
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fattar reflekterade och självständiga beslut utan drivs och styrs av något annat blir vi osanna i 

vårt handlande. Det personliga i synden ger Kierkegaard prov på i Filosofiska Smulor där han 

beskriver att vi inte kan vara skyldiga Gud någonting direkt, för att vara skyldig något direkt 

krävs en likhet och jämvikt. Gud är olik oss, därför är vi i vårt osanna tillstånd skyldiga 

gentemot oss själva och annat skapat, inte Gud.48 Det vi är skyldiga i förhållande till Gud, är 

att vi gett upp friheten och därmed försatt oss i olikhet, blivit falska mot oss själva och vad vi 

borde vara samt brutit relationen till Gud. Av kärlek vill Gud därför styra oss rätt igen, genom 

att förmedla det rätta till oss.  

 

Skall vi återfå möjligheten till att ta emot sanningen igen, måste denna komma från och läras 

av sanningen själv – nämligen Gud, enligt Kierkegaard. Gud vill ge denna möjlighet av kärlek 

till människan. Gud vill föra tillbaka oss till sig, vilket endast är möjligt om vi på nytt kan ta 

emot sanningen.49 Genom mötet med inkarnationen i Jesus får vi åter premissen för att kunna 

ta emot sanningen, möjligheten till att få insikt gentemot Gud. En pånyttfödelse i vårt inre 

sker där det som inte längre finns, blir till på nytt.50 Kierkegaard utvecklar detta efterhand, där 

insikten i sanningen är det samma som att få premissen till att tro, en tro som utvecklas när 

den förmedlas till oss i mötet med Kristus. Kierkegaard skiljer här på sanning och kunskap, 

sanningen är snarare en subjektiv övertygelse än objektiva fakta. Sanningen är inte 

verifierbar, utan en inställning och innerlighet mot sig själv med tillit till Gud. Därför bygger 

sanningen på tron vilken inte är något som kan greppas rationellt eftersom det bygger på en 

motsägelsefull paradox, att det oändliga blir ändligt, det eviga blir tidsligt. Därför måste 

individen tro att det skett, då det är omöjligt att veta med säkerhet. Istället får vi leva i tilltro 

till att Gud blev människa och gestaltade det sanna i inkarnationen, samt att vi får leva i den 

förändring som detta innebär för mänskligheten.51 Tron fungerar inte som kunskap utan 

överlappar alla gränser, Gud blir bara begriplig för oss genom att tron förmedlas genom 

inkarnationen på ett indirekt vis då vi genom inkarnationens gudamänniska får insikt i det 

gudomliga.  

 

När vi ställs inför Gud genom dennes inkarnation är det dock inte bara premissen till tron vi 

får och tron som förmedlas genom Kristus. I mötet med inkarnationen, blir vi även medvetna 
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50 Ibid., 61–63. 
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om oss själva, vår egen osanning – vårt syndamedvetande väcks i Kierkegaards mening.52 Vi 

inser våra brister och våra fel. Vår egen otillräcklighet blir tydlig för oss när vi ställs inför den 

människa som fullt ut är sann människa. Kierkegaard anser att mötet som leder till 

självinsikten och medvetenheten väcker en vilja att rannsaka oss själva för att kunna 

förändras, utvecklas och bli innerligare som människor i efterföljelse till Kristus, trots att det 

är svårt och avskräckande att försonas från sin synd. Kristus förlöser oss på så vis, frigör oss 

från den ofrihet vi själva försatt oss i och räddar oss tillbaka till att bli fria, så att vi kan 

utvecklas som personer. 53 Gouwens beskriver det som att vi får en uppgift att förvärva ett 

bättre jag. Vi väljer inte hur vi skall vara utan utvecklar detta efterhand, i kontrast till den 

existentiella utveckling som blev enligt Gouwens. Insikten och kunskapen om oss själva 

kommer i mötet med Guds inkarnation, tillsammans med viljan att efterlikna Kristus. För att 

kunna följa Kristus måste vi dock tro eftersom Kristus i sin gudomlighet är olik oss. 54  

 

Kierkegaard beskriver inkarnationen som den vilken både betingar och förmedlar tron, 

förbindelsen mellan Gud och människorna. Ytterligare en aspekt är att Kristus inte bara 

verkar som ”lärare” av tron utan är även ”läran”, föremål för tron själv.55 Därav bör vi 

anamma en efterföljelse med Kristus som förebild till vårt varande, då vi genom honom får 

insikt och förståelse för oss själva och kan utvecklas till sanna människor, enligt Kierkegaard. 

Vi måste tro på att Kristus befriar oss från vår osanning, då det inte handlar om en historisk 

händelse för 2000 år sedan, utan är ett evigt skeende för varje människa i varje tid.56 Ännu en 

gång ger Kierkegaard prov på att det är Jesus som är verksam i världen, snarare än anden. 

Jolley uttrycker att Kierkegaard ställer sig emot att frälsningen och tron skulle vara närmare 

och enklare för Jesu samtida,57 eftersom det inte är ett objektivt schema eller lära att ta efter 

för att nå frälsningen.58 Kierkegaard menar att varje människa möter Gud individuellt, som 

fristående subjekt och skapar en enskild relation till det gudomliga. I och med den personliga 

relationen får också varje individ sanningen i detta förhållande. Tron ges till oss människor i 

vårt inre, där vi antingen tror att det har hänt – att Gud blev människa för vår skull – eller så 

förargas vi av den lidande människan och vägrar se Gud i inkarnationen. Vetskap menar 

Kierkegaard är något vi har genom direkt förmedling och faktisk upplevelse, därför måste vi 

                                                        
52 Ibid., 135.  
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55 Kierkegaard 1997, 97. 
56 Ibid., 101. 
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tro på att Gud inkarnerades, då vi inte empiriskt såg det. Likadant var det för de samtida, de 

var tvungna att tro att Jesus var Gud när de mötte honom då de såg människan och inte Gud.59 

Tron erbjuds därför oss människor, tron på det sanna liv Gud levde genom inkarnationen, 

men vi måste fatta beslutet att tro och leva därefter för att leva sant för oss som individer. 

Kierkegaard skriver att det inte är en viljeakt att bestämma sig för att börja tro. Tron väcks 

endast genom att inkarnationen uppenbaras för oss, men att börja tro på att Gud var människa 

är i sig en fri handling.60 När vi ställts inför mötet med Gud som människa, står vi inför valet 

att tro att det var så och att leva efter detta, alternativt vända oss ifrån det i affekt mot 

motsägelsen i att Gud skulle bli en specifik människa. Kierkegaard skriver att ”trons slutsats 

inte är ett slut utan ett beslut”,61 vi får alltså själva välja hur vi vill möta inkarnationen om vi 

vill tro eller stöta det ifrån oss.  

 

På grund av denna personliga relation till Guds inkarnation, där varje människa i varje tid 

möter Kristus, måste det jordliga livet Jesus levde vara centralt ur Kierkegaards synpunkt, 

eftersom det var ett helt sant liv. Tron handlar om att tro på att Gud levde och verkade som 

människa, ett liv som vi kan lära av.62 Självinsikten ges oss från Gud, introspektionen som får 

oss att vilja förändras och tror på att detta gjordes möjligt av Kristus. Utan detta blir vi inte 

mottagliga för Guds oändliga kärlek eller möjligheten till att utvecklas, bli högre och 

innerligare inom oss själva.63  

Kapitel 3: Övning i Kristendom 
 
I detta kapitel, likt föregående redogör jag för min läsning och tolkning av Övning i 

Kristendom. Även i detta kapitel arbetar jag utifrån tre teman jag brutit ur texten, i detta 

kapitel är temana: Befriande hjälpare, Medlidande och Förändrare som jag finner som 

vägledande för att svara på mina frågeställningar.  

 

3.1 Befriande hjälpare 
Centralt för Guds människoblivande i Övning i Kristendom är att Kristus kommer till oss som 

hjälpare. Som hjälpare kommer Gud av egen fri vilja till oss människor. Det rör sig inte om 

människans önskan eller bön om hjälp, hjälpen kommer till oss på Guds initiativ utan vår 
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inverkan. Kierkegaard anser att hjälp i mänskliga relationer endast ges vid frågan om hjälp, 

med tanke om någon typ av gengäld. Hjälpen från Gud däremot får vi utan möjlighet till 

återgäldning, eftersom vi inte kan ge något likbördigt tillbaka till Gud, enligt Kierkegaard.64 

För att kunna ge hjälpen måste Gud bli en av oss och förmedla hjälpen inifrån vår värld, som 

en av oss. Gud gör sig därför till den fattige och svage för att nå varje människa oavsett 

situation. Detta gör hjälpen tillgänglig och nåbar för människan då den förmedlas mitt bland 

oss, så att den kan växa och spridas utåt. Detta får större effekt enligt Kierkegaard än om Gud 

i ett transcendent tillstånd försökt tränga in med hjälpen utifrån. I detta ser jag en betoning på 

människans autonomi, vi måste själva vilja hjälpen och vara en del av dess spridning. Guds 

omnipotens får här stå tillbaka för människans frihet till egen vilja. Som människa riktar Gud 

sig mot varje enskild individ i dennes personliga elände och armod, för att inge alla ro och 

frid. Det som varit den personliga oron dit Gud riktade hjälpen, blir en allmänt rogivande 

hjälp. För Kierkegaard gör detta att gränserna människor emellan sprängs inifrån genom att 

Gud är inkarnerad, istället för att raseras utifrån. I detta avseende tycks Kierkegaard mena att 

förändringar av alla slag måste börja i den individuella människan, för att sedan påverka 

helheten. Är personen emot förändringen sker ingen skillnad, men sker förändringen först hos 

individen förändras helheten i stort.  

 

Kierkegaard beskriver människan i klassiskt manér som eländig och i behov av hjälp. Den 

hjälp vi är i behov av och som Gud kommer till oss med, måste vara gudomlig då mänsklig 

hjälp inte är nog. Det måste vara en hjälp som sträcker sig till alla, inte bara de i världen som 

tycks vara i behov av hjälp eller anses skyldig till något. Hjälpen går ut till alla, skyldig som 

oskyldig, rik som fattig, lycklig som olycklig i världen. Kierkegaard skildrar att hjälpen inte 

är en typ som vi erfar i det rumsliga och tidsliga, snarare beskyddar den oss från det onda och 

ger oss ro i det eländiga på ett själsligt plan. Hjälpen är ett helande av vårt inre lidande, vårt 

syndalidande, i form av förlåtelsen och upprättelse, där vi blir fria från det som håller oss 

tillbaka.65 För att bota oss från detta lidande och hjälpa oss människor, tar Gud oss till sig. 

Detta sker genom att Gud inkarneras i världen för vara nära oss och genom Kristus gestalta 

hur människan borde vara och leva samt visa vägen till Gud.66 Gud förmedlar denna eviga 

och absoluta hjälp som inkarnerad till människan för att omdana oss. Hjälpen och 

förändringen sker i samband med att varje människa får den i sin samtid, i förhållandet till 
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Gud finns nämligen bara en tid för människan – nuet, i Kierkegaard skildring. Hjälpen genom 

Kristus var alltså inget temporärt i historien eller mer tillgängligt ju närmare händelsen en 

individ var. Kierkegaard skriver att när Kristus uppenbaras för en person, är det i dennes 

individuella nu, vilket är lika aktuellt som när han historiskt levde. I detta möte blir vi 

medvetna om vår egen synd, vårt eget lidande och vår själsliga oro. När vi inser detta så 

överöser Gud oss med sin kärlek och nåd, vi får hjälpen som befriar oss, hjälpen som kom till 

oss innan vi var medvetna om vårt behov av den.67 Vi blir alltså medvetna om behovet av 

hjälp i samband med att vi får den av Gud, varpå behovet blir självklart enligt Kierkegaard.  

 

Förändringen, insikten och befrielsen som Kristus kommer med sker inom individ i ett 

personligt möte med Gud. I förhållande till Gud är vi alla enskilda menar Kierkegaard, 

eftersom det är endast den personliga relationen – tron – till det gudomliga som kan 

åstadkomma insikten och förändringen som hjälpen innebär. Kierkegaard anser att en sådan 

förändring inte kan förmedlas från det offentliga för att få effekt på djupet för individen. 

Därför ställer sig individen utanför det allmänna i relation till Gud, där en inre förändring 

sker.68 Detta innebär inte en isolering från den omgärdande världen, snarare en insikt i att tron 

måste ske hos människan och inte tas för givet eller påtvingas alternativt läras ut normerat 

inom ett samhälle eller en grupp, som jag tolkar Kierkegaard. Detta uttrycks även då 

Kierkegaard framhäver att det inte de är lärosatserna Kristus predikade som är det centrala, 

utan Kristus själv som hjälpare. Den som lärde ut och hjälpte är läran – helheten av det Jesus 

stod för och förkroppsligade, inte bara det han sa. Gud som finns i och har enhet med varje 

människa, blev en specifik, enskild människa och det är denna människas helhet som är det 

viktiga, det är det livet vi skall lära av enligt Kierkegaard.69 Genom att sträcka sig ut till alla 

genom den enskilde individen Jesus, för Gud snarare samman människan än isolerar oss ifrån 

varandra. Gud vill hjälpa alla lidande och dra in de som stötts ut och hamnat avsides.70 

Genom att rikta sig till alla i alla tider, i varje människas nu, förenar Gud mänskligheten i det 

eviga. Med Guds hjälp, med Kristus som förebild som visade oss hur vi skall leva och hans 

räddade handling för oss, fick vi ett mönster att följa och väg att vandra. När vi efterlever 

detta, inte bara beundrar och imiterar resultatet av Jesu hjälp, utan går vägen vi blev visade för 

att befrias och ställas i personligt förhållande till Gud, menar Kierkegaard att vi upptäcker vad 
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det innebär att vara en sann människa. Kierkegaard skriver att Kristus stöttar oss längs denna 

väg, han står bakom - manar och hejar på. Samtidigt står han framför - kallar och vinkar oss 

till sig.71 

 

3.2 Medlidande  
Starkt kopplat till den hjälpande aspekten av att Gud inkarneras, är lidandet och medlidandet 

från Kristus. Ett medlidande som precis som hjälpen måste vara i gudomlig skala, det vill 

säga riktar sig universellt och i evighet, till skillnad från det mänskliga som Kierkegaard ser 

som temporärt till en särskild individ i stunden. Medlidandet känner Gud med alla människor 

som är utsatta, utstötta eller offer på något sätt. Gud lider med alla svaga och lidande, känner 

med dem som befinner sig i en själslig död, vilket alla människor gör i det elände vi behöver 

hjälp ifrån.72 Kierkegaard menar att Gud i sitt medlidande vill lyfta oss upp igen genom 

hjälpen vi får, så att vi frigörs ifrån vårt armod och lidande som håller oss tillbaka, där Gud tar 

in oss till sin gemenskap från vårt utanförskap och gör oss starka och fria i vår inre. 73 

 

Medlidandet och förståelse menar Kierkegaard att Gud får för människan genom att 

inkarneras i en lågt stående tjänares gestalt. Gud ville vara den svage, utstötte och lägst 

stående människan i Jesus, för att få full förståelse för människans situation och upplevelser 

enligt Kierkegaard. Även här precis som i föregående kapitel, ser jag en antydan hos 

Kierkegaard om en absolut klyfta mellan den transcendente Guden och människan. Gud kan 

inte få full insikt i mänskligt lidande om inte Gud själv upplevt det, trots sin allmakt, eftersom 

Gud är helt olik och annan än människan. Förståelsen och upplevelsen gör att Gud kan 

relatera till och på så sätt känna medlidande för människorna, något Gud inte gjorde innan då 

mänsklig utsatthet var främmande för Gud. Jesus är ett med alla lidande och eländiga i 

medlidande och för att kunna hjälpa människan i alla hennes situationer av utsatthet. 

 

Likadant vad gäller hjälpen, är medlidandet inte enbart fysiskt för våra världsliga och 

konkreta bekymmer. Medlidandet har en fysisk dimension, eftersom Jesu i sin mänsklighet 

led kval och smärta, förnedring och död, men även ett själsligt medlidande för våra inre 

plågor och besvär. 74 Kierkegaard uttrycker det som att Jesu inre lidande handlade om att han 

inte kunde vara sann mot vem han innerst inne var, utan var tvungen att dölja att han var 
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människa men också Gud. När någon inte är sann och innerlig mot sig själv, utan utger sig för 

att vara något eller någon den inte är, lider personen till det yttersta i sitt inre. Kristus dolde 

medvetet en del av sig själv för att kunna vara bland oss, finna likhet med oss och hjälpa som 

en av oss. Därför var Kristus inte helt sann mot sin egna person, eftersom han visste vem han 

innerst inne var och förtryckte det för att nå fram till oss. Detta gjorde att hela Kristus liv var 

ett inre lidande, eftersom han inte var sann mot vem han innerst var, enligt Kierkegaard.75 

Genom att Gud i Kristus genomlevt ett inre lidande, en känsla av att inte vara innerlig mot sin 

egen person, känner Gud medlidande till människorna som inte är sitt fullbordade och 

innerliga jag. Gud känner så trots att vi själva kanske inte är medvetna om detta och vill där 

hjälpa oss till att bli våra sanna jag, då det precis som med hjälpen kanske först uppenbaras 

för oss efter att vi fått den.76 Häri ligger skillnaden mellan människan och Kristus. Kristus 

visste vem han egentligen var och dolde detta för världen. Människan däremot måste finna sig 

själv och vem vi egentligen är, för att övervinna sitt elände, ett elände vi känner i förvirringen 

över att vi inte funnit vårt sanna jag, i Kierkegaards mening.  

 

Återigen ger Kierkegaard här en bild av att Gud som människa är falsk om sin identitet. 

Kierkegaard ger sin variant av Messiashemligheten och framhäver även implikationerna det 

har på Kristus inre. Kierkegaard lägger vikt vid att denna oärlighet från Kristus om sin person 

är för att syftet och målet skall uppnås, både här och som vi tidigare såg i Filosofiska smulor. 

Jag anser dock att det är intressant att belysa det faktum att Kierkegaard faktiskt tillskriver 

Gud en typ av bedräglig beteende angående sin identitet som människa.  

 

Kierkegaard menar att Gud uppnår detta fullständiga medlidande och förståelse för 

människan, genom att välja att bli människa. Gud överbryggar den totala olikhet som finns 

mellan människa och Gud genom att bli fullt mänsklig så att Gud har erfarit det mänskliga. 

Kierkegaard betonar att det Jesus genomlider är upplevt som en människa och mildras inte av 

det hans gudomliga väsen.77 Faktumet att Gud frivilligt försätter sig i detta lidande är en del 

av den stora paradoxen som inkarnationen innebär för Kierkegaard, men är samtidigt av 

yttersta vikt. Kierkegaard framhäver att Gud inte behövde försätta sig själv i den lidandes och 

tjänarens situation,78 men valde att göra detta för att nå full förståelse gentemot människan 
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och kunna känna fullständigt medlidande, efter att ha delat varje mänsklig situation, som 

Gouwens formulerar det.79 I Kristus gav Gud upp sig själv och lämnade saligheten för att nå 

ut till oss och dela vår upplevelse, för att sedan kalla oss från sitt uppståndna tillstånd när  den 

mänskliga utsattheten övervunnits.80 Vi kallas till att följa i Kristi spår, att med honom som 

mönster vara villiga att lida och ge oss själva för andra – att föra en kamp inom oss själva och 

ge prov utåt på det budskap och den sanning Gud gestaltade genom Jesu liv. Om vi är villiga 

till att leva i en sådan efterföljelse till Kristus, menar Kierkegaard att vi kan bota vår inre 

sjuka och leva sannare. Trots att botemedlet – Kristi liv på jorden i enlighet med Gud – utåt 

sätt kan verka tyngre än livet levt innan insikten gavs oss av Kristus.81 Sådant leverne innebär 

i min tolkning ett skifte av fokus i vår värld, inte att isolera sig eller ge upp, snarare att leva ett 

innerligare liv i motstånd mot det som är fel och för det gudomligt rätta. Gouwens uttrycker i 

sin tolkning att efterföljelsen inte handlar om ett världsligt, asketiskt lidande eller späkande, 

utan en inre kamp med förändrat fokus samt villighet till uppoffringar för att agera utåt efter 

vad som är sant mot självet och Gud. 82 

 

3.3 Förändrare  
Kristi och Guds möte med individen enligt Kierkegaard, är alltid ett nu närvarande skeende i 

varje tid och aldrig ett då.83 Kierkegaard menar att alla människor ställs inför att Gud 

inkarnerades och möter Kristi uppenbarelse på något vis, gestaltat olika för varje människa. 

När Guds inkarnation uppenbaras för en person är upplevelsen något denna blir tvungna att 

individuellt hantera, då den riktar sig till subjektet och kan inte uttydas av övriga samhället. 

Gud kommer till oss som människa för att hjälpa oss, lider för att känna med oss och uppleva 

vår situation, vilket gör att Gud kan likställa sig med oss och rädda mänskligheten från vår 

eländiga situation. Genom att komma till världen gör Gud så att en förändring sker för och 

inom oss människor. Kierkegaard menar att för att förändringen skall ske, måste vi tro att det 

är möjligt att Gud inkarnerades som Jesus i syfte att göra detta för vår skull. En tro som väcks 

genom Kristus, en tro och en tilltro till att Gud kom för att rasera och förändra det som varit 

destruktivt i form av föreställningar inom oss och normativa strukturer i vår värld som låser 

                                                        
79 Gouwens 1996, 170.  
80 Kierkegaard 1939, 251; 229.  
81 Ibid., 162–165. 
82 Gouwens 1996, 176.  
83 Kierkegaard 1939, 16.  
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oss som subjekt, så att vi blir fria.84 Istället för det som var, skall en radikal förändring i vårt 

inre ske. En förändring som behöver tron för att kunna åstadkommas.  

 

Tron får vi från Gud genom Kristus och måste börja samt sluta i Jesu mänsklighet och 

gudomlighet. Utan tron på har varken under eller läror någon innebörd för en människa, enligt 

Kierkegaard. Vi måste vilja tro när vi ställs inför valet att tro i vårt möte med Kristus, en vilja 

att tro att Jesus är Gud och att leva med honom som förebild för oss själva.85 Viljan ligger inte 

i att bestämma sig för att från och med där och då att tro, det handlar för Kierkegaard om en 

dubbel rörelse. Den dubbla rörelsen i tron handlar om att Kristus vill dra oss människor till 

sig, men vi måste vilja och vi måste låta oss dras till honom för att det skall ske.86 Viljan 

bestäms av huruvida vi tror eller indigneras över att möta Gud som människa i svaghet för att 

hjälpa oss. Möjligheten att Gud som inkarnerad kan väcka anstöt måste finnas enligt 

Kierkegaard,87 vilket Gouwens menar kräver av oss att vi ger en självständig, aktiv respons på 

mötet med Gud som människa, i sin tolkning av Kierkegaard.88 

 

När vi möter Jesus i tro på honom som Gud uppenbaras vilka vi som människor är inför oss 

själva. Det inre synliggörs hos individen och möjligheten till innerlighet gentemot sig själv 

väcks. Kierkegaard menar att detta gör att vi förnimmer vad vårt hjärta säger oss och vem vi 

innerst har potential att vara.89 Enligt mig antyder Kierkegaard i detta avseende att vi skall 

leva efter vad som känns rätt och riktigt, allt går inte att rationalisera. Vi måste handla efter 

känslan vad som är rätt, med tron om att det är så vi skall agera eftersom vi inte säkert kan 

veta. Kierkegaard beskriver att Kristus väcker vår egen självmedvetenhet, lär oss 

självkännedom och ger oss kunskap om vilka vi egentligen skall vara. Vi får förståelse för 

vad det innebär att vara människa och möjligheten till att finna och skapa en mening vilken är 

uppriktig mot dem vi är som människor. När vi möter Kristus får vi en förebild och ett ideal 

hur en sann människa är och hur vi skall leva för att utstå den prövning som det mänskliga 

livet är.  

 

                                                        
84 Ibid., 133 - 144.  
85 Ibid., 172.  
86 Kierkegaard 1939, 233–34.  
87 Ibid., 147.  
88 Gouwens 1996, 138.  
89 Kierkegaard 1939, 182–88.  
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Precis som Jesus led under sitt liv för att han inte var sann utåt mot vem han egentligen var, 

lider vi för att vi inte är sanna i vårt inre. Med Kristus – Gud som förebild kan vi bli innerliga 

och sanna människor i enlighet med idealet han utgör, i Kierkegaards uppfattning.90 

Strävandet efter denna innerlighet är inte enkel enligt Kierkegaard. I vår medvetenhet och 

strävan måste vi leva med en rädsla att inte förmå, en fruktan och bävan att inte vara innerliga 

och lyckas leva upp till idealet. Denna känsla är det som kan leda oss till synd, där vi ger upp 

inför rädslan att misslyckas som människor. Motmedlet är att finna och leva efter vår 

innerlighet och vara ”sanna jag” som människor. Kierkegaard är tydlig med att vi aldrig kan 

vara säkra på om vi lever sant eller inte efter Gud, det vi kan är att tro på och leva för 

förändringen på bästa sätt. 

 

Kierkegaard skriver att eftersom sanningen var ett liv, Kristi särskilda liv, kan sanningen inte 

ägas. Sanningen måste levas för att finnas och den troendes uppdrag är att leva med Kristus 

som förebild, gå den sanna vägen, som gestaltades genom hans liv och på så sätt kunna bli 

innerlig som individ. Genom tron kan vi vilja förändring att följa honom och utvecklas som 

människor genom medvetenheten vi fått. 91 Gouwens förklarar detta som att det just är denna 

medvetenhet som krävs, insikten i oss själva och vår egen person för att vi skall kunna 

utvecklas och för att ett jag skall kunna bli till, i sin tolkning.92 Jaget formas i relation med det 

gudomliga men också med omvärlden, då den kristne i Jesu efterföljd ger uttryck för något 

annat i en grym värld. Vi erfar ett annat lidande genom medvetenheten vi fått, en sorg över 

insikten att den kärlek Gud vill världen, inte efterlevs eller uttrycks av mänskligheten, som 

Kierkegaard ser det.93  

 

Jag tolkar Kierkegaard som att den troende i sin självmedvetenhet och insikt, skall sträva efter 

och arbeta för att utvecklas till en så innerlig person som möjligt genom att leva efter Guds 

kärlek mot sin omvärld och ge uttryck för denna i sitt liv med Kristus som ideal. Gör 

personen detta kan hon motverka sin resignation som rädslan anmodar och istället finna sig 

själv genom att verka som ett fritt stående subjekt, vilket fattar egna val utifrån sin 

uppenbarelse och sitt möte med Gud.  

 

                                                        
90 Ibid., 255–259.  
91 Ibid., 291–306.  
92 Gouwens 1996, 76.  
93 Kierkegaard 1939, 289; 259 
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Kapitel 4: Analyserande diskussion  
 
I detta kapitel belyser jag några centrala ämnen utifrån de teman jag redogjort för ur 

Filosofiska Smulor och Övning i Kristendom, för att föra delarna till en helhet i Kierkegaards 

budskap. Dessa ämnen kommer jag att analysera och jämföra min tolkning med andra tolkares 

resonemang angående vad Kierkegaard förmedlat i vissa frågor relaterade till min 

frågeställning.  

 

4.1 Väg till förståelse, insikt och relatering 
Genomgående i Filosofiska smulor och Övning i Kristendom finns ett förståelseproblem. Som 

jag tolkar Kierkegaard menar han att kommunikationen mellan människa och Gud brister, då 

Gud är totalt annorlunda än människan, är inte mänskliga upplevelser och känslor tillräckliga 

för att förstå vad Gud vill förmedla.94 Detsamma gäller Gud, då Gud inte erfarit det mänskliga 

är detta oförståeligt för Gud. Kierkegaard skildrar i min förståelse en bild av Gud som så 

avskild, annorlunda och olik så att Gud inte ens kan föreställa sig eller ha insikt i det som är 

världsligt. Oavsett om det gäller lycka eller lidande, kärlek eller sorg kan inte gudomligt och 

mänskligt liknas vid varandra. Gud motiveras därför av kärleken åt människan till att 

inkarneras för att göra så att förståelsen skall uppnås och Guds kärlek skall göras gällande i 

världen. Kärleken ser jag som central och grundläggande i förståelsen för inkarnationens 

motiv och drivkraft, vilken också banar väg för frälsningen.  

 

I Filosofiska Smulor och Övning i Kristendom läggs stor vikt vid olika typer av lidande.  

Hela Kristi liv som människa har lidandet som genomgående tema, ett yttre, fysiskt, och ett 

inre, själsligt lidande. I Filosofiska smulor lider Gud som transcendent och som inkarnerad 

över att kärleken inte når fram till människan, att kommunikationen av kärleken inte fungerar. 

I båda verken lider Jesus fysiskt som vi sett i tidigare redogörelse på flera sätt i tjänargestalt, 

som svag, fattig och pinad, samt psykiskt som utstött, trakasserad och övergiven. I båda 

verken framhäver Kierkegaard att det är det inre, själsliga lidandet som är det största för 

Jesus, men också för oss människor. Genomgående är att Kristus genom att dölja vem han 

var, led i sitt inre för att han inte var sann och innerlig mot sin egen person. För oss människor 

sker det inre lidandet enligt Kierkegaard på grund av att vi inte funnit vårt sanna jag och är 

innerliga mot vem vi är. 

                                                        
94 Ibid., 69.  
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Kierkegaard menar på att Jesus led fysiskt för att försätta sig i de utsattas situation och 

själsligt samt psykiskt för att förstå människan i sin inre smärta, förvirring och 

ofullkomlighet. På detta sätt får Gud genom inkarnationen förståelse för människans 

erfarenheter, inre som yttre. Gud får därför förståelse och kan relatera till det mänskliga vilket 

gör att kärleken från Gud kan kanaliseras till människan. När Kierkegaard framhäver Jesu 

fysiska lidande betonar han mänskligheten i Kristus. När Kierkegaard betonar det inre 

lidandet hänvisar han till gudomligheten, då det drabbar Kristus för att han inte är sann mot 

den gudomliga delen av sig själv. Inkarnationens upplevelse av lidande och kärlek skapar en 

relateringspunkt mellan människa och Gud, så att Gud kan få insikt i mänskligt lidande, 

armod och kval. På grund av sin fundamentala olikhet, förstår jag Kierkegaard som att Gud 

inte ens kan föreställa sig mänskligt lidande av något slag om Gud inte själv upplever det. I 

detta avseende skiljer sig Kierkegaard från diverse föreställningar om Gud.  

 

Allmakten gör inte att Gud kan förstå, snarare tvärtom att den oändliga storheten hos Gud gör 

att Gud inte förstår. Lidandet leder på detta sätt till insikt och förståelse, men framförallt som 

jag förstår Kierkegaard är lidandet en bro och öppning till frälsningen, där genom de 

gemensamma erfarenheterna en förståelse och likvärdig kommunikation kan uppnås. 

 

Gouwens tolkar Kierkegaard som att han menar att den faktiska korsfästelsen, lidandet till 

fullo, är den yttersta kärleksyttringen, då Gud i Kristus ger upp sitt liv för människan.95 Jag 

skulle snarare i likhet med Jolleys tolkning av Filosofiska smulor, mena att i både Filosofiska 

Smulor och Övning i Kristendom är inkarnation, lidande och uppoffrande, existens/ levnad, 

erfarenhet och handling i Kierkegaards mening tätt sammanvävt, närmast synonymt. Hela 

Jesu liv var en korsfästelse enligt Kierkegaard eftersom Kristus led fysiskt eller själsligt livet 

igenom, inte koncentrerat till det faktiska momentet då korsfästelsen explicit skedde. Som jag 

förstår det ser Kierkegaard hela Jesu liv som en likvärdig manifestering av 

frälsningshandlingen. Hela livet var en korsfästelse i syfte att relatera till människan och 

förmedla kärlek. Detta liv skall vi enligt Kierkegaard ha som förebild för vårt eget. Hela Jesu 

liv var del av frälsningen, uppoffringen och förmedlandet av kärlek till människan. För 

Kierkegaard gestaltas detta inte större vid något specifikt skede i Jesu liv eller koncentreras 

särskilt vid korsfästelsen.  

                                                        
95 Gouwens 1996, 170.  
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Erfarenheterna som människa ger Gud full insikt i det mänskliga livet och möjlighet till att 

relatera till det som är annorlunda för Gud – nämligen det mänskliga. Som jag tolkar 

Kierkegaard och som jag påpekat tidigare, är synen på Gud som total annorlunda och olik från 

oss människor, central i Kierkegaard teologiska uppfattning. Denna skillnad gör inte bara att 

vi inte kan förstå det gudomliga, det innebär också att Gud trots sin omnipotens inte kan 

relatera till oss. Därför blir Kristi upplevelser som människa avgörande för Guds förståelse 

och förhållande till oss människor. Likadant blir Jesus avgörande för mänsklighetens 

möjlighet till insyn och förbindelse med Gud. Inkarnationen fungerar som en bro för att skapa 

förståelse och kännedom om det mest rudimentära i det mänskliga livet för Gud, samtidigt 

som den öppnar en väg för mänskligheten direkt till Gud, något vi återkommer till i 

nästkommande avsnitt.  

 

4.2 Förändrade till efterföljelse 
Filosofiska smulor likväl som Övning i Kristendom tillskriver Kristus förhållandevis klassiska 

epitet, så som vägvisare, förmedlare, hjälpare och befriare etc. Rollerna besitter ett syfte att 

lösa oss från situationen som innebär att vi är hämmade inom oss själva, fasta och ofria från 

att bli det vi kan. Genom denna frigörelse förändras vi också succesivt som individer då vi 

möter Kristus. När Kristus uppenbaras för en människa får denne premissen till tro, men 

också möjlighet till en insikt och rannsakan över oss själva. Kierkegaard beskriver Kristus 

som den sannaste av människor, eftersom det gudomliga är i honom och det gudomliga är det 

sannaste. När vi får självinsikten av Kristus ser vi att vi inte är vad vi borde vara, eftersom vi 

har den sannaste människan framför oss. När den enskilde personen som sett sina brister ser 

Kristus, får individen en förebild hon borde följa enligt Kierkegaard. Vilket är möjligt 

eftersom människan blivit lösgjord från sin bundenhet och är därför fri forma sig efter en 

sådan förebild. Trots Kierkegaards filosofi, där han tillskriver människan stor kapacitet och 

möjlighet till egna val över sitt liv, ger han här prov på att hon är i behov av att få insikt, 

befrielse, hjälp och upplyftande av Gud. Bilden som ges av människan i relation till sin 

initierande kontakt med Kristus, hur hon var innan Gud uppenbarade sig är allt annat än fri. 

Friheten till och inom oss själva, vår egen autonomi får vi alltså först genom befrielsen av vårt 

inre genom Kristus, något som gör sig gällande i båda skrifterna enligt min förståelse av 

Kierkegaard. Likadant med sanningen och det osanna vi beskrevs som i Filosofiska smulor, 

det sanna beskrivs i Övning i Kristendom som Jesu liv. Därmed kan vi motverka vår osanning 

tack vare att vi kan följa livet som Kristus gestaltade så att vi kan bli sanna i oss själva genom 
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att ha honom som förebild. En problematisk aspekt i att ha Kristus som förebild i 

Kierkegaards teologi, är det faktum att Kristus dolde och var falsk mot sig själv. Kierkegaard 

betonar flera gånger att Jesus led för att han inte var innerlig mot sin egen identitet och dolde 

sitt gudomliga inre. Att individens mål är att bli sann och innerlig människa i sig, gör att 

förtryckandet av gudomligheten inte är det vi nödvändigtvis skall följa. Vårt mål ser vi i den 

människa som gestaltades för oss, som var fullkomlig genom sin gudomlighet. Till trots så 

kvarstår dilemmat att Kierkegaard vill att vi följer i mönstret av någon som utgav sig för att 

vara en annan än han verkligen var.96 

 

Min uppfattning av Kierkegaard är att människan genom Kristus får insikt i vad som är fullt 

mänskligt men även i viss mån i det fullkomligt andra från oss, i det gudomliga. Detta blir 

möjligt eftersom Kristus är både Gud och människa, precis som att Kristus verkade som en 

bro för Gud till mänskligheten så fungerar han också som en bro och en väg för människan att 

komma närmare Gud, det sanna och innerliga. Tillsammans med frigörandet av vårt inre blir 

insikten som jag ser det, central i Kierkegaards teologi om relationen mellan Gud, frälsningen 

och människan. Enligt Kierkegaard skapar denna uppenbarelse en individuell relation till det 

gudomliga och en vilja till förändring för att utvecklas som människa till ett självständigt, 

format och myndigt subjekt.  

 

Hur skall då individen utveckla sig utifrån denna vilja?  Som Kelly Dean Jolley mycket riktigt 

uttrycker det i sin artikel, innebär den subjektiva relationen till det gudomliga ett formande av 

jaget i form av ett sätt att leva som är att föredra enligt Kierkegaard.97 Detta sätt att leva 

menar Kierkegaard är i efterföljelse av Kristus, eftersom att han lär och förmedlar tron, samt 

är läran att leva efter. På så vis är Jesu liv och hela existens det vi skall lära av, både handling 

och utsaga. Ett sådant liv i efterföljelse kan upplevas problematiskt, eftersom Kristi liv ledde 

in i döden, så skulle kritikern kunna hävda att detta drivs till en dödskult. David J. Gouwens 

anser att Kierkegaard menar att vi kan vilja och försöka leva som Kristus, men att vi inte 

klarar detta, varpå vi måste förlita oss på tron. Genom denna tro vi får kraft att försöka agera i 

enlighet med Kristi liv pre mortem som ett mönster att följa, dock inte in i döden då detta var 

en del av frälsningshandlingen vilken ligger bortom människans förmåga.98 Jolley däremot 

                                                        
96 Detta uppmanar jag till att ägna en individuell eftertanke, då uppsatsens omfång tyvärr inte tillåter en bredare 
utläggning kring detta faktum.  
97 Jolley 2012, 93. 
98 Gouwens 1996, 127. 
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tolkar denna efterföljelse som en imitation i form av att den kristne är ”Kristuslik” – 

disponerad på rätt sätt genom tron. Jolley hänvisar till Paulus formulering om att ”Kristus bor 

i en”, det åsyftar inte ett enkelt efterapande, utan ett handlande i relation till Kristus i sitt liv 

och individens benägenhet utifrån denna.99 Filosofen Philip L. Quinn ger ytterligare tolkning 

där han ser Kierkegaards efterföljelse som ett imiterande av Jesu handlande. I detta skall den 

kristne vara beredd att lida och agera för andra, i enlighet med att Jesus led, verkade och 

verkar för oss.100 Quinn delar uppfattning med Gouwens om att vi är i behov av att få kraft 

från Gud för att leva i denna efterföljelse.101 Min tolkning av denna efterföljelse är att den är 

ett uttryck för tron och en del i att leva som sann människa. Jag anser att Jolleys tolkning om 

en Kristuslikhet i Kierkegaards efterföljelsetanke är välformulerad, där efterföljelsen i Paulus 

ord är att leva med Kristus i oss. Jag håller dock inte med om att detta skulle innebära att vi 

blir disponerade för att agera riktigt. Snarare delar jag uppfattningen med Quinn i det 

hänseendet Kierkegaard menar att det bland annat innebär att vara beredd att sätta någon 

annan framför sig själv. Kraften att leva i efterföljelsen, ser jag som gestaltad i tron på att 

Kristus var Gud och tilltron att frälsningens skett enligt Kierkegaard. Men främst förstår jag 

Kierkegaard som att efterföljelsen innebär en medvetenhet i vårt agerande, med 

självrannsakan och insikt i vad vi gör med reflektioner om detta var rätt eller inte. Utifrån 

medvetenheten söker vi att agera i enlighet med det som Kristus stod för och gestaltade i sitt 

liv.  

 

Som jag förstår Kierkegaard så är den avgörande frågan på hur vi förhåller oss till denna 

efterföljelse en fråga om tro eller inte. Vi kan antingen se Jesus som enbart människa, som 

förkunnade och handlade gott från vilken vi kan lära av men stanna där utan större 

inverkningar. Alternativt tror vi att Jesus var Gud och att det skedde en förändring för 

mänskligheten genom honom, där vi befriats och kan förändras. Tror personen är min 

uppfattning av Kierkegaard att det i så fall handlar om att tro på, ha en vilja till och våga den 

förändring inom oss människor skall möjliggjorts för oss av Guds befrielse. En tro på att vi 

människor genom Kristi frälsande handling får vår personliga frihet, vårt egna ansvar och 

möjlighet till utvecklande av våra jag från Gud. 

 

                                                        
99 Jolley 2012, 96. 
100 Quinn 1998, 374. 
101 Ibid.; Gouwens 1996, 128. 
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David J. Gouwens uttrycker en väldigt god tolkning enligt min mening, när han säger att 

frälsningen påbörjas hos Kristus men fullgörs i varje enskild människa.102 Fullgörandet av 

frälsningen blir till genom tro och efterföljelsen. Tron på Kristus som Gud och frälsningen 

genom honom i Kierkegaards åsikt, förstår jag som en vilja och tro på förändring av jaget och 

till kärlekens uttryck i världen. Att tron erbjuds oss, är Kierkegaard tydlig med i båda verken. 

Vi kan inte bestämma oss själva från intet till att börja tro på Gud. Precis som med kärleken 

och hjälpen sker förändringen samt givandet av tro på Guds initiativ, oavhängigt oss 

människor. Som jag förstår Kierkegaard menar han att när vi får erbjudandet är vi autonoma 

nog att välja att acceptera eller skjuta det ifrån oss. En autonomi vi fått genom frälsningen. 

Vilket gör att viljan till en inre förändring är ett aktivt val, för när vi accepterar tron accepterar 

vi också friheten tron och frälsningen ger, nämligen att utvecklas för att bli sanna i vårt inre 

och forma oss själva som människor. Kierkegaards accentuerande av att vi antingen tar anstöt 

eller hänger oss åt tron, visar i min mening tydligt att vi står vid ett vägval där vi får välja 

livshållning och inställning gentemot det gudomliga. Detta blir som tydligast enligt mig när 

Kierkegaard skriver ”trons slutsats inte är ett slut, utan ett beslut”.103 

 

Att tro och att genom denna leva i efterföljelse tolkar Gouwens som att Kierkegaard menar att 

genom arbeta över tid för att utveckla oss som personer, övar vi in en dygdig uppbyggnad, lär 

oss rätt handlande utifrån vår goda intention.104 Jag håller med Gouwens om att Kierkegaard 

menar att utifrån trons premisser utvecklas människan över tid, men förstår snarare 

Kierkegaard som att människan blir självmedveten, reflekterande och autonom till att fatta 

utifrån genom frälsningen, än att bli fria till att öva upp karaktärsdrag vilket Gouwens tycks 

mena. Som Jag förstår Kierkegaards teologi är frälsningen från Gud en gåva, men också en 

anmodan till arbete där människan får uppgiften och friheten att utifrån rannsakan av sig själv 

och omvärlden fatta beslut. Besluten tas i förhållande till oss själva, omvärlden och Gud men 

genom våra reflektioner kan vi välja hur vi påverkas och vad vi tar till oss. Vi kan inte 

resignera och flyta med i strukturer och normativt förmedlade idéer, utan måste hålla oss 

autonoma för att kunna rannsaka omvärlden som en självständig del av helheten och våga 

reagera när det felas. Frälsningen medför ansvaret att agera som jag tolkar Kierkegaard, samt 

att handla för den andre, där egenkärleken överges i kärleken till nästan.  

 

                                                        
102 Gouwens 1996, 179.  
103 Kierkegaard 1997, 133.  
104 Gouwens 1996, 94.  
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Jag uppfattar Kierkegaards syn på frälsning så är den precis som Paulus uttryckte ”redan nu 

men ännu inte”. Hos Kierkegaard tycks distinktionen mellan frälsningen som är verksam för 

oss i nuet och den kommande saliga, något skarpare. Den saliga frälsningen är väntande i det 

eviga och något vi inte kan greppa eller förklara, en frälsning som är helt hos Gud. i min 

tolkning av Kierkegaard blir Gud på detta sätt fortfarande transcendent och det totalt 

annorlunda. Samtidigt är Gud fullt närvarande och immanent i världen, tillgänglig för varje 

människa i varje tid genom att ha inkarnerats och är på så sätt närvarande i världen, 

förmedlandes frälsningen. I den aktivt närvarande frälsningen frigörs människan i sitt inre, 

blir autonom och fria till att välja livshållning med möjlighet till att uppfylla en potential inom 

oss själva för att bli våra innerliga jag. I den aktiva frälsningen har Kierkegaard uppfattningen 

att människan upprättas från en fallenhet som innebar ett begränsande av jaget. Upprättandet 

sker tillsammans med ett möjliggörande av ett fullbordande av individen. Detta utför vi 

genom självmedvetenhet och rannsakan av vem vi är och vad vi gör, där ansvaret över 

möjligheten läggs hos individen som själv måste våga och vilja förvalta denna. Detta får 

individen efter att den fått förutsättningarna till en sådan frihet av Gud genom Kristus. 
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Kapitel 5: Sammanfattning och slutsatser 
 
I detta kapitel sammanfattar jag det som redogjorts för i tidigare kapitel, samt redovisar 

resultatet för min undersökning utifrån min frågeställning: Om Kierkegaards filosofi är att 

människan är autonom, fri att välja och kapabel till att ta språnget för att utvecklas som 

person, varför menar Kierkegaard då att Gud behöver inkarneras för att frälsa 

mänskligheten?  

Samt mina tre underfrågor: I vilket syfte inkarneras Gud till människa, vilken roll har inkarnationen i 

människans frälsning, samt hur är relationen mellan människa, Gud och frälsningen, enligt Kierkegaard? 
 

5.1 Sammanfattning 
I Filosofiska smulor lyfte jag fram temana Kärlek, Lidandet och Förmedlande frigörare 

som centrala delar i verket för min undersökning. Här beskriver Kierkegaard hur Gud älskar 

människan, men att denna kärlek inte kan kommuniceras så att den blir förståelig. Gud blir 

därför människa för att skapa gemensamma erfarenheter, känslor och relateringspunkter. 

Sådana skapas bland annat genom lidandet Gud erfar genom sin inkarnation i Kristus, då Gud 

upplevt det värsta en människa kan uppleva på olika sätt i sitt liv. Gud led för att fullborda sitt 

kärlekshandlande gentemot människan för att få full förståelse i hur människan kan lida, 

fysiskt, psykiskt och främst själsligt genom att inte vara sitt sanna jag. På så sätt kan Gud av 

kärlek väcka människans självförståelse och egeninsikt över sitt oegentliga tillstånd, där hon 

inte är vad hon är ämnad till att vara utifrån Guds skapelse, genom att inkarneras. Kristus 

frigör oss från de bojor vi bundit oss själva i och ger oss genom väckandet av tron på Kristus 

som Gud, ger han genom befrielse och personlig medvetenhet samt egen rannsakan 

möjligheten till förändring. Vi befrias därmed till att bli autonoma, självständiga och 

ansvariga subjekt, som får uppdraget att skapa vårt jag, vilket vi får en vilja till att göra i med 

Kristus som förebild genom att han uppenbarat sig för oss, i Kierkegaard mening.  

 

I Övning i Kristendom fann jag temana Befriande hjälpare, Medlidande och Förändrare 

som delar för förståelsen av helheten i förhållande till mina frågeställningar. Kierkegaard 

skildrar hur Gud blir människa för att i kärlek hjälpa och lyfta människan ur sitt elände, sin 

ofrihet och möjliggöra en förändring. Denna hjälp riktar sig till alla människor oavsett tid och 

position för att föra tillbaka alla till Gud. Genom att befria oss från det som håller oss tillbaka 

och hjälpa oss upp från eländet väcks vi till en medvetenhet och insikt som möjliggör tron på 

hjälparen, Kristus som Gud samt möjligheten till förändring inom oss. För att förmedla 
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hjälpen och sympatin från Gud, inkarneras Gud för att förmedla denna bland människorna. 

Som människa erfar Gud människans utsatthet och lidande, fysiskt som själsligt. Detta för att 

visa för människan att Gud förstår hur hon har det, då Gud nu upplevt detsamma som 

människor i sin strängaste utsatthet gör. Även i detta verk fungerar lidandet som ett sätt för 

Gud att genom inkarnationen överbrygga den olikhet som råder mellan människan och Gud 

för att skapa ömsesidig insikt. Denna insikt är en del i möjliggörandet av förändringen som 

Kristus skapar hos människan till fria, autonoma och självmedvetna individer och som 

möjliggjorts genom hjälpen och väckandet av tron som Kristus ger. Förändringen anmodar en 

nyskapelse av oss som människor och vår värld, genom att vi är reflekterande och fria 

ansvarstagande individer som ett aktivt motmedel mot den sjukdom Kristus botat oss från. På 

så sätt kan vi skapa ett bättre jag och värld i efterföljelse av Kristus och i förhållande till Gud, 

enligt Kierkegaard.  

 

Syftet med att Gud inkarneras enlig Kierkegaard, är i traditionell teologisk tradition Guds 

kärlek för mänskligheten. Något mer säreget för Kierkegaard är att detta sker för att kärleken 

skall förmedlas och förstås mellan de olika entiteter som utgör Gud och människa. På så sätt 

skapas förståelse och insikt för Gud i vad det är att vara människa så att Gud kan relatera till 

detta. När Kristus genomlever fysiskt, psykiskt och själsligt lidande, får Gud full insikt och 

förståelse för mänskligt liv och kan relatera till detta. Genom inkarnationen upprättas 

därigenom en starkare relation mellan Gud och mänskligheten.  

 

Detta innebär att när människan ställs i enskilt förhållande till Kristus ser hon den fullkomliga 

människan. I detta möte väcks också en introspektion där hon blir medveten om var hon själv 

brister. Kristus väcker genom tron möjligheten till förändring där människan själv får ansvaret 

och valet till att bli bättre och sannare i sitt inre. Kristus verkar också som förebild till denna 

förändring, där hans liv är läran på ett sant liv som individen skall sträva efter att efterfölja 

enligt Kierkegaard. Det sker som jag förstår genom ständig självreflektion och val för att leva 

innerligare och verka för det goda i världen.  

 

5.2 Slutsatser 
Slutsatsen för denna undersökning blir därför att Gud inkarneras i flera syften enligt 

Kirkegaard. Detta grundas i Kärlek till människan, dels för att skapa relateringspunkter och 

förståelse genom överbryggandet mellan Gud och mänskligheten genom att Gud varit 

människa, men även för att väcka en medvetenhet och självrannsakan inom individen. Detta 



TLVK14  Jakob Signäs 
 

 37 

för att utav kärlek förändra, hjälpa och fria människan från sin egen bundenhet så att hon själv 

kan uppfylla sitt egna jag och ha autonomin över sig själv. Kristus verkar på så vis som 

väckare av vår medvetenhet, som kommunikationslänk mellan Gud och mänskligheten och 

upprättare av relationen där emellan. Kristus verkar också som förebild på hur en sann 

människa är och skall vara, till vilken subjektet borde försöka efterfölja i sina fria val i 

Kierkegaard mening. I min tolkning av Kierkegaard menar han att Gud måste inkarneras och 

frälsa mänskligheten för att fria människorna till att bli just autonoma, fria att välja och 

kapabla till att ta språnget för att utvecklas som personer, något vi blir genom frälsningen. 

Möjligheten att fullkomnas som subjekt och bli fullt innerliga och sanna, blir till genom att 

Kristus frälser oss och ger oss en förebild att leva efter.  
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Kapitel 6: Avslutande reflektioner 
 
Kierkegaards filosofiska och teologiska budskap som riktar sig mot individens formande 

utifrån den enskildes frihet är på många vis högaktuellt idag. I ett samhälle som i allt högre 

grad inriktar sig mot och anpassar sig efter individen, står den enskilde idag kanske mer i 

centrum än någonsin tidigare. Genom diverse funktioner, tjänster och applikationer går det att 

skräddarsy åtskilligt efter personliga behov, tycke och smak. En teologi och filosofi som 

riktar sig till den enskilde individen för formandet av jaget, i förhållande till den individuella 

upplevelsen och relationen till det gudomliga istället för det allmänt förmedlade, appellerar på 

många sätt till vår samtid. En sådan tendens kan till exempel ses i en slogan för ett universitet 

i Sverige,105 vilken lyder: ”Bli inte något, bli någon”. På flera håll i samtidens diskurs är det 

riktandet mot individen och formandet av subjektet som står i centrum. Varje människa skall 

uppnå ett självförverkligande genom kurser, självhjälps böcker eller annan hjälp utifrån. 

Denna typ av iver tror jag inte Kierkegaard skulle känna sig hemma i, trots sin egen betoning 

på utvecklandet och uppfyllandet av det individuella jaget. I en sådan samhällskontext tror jag 

att självreflektionen och den egna insikten i sig själv som Kierkegaard förespråkar, skulle vara 

nyttig i den nutida människans sökande efter sitt sanna, verkliga och meningsfulla jag.  

 

Även religiöst finns tendensen av en vändning mot det privata som varit i mångt och mycket 

gällande, där det finns en rådande föreställning om att traditionella institutionella utövningar 

tycks tappa mark. Samtidigt är den privata och individuella tron närvarande i personers liv, 

men tar inte nödvändigtvis kollektiva eller traditionella uttryck.106 I en kontext där 

privatreligiositeten tar större och fler uttryck blir en teologi och filosofi som Kierkegaards 

högaktuell, där det enskilda förhållande till det gudomliga framhävs. I en sådan diskurs menar 

jag att det blir än viktigare att inte glömma Kierkegaards framhävande av människan är 

beroendet av något/någon annan, i formandet av det individuella jaget. För Kierkegaard ett 

beroende främst av Gud och av frälsningen genom Kristus, för att bli fri till detta formande av 

sig själv. Oavsett religiös tro eller inte är beroendet av andra och den värld vi lever i en viktig 

faktor att framhäva, även i en filosofi som riktar sig till det enskilda subjektet då vi alltid 

kommer stå i relation till omvärlden. Vi lever i en tid då möjligheten till att isolera sig från 

                                                        
105 Beläget i en storstad i Skåne nära Lund. 
106 Ett exempel på detta ses i radioprogrammet Människor och Tro ”Tror på något men är inte religiös” på SR 
som sändes torsdag 12 okt 2017.I detta program diskuterar de att många tror på något och ger detta personliga 
uttryck, men känner sig inte hemma eller lockade av de klassiska institutionaliserade religiösa samfunden på 
flera håll i Europa.  
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samhället kanske är enklare än någonsin, vari en påminnelse om beroendet av andra enligt 

mig blir viktig. Trots vår individinriktade tid är vi inte avskärmade från världen, vi står i 

relation till det runt omkring oss och av Kierkegaard får vi uppmaningen att verka i den värld 

vi lever i.  

 

En problematisk aspekt utifrån Kierkegaards teologi i dagens mångkulturella och pluralistiska 

värld, är den människosynen som kan komma till uttryck utifrån uppfattningen att det är 

endast den kristne som kan bli sann och fullkomnad människa genom mötet med Kristus. 

Detta kan medföra en nedvärderande syn på människor av andra livsåskådningar. Ett sådant 

synsätt skulle enligt mig vara en feltolkning av Kierkegaard, då Kierkegaard menar att tron 

inte kan vara kulturellt förmedlad, utan uppenbarelsen måste ske hos och i varje enskild 

individ. Om uppenbarelsen sker hos individen själv och trons väcks inom denne av Gud, blir 

det omöjligt att utifrån avgöra vem som är sann och innerlig människa eller inte. I och med att 

individen kan forma sig själv genom den individuella relationen till Gud enligt Kierkegaard, 

är det inte möjligt och inte heller någon annans angelägenhet att avgöra. Kierkegaards 

betoning på att det handlar om tro på det vi inte kan veta, innebär enligt mig att det kristna 

uttrycket är ett val av uttryck för den religiösa upplevelsen. I detta uttryck tillskriver individen 

sig till tron på att Kristus var Gud och frälste mänskligheten. Kierkegaard tror som kristen att 

detta är det rätta, men säger själv att vi inte empiriskt kan veta om det gudomliga, därför 

handlar det om att tro. En sådan hållning menar jag leder till att den troende kan propagera för 

sin hållning, anse att den själv har rätt, men är inte i position att döma ut den andres 

ståndpunkt då det handlar om tro. En sådan inställning kan med goda intentioner öppna för en 

lukrativ dialog med andra traditioner och religioner. Jag anser att Kierkegaard som kristen 

menar i sin filosofi, är att det är vägen han tror är rätt för människan för att bli en fullkomlig, 

sann och innerlig människa. 

 

Frälsningen som Kierkegaard förordar av människan innebär inte bara ett frigörande för 

mänskligheten och människan. Frälsningen som når människan är även en befrielse inom 

individen själv. Ett lösgörande för personen att vara ett fristående subjekt, ansvarig för sig 

själv och sin egen identitet. I sin positiva form ser en sådan filosofi till människan, inte till 

personens funktion, status, roll, kön etc. utan till individen som får friheten att bli sig själv 

fullt ut. En sådan frihet åsyftar inte till en besinningslös egocentrism, utan lägger ett viktigt 

ansvar på individen över den själv och dennas agerande enligt mig. Personen kan inte 

lättvindigt skylla på strukturer, grupptryck eller omgärdande faktorer för sitt handlande. Som 
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ett fristående subjekt måste varje person ansvara för sig själv oss i sitt eget agerande. Ansvaret 

är inte endast betungande då det öppnar för individens kreativitet, men det kan också få 

betydande konsekvenser i ett konstruktivt omformande där destruktiva föreställningar och 

strukturer förändras underifrån. Ett sådant förhållningssätt fodrar till aktivt agerande mot det 

som är destruktivt och ofruktsamt i vår samtida omvärld. Liknande Kierkegaards syn på att 

tron inte normativt kan förmedlas vidare, utan något varje person måste reagera på och 

rannsaka sig själv kring, finns det i ett sådant resonemang värdefulla komponenterna att 

betänka i varje individs omvärld. Utifrån Kierkegaards beskrivning hur Jesus raserar det 

destruktiva för att förändra oss och vår värld, bör det ansvariga och reflekterande subjektet i 

Kristi efterföljelse göra det samma med destruktiva eller nedtryckande normer, förhållanden, 

strukturer och maktordningar när vi upplever att detta inte är sant mot vår övertygelse. Hur en 

sådan uppmaning kan givetvis tolkas olika, men jag anser att det klart finns fog för det starka 

ställningstagandet till exempel Bonhoeffer gjorde utifrån sin syn på efterföljelsen. Precis som 

vi inte skall ta efter det som förmedlas till oss normativt i form av tro, skall vi inte heller göra 

detta med samhället. Istället skall den enskilde individen aktivt fungera som ett motmedel mot 

den sjukdomen i oss själva men också i samhället som vi botas från av Kristus enligt 

Kierkegaard. När Kierkegaard beskriver hur individen lider i sin efterföljelse, är detta för att 

personen lever i en ständig kamp för att göra världen bättre utifrån efter Kristi modell, i den 

medvetenhet vi fått som gör att vi ser där Guds kärlek gör sig gällande. Kierkegaard ger på så 

sätt en uppmaning i sin teologi att verka för den andre utifrån den frihet och reflektion över 

det individuella jaget och egna agerandet vi fått genom frälsningen, som gör att vi kan sprida 

kärleken genom vårt egna formande och ansvar över jaget i förhållande till vad som upplevs 

rätt och innerligt eller ej.  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



TLVK14  Jakob Signäs 
 

 41 

Litteratur 
 

Come, Arnold B. 1997. Kierkegaard as theologian: recovering myself. Montreal: McGill- 
Queen’s University press.  
 
Deuser, Herman. 1998. ”Religious dialectics and Christology” i The Cambridge companion to 
Kierkegaard. Red. Alastair Hannay och Gordon D. Marino. 376-396. Cambridge: Cambridge 
University press.  
 
Ford, David F. 2015. ”Introduction” i The modern theologians. Red. David F. Ford med 
Rachel Muers. 3e uppl. Malden, MA: Blackwell.  
 
Fritzson, Ulrica. 2017. ”Jag kunde åtminstone berätta dödade henne”. Diss. Lunds 
universitet.  
 
Gouwens, David J. 1996. Kierkegaard as religious thinker. Cambridge: Cambridge university 
press. 
 
Jolley, Kelly Dean. 2012. ”Kierkegaard’s Climacus on discipleship and the incarnation”. New 
Blackfriars 93 .84-98. 
 
Jonsson, Ulf. 2008. Med tanke på Gud. Skellefteå: Artos & Norma. Urspr. Utg. 2004. 
 
Kierkegaard, Søren. 1997. Filosofiska smulor. Övers Thomas Andersson & Stefan Borg. 
Guldsmedshyttan: Nimrod. 
 
Kierkegaard Søren. 1939. Övningar i Kristendom. övers Henrik Hägglund. Stockhoml: SvKy 
Diakonistyrelses bokförlag 
 
Kristensson Uggla, Bengt. 2012. Slaget om verkligheten: filosofi, omvärldsanalys, tolkning. 
Höör: Symposion. Urspr. utg. 2002.  
 
Law, David R. 2013. Kierkegaard’s kenotic Christology. Oxford: Oxford University press.  
 
Martens, Paul. Henry. & C. Stephen Evans, red. 2016. Kierkegaard and Christian Faith. 
Waco: Baylor University Press. 
  
Moltmann, Jürgen. 1972. Die Gekreuzigte Gott. München: Chr. Kaiser Verlag. 
 
Poole, Roger. 1998. ”The unknown Kierkegaard: Twentieth century receptions” i The 
Cambridge companion to Kierkegaard. Red. Alastair Hannay och Gordon D. Marino. 48–75. 
Cambridge: Cambridge University press.  
 



TLVK14  Jakob Signäs 
 

 42 

Sigurdsson, Ola & Jayne Svenungsson.2006. ”En gåtfull spegelbild: introduktion till 
postmodern teologi” i Postmodern teologi: en introduktion, red. Ola Sigurdsson & Jayne 
Svenungsson. 7- 44 Stockholm: Verbum förlag. 
 
Thulstrup, Niels. ”Inledning” i Filosofiska smulor. Övers Thomas Andersson & Stefan Borg. 
1997. Guldsmedshyttan: Nimrod. 
 
Quinn, Philip L. 1998. ”Kierkegaard’s Christian etichs” i The Cambridge companion to 
Kierkegaard. Red. Alastair Hannay och Gordon D. Marino. 349-375. Cambridge: Cambridge 
University press.  
 
 
Elektroniska källor: 
Nationalencyklopedin, Existentialism. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/existentialism (hämtad 2018-02-27) 
 
Nationalencyklopedin, Sören Kierkegaard. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/soren-kierkegaard (hämtad 2018-04-05) 
 
Søren Kierkegaard forskningscenteret 
http://teol.ku.dk/skc/om_centeret/ (hämtad 2018-03-21) 
 


