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Sammanfattning: Denna uppsats är huvudsakligen en diskussion av Augustinus försök att 
förena tesen att människan har en fri vilja med sin predestinationslära. Enligt de definitioner 
av �determinism� och �fri vilja� som föreslås i uppsatsen, utesluter predestinationens 
förhandenvarande möjligheten för människan att ha en fri vilja. Augustinus utgångspunkt i 
tron och hans antaganden om Guds och människans egenskaper, gör det omöjligt för honom 
att acceptera en sådan slutsats. Det samtidiga föreliggandet av predestinationen och den fria 
viljan utgör en betydelsefull komponent i hans syn på människans relation till Gud. Uppsatsen 
undersöker hur Augustinus resonemang i De Libero Arbitrio (Om den Fria Viljan) står sig 
mot en nutida kritik, för att i förlängningen söka påvisa varför hans antagande att människan 
har fri vilja inte är förenligt med hans samtidiga antagande att Gud har predestinerat alla 
händelser i världen. 
 
Abstract: This paper is mainly a discussion of Augustine�s combination of the idea that 
human beings have a free will with his doctrine of predestination. According to the definitions 
of �determinism� and �free will� suggested in this paper, the actuality of predestination 
excludes the possibility of human free will. Since Augustine takes starting-point in his belief 
in God and his assumptions about the attributes of God and human beings, such a conclusion 
is impossible for him. The actuality of both predestination and human free will is an important 
feature of his view of  the relationship between human beings and God. This paper 
investigates how Augustine�s line of argument in De Libero Arbitrio (On Free Choice of the 
Will)  manages to hold against a modern criticism. The primary aim is to show why 
Augustine�s assumption that human beings have free will is inconsistent with his assumption 
that God has predestined all events of the world. 
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1. Inledning 
 
 
1.1 Introduktion 
Frågan om människans fria vilja och dess eventuella förenlighet med determinism är en av 
filosofins mest omdebatterade. Hume har en gång utnämt frågan  �the most contentious 
question of metaphysics, the most contentious science�1. Trots den flitiga debatt som har 
pågått under en lång tid, och fortfarande pågår, saknar debattörerna fullständig enighet på 
flera av områdets väsentliga punkter. Frågan är lika aktuell och angelägen idag som för 1600 
år sedan, när Augustinus verkade. 
 
Problemet att skapa enighet i frågan om människans fria vilja och determinismen verkar i 
många avseenden bottna i oenighet gällande definitionen av begreppen �fri� 2 och �frihet� 
generellt och �fri vilja� mer specifikt, såväl som gällande �determinism�, vilket utan 
ytterligare preciseringar ter sig vara ett vagt och näst intill innehållslöst begrepp. Det är sällan 
möjligt att isolera ett filosofiskt problem från den tidsålder i vilken det diskuteras3. Såväl 
sättet att formulera olika frågor som de möjliga svaren på dem påverkas av de i tiden 
accepterade sanningarna om Gud, människan och världen. Även inställningar till frågan om 
människans fria vilja har påverkats av de i tiden vedertagna tolkningarna och rönen inom 
andra områden än filosofin, varför olika inställningar till den och definitionerna av dess 
centrala begrepp har haft omväxlande större eller mindre anhängarskaror. Genom historien 
har inställningarna till frågorna om människans fria vilja och determinismen växlat i 
anknytning till de aktuella vetenskapliga rönen såväl som de rådande religiösa tolkningarna 
och attityderna. Det verkar kunna urskiljas en genomgående, men inte på något sätt 
allmängiltig, tendens att från kristet håll vilja försvara predestinationens förenlighet med fri 
vilja. Från annat håll har den tesen och dess implikationer ofta ifrågasatts, ofta på grundval av 
en övertygelse om den fria viljans omöjliga förening med stark determinism4. Vetenskapen 
har anförts som bevis både för att världen är ett slutet kausalt system och för att det finns en 
inneboende slumpmässighet i världen. Det står enligt min mening bortom allt tvivel att ämnet 
lämnar utrymme för ytterligare undersökningar som tar till uppgift att klargöra skillnader och 
likheter mellan de olika positionerna såväl som att undersöka deras relativa för- och 
nackdelar. 
 
I uppsatsen tar jag upp två perspektiv på frågan om determinismens förenlighet med 
människans fria vilja; mitt eget och Augustinus perspektiv. Min position i debatten 
representerar en i 2000-talets filosofiska och vetenskapliga placering aktuell ståndpunkt och 
kommer att presenteras i anslutning till den systematiska genomgång av de involverade 
begreppen jag avser erbjuda. Till följd av dess målsättning, kommer diskussionen att vara 
förhållandevis allmän och teoretisk till sin karaktär. Således är det inte min målsättning att 
söka besvara frågorna huruvida människan faktiskt har en fri vilja och huruvida 
determinismen är sann. Augustinus position skapas snarare med utgångspunkt i religionen och 
det tankesystem som i hans samtid var för handen. Augustinus målsättning för sitt 
behandlande av frågan som att presentera en bild av människans fria vilja och determinismen 

                                                
1 Strawson, Galen. �Free will�. I E. Craig (ed.), Routledge Encyclopedia of Philosophy. Routledge: London. 10/11 2005. 
http://www.rep.routledge.com.lt.ltag.bibl.liu.se/article/V014SECT1 
2 Strawson noterar att det finns mer än 200 betydelser av begreppet �fri�. 
3 För en utförligare diskussion om hur teorier i allmänhet och specifika vetenskapliga resultat förhåller sig till sin 
vetenskapliga och kulturella samtid, se Johansson, Lars-Göran. Introduktion till Vetenskapsteorin. Thales: Stockholm 2003. 
4 Stark och svag skall förstås som precisering av det överordnade begreppet �determinism�. Predestination kommer i 
uppsatsen att förstås som en variant av stark determinism. Vi kommer senare även att se hur predestination relaterar till stark 
determinism. 
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som överensstämmande med hans syn på Gud. När Augustinus diskuterar frågan riktar han 
således i första hand in sig på att försvara Gud. 
 
Uppsatsen skrivs med en övertygelse att de båda synsätten influerats av medvetna, uttalade 
och reflekterade såväl som outtalade, omedvetna och oreflekterade uppfattningar på det 
filosofiska såväl som på andra områden. Jag har för avsikt att iaktta hur dessa uppfattningar 
påverkar det sätt på vilket man diskuterar frågan om människans fria vilja och determinismen. 
Med andra ord skriver jag uppsatsen under förvissningen att det är omöjligt att helt frigöra sig 
från sin historiska, kulturella och filosofiska inplacering. Därmed menar jag dock inte att det 
är en alltigenom orimlig målsättning att finna klarhet i denna och dylika filosofiska frågor. Ej 
heller menar jag att de föreliggande skillnaderna mellan mina och Augustinus utgångspunkter 
resulterar i att en jämförelse av de båda är ogenomförbar. Hade jag antagit att det är omöjligt, 
hade jag i och med det accepterat en relativistisk slutsats, vilket jag inte vill betrakta som ett 
lämpligt alternativ. Samtidigt som jag alltså anser det vara möjligt att utföra en värderande 
analys av Augustinus ståndpunkter och resonemang utifrån de nutida filosofiska metoderna, 
vill jag poängtera att det inte är min avsikt att förebrå Augustinus för att ta utgångspunkt i och 
godta de uppfattningar och teorier som i hans samtid var allmänt filosofiskt accepterade. 
  
Augustinus har ofta pekats ut som den förste att formulera frågan om den fria viljans 
förenlighet med determinismen. Av den anledningen anser jag hans ståndpunkt vara högst 
intressant i en uppsats i ämnet fri vilja, där det finns ett intresse att illustrera de olika sätten att 
formulera och besvara frågan och att samtidigt erbjuda ett historiskt perspektiv. Oberoende av 
huruvida man anser det vara rättfärdigat att välja Augustinus, snarare än någon annan filosof, 
som talesman för en kristen ståndpunkt torde det vara ovedersägligt att den lösning han 
erbjuder motiveras på religiösa grunder. Såvida valet av Augustinus förargar kan det kanske 
vara till lättnad att uppsatsens målsättning, varken i resonemangen eller i slutsatserna, inte är 
att omfatta hela den kristna läran. De resonemang som uppsatsen beskriver och argumenterar 
mot är uteslutande Augustinus. Jag kommer inte att, utifrån vad jag förstår som Augustinus 
position, dra några generella slutsatser rörande kristendomens svar på frågan. Ej heller 
kommer jag att dra slutsatser gällande Augustinus och hans ståndpunkter utifrån mina 
eventuella uppfattningar om vad som utgör allmänna kristna ståndpunkter. Däremot ser jag 
inga problem att kommentera de eventuella punkter på vilka jag anser Augustinus uppfattning 
skilja sig från det jag förstår som en rimlig kristen uppfattning av idag, eller tvärt om. 
 
De Libero Arbitrio (Om den Fria Viljan), som utgör uppsatsens huvudsakliga källa till 
Augustinus tankar, skrevs i en tid då den filosofiska utgångspunkten i religionens sanning 
knappast kan ha betraktats som särskilt problematisk. I dag framstår Augustinus 
grundläggande antaganden inte i samma utsträckning som självklara och verkar kunna utsättas 
för ansenlig filosofisk kritik. Detta är en av de större anledningarna till att det är intressant att 
studera på vilket sätt och i vilken utsträckning Augustinus grundantaganden påverkar hans 
svar på frågan om människans fria vilja. Är tron på en evigt allgod och allsmäktig Gud 
nödvändig för ett accepterande av Augustinus svar, eller kan det försvaras med hjälp av andra 
filosofiska utgångspunkter? 
 
I uppsatsen presenteras många men långt ifrån alla svårigheter som omgärdar definierandet 
och förenandet av fri vilja och determinism. Mot en bakgrund av dessa, kan en misstro 
beträffande möjligheten att någonsin finna ett tillfredsställande svar på frågan, kännas 
synnerligen befogad. Samtidigt det finnas de som menar sig redan ha nått svaret via religionen 
eller sin tro på vetenskapen. Jag vill påpeka att nedanstående uppsats skrivs i frånvaro av båda 
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dessa övertygelser, och snarare med en förvissning om att en filosofiskt såväl som intuitivt 
tilltalande slutsats åtminstone är möjlig att nå.  
 
 
1.2 Syfte 
Följande sidor syftar, vilket antyds i introduktionen, inte till att slutgiltigt ge ett nekande eller 
jakande svar på frågan huruvida människans fria vilja kan förenas med determinism. 
Uppsatsens huvudsakliga ambition är att erbjuda en värderande jämförelse mellan två skilda 
svar på frågan om den fria viljan. Således består uppsatsens åliggande i beskrivandet och 
jämförandet av ett intuitivt tilltalande, i samtiden filosofiskt godtaget förhållningssätt till 
frågan om den fria viljan och det svar på frågan Augustinus erbjuder.  
 
Generellt är uppsatsen syfte således att via jämförandet av de båda delarna undersöka hur väl 
Augustinus står sig mot en nutida kritik av hans resonemang. Med �nutida� avses5 i själva 
verket en kritik som tillåter ett ifrågasättande av den absoluta självklarhet Augustinus antar 
vara förbunden med sin egen utgångspunkt. Det svar jag ger på frågan huruvida människans 
fria vilja är förenlig med determinism kommer, i linje med konventionell nutida filosofisk 
doktrin, att sakna de bakomliggande grundantaganden om Guds nödvändiga existens och 
självklara egenskaper som återfinns i Augustinus svarsformuleringar. Således påträffas i den 
filosofiska verksamhetens utgångspunkter den största skillnaden mellan Augustinus och vad 
jag uppfattar vara den nutida inställningen. De teser Augustinus driver och de övergripande 
målsättningar han ser för sin verksamhet skiljer sig från de som vanligtvis förekommer i 
nutida filosofisk debatt. Generellt verkar dagens filosofiska diskussioner kring religiösa 
föreställningar och teser ha som målsättning att vederlägga dem snarare än att leda dem i 
bevis. Detta till trots, kommer uppsatsen att påvisa vissa gemensamma ståndpunkter inom de 
båda tankesätten, vilket kommer att ha en positiv effekt på undersökandet och värderandet av 
Augustinus resonemang.  
 
Mer specifikt kan uppsatsens syfte beskrivas som att via min föreslagna definition av fri 
vilja6, peka på fördelar och brister i Augustinus sätt att försvara sin tes att människans fria 
vilja är förenlig med determinism. Det övergripande målet är att visa varför Augustinus 
antagande att människan har fri vilja inte är förenligt med hans samtidiga antagande att Gud 
faktiskt predestinerat alla händelser. Enligt de definitioner av determinism och fri vilja jag 
förespråkar, har som konsekvens att predestinationens faktiska förhandenvarande utesluter 
möjligheten för människan att ha en fri vilja. Jag vill visa att samma relation kan antas gälla 
även för de betydelser Augustinus tillskriver begreppen. Således kommer jag även att söka 
påvisa en problematik i förenandet av Augustinus resonemang kring fri vilja med hans 
beskrivning av predestinationsläran. 
  
Man kan beskriva uppsatsen som innefattande ett antal delmål. Eftersom dessa formuleras 
med utgångspunkt i uppsatsens huvudtes, menar jag att de är nödvändiga komponenter i 
argumenterandet för min huvudsakliga tes, och därmed inte skall betraktas som separerade 
från uppsatsens huvudsakliga målsättning. Syftet med formulerandet av delmålen är främst att 
göra uppsatsens arbete mer överskådligt och att tydliggöra den metod som kommer att 
användas. 

                                                
5 Förutom vad som tidigare antytts; dagens dominerande vetenskapliga och filosofiska teorier som fastställer mina 
tankemässiga utgångspunkter, möjligheter och begränsningar. 
6 Vilken alltså kommer att skilja sig från den Augustinus ansluter sig till. 
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Uppsatsens första delmål är att beskriva den fria viljans problem och att skapa en i 
sammanhanget användbar uppsättning begrepp7. Genom att klargöra innebörden av begreppen 
�determinism� och �fri vilja�, har jag för avsikt att fastställa såväl godtagbara som 
användbara definitioner och specificeringar av de båda. Begreppens olika komponenter 
kommer att beskrivas via en analys av de olika tolkningsförslag som erbjuds från filosofiskt 
håll, såväl som via en redogörande kommentar till de eventuella inställningar vetenskapen kan 
anses ha till frågan om determinismens och den fria viljans sanning.  
   
Jag har för avsikt att presentera en tolkning av begreppet �fri vilja� som stämmer överens med 
de i nutiden hävdvunna och i filosofiska debatter gångbara tolkningarna såväl som med vad 
jag förstår vara en vanligt förekommande intuition om den fria viljan. Den tolkning jag 
ansluter mig till håller människans fria vilja oförenlig med stark determinism såsom 
predestination eller total kausal determinism men förenlig med svag determinism i form av 
individuella planer, moralisk "karaktär", arvsanlag, uppfostran och annat som kan tänkas 
påverka och begränsa möjligheterna för agentens handlingsfrihet. Mitt ställningstagande 
relaterar således, vilket antyddes i introduktionen, till den historiska och kulturella samtid jag 
finner mig inordnad i. Såväl min förståelse av de problem som uppstår då Augustinus 
kombinerar människans fria vilja med predestination, som den alternativa syn jag erbjuder, 
kommer oundvikligen att formuleras i enlighet med vad som generellt uppfattas som 
godtagbart i en filosofisk debatt av idag. Ståndpunkten jag förespråkar kommer att tydliggöras 
genom en beskrivning av dess relation till de i nutiden förekommande inställningarna till fri 
vilja och determinism. Därmed kan min position med rätta sägas vara konstruerad uteslutande 
med filosofisk utgångspunkt i dessa.  
 
Ett andra delmål i uppsatsen består i att beskriva Augustinus syn på fri vilja och 
predestination. Urskiljandet av Augustinus definitioner av de båda begreppen kommer att 
påvisa skillnader och likheter mellan hans ståndpunkt och den jag förespråkar. Enligt min 
uppfattning är predestinationen och människans fria vilja ömsesidigt uteslutande; antagandet 
att den ena är för handen innebär antagandet att den andra är falsk. Det är inte säkert att 
Augustinus position kan formuleras på exakt samma sätt men han verkar åtminstone mena att 
stark determinism omöjliggör fri vilja, vilket enligt min mening är en tillräckligt för att vi i 
sammanhanget skall kunna sägas ha samma grundläggande inställning. Dock vill Augustinus, 
till följd av sin utgångspunkt i tron och syn på relationen mellan människan och Gud, inte 
acceptera slutsatsen att antingen predestinationen eller den fria viljan måste vara falsk. 
Föreliggandet av både predestinationen och den fria viljan utgör en betydelsefull komponent i 
Augustinus syn på människans relation till Gud, varför han formulerar ett resonemang enligt 
vilket han anser sig rädda både människans fria vilja och predestinationen. Uppsatsen kommer 
att beskriva och granska detta resonemang med avsikt att i förlängningen visa det vara 
ohållbart. Den huvudsakliga anledningen till att förkasta resonemanget ifråga, kommer att 
vara att dess enda bedrift tycks vara ett ytterligare bekräftande av att det förutbestämda är 
förutbestämt och att människan saknar fri vilja. 
 
Förutom att visa hur Augustinus beskriver fri vilja och determinism och menar att de är 
förenliga, kommer min uppmärksamhet i huvudsak att riktas mot den syn på människan och 
Gud dessa formuleringar förutsätter. Det kommer visa sig vara svårt att förena den 
människosyn Augustinus vill ge i sitt samtal om fri vilja och predestination med den syn hans 
tankar om ondskan och nåden föranleder. En av de huvudsakliga frågorna som i 
sammanhanget låter sig formuleras är hur människan via sin fria vilja kan orsaka all ondska 
                                                
7 Definitionerna kommer alltså i första hand att formuleras instrumentellt för att passa sammanhanget snarare än som lexikala 
återgivningar av begreppens allmänna innebörder. 



 11

på jorden samtidigt som alla händelser, inklusive allt mänskligt agerande, sker på det sätt Gud 
förutbestämt? Genom en analys av resonemangen i De Libero Arbitrio kommer jag att söka 
påvisa den problematik jag anser vara förbunden med Augustinus position i frågan om 
människans fria vilja och predestinationen. I klarspråk kommer jag att försöka visa att hans 
definitioner av de båda begreppen, i likhet med de jag förespråkar, inte är förenliga med 
sanningen i tesen att de båda är för handen.  
 
Uppsatsens tredje och sista delmål är att jämföra de båda ståndpunkterna och definitionerna 
av �determinism� och �fri vilja�. I mitt resonemang antar jag att den fria viljan är oförenlig 
med stark determinism och att vissa formuleringar av predestinationen är varianter av stark 
determinism, varför jag sluter mig till att sanningen i dessa formuleringar av predestinationen 
såväl som sanningen i den starka determinismen omöjliggör människans fria vilja. Jag förstår 
den predestinationslära Augustinus beskriver som en variant av stark determinism. Samtidigt 
förstår jag Augustinus syn på fri vilja som innefattande antagandet att fri vilja är oförenlig 
med stark determinism. Eftersom Augustinus ändå sluter sig till att hans predestinationslära är 
förenlig med människans fria vilja, bedömer jag hans position ohållbar.  
 
I ljuset av att jag i mitt resonemang vill dra en slutsats om fri vilja som står i strid med den 
Augustinus vill dra, skulle uppsatsen kanske kunna beskrivas som en uppgörelse mellan 
Augustinus ståndpunkt; fri vilja är förenlig med stark determinism, och den jag förespråkar; 
stark determinism omöjliggör fri vilja. Jag anser dock den mer återhållsamma beskrivningen 
av uppsatsen som en jämförelse mellan min och Augustinus syn på fri vilja och determinism, 
vara mer rättvisande.  
 
Uppsatsens målsättning är, i klarspråk, att visa: (a) varför antagandet �människans fria vilja 
är förenlig med predestination� är problematiskt och att (b) problemet i antagandet gäller 
oavsett om man tar utgångspunkt i min eller Augustinus syn på fri vilja och predestination.  
 
Om man föredrar att beskriva uppsatsens syfte som argumenterandet för en tes, kan tesen 
formuleras �Augustinus predestinationslära är oförenlig med människans fria vilja� eller 
�Augustinus lyckas inte visa att predestinationen kan förenas med fri vilja�. 
 
 
1.3 Disposition 
I uppsatsen har jag för avsikt att systematiskt arbeta mig från ett allmänt gestaltande av den 
fria viljans problem och determinism till en diskussion som berör Augustinus syn på fri vilja 
mer specifikt. För att göra detta på ett tydligt sätt, delar jag in uppsatsen i fyra kapitel. Här 
nedan ger jag en kort presentation av de olika kapitlen och deras respektive mål.  
  
Kapitlet Fri vilja och determinism är systematiskt till sin karaktär. Förutom gestaltandet av 
huvuddragen i den fria viljans problem, är målsättningen med kapitlet ifråga att presentera 
och argumentera för en variant av kompabilitism; ståndpunkten att den fria viljan är förenlig 
med svag determinism och �tillfälliga begränsningar�8 men oförenlig med den starka 
determinism jag anser alltomfattande kausal determinismen och predestinationens flesta 
formuleringar utgöra exempel på. Jag ansluter mig till �kompabilitismen� i den utsträckning 
den betecknar ståndpunkten att det finns determinism som är sådan att den är förenlig med 
människans fria vilja. I kapitlet presenteras dock en förekommande variant av kompabilitism 
jag tar avstånd från; ståndpunkten att fri vilja innebär frihet från fysiska och psykiska 

                                                
8 Som enligt min mening varken utgör exempel på stark eller svag determinism. 
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begränsningar och att människans fria vilja av den anledningen är förenlig med stark 
determinism. Jag kommer främst att motivera mitt ställningstagande med att jag anser det 
utgöra den bästa speglingen av min egen och vad jag antar vara många andras övertänkta 
intuition om stark respektive svag determinism samt människans fria vilja9. Jag har tidigare 
påpekat att det ställningstagande jag ansluter mig till tar utgångspunkt i nutida accepterade 
filosofiska ståndpunkter. I sammanhanget förekommer dock en mängd teser, inställningar och 
idéer av vilka bara ett fåtal stämmer överens med den position jag ansluter mig till. Jag anser 
det därför vara intressant att skildra de vanligast förekommande positionerna och beskriva 
deras relation till den jag företräder. Sålunda erhålls en distinktion av min position såväl som 
en allmän genomgång av de svar som erbjudits frågan om människans fria vilja.  
 
I uppsatsens tredje kapitel; Om Augustinus � en biografisk skiss, ges en kort sammanfattning 
av huvuddragen i Augustinus liv och verksamhet med avsikten att erbjuda en ökad förståelse 
för hans religiösa, filosofiska och historiska placering. En viss del av den problematik som 
formulerats i samband med ett sådant projekt kommer att omnämnas, men skall inte betraktas 
som avsnittets huvudsakliga syfte. Genom att visa hur Augustinus idé om fri vilja motiveras 
och hänger samman med de resterande delarna av hans teori, erbjuder kapitlet ifråga en 
förståelsemässig grund för uppsatsens kommande kapitel. Vissa delar av Augustinus filosofi, 
exempelvis de som behandlar tiden, staten och treenigheten kommer att utelämnas i texten. 
Andra delar beröras högst ytligt. Denna fåordighet skall inte tolkas som ett nedvärderande av 
de drabbade delarna, då urvalet till texten baserats på delarnas relativa betydelse för vårt 
huvudsakliga intresse; Augustinus teori om människans fria vilja. 
 
Augustinus om ondska och fri vilja syftar till att beskriva och problematisera det resonemang 
Augustinus för i De Libero Arbitrio, där hans huvudsakliga målsättning är att genom en 
argumentation bevisa att Gud är fråntagen ansvar för den ondska som förekommer i världen. 
Kapitlet kommer att söka belysa hur Augustinus stöttar sin slutsats på antaganden om 
ondskans och den fria viljans natur generellt och slutsatser om människans relation till Gud 
och om hennes förmåga att utföra goda och onda handlingar mer specifikt. Augustinus vill 
bland annat visa att det följer ur Guds godhet och rättvisa att människan utför onda handlingar 
frivilligt och att bara kan Gud orsaka gott. Augustinus tar genom hela sitt resonemang 
huvudsaklig utgångspunkt i antaganden om Gud och Guds egenskaper. Augustinus finner stöd 
för sina antaganden i Bibeln, vilken han betraktar som obestridligt och därför oemotsägligt 
sann. På grund av detta, sluter han sig till att de slutsatser om människans egenskaper och 
relation till Gud han drar ur sina antaganden, inte heller kan ifrågasättas. 
 
Det avslutande kapitlet syftar till att sammanfatta uppsatsens innehåll såväl som att redogöra 
för de mest väsentliga delarna i min kritik av Augustinus antaganden att predestinationen är 
förenlig med människans fria vilja. Således pekar jag i det ifrågavarande kapitlet ut de 
svårigheter i Augustinus position som spelat en avgörande roll för min inställning till den. Jag 
kommer att tydliggöra hur jag anser mig ha genomfört uppsatsens syfte; att påvisa hur de 
brister som föreligger i Augustinus resonemang är stora nog att i det närmsta dementera den 
lösning på problemet i att förena fri vilja med predestination han erbjuder. 

                                                
9 Jag ämnar alltså formulera ställningstagandet på ett sätt som förutom att tydliggöra dess komponenters inbördes koherens 
visar att den inte skall ses som en ad hoc-hypotes skräddarsydd för syftet att förkasta predestinationsläran. 
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1.4 Om källor 
Bland de verk Augustinus producerade under sin levnad, framstår (Om Gudsstaten) och 
Confessiones (Bekännelser) som långt mer omtalade än De Libero Arbitrio (Om den Fria 
Viljan), vilken utgör uppsatsens huvudkälla. Dock är det min mening att De Libero Arbitrio, 
även om den traditionellt har betraktats som mindre betydelsefull, faktiskt är värd att 
uppmärksammas. Det verkar finnas många olika anledningar till att ett specifikt filosofiskt 
verk blir mer uppmärksammat än ett annat, och jag är övertygad om att de tankar och 
resonemang Augustinus framför i De Libero Arbitrio är av minst lika stor filosofisk betydelse 
som de han framför i De civitate Dei och Confessiones, eller något annat verk. Eftersom 
uppsatsen syftar till att tolka och argumentera runt Augustinus ståndpunkt beträffande fri vilja 
och determinism är det tydligt att det inte är min ambition att framställa en bild av Augustinus 
filosofi med utgångspunkt i hans mest kända verk. De Libero Arbitrio är det verk Augustinus 
tillägnat framförandet av sina tankegångar i frågan om människans fria vilja och Guds 
predestination, varför jag anser det rättfärdigat att använda den som uppsatsens främsta källa 
och originaltext av Augustinus. 
 
Min beskrivning av Augustinus syn på fri vilja och predestination kommer i stor utsträckning 
att baseras endast på min förståelse av De Libero Arbitrio. I min läsande av texten kommer 
jag, i den utsträckning jag anser det möjligt, utan ytterligare referenser att tolka och söka 
förståelse för Augustinus ståndpunkt. Det är min avsikt att erbjuda en systematisk genomgång 
och granskning av texten ifråga och att ta upp såväl svårigheter som behållningar jag finner i 
dess resonemang.  
 
Thomas Williams engelska återgivning av De Libero Arbitrio, vilken jag kommer att använda 
mig av, bär titeln On Free Choice of the Will. På flera ställen kommenterar Williams 
svårigheter han menar uppkommit i hans översättande av Augustinus latin till engelska. Dessa 
kommer att påpekas endast då jag finner dem relevanta för min tolkning av Williams text. I 
min översättning av Williams, uppstår ett antal ytterligare översättningsmässiga svårigheter, 
vilka jag i uppsatsen kommer att påvisa och gör mitt bästa för att lösa.  
 
Det kapitel i uppsatsen som tillägnas undersökandet av De Libero Arbitrio, innehåller vissa 
delar som inte utgör några direkta bidrag till stöttandet av uppsatsens huvudtes. Dessa delar 
klargör och diskuterar teser och resonemang som hör hemma i andra delar av Augustinus 
filosofi. Anledningen till att dessa diskussioner och referat givits utrymme i uppsatsen är att 
de bidrar till illustrerandet av relationen mellan Augustinus ståndpunkt i frågan om den fria 
viljan och hans filosofi i övrigt, en uppgift som kommer visa sig vara förenad med vissa 
svårigheter. Augustinus utgångspunkt i tron på Gud och Bibelns oemotsägliga sanning, leder 
till problem på många områden, vilket i slutändan visar sig leda till problem i hans 
formulerande av en sammanhängande teori. 
 
I det kapitel där jag presenterar den fria viljans problem kommer jag förutom Thomas Pinks 
Free Will, A Very Short Introduction och olika artiklar ur Routledge Encyclopedia of 
Philosophy, att använda mig av antologin Freedom and Determinism till vilken Keim 
Campbell, O�Rourke och Shier står som redaktörer. Det har visat sig vara förenat med viss 
problematik att finna god referenslitteratur i ämnet �fri vilja och determinism�. Jag har fått 
uppfattningen att filosofer hellre än att ge en översikt och introduktion till debatten, vilja föra 
fram och driva sina egna teser. Så var enligt min mening fallet med Pink. Han har en 
långtgående teori om den fria viljans relation till �viljan� och moralen, där han tar avstånd 
från vad han framställer som den �allmänna uppfattningen�. Trots att Pink av den anledningen 
kan beskrivas som representant för de äldre inställningarna till människans fria vilja, erbjuder 
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han tydliga introduktioner till de olika positionerna inom ämnet. Pink omnämner bara i 
flyktiga drag vad den nutida debatten i ämnet behandlar om och fördjupar sig hellre i 
presenterandet av de äldre, traditionella frågeställningarna. Campbell, O�Rouke och Shier 
företräder enligt min uppfattning hellre en skara filosofer som engagerar sig i den debatt av 
ämnet, där nya tankar och teorier presenteras. I Freedom and Determinism höjs flera skeptiska 
röster, varav vissa vill omintetgöra frågan om fri vilja och determinism i sin helhet. Jag 
använder mig i uppsatsen ungefär lika mycket av Pink som av Campbell, O�Rouke och Shier. 
 
I min biografiska beskrivning av Augustinus, använder jag mig av den introduktion till hans 
filosofi som erbjuds i Braws Åter till Gud. Braws val att ta en religiös utgångspunkt ger 
honom ur min synvinkel ett mycket välvilligt, på gränsen till okritiskt förhållningssätt till de 
teser, resonemang och slutsatser han läser ur Augustinus skrifter. Om nackdelen med Åter till 
Gud är att Braw med ett obetydligt antal undantag undviker att kritisera den teori han 
beskriver, är dess behållning att den erbjuder en tydlig illustration av Augustinus filosofi. 
Trots att jag finner Braws förhållningssätt till Augustinus filosofi diskutabelt, tar jag hans 
framställning till hjälp i min beskrivning av denna. Jag anser det alltså vara möjligt att å ena 
sidan gå med Braws framställning av Augustinus resonemang, teser och slutsatser och å andra 
sidan ifrågasätta hans accepterande av dem. Nyttan i att ta hjälp av Braw är enligt min mening 
till stor del ett resultat av hans tro. Eftersom han i det närmsta tar samma utgångspunkt som 
Augustinus, kan han i sin framställning explicit uttrycka de underförstådda försanthållanden 
som förekommer i Augustinus resonemang, vilka kanske inte alltid är lika lätta för en 
icketroende att lägga märke till. Braw knyter ofta samman Augustinus resonemang med de 
olika delar av Bibeln han menar uttrycka samma tankar, vilket för den troende läsaren 
säkerligen är till stor nytta; Braw bekräftar att Augustinus filosofi, precis som Augustinus 
själv påstår, faktiskt är i överensstämmelse med Bibeln.    
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2. Fri vilja och determinism 
 
 
2.1 Vad är den fria viljans problem? 
Först och främst bör det konstateras att det metafysiska problem beträffande viljas frihet vi här 
kommer att intressera oss för skiljer sig från dess normativa variant10. De som vill ge fri vilja 
en normativ innebörd talar om människans fria vilja i termer av hennes självförverkligande11. 
Till skillnad från en sådan uppfattning, kommer problemet med den fria viljan i denna uppsats 
att förstås som resultatet av två till synes oförenliga antaganden om världen. Samtidigt som vi 
betraktar naturen som orsaksbestämd sluter vi oss, i vår vardagliga självuppfattning, till att de 
beslut vi fattar och de handlingar vi utför är våra egna; att vi inte är orsaksbestämda. Således 
kan det sägas att �frågan om människans fri vilja� enligt vårt sätt att förstå den är 
beteckningen på en fråga som diskuteras utan någon referens till vilja. Denna beteckning är 
troligtvis ett arv från den period runt medeltiden då filosofer använde viljan för att förklara 
relationen mellan handlande och frihet. Frihet ansågs bestå i individers mentala kapacitet att 
göra fria val och att fatta fria beslut. Man tänkte sig att beslutsfattande var en central 
komponent hos mänskligt handlande; att handla var att utöva sin fria vilja. Hade man direkt 
kontroll över viljan, hade man alltså direkt kontroll även över sitt handlande. Nutida filosofer 
motsätter sig ofta dessa viljebaserade handlingsteorier genom att förneka att handlingar och 
handlingskontroll alls har någonting med viljan eller viljans frihet att göra12. 
 
Det är ingen överdrift att kalla idén om vår fri vilja ett fundamentalt inslag i vardagligt 
tänkande och agerande. De allra flesta har svårt att förlika sig med den reella möjligheten av 
något annat alternativ än att vi kontrollerar våra handlingar och att de beslut vi fattar är våra 
egna13. Vi tänker och agerar som om våra liv är resultatet av våra egna ansträngningar. Trots 
dess intuitiva stöd, uppstår människans fria vilja som ett klassiskt filosofiskt problem 
omgärdat av många obesvarade och problematiska frågor. Förutom den mest fundamentala 
frågeställningen huruvida vi faktiskt kontrollerar vårt handlande och alls har någon fri vilja, 
frågar man sig bland annat vad det innebär att kontrollera sitt handlande och om, och i sådana 
fall i vilket avseende, vår kontroll roll har någon betydelse14. Campbell, O�Rourke och Shier 
menar i Freedom And Determinism att debatten idag (2004) främst koncentreras till frågor om 
den moraliska frihetens natur och huruvida den är förenlig med kausal determinism15. 
 
 
2.2 Vad är fri vilja? 
Som jag nämnde i introduktionen, föreligger stor oenighet beträffande innebörden i begreppet 
�fri vilja�. I uppsatsen kommer flera aktuella definitioner av människans fria vilja att 
presenteras men för att skapa en tydlig inblick i den aktuella frågan, det redan här vara av 
intresse att redan här presentera en konventionell syn på människans fria vilja. 
 
I Free Will, A Very Short Introduction, beskriver Pink den fria viljan som tillkommande 
människan i form av handlingskontroll. Pinks tanke, vilken han ofta återvänder till, är att 

                                                
10 För en längre utläggning om den normativa synen på människans frihet, och de frågor som enligt denna tolkning anses vara 
intressanta, se Filosofilexikonet. Lübecke, Poul (red.), Jan Hartman (övers.), Bokförlaget Forum: Uppsala: 2003. 
11 Filosofilexikonet. Lübecke, Poul (red.), Jan Hartman (övers.), Bokförlaget Forum: Uppsala: 2003, sid. 173- 175 
12 Pink, Thomas, Free Will, A Very Short Introduction. Oxford University Press: Oxford 2004, sid. 6-7 
13 En skeptisk hållning, med andra intuitioner, är fullt lika tänkbar. Jag anser mig dock ha fog för antagandet att den 
hållningen inte är lika vanlig generellt som i filosofiska kretsar. 
14 ibid., sid. 1-2 
15 Freedom and Determinism. Keim Campbell, J. & O�Rourke, M. & Shier, D. (ed.), The MIT Press: Cambridge: 2004, sid. 3 
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frihet är en handlingsfrihet; att vår fria vilja väsentligen innebär att våra handlingar är upp till 
oss. Han skriver:  

 
If what you do really is within your control, then you can be said to be free to 
act otherwise than as you actually are doing. You are, as philosophers put it, 
a free agent.16 

 
Vidare tänker sig Pink att vårt fria handlande är beroende av vår förmåga att fatta fria beslut. 
Vårt eventuella avsaknande av vår kapacitet att själva bestämma hur vi skall handla, skulle 
innebära att det var omöjligt för oss att handla fritt.  
 
I Free Will: An Historical & Philosophical Introduction, beskriver Dilham en liknande syn på 
fri vilja. Han menar att tillskrivandet människan en fri vilja, oftast innebär antagandet att vi är 
kapabla att välja, besluta och handla fritt. Han beskriver sin tanke i följande ordalag:  
 

we are author of our own actions, that we determine our own actions in 
accordance with our own convictions and desires, taking into consideration 
the particularity of the circumstances in which we act, and that we have the 
capacity to withstand and resist outside �interference�.17 

 
I likhet med Pink, betraktar Dilham människans förmåga att kontrollera sitt handlande som 
den centrala komponenten i människans fria vilja. Dilham tänker sig att detta inbegriper 
mentala processer såväl som fysiska handlingar och påpekar att den fria viljan även innefattar 
kapaciteten att motstå oönskad yttre påverkan. Slutligen ger han uttryck för sin ståndpunkt att 
sanningen i tesen om stark determinism mest troligen skulle göra det omöjligt för oss att vara 
intentionala agenter18.  
 
Min förståelse av människans fria vilja tar tydlig utgångspunkt i dessa konventionella 
formuleringar. Jag återvänder på flera ställen i uppsatsen till frågan hur vi skall förstå 
människans fria vilja och erbjuder ytterligare preciseringar av den betydelse jag ger 
begreppet. För stunden bör det därför vara innebära ett tillräckligt konstaterande att 
människans fria vilja, som jag förstår den, består i den kapacitet hos individen som gör det 
möjligt för henna att i enlighet med sina egna planer, övertygelser, målsättningar, etc., styra 
och kontrollera sitt handlande. Vidare menar jag att vår fria vilja även innefattar vår förmåga 
att påverka och helt eller delvis styra våra egna planer, övertygelser, målsättningar, etc.; det i 
oss som påverkar och styr vårt handlande. Som en två första preciseringar av min ståndpunkt, 
kan det dock vara viktigt att påpeka att fri vilja skall förstås som någonting annat än 
handlingsalternativ eller individens fullständiga autonomi. Med detta menar jag att varken 
den eventuella frånvaron av handlingsalternativ eller inplaceringen i ett historiskt och 
kulturellt sammanhang är att betrakta som begränsningar av den fria viljan.  
 
 
2.3 Vad är determinism? 
Det är lämpligt att som första steg i utredningen om den fria viljans problem och natur skapa 
sig en uppfattning av vad �determinism� brukar antas innebära för att på så vis förstå varför 
den ger upphov till olika frågeställningar beträffande den fria viljan. 
 

                                                
16 Pink, Thomas, Free Will, A Very Short Introduction. Oxford University Press: Oxford 2004, sid. 1-3 
17 Dilman, Illham. Free Will: An historical & Philosophical Introduction. Routledge: Floence 1999. 10/11 2005, 
http://site.ebrary.comlt.ltag.bibl.liu.se/lib/linkoping/Doc?id=5004376&ppg=80 
18 Vi kommer i kapitlet Är Vetenskapen Deterministisk? titta närmare på vad intentionalt agentskap vanligtvis förstås som. 
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Som en första distinktion gällande determinism, brukar det idag talas om hård och mjuk, eller 
stark och svag determinism. När jag i introduktionen införde denna distinktion, omtalade jag 
de båda typerna av determinism som stark respektive svag determinism. Detta val är helt 
godtyckligt och vi hade med samma innebörd kunna använda det andra begreppsparet. 
 
Sedan 1600-talet har stark determinism förståtts som doktrinen att alla händelser har en orsak 
eller som att framtiden är förutsägbar. En nutida, mer noggrann formulering beskriver kausal 
(stark) determinism som konjunktionen mellan två teser: 
 

! For every instant of time, there is a proposition that expresses the state of the 
world at that instant; 

! If p and q are any propositions that express the state of the world at some 
instants, then the conjunction of p with the laws of nature entails q.19 

 
Viktigt att notera här är att p och q saknar tidsmässiga begränsningar i definitionen ovan. 
Således är definitionen menad att förstås som att om p är en proposition som uttrycker 
tillståndet i världen vid någon tidpunkt i förfluten tid, kan denna, i kombination med de 
kausalt deterministiska naturlagarna ge upphov till alla framtida tillstånd i och faktum om 
världen20. I beskrivningen ovan förstås p och q bäst som propositioner som uttrycker det 
totala tillståndet i världen; propositioner som beskriver tillståndet beträffande allting som 
tillhör världen. Förstådd på det sättet, är formuleringen ovan en formulering av stark 
determinism; av tanken att alla händelser och tillstånd är determinerade. Den skulle också 
kunna förstås som ett hypotetiskt sätt att pröva sanningen i påståendet att världen är 
determinerad. Om vi har två beskrivningar p och q av världen, där p beskriver världen vid en 
tidpunkt som inträffat innan tidpunkten för q�s beskrivning av världen, kan vi koppla samman 
p med naturlagarna och på så vis kontrollera huruvida q följer. Om q följer, har vi bevisat att 
världen är kausalt determinerad och om q inte följer, har vi bevisat att världen inte är kausalt 
determinerad.  
 
Det bör tilläggas att p och q kan antas beteckna i olika grad omfattande beskrivningar. Om vi 
antar att p och q beskriver världens totala tillstånd uttrycker kombinationen av de två teserna 
ovan en stark determinism. Om vi istället antar att endast vissa speciella beskrivningar korrekt 
kan kvalificera sig som p och q, uttrycker formuleringen en svag determinism. Med andra ord 
kan p och q antas beskriva enskilda tillstånd såsom egenskaperna hos objektet x vid den 
specifika tidpunkten t, snarare än världens totala tillstånd. Om p på så vis skildrar tillståndet 
hos x vid någon tidpunkt innan tidpunkten för skildringen av dess tillstånd q och 
kombinerandet av p med naturlagarna resulterar i q, kan det sägas att egenskaperna hos x 
följer en över tiden kausalt deterministisk utveckling. Alltså: om p i kombination med 
naturlagarna resulterar i q, kan egenskaperna hos x antas vara styrda av kausal determinism. 
Exempelvis kan de typer av materiella objekt som fysiken befattar sig med antas utgöra 
möjliga kandidater som kan fungera som x. Om man accepterar möjligheten att ge vissa 
händelser i världen denna beskrivning och därmed antar att det finns händelser som styrs av 
kausal determinism behöver man därmed inte acceptera en stark determinism enligt vilken 
alla händelser styrs av stark kausal determinism. Erkännandet av en begränsad förekomst av 
kausal determinism i världen tycks, med andra ord, utan problem kunna förenas med ett 
förnekande av den starka kausala determinismens förekomst och sanning. Således kan denna 
formulering förstås som en formulering av svag determinism.  
 

                                                
19 Freedom and Determinism. Keim Campbell, J. & O�Rourke, M. & Shier, D. (ed.), The MIT Press: Cambridge: 2004, sid. 3 
20 ibid., sid. 3 



 18

Med utgångspunkt i formuleringen av stark kausal determinism ovan, kan denna svaga 
kausala determinism beskrivas som en kombination av följande teser: 
 

! För varje tidpunkt, finns en proposition som uttrycker tillståndet hos ett 
specifikt objekt;  

! Om p och q är propositioner som uttrycker tillståndet hos objektet vid två 
tidpunkter, följer det att konjunktionen av p och naturlagarna medför q. 

 
Det är värt att poängtera att denna beskrivning är menad att utgöra ett alternativ till vad jag 
framställt som en stark formulering av kausal determinism och att den inte skall förstås som 
ett uttryck för tesen att determinism är egenskaper hos teorier, vilken beskrivs i avsnittet Är 
vetenskapen deterministisk?. Dock kan de båda formuleringarna antas vara besläktade, då de 
utgör formuleringar av determinism vars sanning inte behöver innebära att alla händelser i 
världen är determinerade i enlighet med den starka determinismen förhandenvarande.  
 
Det brukar sägas att tankarna om kausal determinism väcktes på allvar i och med 
formulerandet av klassisk fysik, i synnerlighet Newtons mekanik, eftersom den kan betraktas 
som deterministisk och således antas utgöra bevis för den starka, alltomfattande 
determinismens sanning21. De mekaniska lagarna, menade men, vittnar om att världen är ett 
förutsägbart och förutbestämt fysiskt system där alla händelser styrs av orsak och verkan. 
Under 1900- och 2000 har utvecklandet av kvantfysiken, vilken i viss mån kan tolkas som 
indeterministisk, kommit att sätta dessa antaganden i fråga. Johansson menar i Introduktion 
till Vetenskapsteorin att det bland dagens atom- och kärnfysiker nog är en allmän uppfattning 
att det i naturen finns en genuin slumpmässighet. Samtidigt, påpekar Johannson, finns det de 
som är fast övertygade om att naturen måste vara deterministisk22. Även givet att vi accepterar 
kvantfysiken som indeterministisk23 verkar det vara förenat med svårigheter att avgöra 
huruvida den utesluter eller bara talar emot sanningen i teorin om den starka kausala 
determinismen, bland annat eftersom det är svårt att veta huruvida det som händer på en 
mikroskopisk nivå påverkar händelser och omständigheter på vår, makroskopiska nivå. 
Möjligheten att allting är determinerat tycks alltså kvarstå24. 
 
En annan syn på kausal determinism är att vi förvisso handlar genom att göra val, men att 
valen i sig är orsakade av våra tidigare val, vårt temperament, vår barndom etc. Man menar att 
alla händelser, inklusive mänskliga handlingar, så att säga kan �spåras� till bakomliggande 
kausala orsaker bortom vår kontroll25. Man kan således förstå denna tes som antagandet att 
formuleringen av stark kausal determinism ovan gäller även för människan och hennes 
handlande. Skillnaden, mellan exempelvis hur ett klot med viss massa rör sig då det utsätts för 
en viss kraft och en mänsklig handling, är att vi i det första fallet enklare kan känna till alla 
kausala faktorer, vilket genererar mer tillförlitliga förutsägelser och beräkningar än i det 
andra26. Om man antagit att någon i situation S kommer att utföra handling H och denne i 
stället utför J, kan handlingens oförutsägbarhet knappast hävdas. På sin höjd kan man sluta sig 
till att man saknade tillräcklig information om de inblandade kausala faktorerna. Skillnaden 
mellan beräknandet och förutsägandet av mänskligt handlande och av beteendet hos fysiska 
objekt, ligger alltså inte graden av förutsägbarhet, bara i graden av information. Något i 
                                                
21 Butterfield, Jeremy. �Determinism and Indeterminism�. I E. Craig (Ed.), Routledge Encyclopedia of Philosophy, 
Routledge: London. 10/11 2005, http://www.rep.routledge.com/article/Q025 
22 Johansson, Lars-Göran. Introduktion till Vetenskapsteorin. Thales: Stockholm 2003, sid. 174 
23 Vad jag förstått är detta omdebatterat. 
24 Pink, Thomas, Free Will, A Very Short Introduction. Oxford University Press: Oxford 2004, sid. 15 
25 Butterfield, Jeremy. �Determinism and Indeterminism�. I E. Craig (Ed.), Routledge Encyclopedia of Philosophy, 
Routledge: London. 10/11 2005, http://www.rep.routledge.com/article/Q025 
26 Hospers, John. An Introduction to Philosophical Analysis, Routledge: Abingdon 2004, sid. 156- 157 
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sammanhanget värt att påpeka är att denna syn inte nödvändigtvis behöver innebära tron att 
allt är förutbestämt �sedan tidernas begynnelse�, så som predestinationstanken föreslår. Den 
centrala tanken verkar snarare vara att givet att jag har all information om dig, ner till minsta 
detalj om din genetiska uppsättning, kan jag förutsäga hur du kommer att handla i framtiden.  
 
Denna tes säger ingenting om huruvida det är möjligt att inneha fullständig information om en 
annan människa. Dock verkar tesen i sig vara omöjlig att bevisa eller motbevisa utan att vi 
faktiskt har fullständig information om en människa. Människans psykologiska 
sammansättning verkar vara ett komplext system, vars funktioner vetenskapen ännu inte 
vunnit full klarhet i. Våra möjligheter att med säkerhet förutsäga en människas handlande 
verkar, åtminstone med nutida teorier och tillvägagångssätt, vara mycket begränsade27. Detta 
verkar dock inte ge klarhet i frågan huruvida det faktiskt är möjligt att inneha all information 
om någon människa. Det kan vidare vara värt att fundera över vad en eventuell bevisad 
omöjlighet att inneha all information om någon människa skall antas innebära. Vill vi 
exempelvis acceptera som en slutsats ur detta att det finns en �inneboende outgrundlighet�, 
hemlighetsfullhet eller dylikt i människans sammansättning? En mer försiktig slutsats ur den 
bevisade omöjligheten att inneha all information om en människa kanske skulle kunna vara att 
vissa egenskaper hos människan är sådana att de helt enkelt inte låter sig mätas. Men vad 
innebär det i sådana fall att en egenskap inte låter sig mätas? Kort sagt verkar det vara allt 
annat än lätt att avgöra huruvida människligt handlande över huvud taget passar in ett schema 
som beskriver händelser i termer av kausala orsaksförhållanden.  
 
I Freedom and Determinism beskrivs flera varianter av determinism, vilka framförts som 
möjliga hot mot vår frihet. En av dessa benämns logisk determinism och ges beskrivningen: 
�the view that all propositions�including those reporting our future actions�are either true or 
false�28. 
 
Logisk determinism förstås enklast som en konjunktion av följande antaganden:  
 

! För varje proposition p gäller att den har ett sanningsvärde; att den är �sann 
eller falsk�. 

! För varje proposition p gäller att den har ett fixerat, bestämt sanningsvärde; 
att den är �sann� eller �falsk�. 

 
Således tar den logiska determinismen fasta på den logiska sanningen att alla propositioner, 
oberoende av sitt innehåll måste vara �sanna eller falska�; att det är sant för varje proposition 
p att den är �sann eller falsk� och att den således har ett innehåll.29 Antagandet stöttas av det 
satslogiska teoremet �lagen om det uteslutna tredje�30, och är enligt min mening ej i avsaknad 
av intuitivt stöd. Förslaget att någon eller några propositioner saknar sanningsvärde eller har 
ett annat sanningsvärde än �sant� eller �falskt� verkar, i mina ögon, besynnerligt. I 
sammanhanget är det viktigt att poängtera att vi bör skilja på antagandet en proposition har ett 
sanningsvärde (att den är �sann eller falsk�) och hävdandet att en proposition faktiskt är 
�sann�. Helt i enlighet med antagandet att alla propositioner har sanningsvärde, kan vi anta att 
vi är oförmögna att hävda att propositionen p1, som uttalar sig om en händelse i morgon 

                                                
27 Detta tas upp ytterligare i kapitlet Är vetenskapen deterministisk? 
28 Freedom and Determinism. Keim Campbell, J. & O�Rourke, M. & Shier, D. (ed.), The MIT Press: Cambridge: 2004, sid. 2 
29 Tanken jag försöker formulera skulle kunna uttryckas som att �det är sant för alla x att om x är ett påstående gäller  
[-(-s & s)]� där �s� betyder �sant� och �-s� betyder �falskt�. 
30 Teoremet, vilket verkar vara allmänt accepterad som en grundläggande, obestridbar logisk sanning, formuleras [p v (�p)] 
och antas innebära (1) att det är sant för varje ting att det antingen har eller saknar en viss egenskap, eller (2) att varje alla 
proposition antingen är sann eller falsk. Det implicerar att för varje proposition att den (1) inte kan vara både sann och falsk, 
och (2) inte kan sakna sanningsvärde. 
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klockan sju är sann, på det sätt vi kan hävda att p2, som uttalar sig om en händelse för en 
timme sedan, faktiskt är sann.  
 
Utöver det att alla propositioner har ett sanningsvärde, bekänner sig anhängarna av logisk 
determinism till det ytterligare antagandet att sanningsvärdet hos varje proposition är fixerat 
och att det således finns en nödvändighet i historien. En ytterligare beskrivning av logisk 
determinism återfinns i Filosofilexikonet. Här tillskrivs doktrinens anhängare ståndpunkten att 
�då våra utsagor om framtiden redan är sanna eller falska idag, så måste det redan nu av rent 
logiska grunder vara fastlagt hur det kommer att bli i framtiden�31(mina kurs.). Grundtanken i 
den logiska determinismen kan därmed förstås som att alla framtida händelser är omöjliga att 
påverka, att deras utfall är bortom vår kontroll. Trots att vi inte har kännedom om några 
framtida händelser, är de bestämda att falla ut på ett bestämt sätt. Förstådd på detta sätt, blir 
det tydligt att logisk determinism utgör en ytterligare variant av stark determinism. Vi såg 
tidigare hur doktrinen om den starka kausala determinismens sanning bygger på antagandet 
att varje händelse utgör en komponent i ett orsakssamband som omfattar alla händelser. 
Beträffande den logiska determinismen ser vi, å andra sidan, hur ett antagande om 
propositioners sanningsvärde ligger till grund för antagandet om den starka determinismens 
sanning. 
 
Sist men inte minst finns olika formuleringar av teorin om teologisk determinism eller 
predestination. Teorin förklaras enklast som en religiös variant av determinism, där Guds 
vilja är slutgiltigt avgörande faktor. Läran förekommer i olika varianter, men kan lättast 
beskrivas som tanken att det finns en gudomlig intention32 om hur allting skall ske i världen 
och att intentionen är evig, eller att den åtminstone föregår de händelser till vilken den 
refererar. Därutöver innefattar predestinationsteorin oftast idén att Guds vilja är så stark att 
allt han förutbestämmer med säkerhet sker på exakt det sätt han bestämt. Idén om relationen 
mellan Guds vilja och händelserna i världen har mötts av omfattande kritik varför vissa av 
lärans anhängare med hjälp av tillägg och modifikationer, har anslutit sig till svagare 
formuleringar av predestinationen33.  
 
Det förekommer variationer även i uppfattningen om predestinationens utsträckning. Idén om 
predestinationen formuleras ibland som begränsad till att endast omfatta �nåden i 
frälsningen�; att människans mottagande av nåden och frälsningen är förutbestämd så att 
endast de av Gud evigt utvalda, kan, och kommer att bli frälsta. Den andra förekommande 
synen på predestinationen; antagandet att Guds vilja styr alla händelser i världen, är av större 
filosofiskt intresse eftersom denna i större utsträckning utgör ett problem för människans fria 
vilja.34 Enligt den senare tolkningen kan vi se hur predestinationsläran knyter an till tesen om 
logisk determinism. Förutom att tesernas sanning får samma effekt för människans möjlighet 
att kontrollera sitt handlande, innebär både predestinationsläran och den logiska 
determinismen en stark determinism som inte använder sig av orsak och verkan för att 
rättfärdiga sin sak 
 
Vi kommer senare att se hur Augustinus förespråkar en variant av teologisk determinism i 
sina antaganden att Gud (1) har förhandsvetskap om alla framtida händelser och (2) har 
förutbestämt vissa människor till nåd och frälsning35. Augustinus verkar, givet antagandet att 
                                                
31 Filosofilexikonet. Lübecke, Poul (red.), Jan Hartman (övers.), Bokförlaget Forum: Uppsala: 2003, sid. 174 
32 Eller mening, avsikt, ändamål. 
33 Mavrodes, George I. �Predestination�. I E. Craig (ed.), Routledge Encyclopedia of Philosophy. Routledge: London 10/11 
2005 http://www.rep.routledge.com.lt.ltag.bibl.liu.se/article/K071?ssid=927373349&n=1# 
34 ibid. 
35 Och därmed de andra till att förbli icketroende och därmed till att fördömas. 



 21

(1) innebär att Gud dessutom styr alla händelser, omfatta båda de ovan beskrivna antagandena 
om predestinationen. Beskriven på det sättet kan Augustinus doktrin enligt min mening inte 
uppfattas som någonting annat än en variant av stark determinism. 
 
Mavrodes beskriver olika varianter av predestination och listar de vanligast förekommande 
orsakerna till att människor ansluter sig till doktrinen. Enligt hans mening finns två argument 
som utgör speciellt bra stöd till de mest generella och utbredda versionerna av predestination: 
(1) Spekulationer baserade på generella antaganden om Guds egenskaper och aktiviteter, 
såsom hans skapande av världen, hans ståtlighet och hans makt. (2) Spekulationer och 
resonemang baserade på Guds speciella egenskap av att ha förhandsvetskap om alla framtida 
händelser. Mavrodes noterar att vissa förespråkare av predestinationsläran även stöttar sig på 
passager i Bibeln eller empiriska observationer av �religiously significant facts about the 
world � for example, that various people, because of the circumstances of their birth, their 
culture, and such like, have vastly different opportunities for hearing and understanding the 
Christian message�36 
 
Enligt min förståelse av Augustinus, baserar han sitt rättfärdigande av predestinationsläran 
såväl på antaganden om Guds egenskaper och aktivitet generellt och hans förhandsvetskap 
mer specifikt, men hans framställning innefattar även vissa referenser till Bibeln. Uppsatsen 
kommer senare, i kapitlet Augustinus om ondska och fri vilja, att erbjuda en undersökning av 
hur han formulerar sin predestinationsteori. 
 
 
2.4 Är vetenskapen deterministisk? 
Det föregående kapitlets diskussion antyder att olika vetenskapliga discipliner ger olika svar 
på frågan huruvida världen är determinerad eller ej. Vi såg hur Newtons mekanik har tolkats 
som ett bevis på att alla händelser i världen är resultatet av en rådande stark determinism, 
samtidigt som kvantfysiken vittnar om en inneboende slumpmässighet i världen. Trots 
svårigheten att avgöra frågan huruvida vetenskapen i sin helhet förordar eller motsäger 
påståendet att alla händelser är kausalt determinerade skall jag här försöka teckna en bild av 
vad som idag utgör den generella uppfattningen. 
 
Johansson beskriver i Introduktion till Vetenskapsteorin37 hur det inom vetenskapsteorin 
pågår en flitig debatt gällande vetenskapens målsättning. Han förklarar att parterna i debatten 
antar att det finns minst två alternativ till vad som skall utgöra målet för vetenskapen; att 
producera vetenskapliga förklaringar som skänker oss förståelse gällande hur världen är 
beskaffad eller att göra förutsägelser. I relation till dessa presenterar Johansson en möjlig 
tredje position enligt vilken det egentligen inte föreligger någon avgörande skillnad mellan 
förklaringar och förutsägelser, eftersom relationen mellan explanandum och explanans38 i alla 
avseenden densamma. Man menar att den enda skillnaden mellan en förklaring och en 
förutsägelse är tidsordningen mellan händelsen som avses och själva akten att förklara eller 
förutsäga; det som förklaras har redan hänt, förutsägelsen gäller framtida händelser. 
Johansson beskriver konsekvensen av en sådan uppfattning: �om man kan göra förutsägelser 
av framtida händelser, så har man därmed också en god förklaring av händelsen när den väl 
inträffat�39.  

                                                
36 Mavrodes, George I. �Predestination�. I E. Craig (ed.), Routledge Encyclopedia of Philosophy. Routledge: London 10/11 
2005 http://www.rep.routledge.com.lt.ltag.bibl.liu.se/article/K071?ssid=927373349&n= 
37 Jag förstår denna som en beskrivning av och redogörande för en idag inom vetenskapsteorin allmän uppfattning. 
38 Det som skall förklaras/förutsägas och det som förklarar/förutsäger. 
39 Johansson, Lars-Göran. Introduktion till Vetenskapsteorin. Thales: Stockholm 2003, sid. 136 
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Således verkar antagandet att �om man helt kan förklara alla företeelser i världen, är världen 
helt förutsägbar� förekomma inom nutida vetenskapsteori. Det är värt att påpeka att tesen är 
av hypotetisk karaktär och således inte skall uppfattas som antydande att alla företeelser kan 
förklaras eller att världen är förutsägbar. Frågan verkar således kvarstå huruvida världen 
faktiskt är helt och fullt förutsägbar; eller som jag förstår att frågan kan omformuleras, 
huruvida världen är determinerad. Johansson påpekar att man som argument mot 
uppfattningen ifråga; att det föreligger en strikt relation mellan förutsägelser och förklaringar, 
kan anföra exempel på hur man ibland kan göra goda förutsägelser men ändå inte anser sig ha 
en god förklaring av händelsen såväl som på hur en förklaring ibland finns för handen utan att 
man med hjälp av denna har möjlighet att göra goda förutsägelser. Till följd av dessa 
motexempel väljer Johansson att skilja på förklaringar och förutsägelser.40 Jag vill förstå hans 
ställningstagande som pekande mot uppfattningen att världen inte, oavsett hur goda 
förklaringar vi än har, är att betrakta som förutsägbar och determinerad. Han verkar mena att 
även om våra förklaringar ibland kan ligga till grund för goda förutsägelser är fallet långt 
ifrån alltid sådant. Dessvärre verkar frågan fortfarande kvarstå huruvida vi kan få en god 
förklaring till alla företeelser i världen eller ej. Iakttagelsen att dagens vetenskap inte är 
kapabel att erbjuda förklaringar till alla företeelser, behöver inte betyda att framtidens 
vetenskap inte kommer att kunna göra det, eller att det är omöjligt. Förvisso verkar 
iakttagelsen även kompatibel exempelvis med den mer ovanliga hypotesen att vetenskapen i 
framtiden kommer att kunna förklara färre saker än den kan idag. 
 
Johansson tar upp olika sätt att på vetenskaplig väg förklara händelser i världen. Han 
beskriver deduktiva och induktiva förklaringsmodeller och menar att mänskliga handlingar 
måste behandlas som tillhörande en särskild kategori då de till sin natur är intentionala 
fenomen. Att förklara mänskliga handlingar, menar han, innebär alltid att klassificera och 
bedöma dem som rationella eller irrationella i termer av mål, syften och trosuppfattningar. 
Han benämner förklaringar av handlingar ändamålsförklaringar och skiljer dem från 
biologiska orsaksförklaringar, som förklarar mänskliga beteenden snarare än handlingar. 
Skillnaden mellan handlingar och beteenden är således att endast de förra innefattar 
intentionala komponenter. Johansson tillskriver människans handlingar en annan förklaring än 
en rent �logisk härledning av verkan från orsaken� och föreslår en beskrivning av dessa som 
antar att handlingar utförs med utgångspunkt i en målsättning hos individen.41  Men det är 
aldrig möjligt, påpekar han, ens utifrån en människas målsättning �m� och hennes vetskap att 
en viss handling �h� utgör det bästa sättet att uppnå �m�, att med full säkerhet förutsäga att 
hon kommer att utföra �h�. Han menar att det omöjliga i att förklara mänskliga handlingar via 
logiska slutledningar av explanandum ur explanans, kommer ur det att människor exempelvis 
kan sakna viljestyrka att utföra den handling som leder till uppfyllande av deras målsättningar 
eller ha olika starka konkurrerande målsättningar som sinsemellan motarbetar varandra42. 
 
Människans handlingar är för Johansson alltså väsentligen styrda av individens mål, syften 
och övertygelser. Även om Johansson i sin beskrivning aldrig använder sig av begreppet �fri 
vilja� verkar hans sätt att beskriva mänskligt handlande stämma överens med den beskrivning 
av fri vilja som fritt handlande jag tidigare anslöt mig till. I det att han tillskriver handlingar 
intentionala komponenter och därmed skiljer dem från beteenden, är det enligt min mening 
tydligt att ha tänker sig att människan på ett eller annat sätt har makt över, eller åtminstone 
påverkar, sitt handlande. Johansson sätter fingret på den komplexa sammansättning av 
målsättningar, övertygelser, motivationer etc. som utgör människans mentala kapacitet. Han 

                                                
40 Johansson, Lars-Göran. Introduktion till Vetenskapsteorin. Thales: Stockholm 2003, sid. 136- 137 
41 ibid., sid. 144- 149 
42 ibid., sid. 150 
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menar att människans handlande bäst förklaras av hennes målsättningar och därmed ges 
ändamålsförklaringar. Johansson utgår således från tanken att människans handlingar inte är 
kausalt förutbestämda43.  
 
Ur Johanssons utläggning, sluter jag mig till att den inom vetenskapen rådande synen på 
mänskligt handlande är att det inte resulteras av kausal determinism. Dock tar Johansson inte 
ställning till vad som bäst förklarar människans målsättningar. Det att endast tillskriva 
människan målsättningar garanterar inte hennes fria vilja. Antagandet att dessa ger upphov till 
individens handlingar, i kombination med det att hennes handlande inte resulteras av kausal 
determinism, verkar dock leda till slutsatsen att inte heller individens målsättningar resulterats 
av stark determinism. Om individens målsättningar styrs av stark determinism; om de 
exempelvis är kausalt orsakade eller förutbestämda av Gud, omöjliggörs enligt min inställning 
friheten i hennes handlande. Jag sluter jag mig till att Johansson inte är av åsikten att 
människans målsättningar bestäms av orsak och verkan. Eftersom Johansson skiljer på 
kausala44 och målbaserade45 förklaringar tycker jag mig se att han åtminstone inte säger emot 
tesen att människans handlande är oförenligt med stark determinism, även om denna aldrig 
uttrycks explicit i hans text. 
 
Johansson verkar vara kritisk till det att förklara naturfenomen utifrån gudars, andars eller 
andra medvetna väsens avsikter. Han titulerar sådana förklaringar �paradexempel på 
övergeneralisering�46 och menar att �det var ett stort steg när man insåg att 
ändamålsförklaringar inte är generellt tillämpliga utan endast kan appliceras på mänskliga 
handlingar�47. Således skulle antagandet att tesen �stark determinism omöjliggör fri vilja� 
åtminstone utgör en allmän uppfattning inom den vetenskapliga sfären eventuellt kunna 
styrkas av tanken att man inom vetenskapen, anser kausal determinism vara det enda 
relevanta exemplet på stark determinism. Man kanske, av en eller annan orsak, exempelvis 
det att man saknar belägg för Guds existens, inte betraktar predestinationen som ett reellt hot 
mot människans fria vilja och därför undgår att över huvud taget ta upp den för debatt. Givet 
detta, skulle ett förnekande av människans handlande som styrt av kausal determinism kunna 
uppfattas som ett generellt förnekande av att människans handlande styrs av stark 
determinism. Det bör påpekas att detta enbart utgör ett förslag på en i sammanhanget möjlig 
tankegång, snarare än en redogörelse för en inom vetenskapen allmänt accepterad 
utgångspunkt. 
 
I Determinism and Indeterminism beskriver Butterfield hur filosofer ofta härleder den totala 
determinismen ur den för tillfället bästa fysiska teorin. Han påpekar att då kvantfysiken är vår 
tids främsta fysiska teori, har många filosofer preliminärt slutit sig till att determinismen är 
falsk. Butterfield ifrågasätter strategin att dra slutsatser om världen som helhet ur enskilda 
fysiska system. Han anser dessa härledningar vara gravt vilseledande då det finns en lucka 
mellan antagandet att en specifik fysisk teori är deterministisk och antagandet att världen som 
helhet, oberoende av singulära teorier, är att betrakta som deterministisk.  
 
Begreppen �händelse�, �orsak� och �förutsägelse� är enligt Butterfield såväl diffusa som 
missvisande. Av den anledningen måste våra försök att fastställa determinismen utifrån 
fysiska teorier generera formuleringar av determinism som står i förbindelse med teorierna 
                                                
43 Hade de varit det, hade de kunnat ges orsaksförklaringar, vilket Johansson förnekar. 
44 Vilka bör kunna tolkas som starkt deterministiska. 
45 Vilka enligt min uppfattning snarare ger en svagt deterministisk förklaring till mänskligt handlande som styrt av 
målsättningar och uppfattningar om vad som bäst leder till att målet uppnås. 
46Johansson, Lars-Göran. Introduktion till Vetenskapsteorin. Thales: Stockholm 2003, sid. 151 
47 ibid. 
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ifråga. Med andra ord bör vi betrakta determinism som en egenskap hos teorier, snarare än 
som en överordnande princip för alla händelser i världen.  
 
Butterfield illustrerar sin tanke i följande ordalag:  

 
Imagine a theory that ascribes properties to objects of a certain kind, and 
claims that the sequence through time of any such object's properties satisfies 
certain regularities. Then we say that the theory is deterministic if and only if 
for any two such objects: if their properties match exactly at a given time, 
then according to the theory, they will match exactly at all future times.48 

 
Han tänker sig alltså att en teori som tillskriver en speciell sorts objekt egenskaper och 
dessutom hävdar att egenskaperna hos dessa objekt över tiden följer vissa regelbundenheter, 
endast kan kallas deterministisk om det gäller för två sådana objekt som vid någon given 
tidpunkt har samma egenskaper, att deras egenskaper vid alla framtida tidpunkter är 
desamma. 
  
Butterfield menar att accepterandet av strategin att betrakta determinism som en egenskap hos 
teorier, leder till att det blir en komplicerad och subtil process med många öppna frågor att 
avgöra huruvida en teori är deterministisk eller inte. Stora delar av den klassiska fysiken, 
menar Butterfield, visar sig vara indeterministiska. Samtidigt anser han kvantfysikens 
förmodade indeterminism vara mycket diskutabel eftersom den i bästa fall passar in i dess 
redogörelse för mätprocesser vilken är teorins mest kontroversiella del. Butterfield summerar 
sitt resonemang med kommentaren att �These subtleties and controversies mean that physics 
does not pass to philosophers any simple verdict about determinism.�49 Men, påpekar han 
�more positively, they also mean that determinism remains an exciting topic in the philosophy 
of science.�50 
 
Det kvarvarande intrycket av Johanssons och Butterfields utläggningar är att det kan sägas 
vara ett problematiskt antagande att vetenskapen erbjuder ett jakande på frågan om den starka 
determinismens sanning, såväl som det att den erbjuder ett nekande. Dock vill varken 
Johansson eller Butterfield, enligt min uppfattning, ta utgångspunkt i ett antagande om att 
världen skulle vara predestinerad51 eller styrd via kausal determinism. Båda texterna kan 
enligt min mening betraktas som problematiserande av tanken att determinismen i en 
vetenskaplig teori bekräftar antagandet att världen är styrd av stark determinism. Butterfields 
text erbjuder ett kriterium för att klassa en teori som deterministisk, samtidigt som den 
framhåller problemen i antagandet att en teori är deterministisk. Han beskriver dessutom 
problematiken i att givet möjligheten att beskriva en singulär teori som deterministisk anta 
denna som tolkningsmässigt facit till svaret på frågan huruvida alla händelser i världen skall 
betraktas som deterministiska.  
 
Johanssons text erbjuder, i sin tur, ett kriterium för att klassa världen som förutsägbar. Han 
menar att om alla företeelser i världen kan förklaras, kan de även förutsägas. Samtidigt 
poängterar han att det aldrig är möjligt att med full säkerhet förutsäga en människas 
handlande. Johansson accepterar tillskrivandet mänskliga beteenden deterministiska 
orsaksförklaringar men vill däremot tillskriva mänskliga handlingar ändamålsförklaringar. 

                                                
48 Butterfield, Jeremy. �Determinism and Indeterminism�. I E. Craig (ed.), Routledge Encyclopedia of Philosophy, 
Routledge: London. 10/11 2005, http://www.rep.routledge.com/article/ 
49 ibid. 
50 ibid. 
51 Styrd via ett eventuellt högre väsens vilja. 
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Givet möjligheten att dra en gräns mellan �händelser� och �handlingar�, kan de senare enligt 
Johansson inte betraktas som styrda via orsak och verkan. Sålunda kan man indirekt sluta sig 
till att han inte vill överföra den kausala determinism som eventuellt återfinns i vetenskapliga 
teorier på mänskligt handlande. Därmed ser jag ett samband mellan Johanssons och 
Butterfields resonemang52; ingen av dem verkar acceptera steget från determinismen i en 
enskild teori till antagandet att alla händelser i världen är styrs av stark determinism. 
 
Enligt min mening kan slutsatsen att världen åtminstone inte ännu har bevisats vara styrd av 
stark determinism antydas i Johanssons text. Hans resonemang kanske inte skall betraktas 
som ett uteslutande av möjligheten att med eventuella framtida metoder kunna förutsäga alla 
mänskliga handlingar, men dock har han en poäng i att det verkar vara svårt att anta att de 
faktiskt är möjligt. Butterfields text vittnar enligt min mening en starkt negativ inställning till 
möjligheten att på vetenskaplig väg finna svaret på frågan huruvida alla händelser i världen 
styrs av stark determinism, men uttrycker detta till trots en optimism inför det fortsatta 
undersökandet och diskuterandet i frågan. Det verkar vara en rimlig slutsats att det från 
vetenskapens håll, är allt annat än fastställt huruvida världen är förutbestämd via stark 
determinism eller ej. 
 
 
2.5 Är sanningen detsamma som det vi tror är sant? 
Tanken att vi är fria agenter, dvs. att vårt handlande verkligen är inom vår kontroll, brukar 
beskrivas som att vi är fria att agera på annat sätt än vi faktiskt gör; att det är sant om varje 
handling vi utför att vi kunde ha handlat annorlunda eller att vi har alternativ till åtminstone 
vissa av våra handlingar. Men vad innebär denna formulering mer exakt? Det verkar svårt, för 
att inte säga omöjligt, att för en given handling undersöka och ta reda på huruvida vi verkligen 
kunde ha handlat på ett annat sätt än vi gjorde. Svaret på frågan huruvida vi faktiskt har en fri 
vilja verkar inte påverkas av våra antaganden eller intuitioner om den fria viljan. 
  
Oavsett antalet befintliga handlingsalternativ vi hade i utgångsläget, kunde vi välja och valde 
endast ett av dem. Logiken förbjuder oss att vid ett och samma tillfälle utföra två ömsesidigt 
uteslutande handlingar; att utföra en handling och samtidigt utföra en helt annan. Med andra 
ord: om någonting är för handen, är det omöjligt för det att samtidigt inte vara för handen. På 
samma sätt är det nödvändigt sant att någonting vid en given tidpunkt antingen föreligger eller 
inte föreligger53. Det faktum att vi hade flera lika utförbara handlingsalternativ bevisar alltså 
inte att det, när allt kommer omkring, faktiskt var möjligt för oss att handla annorlunda än vi 
faktiskt gjorde. Det bevisar inte att handlingen inte var förutbestämd. Enligt min mening 
skulle det krävas för att bevisa ett annat än ett specifikt val vi gjorde var möjligt, att återvända 
till utgångsläget och helt enkelt göra ett annorlunda val.   
 
Vår intuition säger oss att vi vid tidpunkten t, där vi utförde handlingen h1, lika gärna kunde 
ha utfört h2. Detta påstående verkar dock vara mycket svårt att bevisa54. Vi utförde trots allt 
h1. Vi utförde inte h2. Den tidpunkt där vi valde mellan h1 och h2 är passerad och nu är det 
lika uppenbart att h1 är utförd som att h2 inte är det. Satsen �h1 och inte h2 utfördes vid t� är 
nu sann, men vi vet inte om den dessutom var sann innan t. Med andra ord; vi vet inte om 
satsen ifråga var sann innan vi visste att den var det. Innan t, kunde vi endast veta om satsen 

                                                
52 Även om det inte är säkert att Johansson vill acceptera Butterfields kriterie för när en teori kan betraktas som 
deterministisk. 
53 Vad jag avser, förutom �lagen om det uteslutna tredje�, är motsägelselagen; [- (p och - p)] 
54 Ett intuitionstiskt förhållningssätt är möjligt. Detta verkar dock omintetgöra, snarare än att påvisa, realiteten av problemet 
med fri vilja, vilket är ambitionen här. 
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�h1 och inte h2 utfördes vid t� att den hade ett sanningsvärde, inte huruvida den hade det fasta 
sanningsvärdet �sann� eller �falsk�. Enligt min mening är det, givet dessa svårigheter, fullt 
lika sannolikt att skapandet av sakförhållandet h1 och avståendet från h2 sedan evigheters 
evigheter varit bestämt att ske vid t. Om så är fallet, verkar det som om vi trots vår intuition 
faktiskt inte valde att utföra h1. Det är enligt min mening tydligt att den problematiska fråga 
vi här söker besvara, gäller huruvida vi faktiskt har fri vilja, snarare än huruvida vi upplever 
att vi har det. 
 
 
2.6 En annan utgångspunkt 
För att besvara intrikata frågor som de som presenterades i det föregående stycket, kan det 
ibland vara till hjälp att från utsidan arbeta sig inåt, mot problemets kärna. Därför kommer jag 
inledningsvis att säga någonting om vad jag inte menar med fri vilja. Jag börjar med ett par 
enkla distinktioner gällande frihet. 
 
Det faktum att ingen människa är radikalt �fri att göra vad hon vill� på det sätt Gud ibland 
antas vara, brukar knappast läggas fram som argument mot den fria viljan. Vi är medvetna om 
de fysiska och psykiska begränsningar olika lagar55 sätter för vår handlande: logikens lagar 
begränsar vår frihet att rita runda fyrkanter, fysikens lagar göra det omöjligt för oss att sväva 
över marken. Ändå antar vi att vi har fri vilja. Jag menar alltså att fri vilja när den tillskrivs 
människor inte är menad att förstås som �obegränsad handlingsfrihet�56. 
 
Vidare måste den frihet vi antas ha i och med vår fria vilja särskiljas från den frihet vår 
eventuella politiska frihet antas innebära. Trots detta, kan de båda typerna av frihet på sätt och 
vis anses höra ihop. Båda har att göra med frågan om i vilken utsträckning vi har kontroll över 
det som händer oss och de handlingar vi utför. Att värdesätta (kombinerat med tron på 
existensen av) människans fria agentskap, innebär rimligtvis även ett värdesättande av fria 
stater; stater i vilka medborgarna åtnjuter politisk frihet genom att på ett eller annat sätt vara 
delaktiga i beslutandet i frågor som kommer att påverka deras liv57. 
 
Ur distinktionerna ovan kan vi ana att kriteriet för fritt agentskap jag ämnar formulera, 
innebär någonting annat än den blotta frånvaron av tillfälliga, situationsrelativa 
begränsningar. Tvång och hinder, oavsett om de är kulturella, religiösa, sociala, lagliga eller 
av annan sort, begränsar individens praktiska möjligheter att utföra vissa handlingar, bara 
givet att hon vill eller känner sig tvingad att följa de regler och mönster för accepterat 
handlande som kulturen, lagen etc., sätter upp för oss. Man kan exempelvis säga om en 
muslimsk kvinna i Afghanistan att hon saknar frihet eftersom hon inte har något annat val än 
att bära slöja. Kravet i fråga är, oavsett dess styrka, bundet till de kulturella/religiösa 
omständigheter som för tillfället råder i Afghanistan. Hade kvinnan varit bosatt i en annan 
kulturell del av världen, där större delen av befolkningen bekände sig till en annan tro än 
islam, hade hon troligtvis haft större möjlighet att ignorera kravet (eller åtminstone inte i lika 
stor utsträckning varit tvungen att efterleva det). På samma sätt kan man anta att de 
omständigheter som frambringade och formulerade hennes ofrihet i detta avseende varit 
annorlunda om hon hade fötts 400 år tidigare. Alltså, menar jag, kan exemplet inte anses 
beskriva kvinnans brist på frihet i betydelsen brist på fri vilja. Om fallet vore sådant, skulle 
det få konsekvensen att vissa människor på jorden i detta ögonblick har fri vilja och andra 
inte. Vilket i sin tur är oförenligt med det intuitiva antagandet att den fria viljan är 
                                                
55 Frågan huruvida det är lagarna i sig eller de förhållanden de beskriver, som begränsar oss, faller utanför min undersökning. 
56 Hospers, John. An Introduction to Philosophical Analysis. Routledge: Abingdon 2004, sid. 152- 154 
57 Pink, Thomas, Free Will, A Very Short Introduction. Oxford University Press: Oxford 2004, sid. 3- 4 
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allmängiltig; att den antingen föreligger eller inte föreligger för alla människor, oberoende av 
de tillfälliga omständigheter som bygger upp den situation de är placerade i. Den 
frihetsinskränkning intern 3856 på Kumla-anstalten är utsatt för, utgör ett annat exempel på 
en inskränkning av handlingsmöjligheter som inte innebär en begränsning av den fria viljan. 
Enligt min mening kan även hans situation beskrivas som orsakad av tillfälliga 
omständigheter. Innan 3856 fängslades hade han den frihet han nu saknar (detta verkar för 
övrigt vara en väsentlig del av innebörden i att använda fängslande som bestraffningsmetod). 
Generellt om fängelsestraff kan det, givet att straffet i någon mening är �rättvist� och man 
lever i ett demokratiskt samhälle, dessutom sägas att man via utförandet av en brottslig 
gärning indirekt godtar risken att utsättas för dom och straff under lagen58.  
 
Vad jag vill visa med exemplen ovan är att de sätt på vilka personerna beskrivs som 
begränsade i sin frihet, är förenliga med den frihet jag åsyftar i mitt hanterande av den fria 
viljans problem. I exemplen omtalas begränsningarna som �beroende av tillfälliga 
omständigheter� (kontingenta fakta). Detta vittnar om att det frihetsberövande vilket jag anser 
omintetgöra fri vilja, snarare är av nödvändig karaktär. Med detta menar jag att det måste 
finnas något mått av �universalitet� eller allmängiltighet i determinismen; den måste antas 
vara sann eller falsk oberoende av omständigheterna. Antingen är determinismen sann, eller 
så är den falsk. Min uppfattning saknar utrymme för hypotesen att determinismen är �lite 
sann� eller �sann ibland� lika lite som den accepterar påståendet att tyngdlagen gäller 
�ibland� eller �inte varje dag�. 
 
 
2.7 Är fri vilja förenlig med determinism? 
Tidigare i uppsatsen presenterades ett antal olika sätt att formulera specificeringar av 
begreppet �determinism�. Jag vill framhålla att jag anser det viktigt att betrakta predestination 
och stark kausal determinism som olika varianter av stark determinism, snarare än som 
separata, fristående teorier. Anledningen till att jag förespråkar denna syn är att jag anser de 
olika formuleringarna väsentligen ha samma egenskaper beträffande det sätt på vilket 
sanningen i dem skulle påverka människan: de resulterar alla i att mänskligt handlande är 
förutbestämt. De problem den starka, alltomfattande determinismen eventuellt utgör för 
människans fria vilja, verkar inte påverkas av den förklaring som ges för dess sanning. Den 
relevanta frågan beträffande stark determinism är snarare huruvida den faktiskt är sann eller 
falsk. Vad jag menar är att den starka determinismens förhandenvarande, ger samma effekter 
på mänskligt handlande oavsett om Guds vilja eller en oändlig kedjereaktion ytterst ligger 
bakom detta. Därför anser jag den i sammanhanget mest intressanta frågan vara huruvida den 
starka determinismen är sann, snarare än vad dess eventuella sanning skall antas bero på. Vad 
vi vill ta reda på är huruvida den starka determinismen (där jag alltså även räknar Guds 
alltomfattande predestination) är förenlig med människans fria vilja. Givet att vi erbjuder en 
tydlig formulering av människans fria vilja, kommer vårt svar på frågan antingen innebära ett 
tillåtande av alla typer av stark determinism eller ett förbjudande av alla typer. Om vi 
exempelvis väljer att formulera människans fria vilja som oförenlig med alltomfattande kausal 
determinism, måste vi rimligtvis förstå den som oförenlig även med alltomfattande 
predestination, eftersom båda dessa tillhör kategorin �stark determinism�.  
 
Jag har tidigare i uppsatsen hävdat att vi tar vår fria vilja för given. Vår intuitiva övertygelse 
att vi är fria att styra vårt handlande i enlighet med våra planer, målsättningar, etc., verkar ofta 
                                                
58 Exemplen kan anses föranleda en diskussion om skillnaden i styrka och art mellan det att vara lagligt tvingad och att känna 
sig tvingad av rädsla, ångest, trossatser och dylikt. Oberoende av denna (psykologiska) frågas eventuella filosofiska relevans, 
kommer den inte att ges utrymme här. 
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innefatta tanken att determinism omöjliggör fri vilja. Pink skriver i Free Will, A Very Short 
Introduction att �the intuition that (�) our freedom of action depends on our actions not 
being determined in advance (�) is very general.�59 Förstådd på det sättet måste vår intuitiva 
tanke att vi faktiskt har en fri vilja antas innebära ett förnekande av determinismens sanning. 
Dock använder vi oss här av en distinktion mellan stark och svag determinism. Tack vare 
denna, är den tes jag förespråkar möjlig att formulera som kombinationen av antagandena 
�stark determinism är oförenlig med fri vilja� och �svag determinism är förenlig med fri vilja� 
utan att innebära en motsägelsefull position60. Vi ser med viss eftertanke att vi i vårt 
vardagsliv ständigt verkar utgå från den svaga determinismens sanning. I vår idé om vår fria 
vilja ingår antagandet att våra beslut orsakar, eller åtminstone utgör en del av orsaken till vårt 
handlande: jag beslutar mig för att trycka a-tangenten och när jag i nästa sekund trycker på a-
tangenten, upplever jag att det var mitt beslut som fick mig att utföra handlingen61. Vår tanke 
om vi utför våra medvetna handlingar62 verkar dessutom innefatta antagandet att vi inte hade 
tryckt på a-tangenten om vi inte först hade haft en vilja eller någon slags tanke om att göra 
det. Även om vi inte alltid �uttryckligen� tänker tanken �nu skall jag trycka på a-tangenten� 
innan vi faktiskt trycker på a-tangenten, upplever vi att våra handlingar styrs av vårt tänkande. 
 
En utveckling av dessa tankegångar, är att svag determinism utgör en förutsättning för 
människans fria vilja. Enligt ett sådant synsätt är människans fria vilja omöjlig om hon inte 
kan bestämma sitt handlande i förväg, eftersom människans oförmåga att determinera sitt eget 
handlande måste innebära att hennes handlingar är slumpmässiga. Anhängarna av synsättet 
ifråga menar att det finns två alternativ63: antingen är (a) alla handlingar och händelser kausalt 
bestämda eller så (b) beror de, i den utsträckning de är kausalt obestämda, på slumpen. Det att 
någonting är slumpartat antas innebära att det inte är möjligt att kontrollera. Givet att frihet 
innefattar handlingskontroll utgör därför �alltings slumpmässighet� ett lika stort hot mot 
friheten som den starka determinismen. Vidare innebär handlingskontroll att våra handlingar 
är intentionella/målbaserade64; att vi utför dem med ett syfte, mål eller en avsikt i åtanke. 
Rörelser kroppen utför, som inte orsakats av agentens önskningar eller avsikter (exempelvis 
det reflexmässiga bortdragande av handen från en varm platta) är �blinda� snarare än 
målbaserade och kan därför inte sägas fria65. Det verkar, med andra ord, vara svårt att 
föreställa sig en icke-determinerad fri handling66. Ur detta kan man alltså argumentera för 
ståndpunkten att svag determinism i form av kausal determinism inom individen, är 
nödvändig för individens fria vilja.  
 
Jag har tidigare påpekat att min position i frågan om människans fria vilja utgör en variant av 
kompabilitism. Jag har dessutom påpekat att jag i detta förstår kompabilitismen som 
ståndpunkten att det finns en determinism som är sådan att den är förenlig med människans 
fria vilja. Min position kan alltså klassas som kompabilitistisk i den utsträckning den tillåter 
förenandet av den fria viljan med svag determinism. Jag anser därför den kompabilitistiska 

                                                
59 Pink, Thomas, Free Will, A Very Short Introduction. Oxford University Press: Oxford 2004, sid. 14 
60 Utan distinktionen ifråga, hade formuleringen av min position mest troligen varit �fri vilja är förenlig och oförenlig med 
determinism� eller dylikt. 
61 Hospers, John. An Introduction to Philosophical Analysis. Routledge: Abingdon 2004, sid. 154- 155 
62 Till skillnad från våra beteenden som beskrevs i Är vetenskapen deterministisk?  
63 Enligt Pink finns ett tredje, Libertarianistiskt alternativ att (c) det finns handlingar som varken är slumpmässiga eller 
kausalt determinerade eftersom de är i vår kontroll och sker via vår fria vilja. Eftersom Pink inte skiljer på stark och svag 
determinism, har jag svårt att förstå huruvida detta skall tolkas som att Pink menar att dessa handlingar (1) är fråntagna både 
stark och svag determinism, så att han förespråkar en enligt min mening ohållbar position, eller (2) fråntagna stark men inte 
nödvändigtvis svag determinism, så att Pink ansluter sig till den position jag förespråkar. 
64 Vi såg tidigare hur det antas ingå i själva förståelsen av mänskliga handlingar att de är intentionala.  
65 Det är däremot inte säkert att de för den sakens skull måste antas vara ofria. 
66 Pink, Thomas, Free Will, A Very Short Introduction. Oxford University Press: Oxford 2004, sid. 16- 18 
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ståndpunkten vara fullt förenlig med ståndpunkten att stark determinism i form av stark kausal 
determinism eller predestination ej är möjlig att förena med människans fria vilja. Det verkar, 
inom den kompabilitistiska ståndpunkten, förekomma variationer i hur långt man vill dra den 
fria viljans förenlighet med determinism. Enligt den beskrivning Strawson ger 
kompabilitismen i sin artikel Free Will, innebär den ytterst ståndpunkten att människans fria 
vilja är förenlig med determinism. Dock använder sig Strawson inte av distinktionen mellan 
stark och svag determinism varför jag tolkar det som varande den konventionella 
uppfattningen av kompabilitismen att människans fria vilja är förenlig med stark determinism. 
Strawson menar att anhängarna av kompabilitismen anser fritt handlande vara �essentially just 
a matter of not being constrained or hindered in certain ways when one acts or chooses.�67 
Vidare beskriver Strawson hur dessa menar att en vuxen människa under normala 
omständigheter kan handla och välja fritt eftersom �No one is holding a gun to their heads. 
They are not drugged, or in chains, or subject to a psychological compulsion.�68 Enligt en 
sådan beskrivning av den kompabilitistiska synen på fritt handlande, måste tillfälliga 
omständigheter rimligen betraktas som begränsningar i människans möjlighet att handla fritt 
och således i hennes fria vilja69. Av orsaker jag framfört nyss såväl som i stycket En annan 
utgångspunkt, torde det vara tydligt att detta inte är min åsikt. Jag vill snarare argumentera för 
den motsatta ståndpunkten; att �tillfälliga begränsningar� så som en pistolmynning mot 
tinningen, inte utgör begränsningar på människans fria vilja. Enligt min mening verkar ett 
sådant ställningstagande nämligen generera en slutsats jag tidigare uttryckt att jag inte vill 
acceptera, nämligen att människan har en fria vilja ibland och ibland inte. 
 
Strawson skriver i sin artikel att �those who want to secure the conclusion that we are free 
agents do well to adopt a compabilitist theory of freedom, for determinism is unfalsifiable, 
and may be true�70. Trots att jag uppmärksammat problematiken i att motbevisa den starka 
determinismens förhandenvarande är det inte min målsättning att gardera mig mot hotet i dess 
eventuella sanning. Eftersom det verkar vara lika svårt att bevisa den starka determinismens 
förhandenvarande, finner jag ingen anledning att �för säkerhets skull� anta en beskrivning av 
fri vilja som håller den förenlig med stark determinism. Eftersom jag dessutom anser 
beskrivningen av fri vilja som frihet från begränsningar vara kontraintuitiv, argumenterar jag 
hellre för ståndpunkten att stark determinism omöjliggör vår fria vilja samtidigt som svag 
determinism är fullt förenlig med och rent av utgör ett kriterium för människans fria vilja. 
Vad jag menar, vilket jag Strawsons beskrivning till trots betraktar som en form av 
kompabilitism71, är alltså att om vi inte kan styra vårt handlande genom attityder, handlingar, 
moraliska uppfattningar, målsättningar etc., verkar det vara omöjligt för oss att kontrollera 
vårt handlande. Vårt determinerande av våra framtida handlingar, tankar och attityder är 
enligt min mening en förutsättning för vårt fria handlande samtidigt det utgör en form av 
determinism.  
 
Den motsatta inställningen till frågan om den fria viljans förenlighet med determinism är 
inkompabilitism eller anti-kompabilitism; ståndpunkten att människans frihet är omöjlig att 
förena med determinism. Frihet definieras, av inkompabilitismens anhängare som det att inte 
vara kausalt determinerad i förväg.72 Som tidigare påpekats kan ett sådant synsätt kanske vid 
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första anblicken uppfattas som intuitivt tilltalande. Vid närmre undersökning, speciellt med de 
svårigheter vi sett i utförandet av icke-determinerade fria handlingar i åtanke, är det dock 
troligt att inkompabilitismen förlorar stora delar av sin attraktivitet. Trots min övertygelse att 
stark determinism omöjliggör fri vilja, vill jag inte betrakta min ståndpunkt som en variant av 
inkompabilitism då detta verkar innebära ställningstagandet att även svag determinism 
omöjliggör fri vilja. Jag förstår således den yttersta innebörden i den inkompabilitistiska 
ståndpunkten som att det inte finns någon determinism som är förenlig med fri vilja. Det torde 
vara tydligt att jag tar avstånd från en sådan beskrivning av människans fria vilja. 
 
 
2.8 Är determinismen sann? 
I det föregående avsnittet presenterades de två förekommande inställningarna till frågan 
gällande möjligheten att förena determinismen med fri vilja. Kompabilitismen och 
inkompabilitismen intresserar sig endast för denna fråga och tar således inte ställning till 
huruvida determinismen eller den fria viljan faktiskt är för handen eller ej. Teorierna består 
alltså i att hävda den fria viljans möjlighet eller omöjlighet givet determinismens föreliggande 
och determinismens möjliga respektive omöjliga föreliggande givet att den fria viljan är ett 
faktum. 
 
Det finns dock teorier som innefattar ytterligare ställningstaganden beträffande 
determinismens och den fria viljans föreliggande. Anhängarna av den första av dessa; Svag 
Determinism, (Soft Determinism) ansluter sig till kompabilitismen och menar dessutom att 
både determinism och fri vilja; möjligheten att utföra fria handlingar, faktiskt är för handen. 
Stark Determinism, (Hard Determinism) bygger, å andra sidan, på förenandet av 
inkompabilitism med en övertygelse om determinismens faktiska sanning. Här erbjuds alltså 
ett negativt svar på frågan huruvida människan kan utföra fria handlingar73. Det är viktigt att 
påpeka att Svag Determinism och Stark Determinism här skall förstås som någonting annat än 
preciseringar av begreppet determinism, vilket hittills i uppsatsen varit begreppens 
användning. Enligt beskrivningen i Freedom and Determinism, uppfattar jag snarare Svag 
Determinism och Stark Determinism som sammansatta inställningar till frågan om 
människans fria vilja, i och med att de innefattar ställningstaganden beträffande 
determinismens förhandenvarande. Enligt min förståelse rör det sig om den determinism som 
fram till denna punkt i uppsatsen titulerats stark determinism. Med den terminologi jag använt 
mig av, skulle alltså ståndpunkten Svag Determinism beskrivas som förenandet av teserna �fri 
vilja är förenlig med stark determinism� och �determinismen är för handen�, vilket genererar 
slutsatsen �människan har fri vilja�. Stark Determinism skulle i sin tur kunna förstås som 
förenandet av teserna �fri vilja är inte förenlig med stark determinism� och �stark 
determinism är för handen�, vilket genererar slutsatsen �människan har inte fri vilja�.  
 
Sist men inte minst finns inställningen att den inkompabilitistiska ståndpunkten är korrekt 
men att determinismen inte är för handen. Förespråkarna av det synsättet tituleras vanligen 
libertarianister och menar alltså att människan faktiskt har en fri vilja74. Enligt Pink, som inte 
räds djärva formuleringar, är alla människor av naturen anhängare av libertarianismen. Pink 
menar att vi tror att determinismen omöjliggör fri vilja och att vi faktiskt kan kontrollera vårt 
handlande. Människans allmänna uppfattning är alltså, om vi tror Pink �that it is we who are 
in charge of how we act, and that past causes are not imposing our actions on us�75. Till följd 
av att Pink använder sig av formuleringen �past causes� verkar det som att han menar vår 
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generella uppfattning är att all determinism omöjliggör fritt handlande. Samtidigt verkar han 
själv hävda att svag determinismen är förenlig med fri vilja, då han senare tar upp det problem 
för människans fria vilja det innebär att helt förneka dess förenlighet med determinism. I 
samband med detta påpekar Pink att vår naturliga libertarianistiska inställning inte bevisar 
teorins sanning och riktighet. Libertarianisterna måste finna en beskrivning av det fria 
handlandet som kausalt odeterminierat och samtidigt som skilt från slumpen. Pink påpekar att 
många filosofer har betvivlat att en sådan förklaring någonsin kan ges och han konstaterar 
därefter att det inte verkar finnas någon fördelaktig libertarianistisk beskrivning vare sig 
beträffande vad mänskligt handlande inbegriper eller hur handlandet kan vara inom 
agenternas kontroll. 76 
 
Diagrammet77 nedan kan vara användbart för att ge en tydlig sammanfattning av teorierna 
omnämnda i detta och föregående stycke: 
 

 Kompabilitet? Determinism? Frihet? 
Kompabilitism Ja � � 
Inkompabilitism Nej � � 
Svag Determinism Ja Ja Ja 
Stark Determinism Nej Ja Nej 
Libertarianism Nej Nej Ja 

 
Enligt diagrammet är mitt förhållningssätt, baserat på de svar jag vill ge på de hittills 
diskuterade frågorna, närmast besläktat med det som återfinns hos anhängarna av Svag 
Determinism, givet att den determinism jag anser vara för handen är att förstå som svag 
determinism. Dock antar jag, som jag tidigare påpekat, att det förhållningssätt som i Freedom 
and Determinism tituleras Svag Determinism, är menat att förstås som ståndpunkten att den 
starka determinismen är för handen, vilket alltså inte är min ståndpunkt. Jag har snarare valt 
att inte ta ställning i den frågan då jag, i enlighet med min tidigare diskussion, uppfattar det 
som åtminstone mycket svårt att avgöra huruvida den starka determinismen föreligger eller ej.  
 
I Strawsons beskrivning av den kompabilitistiska ståndpunkten, påpekades det att tesen om 
determinismens föreliggande verkar vara omöjlig att falsifiera. Det att falsifiera en hypotes 
innefattar att pröva dess falskhet genom att undersöka huruvida de empiriska konsekvenser 
dess sanning hade fått, är för handen eller ej. Om dessa konsekvenser inte står att finna, kan 
hypotesen ifråga förklaras falsk och därmed förkastas78. Det verkar dock finnas flera problem 
i att applicera denna metod på hypotesen om determinism. För det första saknas 
uppenbarligen enighet beträffande vilka konsekvenser föreliggandet av den starka 
determinismen skulle ge. Således blir det svårt att veta vilka observationer som är relevanta i 
undersökningen. Är konsekvensen av den starka determinismen att alla händelser är 
förutbestämda, så att detta är den tes vi skall undersöka sanningen hos? I sådana fall, skulle 
observationen att det finns någon händelse som inte är förutbestämd, innebära att 
determinismen är falsk. Men hur utförs en sådan undersökning? Det verkar vara ett 
problematiskt antagande att konsekvensen av den starka determinismen snarare är att 
människan saknar fri vilja eftersom detta är en punkt på vilken de i diskussionen inblandade 
parterna är oeniga. Det saknas enighet beträffande determinismens förenlighet med fri vilja, 
såväl som beträffande den korrekta definitionen av begreppet �fri vilja�.  
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Enligt inkompabilitismen innebär den starka determinismens sanning att människan saknar fri 
vilja. Om vi med hjälp av empiriska studier kan bevisa att människan har fri vilja kan vi enligt 
den inkompabilitistiska ståndpunkten, sluta oss till att determinismen är för handen. Men 
enligt den kompabilitism Strawson beskrev, skänker den empiriska observationen att 
människan har fri vilja, inte någon som helst klarhet beträffande determinismen. Enligt 
anhängarna av denna ståndpunkt har människan fri vilja oberoende av determinismens 
föreliggande, eftersom de formulerat sitt frihetsbegrepp på ett sätt som så att säga garderar sig 
mot detta hot. Dock måste svårigheterna i att falsifiera tesen att världen styrs av stark 
determinism enligt min mening även innebära att det är svårt att sluta sig till dess negation. 
Jag anser det därför vara rimligt att sluta sig till att tesen om stark determinism så vitt vi vet 
lika gärna kan vara sann som falsk. Av den anledningen har jag valt att avstå från ett 
ställningstagande i frågan huruvida determinismen är för handen och således även i frågan 
huruvida människan faktiskt har fri vilja. Detta kanske kan anses vara en problematisk 
ståndpunkt men enligt min mening finns det inget egenvärde i ett ställningstagande. Jag anser 
det vara fullt acceptabelt att avstå att ta ställning i frågor som till sin karaktär är så svåra att 
komma till klarhet i, som den om determinismens sanning. Jag har visserligen påpekat att vi 
har en intuition om vår faktiska fria vilja vilket rimligtvis, i enlighet med den ståndpunkt jag 
beskrivit som min, borde innefatta en intuition om att den starka determinismen inte är för 
handen. Dock är min intuition beträffande frågan om den starka determinismen snarare att den 
till sin natur är mycket svår att besvara.  
 
Den ståndpunkt jag förespråkar är således, mer specifikt, att människans fria vilja är oförenlig 
med den starka determinism som exempelvis synen på världen som ett slutet system av orsak 
och verkan innebär. Till följd av mitt särskiljande av stark determinism och svag determinism 
(i form av exempelvis begränsad kausalitet)79 i kombination med min förståelse av 
situationsberoende begränsningar som någonting annat än determinism, anser jag mig, den 
starka determinismens oförenlighet med människans fria vilja till trots, vara rättfärdigad att 
anta den svaga determinismen vara förenlig med fri vilja. Det är värt att dra sig till minnes 
min tidigare beskrivning av svag determinism som ett nödvändigt kriterium för att den över 
huvud tagna möjligheten för oss att ha en fri vilja. Trots mitt antydande att den svaga 
determinismen tycks vara verklig, vill jag fortfarande poängtera att det är svårt att komma till 
ett slutgiltigt avgörande även i frågan huruvida den svaga determinismen faktiskt är för 
handen. Det antyds dock i diskussionerna under rubrikerna Vad är determinism och Är 
vetenskapen deterministisk att svårigheten inte verkar vara lika betydande beträffande den 
svaga determinismen, som beträffande förhandenvarandet av den totala, alltomfattande 
determinism den starka determinismen antas innebära. 
  
Eventuellt kan man som ett ytterligare stöd för detta hävda att våra intuitioner beträffande den 
svaga determinismens sanning är mycket starka, medelst våra intuitioner för eller mot den 
starka determinismen inte är lika tydliga. Vi verkar, som jag tidigare hävdat, anta i vårt 
vardagliga liv att den svaga determinismen är sann, men den starka determinismens vara eller 
icke vara är eventuellt inte en lika �förekommande� tanke. Vi utgår förvisso från att vi har en 
fri vilja, men vi verkar inte vara säkra på huruvida detta exkluderar eller inkluderar sanningen 
i den starka determinismen. 
 
Rättfärdigandet av mitt ställningstagande i frågan om den fria viljans förenlighet med 
determinism, bygger först och främst på att jag anser det vara mest det mest intuitivt 
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tilltalande alternativet. Antaganden om intuitioner och deras eventuella förmåga att säga 
någonting om omständigheter i världen, är starkt omdebatterade och verkar vara svåra att leda 
i bevis. Jag kommer av den anledningen inte ge mig i kast med att försvara någon av teserna 
�intuitioner är generellt giltiga grunder för ett påstående� eller �intuitioner utgör giltig grund 
för påståenden om fri vilja och determinism�. Den generella frågan huruvida intuitioner kan 
antas utgöra goda grunder för ett medhåll i eller avstånd från ett påstående är förvisso 
intressant, men kommer inte att ges något vidare utrymme här. Det verkar dock vara möjligt 
att formulera ett gott försvar åtminstone för det psykologiskt tilltalande elementet i att lyssna 
till sina intuitioner. Givet att man går med på detta, är mitt starkaste argument för att i det 
aktuella sammanhanget tillåta mig att dra slutsatser baserade på min intuition att jag uppfattar 
intuitionen i sammanhanget vara mycket stark och dessutom i det närmsta universell. Vi 
verkar alltså leva i enlighet med tron att vi kan påverka och determinera oss själva till vissa 
handlingar, samtidigt som vi antar att vi har fri vilja. Enligt min mening kan jag därför sägas 
ha en psykologisk grund för mitt antagande generellt, kombinerat med en i någon utsträckning 
rättfärdigad övertygelse att de allra flesta människor har mycket starka intuitioner om fri vilja 
som förenlig med svag determinism i enlighet med min beskrivning av denna. 
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3. Om Augustinus � en biografisk skiss 
 
Född i Thagaste i Nordafrika80 år 354 levde Augustinus under en tumultartad tid, speciellt vad 
gällde kyrkovärlden och Romarriket. Kyrkan höll som bäst på att utforma sina lärosatser såväl 
som sin relation till staten varför teologiska strider under denna tid ofta tog sig politiska 
uttryck. Augustinus upplevde plundringen av Rom år 410 och låg på sin dödsbädd vid tiden 
för barbarernas intåg i hans hemstad81. Stämningen som rådde under Augustinus livstid och 
svårigheter sammankopplade med försök att skapa förståelse för hans placering i denna 
tidsepok, kommenterats av bland andra James J. O�Donnell som samtidigt vill framhålla att: 
�the diversity of that world and the ambiguity of its transformations are painted in richer and 
richer colors, and with each few years new tracts of space and time are infused with fresh 
vitality.�82 
 
Augustinus livsbana vet vi desto mer om. Enligt O�Donnell har Augustinus lämnat efter sig 
�such a variety of materials, of such high quality, for reconstructing his life that it would be 
almost impossible not to use them, gratefully, to good advantage.�83 Men, tillägger 
densamme, �if we would use them, it is equally almost impossible not to use them to tell the 
story in the way he would have us tell it � and therein lies the danger�84 Augustinus har i 
princip ensam författat alla de källor genom vilka vi känner honom och hans liv. O�Donnell 
menar att även de dokument som berättar om Augustinus och är skrivna av andra personer, 
finns till vårt förfogande av den anledningen att Augustinus tillåtit det. De enda gångerna vi 
kommer i kontakt med anklagelser riktade mot honom är när han själv omnämner dem, oftast 
med avsikten att påvisa falskheten i dessa påståenden. Vidare, ser O�Donnell en tendens hos 
Augustinus att vilja framställa händelserna under åren 386- 387 då han genomförde sin 
återomvändelse till kristendomen som den tolkningsmässiga nyckeln till hans liv. Han menar 
att man kan fråga sig huruvida detta verkligen stämmer överens med den bild som framstår ur 
andra tillgängliga fakta, som bland annat vittnar om att han under nio år var anhängare av 
manikeismen85. Han tillägger att vi, trots svårigheten i att komma ifrån den bild Augustinus 
vill teckna av sig själv i hans Confessiones (Bekännelser), är skyldiga både honom och oss 
själva att se honom i ett annat ljus och att finna andra sätt att läsa hans berättelse86. O�Donnell 
förespråkar en mer nyanserad läsning av Augustinus texter i allmänhet och berättelsen om 
hans liv i synnerlighet, än den tolkning merparten av dagens tolkare ger oss: �Augustine�s 
books are for the most part today presented to us by those in the contemporary world who see 
themselves as his co-religionists. (�) It remains extraordinary that a provincial religious 
writer and churchman of sixteen centuries ago should be so fortunate as to have his words 
presented to our world by a relatively homogeneous and sympathetic body of interpreters.�87 
 
Enligt den historia vi känner, uppfostrades Augustinus till en kristen livssyn av sin hängivet 
troende moder Monica. Uppgifterna om faderns religiösa ställning tycks variera, men alla 
hävdar åtminstone att han inte var lika hängivet troende som modern. Sexton år gammal 
begav sig den då redan latinlärde Augustinus till Karthago för att studera litteratur och 
talekonst (retorik). Under tiden i Karthago kom han att bli anhängare av manikeismen, en 
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orientalisk andlig inriktning som förespråkade en dualistisk världsbild. Enligt manikeismen 
kämpade två krafter i evighet om att ta makten över världen. Den ena är ljusets och det godas 
princip; Gud, den andra är mörkrets och materiens onda furste; Ariman. Enligt denna lära 
tilläts, till skillnad från den kristna läran, även den mörka makten att existera i evighet. 
Manikeismens anhängare kunde peka ut Ariman som ansvarig för all världens ondska och på 
så vis frånta Gud ansvaret och erbjöd således en tilltalande lösning på teodicéproblemet. Trots 
denna fördel lyckades manikeismen inte hålla sitt grepp om Augustinus för någon längre tid88. 
 
Vid 29 års ålder fick Augustinus tjänst som retoriklärare i Milano. Där bekantade han sig med 
nyplatonismen, en religiös inriktning ledd av Plotinos89. Inte heller nyplatonismen hade kristet 
ursprung, även om läran betrodde sig till en monistisk världsbild och hade ett närmare 
släktskap till kristendomen än manikeismen. Nyplatonismen var inspirerad av Platons idélära 
och kallade den egna motsvarigheten till det Godas idé för det Ena. Det Ena är högsta princip 
i verklighetens rangordning och utgör ren andlighet, i rangordningen placerad längst bort från 
materien. Nyplatonismen skiljer sig från kristendomen i det att det Ena inte är en personlig 
Gud. I och med att det Ena är helt fri från materia är det den fullständiga och högsta godheten. 
Nyplatonismen betraktar ondskan som en funktion av avståndet till det Ena, som en defekt 
bestående i en brist på verklighet. Ju längre bort från det goda någonting befinner sig, ju 
mindre verklighet och godhet har det. På så sätt erbjuder även nyplatonismen en lösning på 
teodicéproblemet. Det brukar sägas att Augustinus kontakt med nyplatonismen förberedde 
honom för hans återinträde i kristendomen, eftersom den innehåller en tanke om allas 
naturliga längtan. För kristendomen är detta en längtan tillbaka till Gud, för nyplatonismen 
efter återförening med alltings ursprung90. I De civitate Dei (Om Gudsstaten) säger 
Augustinus om platonisterna att de är �the noblest of philosophers, because they had the wit 
to perceive that the human soul, (...) cannot be happy except by partaking of the light of that 
God by Whom both itself and the world were made; and also that the happy life which all 
men desire cannot be reached by any who does not cleave with a pure and holy love to the 
surpreme love to (...) God�91. Det är tydligt att platonismen gjorde intryck på Augustinus. 
Inspirationen från denna lära syns i många olika delar av hans filosofi.  
 
I Milano lärde Augustinus känna stadens biskop, Ambrosius. Många vill peka ut denna 
bekantskaps inverkan på Augustinus bidragande faktor till att han år 386 återvände till 
kristendomen. Samma år författade Augustinus sina första av de verk som bevarats. Han 
döptes året därpå och återvände till Afrika ytterligare ett år senare. Augustinus vigdes till präst 
i Hippo år 391 och upphöjdes där, några år senare92, till biskop. Västgoternas invadering av 
Rom år 410 utgjorde starten på en våg av kristendomskritik bland bildade anhängare av 
hedendomen, vilket inspirerade hans författande av De civitate Dei, ett av hans mest 
betydande verk. Augustinus dog år 430 under det att Hippo belägrades av vandalerna. När 
staden året därpå brändes ned, tycks Augustinus bibliotek ha räddats93. Hans kvarvarande 
skrifter består av två hundra brev, fem hundra predikningar och ett hundratal filosofiska och 
teologiska verk. I hans skrifter, som utgjort viktiga bidrag till många olika områden inom 
filosofin, är ofta flera ämnen sammanvävda på ett sådant sätt att det blir svårt att separera det 
ena från det andra utan att göra hans tankar orättvisa. Detta är ofta tydligt när man försöker 
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reda ut Augustinus ställningstagande i en speciell fråga94 och kommer även att synas i den här 
uppsatsen. För att förstå Augustinus syn på den fria viljan, måste man förstå hans tankar om 
bland annat ont och gott handlande, synd och nåd samt hur människan i dessa avseenden står i 
relation till Gud. Uppsatsens senare diskussion om Augustinus tankar om fri vilja kommer att 
innehålla alla dessa inslag i olika utsträckning. 
 
Christian Braw kommenterar Augustinus utveckling genom livet: �Hans ungdomsskrifter 
visar en stark tillit till det logiska övervägandet, och detta har som bakgrund i en optimistisk 
människosyn. Hos den mogne Augustinus begränsas dessa aspekter av en kraftig betoning av 
Skriftens auktoritet, av en djup syndakännedom och mörkare syn på människans 
möjligheter�95. Detta kan anses utgöra ett problem, eftersom det verkar lämna utrymme för 
olika sätt att förstå och tolka Augustinus lära, men Braw menar att detta är helt i sin ordning 
eftersom Augustinus faktiskt kom att inta olika ståndpunkter under sin utveckling96. Utan att 
göra en alldeles för lång utläggning i ämnet vill jag påpeka att det kan vara intressant att fråga 
sig vad det faktiskt berodde på att han ändrade sin uppfattning så starkt. Inom vissa ämnen, 
speciellt hans inställning till människan och hennes beroende av Guds nåd, verkar han under 
sin levnadstid nästan ha bytt sin tidiga inställning till dess motsats!  
 
Braw ser frågan om det saliga livet som grundproblemet i Augustinus teologi. Han konstaterar 
att den genomgående målsättningen i dennes texter är att vägleda människan så att hon 
slutligen kan få del i Guds fullkomlighet, vila och överensstämmelse med sig själv. Braw 
tänker sig att det ytterst handlar om vägen till den sanna saligheten eller den fullkomliga 
rättfärdigheten och att denna kan nås redan i jordelivet. Han menar att Augustinus ser det 
eviga livet hos Gud som det högsta goda och att han vill väcka denna längtan hos andra 
människor, för att sedan leda in deras längtan på rätt väg. Braw beskriver denna process som 
att den �går från det yttre till det inre, och från det inre till det högre�. Ett annat sätt att 
beskriva processen är att försöka lyfta sig ur tiden och dess växlingar mot det evigt 
förblivande. Braw ger här exempel på de nyplatonska influenser som tidigare i texten 
omtalades som viktiga för Augustinus återomvändelse till den kristna läran97. 
 
Som tidigare nämnts var Augustinus ofta engagerad i häftiga debatter med sina 
meningsmotståndare. Braw menar att projektet att ge människor sann kännedom om Gud 
genom hela den kristna idéhistorien varit så pass viktigt för många mystiker98, att den egna 
själens vila i Gud kommit i skymundan. Braw anser detta även var fallet med Augustinus, 
vilket tillsammans med hans vilja att förena filosofin och teologin är förklarar varför han lät 
den teologiska polemiken uppta så mycket av hans energi. Förutom platonisterna och 
pelagianisterna debatterade Augustinus flitigt med dem som ville ifrågasätta hans 
bibeltolkningar, speciellt de som inte accepterade hans version av skapelseberättelsen99. Det 
är med dessa olika debatter i åtanke en större del av Augustinus verk formulerats. 
 
Ett av de många citat världen känner Augustinus genom är �jag tror för att kunna förstå� � 
credo ut intelligam100. Frasen tolkas vanligen som ett uttryck för hans antagande om att 
utgångspunkten i den bibliska uppenbarelsen är nödvändig för att nå kunskap om sanningen. 

                                                
94 The Cambridge Companion to Augustine. Strump, E. & Kretzmann, N. (ed.), Cambridge University Press: Cambridge 
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99 ibid., sid. 17 
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Det har sagts att det är via dessa hans tankar om förhållandet mellan tro och vetande som 
Augustinus haft störst inflytande på senare filosofi och teologi. Augustinus ser sanningen som 
både moralisk och teoretisk. För att nå sanningens teoretiska sida, måste man först anamma 
dess moraliska aspekt, man måste med andra ord ha ett rent hjärta. Den som är syndig kan 
omöjligen nå kunskap om Gud. Braw menar att detta antagande visar hur viktig och central 
kärleken är för Augustinus teologi och betraktar följande citat som i mångt och mycket 
sammanfattande lärans mittpunkt: �Den som menar att han kan lära känna sanningen ännu 
medan han lever i orättfärdighet, han far vilse. Fåfängligt är att älska denna värld och de ting 
som kommer till och sedan försvinner��101. Braw menar att Augustinus ser på kärleken som 
människans grundläggande livsinriktning och att han urskiljer två typer av kärlek; kärleken 
till denna värld och kärleken till Gud. Den sanna kärleken; den som är Guds gåva, riktar och 
söker sig mot Gud och för oss närmre Gud. Den felvända, förfalskade kärleken älskar sig 
själv och det jordiska102. Vi kommer senare i uppsatsen se att denna tanke har stor betydelse 
för Augustinus syn på synden och ont handlande och i förlängningen för hans tankar om fri 
vilja. 
 
Braw förklarar att Augustinus gestaltar Gud med utgångspunkt i Guds väsen och att han 
därmed tar avstånd från den tidigare teologin som snarare ser Fadern som utgångspunkt och 
menar att denne anser det vara viktigare att framhålla Guds enhet än treenigheten (Fadern, 
Sonen, Helige Anden) och beskriver Gud som det högsta varat eller varat i yttersta grad. Inget 
varande, utan bara det icke- varande står därför i motsats till Gud. Gud kan alltså beskrivas 
som den högsta existensen och som ett absolut, enkelt och odelbart väsen. Det är i dessa 
avseenden Gud skiljer sig från den föränderliga och mångfaldiga skapelsen som har sin källa i 
honom. Eftersom föränderlighet är en slags bristfällighet; att ha möjligheter som inte 
förverkligas eller att splittras från enhet till mångfald, måste det sanna varat innebära ett 
tillstånd av absolut oföränderlighet.  
 
Gud är för Augustinus det högsta väsendet, det rena varat som går utöver varje tanke och 
varje begrepp. Augustinus menar att det att vara till är detsamma som att vara god. Eftersom 
Gud är det högsta varat, utgörs allt det goda som existerar av Gud själv och av det som 
kommer från och är skapat av Gud. Gud ensam är alltså ursprung till allt gott103. Jag menar att 
man här kan antyda ramarna till den teori som Augustinus senare kommer att formulera. Om 
man menar att allting gott har sitt ursprung i Gud verkar det svårt att samtidigt acceptera en 
teori om människan och hennes handlande som tillåter henne att bidra till det godas existens; 
att ge utrymme för att människan på egen hand utför goda handlingar. Om Augustinus går 
med på att människan kan orsaka eller ge upphov till någonting gott, exempelvis genom att 
utföra goda handlingar, verkar det som att Gud inte längre är ensamt upphov till allt det goda. 
Det skulle förvisso kunna argumenteras att Gud, eftersom han skapat människan, ändå är 
indirekt orsak till hennes goda handlande, men i sådana fall skulle man tvingas gå med på den 
ur kristen synvinkel inte fullt lika angenäma tanken att Gud även orsakat ont handlande. På 
samma gång verkar det egendomligt att säga om någon att denne utfört en god handling och 
att samtidigt hävda att handlandet var beroende av att agenten styrts av någon annan; att den 
yttre påverkan var nödvändig, så att avsaknaden av den hade uteslutit agentens handlande. En 
mer passande beskrivning här vore att den som styrde agenten, inte agenten, utförde 
handlingen. Jag menar att den som utför en god handling skall motta äran för den. Om någon 
använder en marionettdocka för att utföra goda handlingar, vore det absurt att lovorda dockan 
snarare än den som höll i dess trådar. Enligt min mening är det, med andra ord, nödvändigt för 
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lovordandet av en agent för dess handlande att handlingen åtminstone utfördes frivilligt och 
medvetet. Det kanske inte är nödvändigt att avsikten med handlingen var att dess utfall skulle 
bli exakt det som gett upphov till berömmet, men det är ett kriterium, menar jag, att 
handlingen har sitt ursprung i agentens fria vilja. Jag menar att människan inte kan tillskrivas 
några moraliska egenskaper om hon saknar frihet att utföra såväl goda som onda handlingar, 
och att det dessutom är nödvändigt att det faktiskt är hon, inte Gud, kausalitetslagen eller 
någonting annat, som är upphov till handlingen. Enligt detta sätt att resonera, verkar det på 
flera sätt bli problematiskt att beskriva en människas handlande som �gott� och samtidigt 
�ofritt�104. Om man vågar sig på en djärv formulering, verkar det som att Augustinus inte kan 
tillskriva människor gott handlande utan att frånta Gud viss godhet.  
 
Braw menar att Augustinus beskriver Gud befinnande sig i ett �idealtillstånd� av enhet, vila 
och motsatslöshet. Han pekar ut detta som hjärtpunkten i Augustinus spiritualism och anser 
sig här finna de nyplatonska dragen oupplösligt förenade med de bibliska: �När Gud beskrivs 
som den Absolute, det Ena, det Goda � då talar han (läs: Augustinus) med Plotinos röst 
snarare än med den bibliska uppenbarelsens�105. Men vi måste minnas, tillägger han, �att det 
platonska för Augustinus främst är ett redskap för att djupare förstå det bibliska�106. 
Augustinus omvändelse, tillbaka till kristendomen, skedde via en utveckling i två steg. Det 
första steget, hans intellektuella omvändelse, liknar Augustinus med att han blev övertygad 
via en argumentation. Enligt Augustinus utgjorde hans intellektuella acceptans av det kristna 
budskapet en nödvändig förberedelse för det andra, existentiella steget i hans omvändelse, 
vilket innebär att även viljan tar till sig och accepterar det kristna budskapet som sant. Det är 
först via det andra steget omvändelsen blir fullständig107. En intressant iakttagelse är att 
Augustinus beskriver det intellektuella steget i hans omvändelse som nödvändigt för 
omvändelsens existentiella steg. Med andra ord är stegen i denna process ordnade i motsatt 
riktning till hans credo ut intelligam � �jag tror för att kunna förstå�.  
 
Braw beskriver vad han finner vara Augustinus inställning till den egna omvändelsen: �som 
nybliven kristen trodde han, som Ambrosius, att vi var fria att välja tron. (�) Hans dåvarande 
optimistiska människosyn gjorde alltså att han hävdade att människan av egen kraft kan vända 
sig till Gud och tro på honom, ja, att hon själv kan finna sanningen i sitt eget inre. Människan 
var en fri och ansvarig varelse, allt var i princip möjligt för henne�108. Braw berättar hur 
Augustinus successivt övergav denna människosyn för att slutligen nå dess motsats och anse 
det vara omöjligt att leva på jorden utan att synda. Nu ansåg han istället att människan inte 
kan göra det goda109. Enligt Braw, uttrycker Augustinus, i de texter han skriver efter år 394, 
sina tankar om att det finns en arvsynd eller ursprungssynd som fördärvar den mänskliga 
naturen och är alla syndiga handlingars �inre drivkraft�. I och med syndafallet blev det 
omöjligt för människor att göra gott och hon förlorade kontrollen över sin kropp110. Detta 
hänger samman med tanken att människan endast kan uppfylla Guds vilja genom nåden111. I 
enlighet med dessa antaganden menar Augustinus att den omvändelse han själv genomgick, 
omöjligen kunde ha skett utan Guds inverkan. Denna tanke, att hans tro måste vara en 
nådegåva från Gud, utgör grunden i Augustinus predestinationslära; antagandet att Gud, inte 
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människorna, bestämmer om de skall tro och frälsas och eller förbli icketroende och därmed 
förtappas. Augustinus menar alltså att vissa människor är evigt utvalda och förutbestämda till 
frälsning112.  
 
Augustinus tanke om predestination och förutbestämdhet hänger alltså samman med hans 
tanke om Guds nåd. Han menar att Gud ger nåden omotiverat och oförtjänt till de han själv 
vill ge den. Detta är anledningen till att människor inte själva kan påverka huruvida de blir 
benådade eller ej. När en människa fattar beslutet att bli kristen, är beslutet redan förutbestämt 
av Gud och ingenting människan själv på något sätt kunde ha påverkat113. Augustinus tankar 
om nåd och predestination är viktiga för hans syn på människans fria vilja, som ju är det 
huvudsakliga intresset i denna uppsats. Om Gud förutbestämt människan till nåd, och hon inte 
själv kan påverka huruvida hon blir kristen och frälst, verkar det som om hon i den aspekten 
saknar frihet: hur kan hon vara fri om ett (eller vissa eller alla) beslut hon fattar är en 
oundviklig effekt av att någon annan (Gud) i förväg bestämt att hon skall fatta just detta beslut 
och inte något annat? Hur är ett beslut fritt om det i evighet varit bestämt att det skall fattas?  
 
Vi kommer senare i uppsatsen att återkomma flera gånger till Augustinus tanke att Gud ger 
nåden omotiverat och oförtjänat, därför kan det vara intressant att dröja lite vid Augustinus 
tankar om detta och se efter hur han vill motivera sitt ställningstagande. Augustinus säger i 
Retractationes (Reconsiderations) om diskussionen han för i De Libero Arbitrio att han vill 
visa hur den argumenterar mot de �de nya pelagianistiska kättare�, som uppkommit efter att 
han författat verket. Enligt Augustinus hävdar hans nyvunna meningsmotståndare att 
människans fria vilja är så fri att den inte lämnar någon plats för Guds nåd, som enligt deras 
mening ges människan i enlighet med hennes förtjänster. Samtidigt som Augustinus i sin text 
vill argumentera för en fri vilja, vill han argumentera mot antagandet att denna på något sätt 
gör Guds nåd omöjlig. Augustinus tänker sig att människan syndar eller lever rätt via sin vilja. 
Men hon kan inte använda viljan till att leva det rätta livet utan att ha mottagit Guds nåd. Om 
den Gudomliga nåden inte hade tillkommit människan oberoende av hennes handlande, hade 
den inte inneburit en nåd. Nåden måste, för att vara en nåd, ges fritt114. Om nåden hade getts i 
enlighet med människans handlingar, hade den därför inte varit en nåd.115 
 
I den här delen av uppsatsen har jag, förutom frågan huruvida den fria viljan är förenlig med 
predestination, pekat på ett antal delar i Augustinus filosofi som är av extra vikt för hans 
tankar om människans fria vilja. Det jag finner speciellt viktigt att uppmärksamma när vi i det 
kommande tittar närmare på Augustinus framställning av människans fria vilja, är hans 
preciserande av sann och felvänd kärlek; den kärlek som är Guds gåva och söker sig mot och 
för oss närmre honom, och den förfalskade kärleken som älskar sig själv och det jordiska, 
hans konstaterande beträffande gott och ont (syndigt) handlande; att människors är oförmögna 
att handla gott utan Guds påverkan, samt hans tankar om nåden och hur människans relation 
till Gud, i samband med denna, är utformad. Dessa inslag i Augustinus filosofi, kommer i 
varierande utsträckning att ytterligare utvecklas i uppsatsens följande kapitel. 
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4. Augustinus om ondska och fri vilja 
 
 
4.1 Hur Augustinus syfte med boken påverkar framställandet av hans teori 
För Augustinus kommer den fria viljan in som ett led i försvarandet av tesen att Guds godhet 
är förenlig med förekomsten av ondska i världen, med andra ord: i hans lösning på 
teodicéproblemet. Augustinus säger om bokens syfte:  
 

We took up this discussion in order to refute those who deny that the origin 
of evil lies in the free choice of the will and therefore contend that we should 
blame evil on God, the Creator of all natures116  

 
Det gestaltande av människans fria vilja Augustinus erbjuder i De Libero Arbitrio sker alltså 
med utgångspunkt i denna problematik, vilket leder till att Augustinus ställer andra frågor 
och söker andra svar än de som framförts i uppsatsens tidigare diskussion om den fria viljan. 
Effekten av detta kommer att vara en syn på fri vilja som till sina komponenter och sin 
formulering skiljer sig från dem som beskrivs i uppsatsens tidigare resonemang. Jag har för 
avsikt att ge en rättvis och tydlig framställning av Augustinus filosofi och kommer därför, så 
långt det är möjligt, gå Augustinus väg i gestaltandet av den fria viljan. Min text kommer, 
bortsett från ett fåtal exkluderingar, att följa resonemanget i De Libero Arbitrio. Resultatet blir 
en framställning innehållande ett antal delar som i ett större, mer generellt, sammanhang kan 
anses irrelevanta för frågan om den fria viljan, men som för Augustinus och således för 
läsarens förståelse av hans teori, är av yttersta vikt. Dessa partier uppenbarar sig främst i 
textens tidigare delar där utläggningar om bland annat ondskan och Guds natur förekommer. 
Anledningen att jag valt att inkludera framställningen av dessa delar är, förutom att jag 
bedömt dem nödvändiga för att göra Augustinus teori om den fria viljan rättvisa, att 
exkluderandet av dem skulle göra det svårt att besvara de frågar rörande den fria viljans 
karaktär som avhandlats i uppsatsens tidigare diskussion. Eftersom uppsatsens huvudsakliga 
mål är att jämföra Augustinus fria vilja med den jag tidigare förespråkat, är det enligt min 
mening viktigt att göra tydlig både hans och min inställning till de mest relevanta frågorna 
rörande fri vilja. 
 
 
4.2 Vad är ondska? 
De Libero Arbitrio är utformad som ett samtal mellan Augustinus och Evodius. Skriftens 
huvudsakliga syfte verkar, som tidigare påpekats, vara att visa att Gud är god trots att det 
finns ondska i världen. Augustinus ståndpunkt är att människan, via sin fria vilja, orsakar 
ondskans existens. Därför, menar han, är Gud frånhållen allt ansvar både för all former av 
onda företeelser och för det faktum att ondskan existerar.  
 
Evodius inleder diskussionen med att ta till orda: �Please tell me: isnt�t God the cause of 
evil?�117 Augustinus svarar att Evodius först, innan frågan kan besvaras, måste precisera sig. 
Vilken slags ondska är det han har i åtanke? Augustinus förklarar att det finns två sorters 
ondska: att göra ont och att lida ont. Han förklarar för Evodius och läsaren att Gud är god och 
därför inte gör ont. Eftersom Gud dessutom är rättvis, straffar han dock de som gör ont118. 
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Dessa straff är onda för dem straffas; för dem som lider ont. Följaktligen skulle Gud kunna 
sägas orsaka den andra men inte den första sortens ondska119. 
 

If you know or believe that God is good � and it is not right to believe 
otherwise � then he does not do evil. On the other hand, if we acknowledge 
that God is just � and it is impious to deny it- then he rewards the good and 
punishes the wicked. Those punishments are certainly evils for those who 
suffer them. Therefore, if no one is punished unjustly � and we must believe 
this (...) � it follows that God is a cause of the second kind of evil, but in no 
way causes the first kind.120 

 
Men, tillägger Augustinus, ur det att straffen är onda �för dem som lider dem� följer inte att 
straffen faktiskt är varken onda eller orättvisa. Han skiljer på det att ett straff å ena sidan 
anses eller upplevs som ont och att det, å andra sidan, är ont.  
 
Augustinus uppdelning verkar vara analog med den som separerar moraliskt ont: att orsaka 
det onda, från icke-moraliskt ont: att ha en smärtsam upplevelse. Det verkar uppenbart vara 
skillnad på det att utföra en ond handling och det att ha en smärtupplevelse. Att handla ont 
verkar generellt121, och även enligt Augustinus, inte ha någonting att göra med vare sig den 
agerande eller den eventuella utsatta partens smärtupplevelse. Det finns ett brett spektrum av 
onda handlingar som inte tillfogar någon individ en fysisk eller psykisk smärta. Handlingar 
kan till och med klassas som onda utan att någon förutom den som utfört handlingen någonsin 
påverkas av den. En smärtsam upplevelse kan, men behöver inte, vara resultatet av någons 
ondskefulla handlande. Det är exempelvis möjligt att en medicin eller annan behandling som 
botar en dödlig sjukdom122 är smärtsam, men det vore ett felaktigt användande av begrepp att 
likställa ett sådant lidande med det att �utsättas för ondska�. Likaså vore det besynnerligt att 
benämna läkaren som ordinerat medicinen eller utför behandlingen som �ondskefull�. 
Smärtan patienten upplever är en sidoeffekt av någonting som syftar till att skänka patienten 
välmående. Patientens tillfrisknande, inte hennes smärta, är behandlingens syfte varför 
behandlingen kan klassas som god123, snarare än ond.  
 
Resultatet av särskiljningen av att lida ont och att göra ont, kan, enligt min mening, inte 
förstås som något annat än att Augustinus menar att det onda Gud orsakar faktiskt inte är 
ondska i ordets rätta mening, vilket stämmer överens med vad jag tidigare omnämnt som 
Augustinus överhängande mål med diskussionen; att framhålla människan som ensam orsak 
till ondskan. Vidare menar Augustinus att när Gud straffar någon, gör han det på grund av att 
denne har utfört en ond handling. Oavsett om straffet upplevs som ont, har straffet alltså 
föregåtts av en ond handling utförd av den bestraffade själv. Man kan fråga sig huruvida 
Augustinus menar att människan i och med sitt onda handlande orsakar att Gud straffar 
henne, så att det i förlängningen är hon själv som orsakar att hon lider ont. Ett faktum som 
talar för den tolkningen är att accepterandet av den verkar utesluta alla betänkligheter 
beträffande Guds godhet och rättvisa i samband med hans utfärdande av bestraffningar och 
därmed åsamkande människor lidande. Faktum är att min tolkning av Augustinus kombinerad 
med hans antagande om ondskans natur (att den består i att lida och orsaka ont) verkar 

                                                
119 Senare argumenterar Augustinus också för att Gud inte kan hållas ansvarig för det faktum att människan orsakar ondska. 
120 Aurelius, Augustinus, On Free Choice of the Will. Williams, Thomas (övers.), Hackett Publishing Company: Indianapolis 
1993, sid. 1 
121 Det finns självklart undantag från detta, beroende på vilken moralisk utgångspunkt som antas. 
122 Givet att man tillskriver (åtminstone det i exemplet aktuella) livet något värde, borde handlingen åtminstone inte kunna 
kallas �ond�. Jag inser dock att detta inte nödvändigtvis måste antas innebära att handlingen för den sakens skull är �god�, 
men exemplet skall förstås som att handlingen är �god�. 
123 Ett flertal undantag baseras, även här, på den antagna moraliska utgångspunkten. 
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omintetgöra alla frågor rörande Gud orsakande av ondska124. Trots den påfallande fördelen i 
att tolka Augustinus tanke på det sättet, tror jag inte att han skulle acceptera en sådan 
tolkning. Den verkar nämligen innefatta ett antagande om att människan är kapabel att 
påverka Guds handlande, vilket i sin tur innebär ett hot mot Guds allsmäktighet. Om man 
antar att det finns någon individ som är kapabel att styra eller orsaka Guds handlande, måste 
det innebära att hon i det avseendet har makt över Gud. Det antagandet i kombination med 
antagandet att Gud har makt över människan, skulle i sin tur innebära att den som har makt 
över Gud dessutom (åtminstone indirekt) har makt över människorna så att hon, och inte Gud, 
framstår som den allsmäktiga varelsen.  
 
Eftersom Augustinus inte bara utgår från att Gud är rättvis, utan även från att han är god, har 
jag svårt att tänka mig att han menar att de bestraffningar Gud utfärdar skulle kunna vara 
onda. Det verkar snarare vara en följd av Guds rättvisa att straffen inte kan vara annat än goda 
eftersom begreppet �rättvis�, förutom sin deskriptiva del har ett starkt normativt drag och 
innefattar antagandet att det som är rättvist även är �gott�. Det låter minst sagt underligt att 
beskriva någonting som �rättvist� i ordets moraliska betydelse och samtidigt kalla det 
�ont�125. Dock anser jag det vara på sin plats att ställa sig frågan huruvida det verkligen alltid 
är moraliskt gott och rättvist att straffa den som utför onda handlingar, vilket jag uppfattar 
vara Augustinus inställning. Rent intuitivt kan tanken att den som handlar ont alltid förtjänar 
att straffas kanske verka tilltalande, men vid närmare eftertanke uppdagas det att fallet kanske 
inte alltid är sådant. Man kanske tänker sig att alla onda handlingar består i att någon med en 
ond (och i övrigt omotiverad) vilja tillfogar någon annan individ skada, obehag eller dylikt. 
Om fallet varit sådant, hade man kanske kunnat tycka att det faktiskt var rättvist att straffa alla 
som begår onda handlingar, så att deras offer får upprättelse. Dock menar jag, är fallet inte 
sådant. Oavsett om man förnekar eller accepterar att det finns fasta moraliska värden; att 
vissa handlingar alltid är onda oberoende av sammanhanget, konsekvenserna, syftet, 
sinnelaget hos den handlande etc., verkar det vara tydligt att inte alla onda handlingar är 
sådana att de får konsekvenser för andra människor. I Bibeln omtalas synderna att �ha begär 
för sin nästas hustru� och att �missbruka herrens namn�, vilka utgör tydliga exempel på onda 
handlingar som inte nödvändigtvis drabbar någon annan än den som utför handlingen. Jag 
menar det vara överensstämmande med den generella tolkningen och förståelsen av dessa 
handlingar att de är intrinsikalt onda; att de är onda i sig. Enligt min förståelse är 
missbrukandet av herrens namn alltid syndigt, så att det är en syndig handling att missbruka 
herrens namn oavsett om handlingen utförs i någon annans närvaro eller ej. Enligt min 
uppfattning innebär detta vidare att vi inte kan anta att handlingens onda komponent består i 
att någon annan, �oskyldig� (mänsklig) individ på ett eller annat sätt �drabbas� av den.  
 
Man kan tänka sig att en ond handling tillfogar den handlande själv lidande, så att denne 
ångrar sig och beslutar att inte handla på det sättet någon mer gång. I det fallet kanske 
lidandet den onda handlingen tillfogar honom (i form av samvetskval, etc.), är den 
verksamma komponenten i hans insikt att handlingen är ond, så att det ger samma effekt på 
individen som Guds straff hade haft. Är det verkligen, givet dessa omständigheter, gott att 
tillfoga personen ifråga ytterligare lidande som inte ger någon effekt utöver den som uppnåtts 
av det lidande han redan genomgått? Skall vi anta att Gud straffande av syndaren har ett 
egenvärde, så att det är gott oberoende av huruvida det frambringar eller inte frambringar 
några konsekvenser eller effekter och oavsett i vilket syfte och mot vilken handling straffet 

                                                
124 Möjligtvis måste man även anta att Gud inte kan lida ont, men detta verkar till sin natur vara någonting förbehållet 
människor. 
125 Dock borde det vara möjligt, givet att man skiljer på lagen och moralen, att hävda att någonting är juridiskt �rättvist� och 
samtidigt moraliskt �ont� eller till och med moraliskt �orättvist�. 
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utdelas? Eller skall vi anta att det att någon ångrar sig egentligen är Guds verk? Enligt min 
mening är det, hur som helst, högst tveksamt att det alltid är gott att straffa den som handlar 
ont. Jag menar att det i vissa sammanhang kan verka överflödigt eller till och med onödigt. 
Med detta i åtanke menar jag att det inte alltid framgår hur Augustinus menar att vi skall 
förstå Guds straff som �gott� och �rättvist�. Enligt min förståelse, skulle Guds straffande och 
vållande av människors lidande kunna beskrivas som �ont� eller �orättvist� i långt fler 
sammanhang än det nyss beskrivna.  
 
Augustinus inställning; att det är möjligt att avgöra vad som faktiskt är ont, verkar dessutom 
tyda på att han har utgångspunkt i någon form av �objektiva värden�, åtminstone i betydelsen 
�värden bestämda oberoende av människor�, även om det inte är säkert att han menar att alla 
moraliska värden är fasta och oberoende av kontexten. Vi skall dock inte vara alldeles för 
snabba i våra slutsatser. Låt oss därför gå vidare, och se vart Augustinus resonemang leder.  
 
 
4.3 Om Guds rättvisa straff och människans frivilliga handlande 
Augustinus konstaterar att det följer ur Guds godhet och välvilja att han endast utfärdar 
rättvisa straff. Oavsett vad straffet består i, vem som straffas eller varför denne straffas är 
straffet alltid rättvist om det utfärdats av Gud. Eftersom straffen alltid är rättvisa, sluter sig 
Augustinus till att människorna måste ha utfört de onda handlingarna frivilligt. Han menar att 
det inte hade varit rättvist av Gud att straffa någon för en handling denne inte hade något val 
att utföra. Det onda Gud inte orsakar; onda handlingar, orsakas alltså alltid frivilligt av 
människor. Gud kan inte klandras för människornas frivilliga handlingar och kan därför inte 
hållas ansvarig för människornas onda handlande126. Eftersom Augustinus menar att 
människan utför sina onda handlingar frivilligt på ett sätt som gör att Guds straffande av dem 
rättvist, verkar han mena att människan på ett eller annat sätt styr och ansvarar för sitt eget 
handlande. Augustinus verkar med andra ord uppfatta att människan kan tillskrivas samma 
typ av fri vilja jag tidigare beskrivit. Det är således inte hans syn på människans fria vilja som 
här är av intresse att ta upp för diskussion127. Snarare är det hans sätt att sluta sig till att 
människan har en fri vilja, som är viktigt att titta närmare på. 
 
Med anledning av den diskussion om att tro för att förstå som kommer att föras i en senare del 
av uppsatsen, vill jag redan nu påpeka att det faktum att vi ser komplikationer i 
framställningen av Gud och hans egenskaper inte nödvändigtvis behöver innebära ett problem 
för Augustinus teori, åtminstone inte enligt honom själv. Detta till trots, anser jag att det finns 
fog för att närmare undersöka den slutledning Augustinus tycks formulera: 
 

P1 Gud är alltid rättvis 
P2 Det är alltid rättvist att straffa de som utför onda handlingar 
S1 Gud straffar alltid de som utför onda handlingar 
  
P3 Gud straffar alltid de som utför onda handlingar 
P4 Guds straff är alltid rättvisa 
P5 Rättvisa straff, straffar endast de som utfört onda handlingar frivilligt  
S2 Onda handlingar utförs alltid frivilligt 

 

                                                
126Aurelius, Augustinus, On Free Choice of the Will. Williams, Thomas (övers.), Hackett Publishing Company: Indianapolis 
1993, sid. 1 
127 Vi kommer senare att titta närmare på Augustinus syn på människans fria vilja i dess förhållande till gott och ont 
handlande. 
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Trots att slutledningens båda delar förefaller logiskt giltiga; slutsatserna tycks följa ur 
premisserna, kan man fråga sig huruvida premisserna verkligen är lika självklara som 
Augustinus anser dem vara. Även givet att vi godtar det i sig problematiska grundantagandet 
p1 är det ur flera aspekter problematiskt och uppenbarligen ej heller logiskt giltigt att 
därigenom sluta sig till p3 vilket tydliggörs av p2, som förefaller vara en högst tvivelaktig 
premiss. Augustinus erbjuder över huvud taget inte någon motivering till att p1 garanterar p3; 
att Guds godhet och rättvisa innebär att Gud bestraffar de som utför onda handlingar, då det 
saknas belägg för det relevanta steget mellan p1 och p3; antagandet att det mest rättvisa i alla 
sammanhang är att straffa de som handlar ont. Vissa onda handlingar kanske exempelvis 
utförs med (den goda) avsikten att straffa någon för ett tidigare ont handlande eller genererar 
goda konsekvenser genom att förhindra ett annat, ännu ondare, handlande, så att de skulle 
kunna klassas som goda handlingar. Om så är fallet, är det kanske mer rättvist och gott att i 
dessa och dylika kontexter, inte straffa personen som utfört den �onda� handlingen ifråga. Det 
verkar med andra ord vara svårt att avgöra (åtminstone vissa) handlingar som definitivt onda 
eller goda. Här är min avsikt, snarare än att argumentera för ett konsekvens- eller 
sinnelagsbaserat moraliskt tänkande, att påvisa den komplexa problematik som är förenad 
med antagandet p2. Enligt min mening misslyckas Augustinus, i antagandet att det alltid är 
rättvist att straffa ont handlande, att redogöra för de element och nyanser vi ofta anser vara 
relevanta för dömandet och värderandet i moraliska frågor.  
 
Jag anser mig vidare skönja det problematiska antagandet hos Augustinus att Gud visar sitt 
missnöje med ett ont handlande endast via bestraffningar. I vissa sammanhang vore det 
kanske rent av mer gott och rättvist gentemot den som handlat ont att förklara för denne 
varför dess onda handling faktiskt är ond. Det kanske till och med vore lättare att på det sättet 
få personen ifråga att i fortsättningen avstå det icke önskvärda handlandet. Om målet är att 
lära människor att agera moraliskt snarare än att skrämma dem från att handla omoraliskt, 
kanske det är mer effektivt att använda sig av andra metoder än bestraffningar. Enligt min 
mening tillkommer det en moralisk individ någonting mer än utförandet av goda handlingar. 
Även om det är individens handlingar som när allt kommer omkring spelar den avgörande 
rollen för dennes moraliska status, är det enligt min mening att föredra att det goda handlandet 
resulteras eller åtminstone påverkas av någon slags rationell tankeprocess hos individen. Om 
individens goda handlande genereras uteslutande ur dennes skräck att straffas, är det enligt 
min mening inte helt lätt att kalla denne moralisk. Det verkar saknas garantier för att personen 
ifråga hade utfört samma goda handling om denne av någon anledning inte hade varit rädd att 
bestraffas. 
  
En annan typ av betänklighet förknippad med idén att Gud straffar ont handlande är den 
problematik som hör samman med det att bevisa och såväl som att motbevisa påståendet i sig. 
Augustinus verkar mena att människor inte är speciellt bra på att bedöma vad som är ont och 
gott. Vi upplever att saker är onda, fast de egentligen inte är det. Om vi inte ens kan veta vad 
som är ont, hur skall vi då veta att någonting är ett straff för en ond handling? Om Gud 
straffar allt ont handlande måste det innebära att han straffar de onda handlingar man gjort av 
misstag och de man eventuellt utfört eller gett upphov till utan att veta om det. Hur skall vi i 
dessa sammanhang någonsin förstå att vi över huvud taget gjort någonting ont, om 
handlingens enda påföljd är ett straff? Och även bortsett från dessa svårigheter kvarstår vår 
svårighet i att förvissa oss om att Guds straff faktiskt är goda.  
 
Jag vill peka på ett ytterligare problem med slutledningen. Problemet består i att den utan 
betänkligheter, går från ett postulerat faktum om Guds natur till en slutsats om människan. 
Detta sätt att dra slutsatser om människan och världen förekommer på många ställen i 
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Augustinus filosofi. Det innebär enligt min mening ett högst osäkert steg att från antagandet 
att Guds straff är rättvisa sluta sig till att människorna frivilligt utför de handlingar de 
bestraffas för. Enligt min mening är beviset otillräckligt och erbjuder än mindre en 
övertygelse att människor handlar frivilligt. Även om man lyckades finna en entydig tolkning 
av ordet �frivilligt�, verkar det kunna ifrågasättas huruvida en handlings frivillighet påverkar 
straffets grad av rättvisa i de fall där agenten exempelvis inte är medveten om att handlingen 
faktiskt var ond. Det verkar krävas av att en handling, för att kunna kallas frivillig måste 
utföras av en agent fullt medveten om vad handlingen innebär. Den avgörande frågan här är, 
enligt min uppfattning, om Augustinus menar att människor alltid vet att de onda handlingar 
de utför är onda och att de dessutom vet att handlingarna kommer att leda till det specifika 
straff Gud utfärdar. Om han menar detta, kan jag acceptera hans slutsats att handlingen är 
frivillig nog för att Guds straffande av den som utför handlingen är �rättvist�. Dock känner 
jag mig allt annat än övertygad om att så alltid är fallet. Hade Augustinus använt ordet 
�uppsåtligt� eller dylikt hade argumentation eventuellt tett sig mer övertygande. 
 
Med stöd i antagandet att Gud inte utför onda handlingar och slutledningen ovan, verkar 
Augustinus hur som helst mena sig ha visat att människan ensam orsakar all världens ondska. 
Den vakne läsaren noterar dock att ett antal frågor kvarstår, oavsett om vi accepterar 
Augustinus bevis för att människor utför onda handlingar frivilligt som tillfredsställande. Vi 
saknar fortfarande en tillräcklig motivering till varför vi ens skall godta utgångspunkten att 
Gud är rättvis. Det verkar inte finnas någonting i antagandet att Gud är rättvis som innebär att 
just det antagandet skall stå som utgångspunkt i vår slutledning om människans handlande. 
Enligt min mening erbjuder Augustinus inget bevis för särställningen i antagandet om Guds 
rättvisa som gör det tydligt att det innebär en rättfärdig utgångspunkt för svaret på frågan 
huruvida människan utför onda handlingar frivilligt eller ej. Vad jag menar är att betydelsen i 
�Gud är rättvis� inte innefattar �människan handlar ont av fri vilja�. Dock är Augustinus 
starkt övertygad om att det i detta sammanhang är korrekt att utgå från Guds rättvisa. Enligt 
min mening finns det anledning att misstänka att Augustinus inte kommer att erbjuda vare sig 
någon förklaring eller motivering av denna och andra utgångspunkter som enligt hans mening 
är självklara.  
 
Vidare menar jag, vilket borde vara tydligt vid det här laget, att det saknas en tydlig förklaring 
av vad �rättvis� antas betyda när det är en egenskap hos Gud till skillnad från när det är en 
egenskap hos en människa. Skulle det inte, i motsats till Augustinus antagande, kunna vara så 
att en rättvis och god Gud även straffar onda handlingar som inte är frivilliga? Vad jag menar 
är att vi kanske inte behöver anta det som en självklarhet att Guds rättvisa är av samma sort 
som den rättvisa vi tillskriver människor. En fråga som dyker upp i sammanhanget är 
huruvida Augustinus verkligen menar att det är möjligt för människan att över huvud taget 
förstå Guds rättvisa. I ljuset av att han tycks mena att människan inte är kvalificerade att 
bedöma gott och ont, skulle det inte förefalla det minsta besynnerligt om han dessutom menar 
att Guds rättvisa är omöjlig eller åtminstone svår för oss att begripa.  
 
Jag vill påvisa problematiken förbunden med tolkandet av ordet ifråga genom att framhålla 
vikten av den skillnad i innebörd som föreligger mellan de båda påståendena128 (1)�Gud gör 
allt rättvist� med betydelsen att de handlingar Gud utför per definition är rättvisa, och (2)�Allt 
Gud gör är rättvist� med betydelsen att om en handling är orättvis, kommer Gud inte att utföra 
den; han utför alltså handlingar som så att säga är rättvisa i sig, oavsett vem som utför dem. 

                                                
128 Jag inser att fler alternativ är möjliga, såsom �bara Gud kan handla rättvist� eller �bara om gud utfört en handling kan den 
sägas vara rättvis då någon annan utför den�, etc. men jag ansåg de två exemplen ovan vara de i sammanhanget mest 
relevanta. 
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Enligt det första påståendet kan Gud utföra vilka handlingar som helst och på så sätt göra att 
de blir rättvisa, men enligt det andra kan Gud bara utföra handlingar som alltid är rättvisa. I 
det första men inte det andra fallet, påverkas handlingens moraliska status av faktumet att det 
är Gud som utför handlingen.  
 
Enligt min förståelse av Augustinus menar han att Guds rättvisa faller under den andra 
kategorin; att Gud bara utför handlingar som på förhand kan beskrivas som rättvisa. Jag tolkar 
honom på det viset eftersom jag uppfattar att den tolkningen bättre än den andra förklarar 
varför Augustinus tänker sig att man ur Guds rättvisa kan sluta sig till att människor har en fri 
vilja. Guds handlingar, menar han, hade inte kunnat beskrivas som �rättvisa� om Gud 
straffade människor som handlade ont, men inte hade något val att handla annorlunda129. 
Hade Augustinus anslutit sig till den andra tolkningen av Guds rättvisa; att handlingar Gud 
utför är rättvisa på grund av att det är just Gud, som utför dem, hade människor inte behövt ha 
en fri vilja för att Guds straffande av onda handlingar skulle vara rättvist. Enligt en sådan 
tolkning hade Gud kunnat straffa människorna helt godtyckligt, vilket jag inte tror att 
Augustinus vill hävda. Å andra sidan verkar den uppfattning jag vill tillskriva Augustinus ha 
effekten att det finns en stor mängd handlingsalternativ som är otillgängliga för Gud. Med 
andra ord menar jag Gud, givet att vi tillskriver honom egenskapen �rättvis�, är logiskt 
begränsad till att utföra endast de handlingar som är rättvisa. Enligt min mening kan detta inte 
innebära någonting annat än att Gud är begränsad i sin allsmäktighet130.  
 
Om argumentet dras längre, skulle det dessutom kunna innebära att människor i det här 
avseendet har ett större spektra av möjliga handlingar än Gud, vilket jag inte är säker på att 
Augustinus vill hålla med om. Ingenting i människans sammansättning innebär att hon, 
baserat på en specifik handlings moraliska status, är logiskt hindrad från att utföra den. Det 
enda som begränsar människan beträffande moraliskt utförbara respektive outförbara 
handlingar är, enligt min mening, de gränser hon sätter för sig själv; den moral hon själv 
väljer att ha. Oavsett hur mycket Gud, genom hot om bestraffning som en nödvändig följd av 
det onda handlandet, försöker reglera och begränsa vårt handlande är det, till följd av vår fria 
vilja, upp till oss själva att bestämma huruvida vi låter oss hindras eller ej. Vissa människor 
kanske skulle anse det så att säga �vara värt straffet� att, åtminstone i vissa sammanhang, 
utföra en ond handling. Vår fria vilja verkar, kort sagt, tillåta både gott och ont handlande.  
 
Om vi istället antar att Guds handlingar per definition är rättvisa, behöver han inte ge upp 
någon del av sin allsmäktighet för att bevara sin rättvisa. I det här avseendet verkar det alltså, 
enligt min mening, mer fördelaktigt att tillskriva Gud den första typen av rättvisa131. En annan 
fördel med uppfattningen att Guds utförande av en handling per automatik gör handlingen 
rättvis, är att den sätter ur spel de betänkligheter jag tidigare framfört beträffande Guds 
rättvisa, eftersom dessa baserades på antagandet att Gud bara utför handlingar som är rättvisa 
i sig. En slutsats jag ur det ovanstående resonemanget anser mig berättigad att dra utan att 
vara allt för drastisk, är att det ur en logisk synpunkt är förenat med stora problem att å ena 
sidan tillskriva Gud egenskapen rättvisa på det sätt Augustinus verkar göra och samtidigt 
beskriva honom som allsmäktig. En djärvare slutsats jag inte anser vara fullt lika rättfärdigad 
att dra, är att förenandet av dessa två egenskaper i en och samma individ rent av är omöjlig132. 

                                                
129 Jag kommer senare i uppsatsen att presentera Augustinus sätt att lägga fram dessa argument mer detaljerat. 
130 Givet att vi förstår allsmäktighet som makt att utföra vilken handling som helst som inte är en logisk motsägelse. 
131 Givet att vi ser inskränkningar av antalet möjliga handlingsalternativ som en begränsning på allsmäktigheten. 
132 Dock menar jag mig se tendenser i resonemanget som åtminstone talar för möjligheten att med en mer ingående 
utläggning, innehållande fler invändningar mot dessa egenskapers sammanfogande, eventuellt kunna dra denna slutsats. 
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4.4 Om att tro för att förstå 
Härnäst undrar Evodius varför människor utför onda handlingar. Lär vi oss, möjligtvis, att 
göra ont? Augustinus förklarar för Evodius att ingen förståelse kan vara dålig och att all 
förståelse därför måste vara någonting gott. Vidare förklarar han, är förståelse nödvändigt för 
att ha lärdom, varför alla som har lärdom gör gott. Det är, med andra ord, omöjligt att lära sig 
att göra ont. Men vad är då källan till att vi gör ont, undrar Evodius. Augustins svarar: 
 

You have hit upon the very question that worried me greatly when I was still 
young, a question that (...) knocked me flat on my face. I was so hurt by this 
fall, buried under a mountain of silly fairy tales that if my love of finding the 
truth had not secured divine help, I would not have been able to (...) begin to 
seek the truth. (...) God will be with us, and he will make us understand what 
we have believed. For we are all well aware that we are at the stage described 
by the prophet, who says �Unless you believe, you will not understand.�. We 
believe that everything that exists comes from the one God, and yet we 
believe that God is not the cause of sins. What is troubling is that if you 
admit that sins come from the souls that God created, and those souls come 
from God, pretty soon you�ll be tracing those sins back to God133 

 
Här ser vi hur Augustinus beskriver den dynamiska problematik som utgör kärnan i 
teodicéproblemet. Citatet visar att det, för att rädda Gud undan alla anklagelser om att ha 
orsakat ondskan och därför inte vara god, inte räcker att peka ut människan och hennes fria 
vilja som ansvarig för ondskan. Antagandet att människan skapats av Gud, verkar generera 
slutsatsen att även hennes fria vilja skapats av Gud134. En problematisk konsekvens med 
denna slutledning verkar vara att Gud, eftersom han gett människan möjligheten att skapa 
ondskan, åtminstone indirekt har skapat ondskan. Vi kommer på flera ställen i uppsatsen att se 
hur Augustinus den aktuella beskrivningen till trots, argumenterar för giltigheten i idén att 
människan ensam är ansvarig för all ondska. I anslutning till dessa argument kommer 
Augustinus återigen135 med utgångspunkt i Guds egenskaper sluta sig till fakta om världen 
och människan; han menar att det följer ur Guds godhet att Gud omöjligen kan bära ansvaret 
för någonting ont och att det därför måste vara människan som är allt det ondas orsak. För 
tillfället kan vi nöja oss med att konstatera att det onekligen verkar vara en mycket stark 
övertygelse hos Augustinus att alla resonemang måste utgå från en uppsättning sanningar om 
Gud, speciellt i de resonemang där vi tillskriver människan olika egenskaper.  
 
Samtidigt påstår Augustinus i citatet ovan att �unless you believe, you will not understand�. 
Christian Braw förklarar doktrinen som innebärande att tron är grunden till det förnuftiga 
tänkandet. Han menar att Augustinus auktoritetstro hänger samman med hans idé om att 
människan är ur stånd att själv handla gott. Braw tillägger att i ju större utsträckning man 
framställer människan som god, desto mindre behov av auktoritet har man136, vilket inte är en 
helt främmande tanke för mig. Augustinus ansåg att evangelierna var ofelbara, att skrifterna är 
Guds egna ord och därför absolut sanna. Enligt Braw menade Augustinus att vi dessutom 
�skall böja oss under Skriftens auktoritet � om vi finner något dunkelt och motsägelsefullt i 
den � i bön om en djupare andlig insikt�137. Braw uppvisar inte i det aktuella sammanhanget 
några som helst invändningar varken mot Augustinus utgångspunkt i sig eller mot de resultat 
han når med dennas hjälp. En eventuell frågeställning man här skulle kunna formulera från 
religiöst håll är huruvida Augustinus tänker sig att det är människans syndiga natur som 
                                                
133 Aurelius, Augustinus, On Free Choice of the Will. Williams, Thomas (övers.), Hackett Publishing Company: Indianapolis 
1993, sid. 3 
134 Vilket jag förstår som en allmän uppfattning bland troende. 
135 Vi såg honom använda denna metod i det resonemang i vilket han slöt sig till att människan har en fri vilja. 
136 Braw, Christian. Åter till Gud: Trons Mönster Hos Augustinus. Artos bokförlag: Skellefteå 1994, sid. 44 
137 ibid., sid. 39 
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motiverar auktoritetstron. Om det förhåller sig på det sättet, verkar Augustinus här, utgå från 
människans natur för att dra slutsatser om Skriften och dess auktoritet. Personligen har jag 
svårt att tro att Augustinus ville uttrycka sig på det sättet; snarare vill han nog säga att Skriften 
hade varit absolut sann även om människan varit alltigenom god. 
Jag saknar såväl kristen utgångspunkt som förgivandetaganden om Guds och Bibelns 
auktoritet, varför jag först och främst vill poängtera att Augustinus tanke att människan är 
oförmögen att förstå utan att tro kan tolkas som ett ogiltigförklarande av problematiska 
betänkligheter och motsägelser138. Utan att överdriva vill jag påstå att antagandet både 
förringar och nedvärderar människans rationella kapacitet. Om man utgår från att människor 
inte kan förstå vissa frågor utan Guds hjälp, verkar det bortkastat att alls diskutera dem. Jag 
kan inte undvika att ställa mig frågan vilket värde det kan finnas i den sanning som är sådan 
att den omöjligen varken kan bevisas eller ifrågasättas? Varifrån skall människor hämta sin 
motivation att börja tro den sanning som bara kan förstås (med andra ord: acceptera utan 
förbehåll) av den som redan är troende? Tidigare har vi förstått att Augustinus beskriver 
omvändelseprocessens eller trons första nivå som att viljan ger sig och att man blir övertygad 
via en argumentation. Om de sanningar viljan här är menad att böja sig under inte motiveras 
förrän på nästa nivå (när vi redan är övertygade om riktigheten i dessa sanningar) verkar 
viljans underkastande på den första nivån vara högst problematiskt. 
 
Det kan vara av värde att citera Braw när han ytterligare förtydligar Augustinus syn på 
Bibeln: �utgångspunkten är hela tiden Skriftens auktoritet; de motsägelser vi tycker oss finna 
är endast skenbara och beror på vår egen bristfälliga insikt�139. Jag menar alltså att detta; att 
argumentera med hjälp av påståenden som antas vara obestridbart och utan granskning sanna, 
gör det omöjligt att ifrågasätta, granska och utvärdera resonemanget och dess slutledningar. 
Antagandets underförstådda innebörd verkar vara att om någonting i Skriften framstår som 
motsägelsefullt, felaktigt eller konstigt, kan det inte under några omständigheter bero på att 
det finns en brist eller felaktighet i Skriften. Snarare beror det alltid på att läsarna inte förstått 
Skriften på rätt sätt, vilket i sin tur beror på att de inte tror tillräckligt; att de saknar andlig 
insikt. Resultatet av Augustinus synsätt tycks inte bara göra Skriften immun mot all tänkbar 
kritik utan även göra den omöjlig att försvara på andra grunder än via ett blint konstaterande 
om dess sanning. För mig framstår den huvudsakliga innebörden i antagandet om trons 
nödvändighet för förståelse, vara att Skriften endast kan förstås av dem som läser med 
utgångspunkt i antagandet att allt som verkar vara en brist hos Skriften egentligen är en 
bristfällighet hos dem själva. Med andra ord kan bara de som är övertygade om textens 
absoluta ofelbarhet läsa den utan att se de motsägelser den rymmer. Det framgår samtidigt 
tydligt varför Augustinus finner det så viktigt att framhålla texten som perfekt och i total 
avsaknad av alla slags tvetydigheter och motsägelser. Vi har i det föregående, när vi talade om 
Augustinus syn på Gud, nämnt att han anser mångfaldighet (i motsats till enhetlig) vara 
någonting negativt. Om Bibeln hade kunnat tolkas som mångtydig i sitt budskap, eller som 
motsägelsefull i något avseende, hade detta varit ett tecken på en brist hos denna. Eftersom 
Augustinus antar att Bibeln innehåller Guds egna ord, skulle alltså en motsägelse eller brist i 
Bibeln, innebära en brist i Gud, vilket är ett antagande Augustinus inte under några 
omständigheter vill gå med på.  

                                                
138 Såsom teodicéproblemet. 
139 Braw, Christian. Åter till Gud: Trons Mönster Hos Augustinus. Artos bokförlag: Skellefteå 1994, sid. 39 
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4.5 Vad utmärker en ond handling? 
Augustinus förklarar att om han och Evodius vill ta reda på vad källan till ont handlande är, 
måste de först veta vad en ond handling är. Augustinus förklarar att onda handlingar utförs av 
någon som är styrd av ett överdrivet begär140: �inordinate desire is what drives every evil 
deed, and (...) this is the very reason why the deed is evil�141. Det att någon drivs av ett 
överdrivet begär till att utföra en handling avgör ensamt huruvida en handling är ond eller 
god. Ingen handling är således ond i sig. Ej heller begär är ont i sig: begäret för ett gott ting, är 
inte klandervärt på något sätt. Om så varit fallet, påpekar Augustinus, hade vi varit tvungna att 
klandra de som älskar det goda.142  
 
I sitt påföljande resonemang berättar Augustinus att det överdrivna begäret består i att älska 
de ting man kan förlora mot sin vilja. Exakt vad han menar, går han ännu inte in på. Istället 
formulerar han en distinktion mellan de två lagarna; den mänskliga, temporära, föränderliga 
och den eviga, oföränderliga. Den förra av de båda, är författad för att styra medborgarna i en 
stad och bibehålla freden mellan dem och upprättar straff som lämpar sig för syftet. I den mån 
den mänskliga, underlägsna lagen härletts ur den eviga, kan den sägas vara rättvis. De många 
ting den mänskliga lagen inte kan straffa, straffas istället av den eviga lagen, som enligt 
Augustinus �is the law according to which it is just that all things be perfectly 
ordered�143(min kurs.). Evodius håller med: �no violent assault, no chance happening, no 
catastrophe could ever bring about that it is not just for everything to be perfectly ordered�144. 
Braw bekräftar att Augustins ser på perversionen av ordningen som syndens innersta väsen: 
�Det som människan skulle ha brukat (�) för att nå till delaktigheten i Gud och åtnjutandet 
av den eviga saligheten (�) njuter hon istället av. Därmed träder det skapade i skaparens 
ställe.�145 Det viktiga att förstå här, fortsätter Braw, är att synden innebär att själva 
viljeinriktningen är förstörd, snarare än enstaka syndiga handlingar; människan riktar sin 
kärlek mot de lägre, snarare än de högre tingen och att det är viljan eller sinnet som ger 
upphov till syndandet. Sexualiteten, exempelvis, är inte syndig i sig, utan blir syndig först när 
människans viljeriktning är förvrängd och människans själ tappar kontrollen över kroppen146. 
Som jag uppfattar detta, tänker sig Augustinus att synden består i en felriktad kärlek. 
Människan är syndig när hon älskar de skapade, världsliga tingen högre Gud och således 
sätter det världsliga och materiella i Guds ställe. Människans synd består alltså väsentligen i 
hennes förnekande av Gud som det högsta kärleksobjektet. På så sätt verkar syndighet bestå i 
människans förvrängande av sitt förhållningssätt till tingen och Gud. Det verkar dessutom 
vara tydligt att Augustinus lägger hela ansvaret för individens syndighet hos individen själv. 
Det är individen som väljer att älska tingen i Guds ställe och det är således individen som 
orsakar sin egen syndighet. Här ser vi hur Augustinus tankar om människans syndighet 
indirekt innebär ett försvar av Guds godhet och rättvisa. Eftersom människan själv är ansvarig 
för sin syndiga viljeinriktning och sitt syndiga leverne, kan Gud inte beskyllas för de synder 
hon därmed begår. Eftersom människan väljer att synda via sin fria vilja, kan Gud dessutom 
utfärda rättvisa bestraffningar. 
 

                                                
140 Williams påpekar i en fotnot att det latinska ord Augustinus använt är �libido� som brukar översättas �desire� eller �lust�. 
Williams anser dock �inordinate desire� träffa ordets betydelse bättre. Jag översätter begreppet till överdrivet begär med 
förhoppning om att min text ytterligare tydliggör dess betydelse. 
141 Aurelius, Augustinus, On Free Choice of the Will. Williams, Thomas (övers.), Hackett Publishing Company: Indianapolis 
1993, sid. 7 
142 ibid., sid. 4- 7 
143 ibid., sid. 11 
144 ibid., sid. 12 
145 Braw, Christian. Åter till Gud: Trons Mönster Hos Augustinus. Artos bokförlag: Skellefteå 1994, sid. 94 
146 ibid., sid. 94- 95 
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Augustinus menar att en människa är perfekt ordnad när hon styrs på det sätt den eviga lagen 
förkunnar; de bättre tingen styr de sämre: �when reason, mind, or spirit controls the irrational 
impulses of the soul, a human being is ruled by the very thing that ought to rule according to 
the law that we have found to be eternal�147. Augustinus menar att �förnuft�, �sinne� och 
�ande� betecknar ungefär samma egenskap148; den egenskap som gör människor överlägsna 
djuren. Den skall förstås som någonting annat än �själ� eftersom djuren också har en själ. 
Snarare innebär denna egenskap hos människan att �anden utövar sin auktoritet�, vilket är 
detsamma som att människan är vis. Augutstinus säger: �I reserve the term �wise� for those 
whom truth demands should be called wise, those who have achieved peace by placing all 
inordinate desire under control of the mind�149. Här blir det tydligt varför Augustinus tidigare 
gav ett bestämt �nej� på Evodius fråga huruvida det är möjligt att lära sig att göra ont. 
Augustinus tänker sig att en människas visdom och kunskap är någonting mycket gott; den 
innebär att hennes ande utövar sin auktoritet över själens irrationella impulser och hon därmed 
är perfekt ordnad. Dock, påpekar Augustinus, är långt ifrån alla människor ordnade på detta 
sätt150. 
 
Augustinus närmar sig nu kärnan i sitt bevis för att människorna orsakar all ondska. Härnäst 
vill han, som ett led i detta, ytterligare argumentera för sin tanke att allt mänskligt syndande 
utförs frivilligt. 
 

AUGUSTINE: Can a just spirit, a mind that is preserving its proper right and 
authority, take an other mind that is ruling with the same equity and virtue, 
drive it from its stronghold, and subject it to inordinate desire? 
EVODIUS: Not at all, for two reasons. First, each mind possesses the same 
degree of excellence. And second, any mind that would attempt such a thing 
must have already fallen from justice and become vicious, and therefore 
weaker. (...) 
AUGUSTINE: In the present case we can be sure that whatever by nature is 
superior to a mind empowered by virtue, it cannot be an ujust one. Therefore, 
even if it has the power to do so, it will not force the mind to be a slave to 
inordinate desire151 

 
I citatet ovan menar Augustinus att eftersom alla förnuft är lika förträffliga kan inte ett �annat 
förnuft� tvinga den perfekt ordnade människans förnuft att styras av det överdrivna begäret; 
att begå syndiga handlingar. Om en ande skulle försöka utsätta en dygdig ande för tvång, 
skulle det innebära att den förres rättvisa redan är fördärvad; att denne är underlägsen, (så att 
den inte kan ta makten över) den dygdige. Tidigare konstaterade Augustinus att den eviga 
lagen förkunnar att medvetandet måste vara mer kraftfullt än girigheten, att alla dygder är 
överlägsna alla synder och att den dygdiga anden är överlägsen alla materiella objekt. Därför 
är det bara Gud som är överlägsen en förnuftig, vis ande152. Detta antyds återigen i citatet 
ovan, eftersom Augustinus där påpekar att vad som än är överlägset det dygdiga förnuftet, kan 
detta inte vara orättvist varför det inte kommer att tvinga förnuftet att bli en slav under det 
överdrivna förnuftet. Trots att Gud till följd av sin allsmäktighet skulle kunna orsaka 
människans onda handlande kommer, han till följd av sin rättvisa, inte att göra det. Således 
menar Augustinus att när anden har kontroll; när den är dygdig, kan ingenting tvinga den att 

                                                
147 Aurelius, Augustinus, On Free Choice of the Will. Williams, Thomas (övers.), Hackett Publishing Company: Indianapolis 
1993, sid. 14 
148 Oavsett om förnuft och ande är två olika saker, menar Augustinus, är det tydligt att inget annat än anden kan använda sig 
av förnuftet. Ur detta sluter han sig till att vad som än har förnuft inte kan sakna ande. 
149 ibid., sid. 15 
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151 ibid., sid. 17 
152 ibid., sid. 12-16 
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lyda under det överdrivna begäret153. Augustinus menar alltså att människans eget förnuft 
ansvarar för huruvida hon låter sig styras av det överdrivna begäret eller ej. Om anden styrs av 
överdrivet begär, måste det vara resultat av andens egen vilja och fria val. På så vis menar sig 
Augustinus ytterligare ha styrkt tesen att människans själv bär hela ansvaret för sin syndighet.  
Augustinus återvänder flera gånger i sitt samtal med Evodius till sitt resonemang om ont 
handlande och dess orsak. Han beskriver mot slutet av samtalet den rörelse via vilken viljan 
vänder sig bort från det oföränderligt goda, mot de föränderliga, privata, utanförliggande, 
underlägsna tingen. Augustinus menar att rörelsen, eftersom den är en defekt och en synd, inte 
komma från Gud154: �if that movement, that turning away from our Lord God, is undoubtly 
sin, surely we cannot say that God is the cause of sin. So that movement is not from God�155. 
Allt gott vi kan uppfatta, förstå eller på något sätt känna, kommer från Gud. �Allt gott� utgör 
för Augustinus allting som är en natur; allting som har mått, nummer och ordning. Det finns 
sålunda ingen natur som inte kommer från Gud. Men om vi tar bort allting gott; allt som har 
mått, nummer och ordning, finns ingenting kvar. Eftersom ingenting som är en defekt kan 
komma från Gud, måste allt som innebär en defekt måste komma från ingenting. Dock, 
påpekar Augustinus, har den rörelse det innebär att vända sig bort från det oföränderliga goda, 
placerats under vår vilja. Vi har den under kontroll; det är upp till oss och vår vilja huruvida 
rörelsen existerar156. Det verkar som att Augustinus här ytterligare vill påvisa att människan 
själv är helt och fullt ansvarig för hennes onda handlande. Han tänker sig att människan själv 
är ansvarig även för den rörelse mot det onda som gör henne kapabel att utföra onda 
handlingar. Augustinus tanke här är bitvis mycket svår att förstå, varför jag härmed väljer att 
citera hans resonemang: 
 

Every good thing that you percieve or understand or in any way know is from 
God. For any nature you come across is from God. So if you see anything at 
all that has measure, number and order, do not hesitate to attribute it to God 
as craftsman. If you take away all measure, number, and order, there is 
absolutely nothing left. (...) if you take away everything that is good, you will 
have absolutely nothing left. But every good thing comes from God, so there 
is no nature that does not come from God. On the other hand, every defect 
comes from nothing, and that movement of turning away, which we admit is 
sin, is a defective movement. So you see where that movement comes from; 
you may be sure it does not come from God157 

 
Vad menar Augustinus med att varje defekt �kommer från ingenting�? Menar han att det som 
är en defekt eller brist �inte är någonting� och därför är �ingenting�? Menar Augustinus att 
säga att det som �inte är någonting� kommer från �ingenting�, så att �ingenting� är någonting 
som kan orsaka �någonting�? I sådana fall, hur hänger det ihop med att det som �inte är 
någonting� samtidigt är �ingenting�, så att det som �inte är någonting� tycks komma från sig 
självt? Här158 kan det vara intressant att ta Parmenides ord i beaktning. I Om naturen drar han, 
via ett resonemang i liknande ordalag, slutsatsen att: �Ingen kan tro att det ur det icke-varande 
födes någonting annat än just detta icke-varande självt�159.  Trots svårigheterna i denna 
argumentation, tror jag mig kunna urskilja Augustinus målsättning i den; att bevisa att 
människans vilja, inte Gud, orsakar den rörelse via vilken hennes vilja vänder sig bort från det 
oföränderligt goda. Jag förstår således även detta komplicerade resonemang som ett led i hans 
                                                
153 Aurelius, Augustinus, On Free Choice of the Will. Williams, Thomas (övers.), Hackett Publishing Company: Indianapolis 
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155 ibid., sid. 69 
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159 Marc-Wogau, Konrad (red.), Filosofin genom tiderna � Antiken Medeltiden Renässansen, Thales: Stockholm 1991, sid. 27 
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större projekt att bevisa hur människan via sitt fria handlande bär hela ansvaret för all 
världens ondska. I ett större perspektiv, verkar detta hänga ihop med Augustinus idé att det att 
vara till är detsamma som att vara god och att allting gott som existerar därför utgörs av Gud; 
det högsta varat, och av det Gud skapat så att Gud ensam är ursprung till allt gott och enbart 
till det som är gott. Eftersom Augustinus menar att det är gott att vara till, kan man tänka sig 
att han dessutom menar att det är ont att inte vara till; att vara eller komma från ingenting. 
Augustinus har tidigare konstaterat att endast den egna viljan tvingar anden att bli slav under 
det överdrivna begäret. Således, förklarar han för Evodius, kan det inte vara på något annat 
sätt än att:  
 

the movement by which the will turns from enjoying the Creator to enjoying 
his creatures belongs to the will itself. So if that movement deserves blame 
(and you said it was ridiculous to entertain doubts on that score), then it is not 
natural, but voluntary�160 

 
Augustinus illustrerar sin poäng ytterligare genom att skildra hur rörelsen i viljan kan liknas 
med den rörelse via vilken stenen söker den lägsta platsen. Han menar att det dock föreligger 
en skillnad rörelserna emellan. Stenens rörelse är naturlig, men själens rörelse är klandervärd 
och därför måste man absolut förneka att den på något sätt kan beskrivas som naturlig.161 
Augustinus förklarar för Evodius att �the stone has no power to check its downward 
movement, but the soul is not moved to abandon higher things and love inferior things unless 
it wills to do so�162. Själen väljer alltså att överge avnjutandet av de högre tingen på ett sätt 
stenen inte kan välja att röra sig nedåt och vara utsatt för tyngdlagen. Slutligen kommer 
Augustinus och Evodius så fram till det mål de under hela sin diskussion varit ute efter att nå. 
Evodius konstaterar:  
 

there is nothing I feel so firmly and itimately as that I have a will by which I 
am moved to enjoy something. If the will by which I choose or refuse things 
is not mine, then I don�t know what I can call mine. So if I use my will to do 
something evil, whom can I hold responsible but myself?163 

 
Här ser vi alltså tydligt hur Augustinus ansluter sig till tanken om människans fria vilja jag 
tidigare formulerat. Augustinus tänker sig att människan faktiskt har en fri vilja, eftersom hon 
själv styr sina val och handlingar. Bara anden själv kan göra anden syndig, eftersom viljan 
mer än någonting annat är i viljans kraft. Därför, menar han, är det rättvist att anden straffas 
för sitt syndande. Men det att bli styrd av överdrivet begär är i sig ett slags straff; alla som 
släpper taget och inte håller fast vid visheten, som vi senare kommer att se hur Augustinus 
kopplar samman med lyckan och den goda viljan, utsätter sig själva för ett stort, men rättvist, 
lidande: 
 

Cupidity carries out a reign of terror, bufferting the whole human soul and 
life with storms coming from every direction. Fear attacks from one side and 
desire from the other; from one side, anxiety; from the other, an empty and 
deceptive happiness; from the one side, the agony of losing what one loved; 
from the other, the passion to acquire what one did not have; from the one 
side, the pain of injury recieved; from the other, the burning desire to avenge 
it164 
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4.6 Om Guds nåd 
Tidigare i uppsatsen skildrades Guds nåd i förhållande till det goda handlandet. Det sades då 
att människan är oförmögen att handla gott utan att ha mottagit nåden. I samma del av 
uppsatsen beskrevs det hur Augustinus separerar två sorters kärlek och hur han menar att en 
av dessa, den sanna, söker sig mot Gud och således för oss närmre Gud. Om den felvända, 
förfalskade kärleken sades det att den älskar sig själv och det jordiska. Det konstaterades 
dessutom att Augustinus anser den sanna kärleken vara Guds gåva till människorna165. I en 
annan del av uppsatsen har vi sett hur Augustinus menar att hans omvändelse inte kunde ha 
skett utan Guds inverkan. I båda (men inte enbart) dessa partier ryms Augustinus tanke att 
nåden och därmed tron är gåvor från Gud; Gud själv bestämmer huruvida människan 
kommer att frälsas eller förtappas166. Det verkar vara av värde att ytterligare en gång 
förtydliga att Augustinus menar att vissa människor är evigt utvalda och förutbestämda till 
frälsning och att människan således är maktlös ifråga om att förändra eller påverka huruvida 
hon kommer att frälsas eller ej. Vi ser nu hur Augustinus menar att även rättvändandet av 
människans viljeriktning hör samman med hans tankar om Guds nåd. Bara Guds nåd, menar 
han, kan rätta till den felvända kärleken och de lägre tingens styrande över de högre så att 
människan börjar älska det högre goda; Gud. I och med att Augustinus menar att Gud på 
förhand har bestämt vilka människor som skall bli givna nådens gåva och att han därför ger 
nåden omotiverat och oförtjänt till de han själv vill ge den, verkar det som om människans 
kontroll och makt över sitt liv även i detta avseende är tämligen begränsat. Människans 
handlande och leverne kan inte på något sätt påverka hennes chanser att bli benådad.  
 
Med andra ord tänker sig Augustinus å ena sidan att människans nåd, och därmed hennes 
goda handlande, är nödvändigt beroende av Guds inverkan och å andra sidan att viljan mer än 
någonting annat är i viljans kraft, så att det bara är människans egen vilja som kan få henne att 
handla syndigt. Trots att Augustinus tillskriver människan en fri vilja, verkar han alltså mena 
att det föreligger en skillnad mellan människans förmåga att styra sitt goda handlande och 
hennes förmåga att styra sitt onda. Det verkar som om människan i förhållande till de onda 
handlingarna är helt och fullt ansvarig men att hon i förhållande till de goda är helt beroende 
av hennes benådande; av att hon blir utvald av Gud. Detta i förbindelse med Augustinus tanke 
att Gud utan undantag straffar de som handlar ont, verkar resultera i att de människor som inte 
givits Guds nåd kommer att handla ont och därmed straffas. Sedd på det sättet, verkar det 
kunna sägas att inte bara Guds nåd, utan även hans straff ges omotiverat och utan förtjänst. 
Om gott handlande är beroende av och baserat på Guds omotiverade och oförtjänta nåd, så att 
alla som inte mottagit denna, kommer att handla ont, verkar detta vara den rimliga 
konsekvensen.  
 
En annan kritik av Augustinus syn på Guds nåd som omotiverad och oförtjänt är att dess 
förenande med tanken att Gud straffar de som handlat ondskefullt, verkar problematisk på ett 
ytterligare sätt. När det gäller ont handlande hävdar Augustinus, som vi tidigare sett, att 
människan begår onda handlingar av fri vilja och att Guds straffande av dem som utfört onda 
handlingar därför är rättvist. Här verkar det alltså som att Guds straff har motiverats av 
människans handlande. Guds straffande av en människa är beroende av att hon fritt har valt 
att utföra en ond handling. Samtidigt har vi sett att Augustinus antar att människan inte kan 
göra någonting för att påverka huruvida hon kommer att skänkas Guds nåd. Med detta i 
åtanke, verkar människans relation till Gud vara aningen komplicerad. I ena stunden kan 
människan påverka hur Gud skall behandla henne, i den andra inte.  
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En ytterligare kritik av Augustinus idé att Guds nåd ges omotiverat och oförtjänt, är att den 
troligen skulle resultera i att människan förlorar sin motivation att kämpa för att leva det rätta 
livet. Vad kan det finns för mening i att be, tro och kämpa för att leva ett så rättskaffens liv 
som möjligt om detta inte på något sätt påverkar ens möjligheter att benådas och därefter 
kunna leva det ett liv helt och hållet styrt av den goda viljan. Varför skulle någon välja att leva 
sitt liv som munk om inte ens det ökade ens chanser att väljas ut till benådelse? Tänker sig 
Augustinus möjligtvis att alla som i sitt jordeliv väljer att bli munkar eller liknande är de som 
faktiskt är utvalda, trots sitt eget ovetande i frågan? Med andra ord: menar han att de Gud valt 
till frälsning dessutom förutbestämts till ett liv som, om nåden varit en belöning för 
människans ansträngningar, hade benådats? Eller menar han, som min tolkning antyder, att 
Gud sedan evigheternas begynnelse valt ut en specifik grupp människor till nåd och att de 
omöjligt kan veta huruvida de kommer att benådas förrän då de faktiskt blir benådade?  Det 
ter sig dessutom egendomligt att Gud ger nåden helt omotiverat. Varför måste Augustinus 
insistera att Guds nåd kan tillfalla �vem som helst�?  Varför kan han inte, åtminstone, 
begränsa sitt omotiverade nådagivande till de goda människorna, så att man inte är garanterad 
att få nåden bara för att man är god, men absolut inte kan få den om man är ond? Vidare kan 
man fråga sig huruvida Augustinus menar att även de som straffas, kan få nåden. Givet att han 
antar att Guds nåd är helt omotiverad och oförtjänt, måste detta rimligtvis antas följa. Sett ur 
ett vidare perspektiv, verkar förenandet av Augustinus båda tankar att människan alltid 
förtjänar att blir bestraffad av Gud, men aldrig att blir belönad, ge en konstig bild av Gud. I 
ljuset av detta kan man fråga sig vad Guds allgodhet och rättvisa, som Augustinus ofta 
framhåller, kan tänkas innefatta. 
 
För att komma vidare i uppsatsen är det nödvändigt att vi för stunden besparar oss en 
ytterligare diskussion av dessa problem med konstaterandet att dessa problem bidrar till att 
tydliggöra hur Augustinus syn på människans fria vilja blir problematisk i dess förhållande till 
tanken att Gud predestinerat vissa människor till nåd och därmed till gott handlande. 
Uppsatsen kommer senare att erbjuda ett mer ingående argument mot Augustinus tanke att 
människans fria vilja är förenlig med predestinationen, men vi ser redan här att den inte är helt 
fri från svårigheter.  
 
 
4.7 Vad är lycka? 
Augustinus tänker sig att de som, i motsats till dem som låter sig styras av överdrivet begär, 
har viljan att leva ett hederligt och ärofyllt liv; har god vilja. Här uppstår enligt min mening 
ett problem. Augustinus tycks anta hela människoskaran kan delas in i två grupper: de som 
styrs av det överdrivna begäret och de som har en god vilja. Han verkar med andra ord anta att 
det finns två, och endast två, �lägen�. Min invändning mot detta är att givet det är möjligt att 
gradvis övergå från ett liv som icketroende till ett liv som troende, borde vara möjligt att vara 
styrd av både den goda viljan och det överdrivna begäret samtidigt; det borde vara möjligt att 
till viss del styras av den goda viljan och till viss del av det överdrivna begäret. Enligt min 
mening presenterar Augustinus en väl förenklad bild såväl av människan som av den process 
via vilken hon blir kristen och börjar leva ett liv styrt av den goda viljan. Augustinus menar 
att den goda viljan gör människor kloka eftersom den får dem att inse att det goda skall åtrås, 
och att allt som är skadligt för det goda, skall undvikas. Enligt min förståelse av Augustinus 
resonemang, erbjuder det ingen ytterligare vägledning i frågan huruvida han vill förneka att 
det att nå insikt som det goda och det som skall undvikas, är möjligt att förstå som en gradvis 
process eller ej, men det verkar onekligen finnas ett problem här. Augustinus menar att de 
som älskar sin goda vilja lever hedervärda, med andra ord lyckliga, liv eftersom de uppfyller 
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fyra dygder: klokhet, mod, måttlighet och rättvisa. Att ha en god vilja är alltså detsamma som 
att älska och högakta sin goda vilja167.  
 

To have a good will is to have something far more valuable than all earthly 
kingdoms and pleasures; (...) something that only the will itself can give, 
something that is better than all the goods that are not in our power168 (min 
kurs.) 

 
När Augustinus talar om mindre värdefulla ting som att de inte är innehavarens makt, menar 
han att de är �things that they can quite easily loose, things that they do not have simply in 
virtue of willing them�169, vilket han ställer i kontrast till den goda viljan, vilken är 
�comparably better than those things and yet, even though it is such a great good, can be 
theirs if only they will to have it�170. Här förklaras alltså det Augustinus tidigare talat om; de 
ting som lätt kan förloras och inte är i sin innehavares makt, är ting människor inte kan 
tillskansa sig bara genom sin vilja. Men hur menar Augustinus att detta är besläktat med hans 
tanke att människans godhet är beroende av hennes oförtjänta och omotiverade nåd? Jag har 
tidigare förstått Augustinus som att han menar att det är människans vilja låter henne handla 
och vilja ont, men att hon är beroende av Gud för att handla och vilja gott. Hur hänger detta 
ihop med att Augustinus nu menar att människan kan tillskansa sig god vilja enbart genom 
sin vilja?  
 
Det framgår allt tydligare att Augustinus här vill lämna hela ansvaret för människans lycka 
eller olycka i hennes egna händer. Lyckan, menar han, är relativt enkel att uppnå:  
 

All who will to live upright and honorable [dvs. lyckliga] lives, if they will 
this more than they will transitory goods, attain such a great good so easily 
that they have it by the very act of willing to have it171 

 
Alla har en vilja att bli lyckliga och har man den rätta viljan att bli lycklig, blir man det. De 
som saknar den rätta viljan, blir dock inte lyckliga eftersom deras vilja är sådan att ingenting 
annat än olycklighet kan följa av den. Det verkar alltså som att Augustinus faktiskt menar här 
att människans fria vilja förutom hennes onda leverne och handlande, även omfattar hennes 
lyckliga och goda leverne. Han verkar förespråka en syn på människans fria vilja som 
omfattar allt hennes handlande. Detta resonemang inbegriper dock en ytterligare svårighet. 
Augustinus säger å ena sidan att alla vill vara lyckliga och att den som vill vara lycklig, blir 
lycklig. Konsekvensen av detta borde rimligen vara att alla människor är lyckliga. Å andra 
sidan påpekar Augustinus samtidig att inte alla som vill vara lyckliga, är lyckliga. För att reda 
ut all möjlig förvirring, återvänder Augustinus till den tanke han formulerade tidigare: de 
olyckliga är olyckliga i egenskap av att de älskar temporära ting172, och de lyckliga är lyckliga 
eftersom de älskar och lever efter den eviga, oföränderliga lagen. Jag är inte helt tillfreds med 
denna iakttagelse som en förklaring på hur Augustinus menar sig inneha en konsekvent 
ståndpunkt i sitt hävdande att som vill bli lyckliga, blir det, i kombination med hävdandet att 
inte alla som vill bli lyckliga, blir det. Jag tolkar dock Augustins som att han menar att de som 
älskar de ting de kan få enbart genom sin vilja är lyckliga och förlorar inte lyckan mot sin 
vilja, men att de som älskar temporära ting och vill bli lyckliga, inte kommer att bli det.  
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Det är värt att påminna sig om att Augustinus menar att allt gott kommer från Gud, så givet att 
lyckan är något gott, vilket även rimligen borde vara Augustinus åsikt, måste Gud på ett eller 
annat sätt ge människan hennes lycka. Om människan själv hade orsakat sin lycka, hade den 
inte kunnats sägas komma från Gud. Samtidigt verkar Augustinus vilja framställa människans 
uppnående av lyckan som förbundet med hennes rätta vilja och hennes kärlek till de eviga 
tingen. Mest troligen tänker sig Augustinus alltså att Gud, eftersom han på förhand utsett 
vissa människor till att benådande och därmed till den rätta viljan, kärleken till de eviga 
tingen och därmed till lyckan, är den avgörande faktorn i det att människan blir lycklig. Det 
verkar som om allting �gott� i människans liv är gåvor hon givits av Gud. Samtidigt hävdar 
Augustinus, som vi tidigare sett, att människans fria vilja även omfattar både hennes goda och 
hennes onda handlande. Som jag uppfattar Augustinus, menar han människans faktiskt har en 
fri vilja, och att hon har den oavsett om hon givits Guds nåd eller ej. Utan nåden, saknar 
människan dock förmåga att handla rätt, och kan endast begå onda handlingar; det bara när 
hon givits nåden som människan kan använda sin fria vilja på rätt sätt; till att handla gott. 
Först när människan benådats, kan hon använda sin fria vilja till att handla ont eller gott. Vi 
har tidigare sett hur Augustinus menar att människan, när hon erhållit den goda viljan, endast 
kan förlora den genom sin egen vilja. Inget annat förnuft eller Gud kan tvinga den dygdige att 
falla in i synden; att låta sig styras av det överdrivna begäret. Det verkar alltså som att 
Augustinus menar att människan kan förlora den goda viljan, via sin vilja. Dock verkar det 
inte vara möjligt för människan att erhålla den goda viljan enbart via sin vilja, snarare verkar 
det nödvändigt för hennes goda vilja att hon givits Guds nåd. Detta kan anses stämma illa 
överens med det Augustinus tidigare påstod om att den goda viljan: �even though it is such a 
great good, [it] can be theirs if only they will to have it�173 Möjligtvis skulle detta citat kunna 
tolkas som att det beskriver människans fasthållande av den goda viljan när hon en gång 
benådats. På så sätt skulle människans fasthållande vid sin goda vilja fortfarande skilja sig 
från hennes fasthållande av de världsliga tingen, vilka Augustinus tidigare omtalat som 
�things that they can quite easily loose, things that they do not have simply in virtue of willing 
them�174. 
 
I Retractationes talar Augustinus om sin syn på den fria viljan och nåden. Enligt den 
beskrivning Augustinus beskriver där, anser han att människan förvisso har fri vilja, men 
�unless the will is liberated by grace from its bondage to sin and is helped to overcome its 
vices, mortals cannot live pious and righteous lives�175. Den bild av människans fria vilja 
Augustinus alltså verkar gå med på att ge, har ett drag av asymmetri. Det verkar som att 
utsträckningen i viljans frihet är relativ till människans mottagande av Guds nåd; människan 
kan aldrig bli fri utan att bli utvald av Gud.  
 
Förvisso kan det argumenteras att människans vilja eftersom den är förutbestämd, i vilket som 
helst inte är fri. Det verkar vara möjligt att förstå Augustins tanke om människans fria vilja 
som att dess eventuella uppnående av den totala friheten i dess erhållande av nåden är 
förutbestämt, men inte viljan i sig. Vi kommer dock senare att se hur Augustinus tänker sig att 
Gud har förutbestämt alla händelser i världen och jag kommer att argumentera att detta även 
måste antas innefatta människans fria vilja. Om människan är förutbestämd att handla på ett 
specificerat sätt, verkar det inte finnas något utrymme för människan att handla annorlunda. 
Värt att hålla i minnet är att mitt resonemang här grundar sig på min förståelse av människans 
fria vilja. I detta ingår antagandet att den viljan omöjligen kan beskrivas som fri om den sedan 
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evigheters evigheter är förutbestämd att ske på ett specifikt sätt, vid en specifik tid, ha ett 
specifikt innehåll osv. Utgår man å andra sidan, som Augustinus, utgår från att människans 
fria vilja är förenlig med Guds förutbestämmande av den, upphör förenandet av antagandet att 
människan har en fri vilja med antagandet att Gud förutbestämt alla händelser att vara 
problematiskt. 
 
Augustinus återvänder i bokens nästa kapitel till resonemanget om lycka. Syftet är då att visa 
hur människans lycka hänger ihop med hennes vishet. Tidigare har Augustinus identifierat 
människans vishet med det hon är perfekt ordnad; när hennes ande utövar sin auktoritet och 
förnuftet styr människans överdrivna begär. Människor kan bara bli lyckliga om de uppnår det 
högsta goda, och det högsta goda är därför nödvändigt för människans lycka. Han definierar 
nu människans vishet som �the truth in which the highest good is discerned and aquired�176 
och menar att �just as it is obvious that we all want to be happy, it is also obvious that we all 
want to be wise, since no one can be happy without wisdom�177. Augustinus verkar alltså 
mena att det bara är när människan styrs av sitt förnuft som hon kan urskilja och uppnå det 
högsta goda, och att det bara är när man uppnår det högsta goda, som man blir lycklig. Vad 
Augustinus menar är att inte alla människor har den rätta uppfattningen om vad det goda är. 
Vissa människor tror sig söka det goda (och således även sin egen lycka) men är i själva 
verket inne på en annan väg än den som leder till lyckan. Detta kan alltså antas hänga ihop 
med hans tidigare påstående att inte alla som vill vara lyckliga, är det. Ju mer människan 
avviker från vägen till lyckan, ju mindre vis är hon; ju längre bort befinner hon sig från 
sanningen. Eftersom vi känner och uppnår det högsta goda i sanningen, innebär uppnåendet 
av den högsta sanningen även uppnåendet av visdom och därmed uppnåendet av lyckan178. 
Augustinus drar sin slutsats om lyckan genom att ställa Evodius två retoriska frågor: �What 
more can you desire than happiness? And what greater happiness can there be than to enjoy 
the unshakeable, unchangeable, and most excellent truth?�179.  
 
 
4.8 Om goda och onda ting 
Tingen är inte i sig är onda eller goda, fortsätter Augustinus. Människorna som använder sig 
av tingen, kan dock klassas som onda eller goda beroende på huruvida de drivs av �inordinate 
desire� eller god vilja:  
 

The very same things are used in different ways by different people; (...) they 
become good by being put to good use. And someone who uses them well 
does not become attached to them. He is (...) ready to posses and make use of 
them when there is need, and even readier to lose them and do without 
them180 

 
Senare i sitt resonemang beskriver Augustinus sin tanke ytterligare en gång: �the goods that 
are pursued by sinners are in no way evil things, and neither is the free will itself (�). What is 
evil is the turning of the will away from the unchangeable good and toward changeable 
goods�181. Människans vilja är alltså, när allt kommer omkring, den avgörande faktorn för 
tingens godhet eller ondhet, eftersom valet att älska den ena eller andra sortens ting på det ena 
eller andra sättet, ligger hos viljan. Som vi tidigare sett, menar Augustinus att ont handlande 
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är att förneka de eviga tingen och att istället förhålla sig till temporära ting som om de vore 
värdefulla. Christian Braw beskriver Augustinus tanke om detta: �det riktiga förhållningssättet 
är (�) att bruka de skapade tingen för att genom dem nå till Gud, som ensam är den vi skall 
ha vårt hjärtas hela glädje�182. Braw bekräftar att skapelsen aldrig är ond och att det är 
människan som skapar det onda som uppstår när hon älskar det skapade mer än skaparen; 
Gud183.  
 
Givet att jag uppfattat Augustinus rätt184, uppstår här en frågeställning både han och Braw 
förbiser: om människors vilja bestämmer huruvida tingen är goda eller onda, hur kommer det 
sig att de temporära tingen är mindre värda (i jämförelse med de eviga) oberoende av 
människor? Jag kan se att förbiseendet mest troligen är ett resultat av att Augustinus gör för 
gällande som en självklarhet att det gudomliga, andliga och eviga är mer värdefullt än det 
mänskliga, köttsliga och tillfälliga. Min mening här är inte att återigen ifrågasätta huruvida det 
är rättfärdigat att ha Guds icke ifrågasättbara upphöjdhet och allsmäktighet som utgångspunkt 
i ett resonemang. Snarare menar jag att det, i ljuset av att Augustinus menar att tingen 
tillskrivs egenskaperna �god� och �ond� beroende på människors användande av dem, 
förefaller underligt hur han utan vidare konstaterar att tingens värde är bestämt oberoende av 
människor. Vad jag menar är att det finns en tät relation mellan det att någonting är �gott� 
eller �ont� och det att det tillskrivs ett visst värde. Det verkar vara högst ovanligt att tillskriva 
någonting egenskapen �god� utan att samtidigt tillskriva detta ett eller annat värde. Enligt min 
mening finns det i begreppen �ond� och �god� vissa inneboende värden. Vi förväntas ans att 
det goda har ett högre värde än det onda; att det som är gott helt enkelt är �bättre� än det som 
är ont. När man således säger om någonting att det är gott verkar det problematiskt att hävda 
att uttalandet ifråga är fråntaget värderande komponenter. Det ter sig, helt enkelt, en aning 
inkonsekvent. Dock finns ingen anledning att dröja vid detta.  
 
 
4.9 Varför har Gud gett människan fri vilja? 
Innan Augustinus går vidare i sitt resonemang, vill han gå tillbaka till den fråga de först 
ställde sig för att se huruvida de lyckats besvara denna. Han talar till Evodius: 
 

We set out to discover what evildoing is. This whole discussion was aimed at 
answering that question. So we are now in a position to ask whether 
evildoing is anything other than neglecting eternal things, which the mind 
percieves and enjoys by means of itself and which it cannot lose if it loves 
them; and instead pursuing temporal things � which are percieved by means 
of the body, the least valuable part of a human being, and which can never be 
certain � as if they were great and marvelous things. It seems to me that all 
evil deeds �  that is, all sins � fall into this one category185 

 
Evodius instämmer i det Augustinus säger men tillägger:  

 
I have a further question. Since, as we have found, free choice gives us the 
ability to sin, should it have been given to us by the one who created us? It 
would seem that we would not have sinned if we had lacked free choice, so 
there is still the danger that God might turn out to be the cause of our evil 
deeds186  

                                                
182 Braw, Christian. Åter till Gud: Trons Mönster Hos Augustinus. Artos bokförlag: Skellefteå 1994, sid. 70- 71 
183 ibid., sid.70 
184 Jag anser mig alltså ha belägg för detta. 
185 Aurelius, Augustinus, On Free Choice of the Will. Williams, Thomas (övers.), Hackett Publishing Company: Indianapolis 
1993, sid. 27 
186 ibid. 
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Den frågeställning som antyds i citatet ovan inleder en ny diskussion mellan de båda. Evodius 
vill veta varför Gud gav människorna fri vilja, när avsaknaden av denna enligt deras tidigare 
resonemang hade gjort det omöjligt för dem att synda? Augustinus börjar med att förklara att 
Gud har gjort rätt i att ge människan en fri vilja eftersom hon utan denna är oförmögen att 
göra gott. Det faktum att den fria viljan är nödvändig för människans rätta leverne, är 
tillräcklig anledning för Gud att ge henne denna. Dessutom, påpekar Augustinus, bevisar det 
faktum att Gud utfärdar straff mot dem som använder sin fria vilja fel; till att utföra syndiga 
handlingar, att den fria viljan är menad att användas till att leva och handla rätt. Guds straff 
hade inte varit rättvisa om syftet med att ge människan fri vilja hade varit att hon både skulle 
kunna synda och leva rätt187. 
 
Augustinus konstaterar att den fria viljan är någonting gott, och därför måste komma från 
Gud188. Som vi tidigare sett, menar Augustinus att människan har en fri vilja, trots att hennes 
goda handlande är beroende av hennes mottagande av guds nåd. Även om människan inte kan 
handla gott, verkar Augustinus alltså anta att hon fortfarande kan tillskrivas fri vilja. Det 
verkar som att Augustinus menar att människan själv kontrollerar sitt handlande, så att hans 
syn på människans fria vilja i det närmsta stämmer över ens med den jag föreslagit. Trots de 
svårigheter som verkar uppstår i förenandet av Augustinus tanke att människan har fri vilja 
med hans tanke att hon för sitt goda handlande är beroende av Guds nåd verkar Augustinus 
när allt kommer omkring mena att människan har en fri vilja, och att hon utför både sina onda 
och sina goda handlingar genom denna. Hans syn på människans fria vilja verkar alltså, 
åtminstone för de människor som benådats, innefatta handlingsfrihet; den mest relevanta 
komponenten i den konventionella synen på fri vilja jag förespråkar. Eftersom Augustinus 
menar att människan givits denna gåva av Gud, verkar den fria viljan dessutom vara omöjlig 
att betvivla.  
 
Som vi tidigare sett, verkar Augustinus tankar om nådens nödvändighet för människans goda 
vilja leda till många olika komplikationer. Även i anknytning till Augustinus antagande att 
Gud gett människan hennes fria vilja med avsikten att hon skulle använda den för att handla 
gott och rätt, verkar tanken att människan måste ta emot Guds nåd för att kunna utnyttja sin 
fria vilja till att handla rätt vara problematisk. Vi såg tidigare att Augustinus menar att det är 
rättvist att bestraffa de som handlar ont; de som använder sin fria vilja på fel sätt. Tidigare i 
uppsatsen beskrev jag även hur Augustinus menar att det inte hade varit rättvist av Gud att 
bestraffa någon för en handling denne inte hade något val att utföra, och att människan därför 
begår sina handlingar av fri vilja. Det verkar dock som att konsekvensen av antagandet att 
människan måste komma i besittning av Guds nåd för att kunna handla rätt, är att de som inte 
getts Guds nåd inte har något annat val än att handla syndigt. Om de hade getts Guds nåd, 
hade de inte begått några syndiga handlingar. De syndiga människorna har ingen möjlighet att 
på något sätt påverka huruvida de kommer att bli givna Guds nåd; huruvida de kommer att 
erhålla möjligheten att handla gott. Hur kan Augustinus, i ljuset av detta, mena att Guds 
bestraffande av onda handlingar är rättvist? När allt kommer omkring verkar den avgörande 
faktorn för huruvida någon kommer att utföra syndiga handlingar och använda den fria viljan 
fel är Gud. Så varför ger Gud bara vissa människor sin nåd?189 
 
                                                
187 Aurelius, Augustinus, On Free Choice of the Will. Williams, Thomas (övers.), Hackett Publishing Company: Indianapolis 
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189 En besläktad kommentar återfinns i Dilman, Illham. Free Will: An historical & Philosophical Introduction. Routledge: 
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4.10 Om Guds Vetande 
Nu talar Augustinus slutligen om det vi väntat på: den egenskap hos Guds som gör att han i 
förväg har fullständig kunskap om allting som skall ske i framtiden. Frågan vi är intresserade 
av att få svar på är hur Augustinus menar att predestination hänger ihop och är kompatibel 
med människans fria vilja; hennes förmåga och möjlighet att kontrollera sitt eget handlande. 
Uppsatsen igenom har jag argumenterat för tanken att framtida händelser faktiskt är omöjliga 
för oss att känna till. Samtidigt har jag hävdat att det i lika stor utsträckning verkar vara 
omöjligt att nå definitiv visshet huruvida allting faktiskt är förutbestämt (och därigenom 
huruvida vi faktiskt har eller saknar fri vilja). Jag kommer här att jag försöka göra en så rättvis 
beskrivning av Augustinus tankar som möjligt, men samtidigt låta honom möta mina 
invändningar. Viktigt att hålla i minnet här är att min syn på den fria viljan; dess förenlighet 
endast med svag determinism och oförenlighet med predestination, på flera grundläggande 
punkter skiljer sig från den syn Augustinus håller. Dessa skillnader kommer att påvisas i 
texten nedan. Dock ligger det, våra skilda slutsatser till trots, inte i min målsättning att 
principiellt motsätta mig de resonemang Augustinus formulerar, varför jag även kommer att 
lyfta fram de likheter jag anser finna ståndpunkterna emellan. 
 
Innan vi ger oss i kast med projektet att förstå det svar Augustinus erbjuder på frågan 
huruvida den fria viljan är förenlig med determinism, vill jag dra uppmärksamheten till vad 
jag anser vara ett ständigt uppdykande problem i dessa sammanhang. Problemet relaterar till 
det svenska språkets ordknapphet i jämförelse med det engelska, och består i svårigheten att 
hitta en bra benämning för Guds speciella egenskap via vilken han på förhand antas äga 
kännedom och vetande om vad som kommer att ske i framtiden. I det engelska språket 
betecknar ordet190 �foreknowledge�, bäst översatt �förhandsinformation�, den ifrågavarande 
egenskapen. Dock anser jag att begreppet �information� i det aktuella sammanhanget inte är 
speciellt rättvisande, eftersom det enligt min mening för tankarna till möjligheten att 
�informeras� om påståenden alla kan ta del av, vilket inte är avsett här. Gud och bara Gud vet 
vad som kommer att ske i framtiden eftersom han har utformat och förutbestämt den. Av den 
anledningen kommer jag härmed att ta mig friheten att använda det enligt min mening mer 
passande, men i det svenska språket icke existerande, ordet �förvetande� som betecknande 
denna egenskap. Enligt min mening för detta begrepp i mindre utsträckning än 
�förhandsinformation� tankarna till att någon blivit informerad om ett faktum och är i större 
utsträckning förenligt med att det endast är Gud som på förhand har kunskap om vad som 
skall ske i framtiden. För att undvika upprepningar och skänka texten nyans, kommer jag som 
synonymt med �förvetande� att i viss utsträckning även använda mig av det inte fullt lika 
okonventionella ordet �förhandsvetskap�. 
 
Samtalet om Guds förvetande inleds av att Evodius formulerar den fråga vi genom hela boken 
sökt Augustinus svar på:  
 

I very much wonder how God can have foreknowledge of everything in the 
future, and yet we do not sin by necessity. It would be an irreligious and 
completely insane attack on God�s foreknowledge to say that something 
could happen otherwise than as God foreknew. So suppose that God knew 
that the first human being was going to sin. (...) since God foreknew that he 
was going to sin, his sin necessarily had to happen. How, then, is the will free 
when such inescapable necissity is found in it?191  

 

                                                
190 Vilket även används i översättningen av On Free Choice of the Will. 
191 Aurelius, Augustinus, On Free Choice of the Will. Williams, Thomas (övers.), Hackett Publishing Company: Indianapolis 
1993, sid. 73 
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Augustinus förtydligar Evodius frågeställning:  
 

How is it that these two propostitions are not contradictory and inconsistent: 
(1) God has foreknowledge of everything in the future; and (2) We sin by the 
will, not by necessity? For, you say, if God foreknows that someone is going 
to sin, then it is necessary that he sin. But if it is necessary, the will has no 
choice about whether to sin; there is an inescapable and fixed necessity192  

 
Augustinus verkar alltså anta att allting som Gud har förhandsinformation om, sker av 
nödvändighet och att Gud har förhandsinformation om alla framtida händelser. Således har 
Gud förhandsinformation även människornas alla framtida handlingar. Dock vill Augustinus 
inte gå med på att Guds förhandsinformation gör människans handlande nödvändigt, eftersom 
detta hade gjort att det inte längre var fritt. Eftersom Augustinus menar att människan faktiskt 
har en fri vilja, och att Gud faktiskt har förutbestämt alla händelser, måste söka finna ett sätt 
att visa att det nödvändiga inträffandet av alla händelser Gud har förhandsinformation och 
därmed även av alla människans handlingar, inte fråntar människan hennes fria vilja 
 
Trots att Augustinus redan i formulerandet av frågan verkar ta för givet att teserna faktiskt 
inte är motsägelsefulla anser jag att den formulering han erbjuder tydliggör att frågan han och 
Evodius ställer sig påminner om den jag ställer193: hur kan de båda påståendena (1) alla 
händelser är förutbestämda av Gud och (2) människan handlar av fri vilja, anses vara 
kompatibla?194 Vad jag menar är att Augustinus sätt att formulera frågan vittnar om hans 
försanthållande av det antagande jag tidigare i uppsatsen formulerat som mitt: att den starka, 
alltomfattande determinismen utesluter möjligheten för människan att handla i enlighet med 
sin fria vilja. Här talar Augustinus förvisso endast i termer av ont handlande, och vi har 
tidigare sett hur detta förklaras av att det goda handlandet bara realiseras av en människa som 
har den goda viljan; den vilja som riktar sig mot Gud, vilken i sin tur inte kan finnas i 
människan utan att hon mottagit Guds nåd. Dock menar jag att denna komplikation i 
Augustinus ståndpunkt inte behöver betraktas som avgörande för detta sammanhang. 
Antagandet att bara en viss del av människans handlande är fritt, omöjliggör inte den mer 
generella ståndpunkten att stark determinism allt igenom omöjliggör människans fria vilja. 
 
Den skillnad som föreligger mellan mina och Augustinus utgångspunkter är dock av större 
betydelse. Augustinus kombinerar nämligen antagandet jag tolkar som vårt gemensamma195 
med övertygelsen att Gud till följd av sin godhet omöjligen kan vara den bakomliggande 
orsaken till människans onda handlande. Vid första anblick kan skillnaden eventuellt te sig 
irrelevant, men vi kommer att se hur den spelar en avgörande roll i Augustinus motivering för 
en slutsats motsatt min; att människan, trots Guds förvetande och förutbestämmande av allting 
som sker i världen, har en fria vilja. Augustinus menar och försöker således visa att de båda 
påståendena han framställde då han formulerande frågan ovan är förenliga. Jag vill här, som 
tidigare i uppsatsen, påminna läsaren om att Augustinus hela tiden utgår från det övergripande 
antagandet att Guds rättvisa och godhet omöjligen kan ifrågasättas. Eftersom påståendena 
�Gud är rättvis� och �Gud är god� inte på några villkor kan antas vara falska, måste allt som 
kan resultera i eller ligga till grund för ett ifrågasättande av dem omformuleras, omtolkas eller 
på annat sätt omvärderas så att det inte längre är möjligt att betvivla sanningen i de båda 
påståendena. Således kan Augustinus inte ge vika vare sig i övertygelsen att människan har en 

                                                
192 Aurelius, Augustinus, On Free Choice of the Will. Williams, Thomas (övers.), Hackett Publishing Company: Indianapolis 
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193 Även om min övertygelse snarare är att teserna inte kan förenas. 
194 Givet min definition av fri vilja som oförenlig med den starka determinism jag förstår predestinationen vara exempel på. 
195 Att stark determinism omöjliggör människans fria vilja. 
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fri vilja (vilken Augustsinus slöt sig till ur Guds �nödvändiga rättvisa�), eller att Gud 
förutbestämt och har förhandsinformation om alla kommande händelser (som är en effekt av 
Guds egenskaper att vara allsmäktig, allvetande, etc.). På så vis spelar den övertygelse han tar 
som utgångspunkt en avgörande roll såväl i hans resonemang som i hans slutsatser om 
människans egenskaper.  
 
Snart kan vi börja se konturerna till Augustinus försök att ta sig ur problemet. I det nästa 
berättar han för Evodius, att trots att vi inte vet vilken vilja vi kommer att ha imorgon, kan vi 
omöjligen betvivla att Gud vet. Gud vet till och med vad de framtida människorna, som ännu 
inte fötts, kommer att vilja196. Här verkar det vara omöjligt att tolka Augustinus på något 
annat sätt än som förespråkande en syn på världen som styrd av stark determinism; att alla 
händelser, tankar, viljor och handlingar är orubbligt förutbestämda sedan en (odefinierbart) 
lång tid tillbaka. Jag får mina misstankar bekräftade längre ner på samma sida, där Evodius 
konstaterar att Gud �has already established, once for all, the ways in which the universe is to 
be governed; he does not administer anything by a new act of will�197. Här verkar han mena 
att Guds vilja och därmed alla händelser är fastställda och omöjliga att förändra eller upphäva.  
 
Kort därefter fastslår Augustinus att Gud, inte hon själv, gör människan lycklig. Således 
tydliggörs den oundvikliga konsekvensen av de bådas övertygelse; människan är oförmögen 
att råda över den egna lyckan. Det är till följd av Guds vilja, inte hennes egna, individen blir 
lycklig. Tidigare har Augustinus dock förklarat att människan omöjligen blir lycklig om hon 
inte har den rätta viljan att bli lycklig. Den som saknar rätt vilja att bli lycklig, har han hävdat, 
kan inte bli lycklig, eftersom dennes vilja är sådan att ingenting annat än olycklighet kan följa 
av den. Individens rätta vilja att bli lycklig verkar enligt denna utläggning alltså utgöra ett 
nödvändigt kriterium för hennes lycka. Augustinus har tidigare även talat om lyckan som 
nödvändigt förbunden med människans uppnående av det högsta goda och visdomen. Jag 
menar att det, trots att det här ligger mycket nära till hands, inte är tvunget att tolka 
Augustinus påståenden som motsägelsefulla eller tvetydiga. Bara givet att vi anser 
människans fria vilja vara oförenlig med det att någon annan styr verkställandet av hennes 
vilja, blir det svårt att se de av Augustinus framförda påståendena om lyckan som förenliga. 
När Augustinus säger att människan måste uppnå det högsta goda för att bli vis och således 
lycklig, måste vi förstå honom i ljuset av att hans utgångsantagande att människan inte utan 
Guds hjälp ens kan ledas in på vägen mot lyckan. 
 
Det uppstår dock fler problem att förstå hur Augustinus menar att människan styr och 
ansvarar för sitt eget handlande och därmed har en fri vilja. Augustinus verkar nämligen tänka 
sig att Gud via ett aktivt agerande gör människan lycklig. Han säger: �A year from now God 
is going to make you happy (�) And God knows today what he is going to do a year from 
now�198(min kurs.). Jag tolkar Augustinus som att han menar att Gud gör människan lycklig 
när han har bestämt att hon skall bli det, så att han successivt iscensätter sin �eviga plan� för 
världen. Enligt min uppfattning verkar det alltså röra sig om ett aktivt ingripande från Gud. 
Givet korrektheten i min tolkning, menar Augustinus med andra ord inte att vår lycka är en 
kausal följd av att Gud för evigheters evigheter sedan bestämde att vi skulle bli det vi en 
specifik tidpunkt, utan snarare att Gud hela tiden ingriper och sätter i verket det han för 
evigheters evigheter sedan förutbestämt. Således förstår jag Augustinus tes som någonting 
annat än en stark kausal determinism, där Guds predestination utgör första orsak, som alla 
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händelser är en följd av. Dock, kan tilläggas, verkar Guds styrande över händelserna i världen 
ge samma effekter för människans frihet oavsett om vi antar att hans styrande består i ett 
aktivt ingripande eller att händelserna i världen vore kausala följder av Guds beslut och Gud 
således själv spelar en mer �passiv�199 roll. Eftersom Augustinus utgår från att Guds vilja är 
oföränderlig, kan vi omöjligen påverka någonting av det som händer och kommer att hända i 
våra liv. Aldrig någonsin händer någonting annat än det som Gud har förutbestämt att hända. 
Här blir det enligt min mening mycket svårt att förstå hur Augustinus fortfarande menar att 
människan har en fri vilja. Augustinus kan inte gärna mena att människan genom den egna, 
fria viljan att bli lycklig påverkar Gud så att han verkställer människans lycka så att säga på 
hennes befallning. För det första skulle ett sådant antagande innebära problem för antagandet 
att Gud har förutbestämt alla händelser och vidare verkar det inte passar in i hans tanke att 
nåden är omotiverad. 
 
Det finns anledning att dröja vid Augustinus hittills framförda ståndpunkter. Enligt min 
mening är slutledningen nedan en rimlig följd av de antaganden han i det föregående har 
framfört. Jag vill understryka att premisserna, men inte slutsatsen, accepteras till fullo av 
Augustinus. Han verkar gå med på att allting Gud har förhandsinformation om, med 
nödvändighet måste ske, men verkar vara mindre villig att gå med på att det är Guds 
förvetande som resulterar i att händelserna är nödvändiga.: 
 

P1 Alla händelser Gud på förhand har vetskap om, sker av 
nödvändighet 

P2 Gud har på förhand vetskap om alla händelser nu och i 
framtiden 

S Alla händelser nu och i framtiden, sker av nödvändighet 
 
Augustinus håller alltså för sant att ingen händelse kan ske annorlunda än på det sätt Gud har 
förhandsvetskap om; alla händelser Gud på förhand har vetskap om, sker med nödvändighet 
och Gud har sådan vetskap om allting nu och i framtiden. Givet ett godkännande av p1 och p2 
framstår slutsatsen �alla händelser nu och i framtiden sker av nödvändighet� i det närmsta 
vara omöjlig att undvika; jag anser det vara en ofrånkomlig tolkning av Augustinus 
ställningstagande att alla händelser är lagbundet eller tvunget förutbestämda i det oändliga. 
Det faktum att ingenting någonsin har hänt eller kommer att hända annat än på det sätt Gud 
förutbestämt verkar alltså vara ett nödvändigt200 faktum. Evodius bekräftar vad Augustinus 
enligt min tolkning nyss uttryckt: �[God] has always foreknown this, so I admit that he 
foreknows it now, if indeed it is really going to happen�201; om en händelse verkligen skall 
ske har Gud alltid vetat om det. Augustinus tänker sig alltså att inga händelser sker utan att 
Gud på förhand vet att de skall ske. Detta uttalande tycks förvisso vara möjligt att förena med 
en tolkning av Augustinus position som att det är ett kontingent faktum att allting Gud har 
förvetande om faktiskt sker. Enligt en sådan tolkning, sker de händelser Gud har förvetande 
om inte med nödvändighet. Dock vill jag tolka Evoidus uttalande som ett bekräftande av att 
det faktiskt är Augustinus mening att Guds förhandsinformation nödvändiggör händelserna. 
En sådan tolkning förordas också av Matthews i hans artikel om Augustinus syn på fri vilja 
och predestination:  
 

Augustine's explicit discussion of the problem of foreknowledge and free will 
proceeds as though God's knowledge perfectly reflects the causal order in 
which human wills operate freely, without itself causing that order. (...)But in 
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fact, Augustine (...) seems to hold the view that God's knowledge actually 
causes to happen what God knows will happen202 

 
Tidigare har Augustinus uttryckligen hävdat att ingenting sker annorlunda än på det sätt vilket 
Gud har bestämt i förväg203. Jag sluter mig därför till att Augustinus omfattar slutsatsen att 
nödvändigheten gäller för alla �händelser�; Gud har förhandsvetskap om alla framtida 
händelser och ingenting annat än det Gud alltid har vetat skall ske, sker. Jag tror mig vid det 
här laget ha tillräckliga belägg för att med riktighet åtminstone kunna påstå att Augustinus 
och Evodius båda, för att inneha en konsekvent ståndpunkt måste acceptera att principen om 
alltings nödvändighet som de gett uttryck för, faktiskt gäller för alla händelser.  
 
Eftersom Augustinus tidigare fastställt att människan har en fri vilja och att �alltings 
nödvändighet�204 omöjliggör fri vilja verkar han inte kunna acceptera viljans nödvändiga 
karaktär. Det verkar enligt min mening vara en oundviklig konsekvens av den slutsats jag 
konstaterat att han nödvändigtvis måste antas omfatta; att allting sker med nödvändighet, att 
även viljan är nödvändig. Detta måste antas gälla oavsett om människans vilja är nödvändig 
på grund av att Guds förvetande av den, eller på grund av någonting annat. Augustinus antog 
dock tidigare att Guds rättvisa förutsätter människans fria vilja, varför han inte kan gå med på 
att människan saknar fri vilja. Hade Augustinus erkänt att nödvändigheten sätter människans 
fria vilja ur spel, hade det inte längre varit möjligt att klandra människan för hennes onda 
handlande. Om han går med på att människan saknar fri vilja, riskerar Augustinus med andra 
ord att tvingas dra slutsatsen att Gud bär ansvaret för världens ondska! Ställningstagandet att 
människans vilja är fråntagen nödvändighet, är således förståeligt med Augustinus 
huvudintresse i åtanke; att framställa Gud som bortom allt ansvar för världens onda. Dock 
skall vi akta oss för att förväxla vår förståelse för varför Augustinus intar sin ståndpunkt, med 
ett försvar för ståndpunkten ifråga.  
 
Enligt min mening utgör den ett betydande problem för resonemangets trovärdighet. Hur kan 
Augustinus mena att den nödvändighet med vilken han erkänner att alla skeenden i världen är 
förbundna, inte omfattar viljan? Enligt vilken princip, förutom det att den kan härledas ur 
Guds rättvisa och anföras som ett led i försvaret av guds godhet, har denna särskilda position 
givits människans vilja? Räcker den principiella friheten hos viljan som ett försvar för Guds 
godhet och frånhållande av ansvar för ondskan? Måste man inte även argumentera att 
handlingarna är fråntagna nödvändighet? Om man antar att viljans nödvändighet gör det 
möjligt att hålla Gud ansvarig för de onda handlingarna, borde handlingarnas ofrihet vara än 
värre! Förvisso menar Augustinus att viljan såväl som handlingarna kan dömas goda eller 
onda, men det verkar ändå som att de onda handlingarna borde vara allvarligare än den onda 
viljan, eftersom den onda viljan isolerad från de onda handlingar denna genererar, bara 
drabbar den själv som har den. Det att ha fri vilja men att samtidigt handla förutbestämt 
verkar dessutom göra det möjligt att ha en ond god vilja och samtidigt handla ont. Om 
handlingarna är förutbestämda men viljan är fri, verkar det som att det mycket sällan kan 
finnas en överensstämmelse mellan min vilja och mina handlingar. Om jag exempelvis med 
min fria vilja, viljar att knyta mitt skosnöre, men jag samtidigt är förutbestämd att ta av mig 
skorna och istället ta på mig ett par tofflor kommer jag oundvikligen att ta på mig ett par 
tofflor.  
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Eftersom vi inte vet vad vi är förutbestämda att göra har vi ingen möjlighet att anpassa vår fria 
vilja så att den sammanfaller med vårt handlande. Detta till trots verkar vi ofta handla i 
enlighet med och som en följd av vår vilja. Menar Augustinus att detta är möjligt? Det verkar 
inte vara möjligt för honom att argumentera att det på något sätt finns en förutbestämd 
korrelation med viljan och handlandet, så att man alltid viljar den handling man är 
förutbestämd att utföra eftersom det leder till att viljan inte längre kan antas vara fri. Även 
givet ett accepterande av den högst tvivelaktiga tesen att människans vilja är den enda 
företeelsen i världen som är bortom all nödvändighet, verkar det alltså svårt att se hur den fria 
viljan skulle kunna spela någon roll för människans handlingsfrihet. Vad jag menar är att om 
allt mänskligt handlande är förutbestämt, verkar viljans frihet inte göra någon skillnad för 
människans faktiska handlingsfrihet och möjlighet att handla annorlunda än hon faktiskt gör. 
Jag vill återigen påpeka att Augustinus omfattar tesen att alla handlingars förutbestämdhet är 
tillräckligt för att konstatera att varje handling är starkt determinerad och därmed omöjligen 
kan tillskrivas egenskapen �fri�. Augustinus antaganden att alla handlingar är nödvändiga, 
och att nödvändighet omöjliggör fri vilja, verkar alltså generera slutsatsen att människan inte 
har någon fri vilja i den väsentliga betydelsen �handlingsfrihet� som vi är intresserade av när 
vi talar om fri vilja. Senare i uppsatsen kommer jag att knyta an mitt resonemang till detta och 
de frågor omgärdar det. För tillfället sluter jag mig till att verkar vara omöjligt att hålla tesen 
att människans handlingsfrihet är förenlig med Guds förhandsvetskap, utan att innefatta en 
högst motsägelsefull syn på världen. 
 
Härnäst i diskussionen ser vi hur Augustinus, av retoriska skäl får vi förmoda, antar den 
ståndpunkt som alltså är motsatt Evodius och hans egen. Han argumenterar således för, den 
enligt min mening, oundvikliga slutsatsen att om (1) allting som sker enligt Guds vilja, sker 
med nödvändighet och (2) allting sker faktiskt enligt Guds vilja, följer det att (3) människans 
lycka också måste ske med nödvändighet; att hennes lycka omöjligen kan ha hennes egen 
vilja som ursprung. Trots att Augustinus verkar vilja framställa de mest betydande 
argumenten mot sin egen slutsats, undviker han att framföra det enligt min mening starkaste 
motargumentet; att konsekvensen av alltings nödvändiga inträffande i enlighet med Guds 
vilja, blir att människan saknar fri vilja. Snarare argumenterar han för att sanningen hos de 
båda antagandena (1) och (2) resulterar i att vi blir lyckliga mot vår vilja205. Här menar jag att 
det verkar uppenbart att Augustinus bara antar den �motsatta ståndpunkten� med avsikt att 
visa sina egna slutsatser vara korrekta. Hade han haft avsikten att faktiskt framföra starka 
argument mot den egna slutsatsen, hade han hävdat andra teser än den han nu framför. Det är 
uppenbart att vi inte rättfärdigat givet de premisser som framförts, kan sluta oss till att allt 
som sker via nödvändighet sker mot vår vilja. Påståendet att någon blir lycklig mot sin vilja 
verkar egendomligt i sig, men kan inte vara annat än banalt då det kommer från Augustinus 
som tidigare påstått att alla människor vill bli lyckliga. Evodius besvarar således, föga 
förvånande, Augustinus påståenden genom att bekänna att han hela tiden vill bli lycklig och 
att han, om det bara var i hans makt, skulle vara lycklig just nu206.  
 
Enligt min förståelse av Augustinus vill han, med uttalandet han i det föregående tillskrev 
Evodius, uttrycka att vi när Gud väl gör oss lyckliga inte blir lyckliga mot vår vilja. Jag förstår 
det som Augustinus mening att detta i förlängningen bevisar att Guds förhandsvetskap inte 
sätter människans fria vilja ur spel. Detta resonemang skulle kunna kopplas till hans tanke att 
människan inte kan tvingas att vilja någonting, så att människans vilja på det sättet är i hennes 
makt, även om det inte verkar utgöra ett tillräckligt belägg för att nödvändigheten i Guds 
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förutbestämmande av framtiden, inte tar ifrån människan hennes fria vilja. Oavsett om Gud 
inte aktivt vid varje tidpunkt tvingar människan att göra h1 snarare än h2, har han indirekt 
gjort det då han har bestämt framtiden. För alla handlingar h verkar det gälla att oavsett 
huruvida jag tror att jag kunde utföra andra handlingar än h, vilken jag faktiskt utförde, var 
jag hela tiden förutbestämd att göra h, och saknade således alla andra handlingsalternativ än h. 
Vad jag menar att uttrycka här, är att Augustinus förväxlar idéerna om �avsaknad av motvilja� 
(medhåll) och �fri vilja�, vilka enligt min mening omöjligen kan betraktas som synonyma.  
 
Utan att acceptera Augustinus idé att medhåll är det samma som fri vilja, skulle man kunna se 
en koppling mellan medhåll och fri vilja i det att människan genom sitt bifall eller förnekande 
av ett påstående ger uttryck för de sätt på vilka hennes radikalt fria vilja att kunna �utföra 
vilken handling som helst� är begränsad. Hennes åsikter och värderingar verkar vara föremål 
för svag determinism i det att de på något sätt verkar vara resultatet av hennes individuella 
historia där allt från napp- avvänjning i treårsåldern till gårdagens lunchmåltid kan (men inte 
måste) spela in beroende på hur olika starkt olika händelser påverkar människan generellt och 
mer specifikt i det isolerade sammanhanget. Människans benägenhet att i många fall associera 
vissa specifika saker med varandra, verkar göra vissa tankar och åsikter mer eller mindre 
troliga att finna hos vissa personer. På så vis verkar attityder och uttalanden i partikulära fall 
exemplifiera det faktum att människan faktiskt inte är radikalt fri. Vad jag menar är att vår 
tidsliga, rumsliga, fysiska och mentala inplacering faktiskt spelar roll både för vad som är och 
för vad som framstår som gedigna handlingsalternativ för oss, som individer i ett 
sammanhang. Samtidigt är det hypotetiskt möjligt för �vem som helst� att få �vilket intryck 
som helst� av �vad som helst�, varför vi upplever att vi är fria att hålla med eller säga emot 
vilka påståenden som helst och känna motvilja gentemot vilken händelse som helst. Vi har 
tidigare konstaterat att det i människans natur, till skillnad från i Guds, inte finns någonting 
som gör att hon nödvändigtvis måste avstå de handlingar som kan beskrivas som �onda�. På 
samma sätt menar jag nu, finns det ingenting i oss som gör att vi nödvändigtvis måste 
uppskatta vårt erhållande av lycka. Givet att vi har en fri vilja, är vi fria att på en irrationell 
och oregelbunden basis ömsom känna motvilja för och ömsom uppskatta vårt erhållande av 
lycka. Det verkar finnas någonting underligt med Augustinus antagande att vi alltid, oavsett 
om detta är en följd av vår eller Guds vilja, faktiskt vill bli lyckliga. Jag kan hålla med om att 
det nog är så att vi i de sammanhang då vår lycka resulterats av vår egen vilja att bli lyckliga, 
faktiskt vill bli lyckliga, men jag har svårt att gå med på att detta även är fallet om vi antar att 
Gud orsakar vår lycka. Augustinus kan inte gärna mena att människan via sin fria vilja att bli 
lycklig, på något sätt orsakar det att Gud gör människan lycklig, eftersom det skulle innebära 
att människan påverkade Gud. Det torde dessutom vid det här laget framstå som uppenbart att 
Augustinus enligt min mening inte heller kan påstå att Gud på något sätt förutbestämt en 
människa att via sin fria vilja bli lycklig, genom att förutbestämma att en specifik person vid 
en specifik tidpunkt skall ha den specifika viljan att vara lycklig och att Gud i förväg 
dessutom bestämt att människan i anslutning till den viljan skall bli lycklig. 
  
Augustinus förtydligar sitt antagande att Guds förvetande om vår vilja inte omöjliggör vår 
viljas frihet. Han förklarar att på samma sätt som Guds förvetande om vår framtida lycka tar 
inte bort vår vilja att bli lyckliga, slutar vår klandervärda vilja inte att vara en vilja då Gud har 
förvetande om att vi skall komma att ha den. Han stöttar sina antaganden genom följande 
resonemang: �If God foreknew a future will, that turned out not to be a will at all, things 
would indeed happen otherwise than as God foreknew them�207. Jag uppfattar Augustinus 
som att han här menar att om vi antar att (1) Gud har förutbestämt att �(individen) x skall vilja 
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(handlingen) h�, och samtidigt antar att (2) Guds förvetande omöjliggör x�s viljande och 
därmed gör �x skall vilja p� falskt, tvingas vi anta att (3) Guds förvetande är falskt, och att 
detta är en slutledning vi inte kan acceptera. Denna tolkning stöttas av Augustinus text då han 
dessutom påpekar att följande resonemang vore �dåraktigt�:  

 
If God has foreknown my future will, it is necessary that I will what he has 
foreknown, since nothing can happen otherwise than as he has foreknown it. 
But if it is necessary, then one must concede that I will it by necessity and not 
by will208  

 
Enligt min mening är resonemanget ovan hållbart endast givet att vi accepterar hans tidigare 
bestämning av �förutbestämt�, då han konstaterade att det ligger i betydelsen av �h är 
förutbestämt av Gud�, att �h kommer att ske med nödvändigt�, så att människans vilja 
verkligen måste vara hennes vilja och inte kan vara nödvändig eftersom det är vad Gud 
förutbestämt. Om vi istället, som citatet ovan föreslår, antar att Guds förutbestämmande av en 
vilja gör att viljan är nödvändig och därmed inte längre är en vilja, verkar det innebära att det 
Gud förutbestämt är falskt, vilket alltså, enligt Augustinus inte är möjligt. Jag delar inte 
Augustinus utgångspunkt i att Gud faktiskt förutbestämt alla händelser. Jag menar att det 
ovanstående citatet är relevant och att det pekar ut ett faktiskt förhållande. Enligt den 
användning av begreppet �fri vilja� jag förespråkar och den förståelse av �nödvändighet� som 
även Augustinus verkar omfatta, är det inte möjligt att kalla viljan �fri� om den är nödvändig 
till sin karaktär. Dessutom verkar det möjligt att med utgångspunkt i människans faktiskt 
existerande fria vilja snarare än Guds förutbestämmande, sluta sig till att det i enlighet med 
resonemanget ovan inte kan vara sant att Gud har förutbestämt alla händelser. Jag kommer 
dock att avstå den möjliga utgångspunkten i den fria viljans ovedersägliga sanning då jag 
anser detta vara ett användande av den metod jag kritiserar Augustinus för att använda.  
 
Augustinus kommer senare i sin diskussion med Evodius att uttrycka sin ståndpunkt i 
klarspråk, men jag finner det för nödvändigt att föra in den redan här, då den redan indirekt är 
uttryckt och eftersom den kommer att spela en central roll för de kommande sidornas 
diskussion: 

We believe both that God has foreknowledge of everything in the future and 
that nonetheless we will whatever we will. Since God foreknows our will, the 
very will that he foreknows will be what comes about. Therefore, it will be a 
will, since it is a will that he foreknows209 

 
Ambitionen hos Augustinus är alltså att göra för gällande att det ur Guds förutbestämmande 
att �individen x skall, vid tidpunkt t, vilja h�, följer att det vid t är sant att (1) x har en vilja; 
har förmågan att vilja saker och (2) x vill (har den specifika viljan) h. Med andra ord: det Gud 
har förutbestämt, kommer att ske så som Gud förutbestämt det. Augustinus motivering för sin 
slutledning verkar vara att dess falskhet skulle leda till en motsägelse, eftersom det skulle 
innebära att det Gud förutbestämt inte längre är förutbestämt.  
 
Här, som tidigare, tycks Augustinus väsentliga ambition vara att hålla fast vid att det han antar 
vara sant om Gud, faktiskt är sant. Jag kan hålla med Augustinus i hans antagande att om 
någonting är sant, kan det inte rimligtvis antas vara falskt samtidigt. Exempelvis, menar jag, 
utgör antagandet �om p, så icke-p� en logisk motsägelse. Dock vill jag inte gå med på att �om 
Gud förutbestämmer �x vill h�, så icke-�x vill h�� kan antas utgöra samma sorts motsägelse. 
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Jag uppfattar nämligen inte icke-�x vill h� vara en negation av �Gud har förutbestämt �x vill 
h�� på det sätt �icke-p� är en negation av �p�. I Augustinus ögon utgör dock påståendet �Guds 
förvetande är falskt� en motsägelse, eftersom han utgår från att Guds förvetande inte kan vara 
felaktigt eller falskt. Han kan inte acceptera påståendet att det ur Guds förutbestämmande av 
�x vill h�, följer att satsen �x vill h� är falsk. Med andra ord kan han inte gå med på att 
antagandet �Gud har förutbestämt �x utför h�� är oförenligt med �x utför h av fri vilja�. 
Augustinus har tidigare erbjudit motiveringar för att människans vilja måste vara fri och 
hennes egen. Nu lägger han alltså till att människans fria vilja inte kan vara någonting annat 
än fri eftersom Gud förutbestämt att människans vilja skall vara fri; �Gud har förutbestämt �x 
utför h�� är fullt förenligt med, och utgör till och med ett bevis för �x utför h av fri vilja�. 
Augustinus slutsats att människans fria vilja är förenlig med predestinationen motiveras alltså 
ur hans antagande att allting i världen måste ske som Gud förutbestämt det, en slutsats han 
drar ur följande antaganden: (1) Guds förutbestämmelse hade inte varit en förutbestämmelse 
om inte allting i världen skedde som Gud förutbestämt det, och (2) det är omöjligt att det Gud 
förutbestämt inte är förutbestämt. Resonemanget skulle kunna beskrivas på följande sätt: 
 

P1 För alla händelser210 h gäller att �Gud har 
förutbestämt h� 

P2 Om h inte är fallet, så är �Gud har 
förutbestämt h� falskt 

P3 Gud har förutbestämt �x vill h� 
S1 
 
S2  

�x vill h�  
alltså 
Det är inte fallet att �x vill h� är falskt 

 
Det verkar överflödigt att poängtera att Augustinus argument för slutsatsen att människans 
fria vilja är kompatibel med att Gud förutbestämt den, är svagt. Jag får dessutom intrycket att 
det har en inneboende cirkularitet. Säger Augustinus inte, när allt kommer omkring, att: 
  

P1 Det Gud förutbestämt måste ske så som Gud 
förutbestämt det.  

S1 Om Gud förutbestämt h, så är h fallet 
  

P2 Om det Gud förutbestämt inte sker, är det inte 
fallet att Gud har förutbestämt det 

S2 
 
 

S3   

Om h inte är fallet, så är �Gud har förutbestämt 
h� falskt 
eller 
Om h är fallet, så är �Gud har inte 
förutbestämt h� falskt 

 
Enligt min uppfattning säger Augustinus med andra ord här att: (1) det som är förutbestämt är 
förutbestämt (det Gud förutbestämt måste med nödvändighet ske så som Gud förutbestämt 
det) och (2) om det förutbestämda inte är förutbestämt kan det inte kallas �förutbestämt� (om 
det Gud förutbestämt inte sker så som Gud förutbestämt det, är det inte förutbestämt)? Han 
verkar dessutom anta att de båda påståendena är nödvändigt sanna. Det Augustinus säger 
skulle således kunna omformuleras till det relativt innehållsfattiga211 �(�om p så p� & �om 
icke-p så icke-p�) är nödvändigt sant� med andra ord: �p är nödvändigt sant�. Han verkar inte 
ha visat någonting annat än det vi redan visste: att han antar att det måste vara sant att Gud 
förutbestämt allt. 
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Det kan tyckas att problemet hade upphört att vara ett problem för Augustinus om han 
omformulerat sin predestinationslära till att inte längre omfatta människans fria vilja. Gud 
hade fortfarande styrt mycket och människan hade fått behålla sin fria vilja, men detta är inte 
en möjlighet för Augustinus. Eftersom Augustinus både antagit att (1) människan har en fri 
vilja och (2) Gud har förutbestämt allting, verkar han inte kunna dra slutsatsen att Gud inte 
förutbestämt att människan har en fri vilja. Det framstår inte heller, vilket jag tidigare påpekat, 
som ett reellt alternativ för Augustinus att acceptera att den nödvändighet med vilken det Gud 
förutbestämt faktiskt inträffar omöjliggör människans fria vilja. Augustinus måste därför antas 
hålla för sant att både att (3) Gud har förutbestämt människans fria vilja, och således att (4) 
friheten i människans vilja är förenlig med att Gud har förutbestämt den. Detta kan uttryckas 
som att Augustinus måste anta att det är möjligt att förena sanningen hos påståendena �Gud 
har förutbestämt människans fria vilja�, �allt Gud förutbestämt, sker med nödvändighet� och 
�nödvändighet omöjliggör fri vilja�, utan att behöva ge upp människans fria vilja eller den 
nödvändighet med vilken det Gud förutbestämt faktiskt inträffar. Formulerad på detta sätt, ter 
sig Augustinus ståndpunkt i mina ögon, vara mycket problematisk. 
 
Genom hela sitt resonemang tar Augustinus utgångspunkt i Guds egenskaper. Vi har tidigare 
sett hur Augustinus exempelvis tänker sig att människans fria vilja är ett resultat av Guds 
godhet. Eftersom Gud är god, är Gud rättvis och eftersom Gud är rättvis, måste människan ha 
en fri vilja. Nu ser vi hur Guds allvetande resulterar i att Gud (1) har kunskap om allting som 
har skett, sker och skall ske i framtiden och (2) har förutbestämt alla dessa skeenden. 
Eftersom alla de i sammanhanget involverade teser har sitt ursprung i Guds egenskaper, blir 
det omöjligt för Augustinus att förkasta, betvivla eller omformulera någon av dem.  
 
Samtidigt verkar Augustinus hålla med om att det är problematiskt att förena antagandena att 
viljan är nödvändig och att människans vilja faktiskt är fri, eftersom nödvändighet verkar 
utesluta friheten i viljan. Han säger �if his willing is necessary, how does he will, since there 
is no will?�212 och menar det vara ett monstruöst påstående att vår vilja är nödvändig. 
Augustinus vill argumentera för att människans vilja är i hennes makt. Han menar att 
människans vilja inte hade varit en fri vilja om den inte hade varit i hennes makt. Tidigare har 
Augustinus antagit att eftersom ingenting kan tvinga människans vilja till att vilja någonting, 
är hennes vilja i hennes egen viljas makt. Därför, påpekar han nu, har Gud förutom att 
förutbestämma människans vilja även förutbestämt att hennes vilja skall vara i hennes makt. 
Han menar att det därmed följer att Guds förutbestämmande inte tar bort människans egen 
makt över sin vilja och tillägger att det till och med �is all the more certain that I will have the 
power, since he whose foreknowledge never errs foreknows that I will have it�213.  
 
Enligt min mening tillför Augustinus antagande att Gud förutbestämt att människans vilja �är 
i hennes makt� inte något ytterligare bevis för hans tes att predestinationen är förenlig med 
människans fria vilja. Om vi antar att predestinationen omöjliggör människans fria vilja, 
verkar det inte spela någon roll vilket innehåll förutbestämmelsen har. Det väsentliga i 
predestinationens omöjliggörande av människans fria vilja är att förutbestämmelsen faktiskt 
är en förutbestämmelse och därmed enligt min mening utgör en form av stark determinism. 
Jag har vid tidigare tillfälle i uppsatsen på ett liknande vis hävdat att det sätt på vilket vi 
kommer fram till slutsatsen att världen styrs av stark determinism, är irrelevant för dess 
effekter på människans fria vilja. Om predestinationen är sann, är människans fria vilja lika 
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falsk som om den starka kausala determinismen är sann, eftersom både predestinationen och 
den starka kausala determinismen utgör varianter på stark determinism.  
 
 
 

 Predestination Predestination +  
�fri vilja� 

Predestination +  
�fri vilja & makt� 

Fri vilja? Nej Nej Nej  
    

 Stark 
determinism 

Stark determinism 
= kausalitet 

Stark determinism  
= predestination 

Fri vilja? Nej Nej Nej 
 
Diagrammet är menat att visa att en teori om predestinationens sanning omöjliggör 
människans fria vilja och att detta gäller, oavsett om den kombineras med tillägget 
�människan har en fri vilja� eller �människan har en fri vilja och människans fria vilja är i 
hennes makt�. På samma sätt menar jag att sanningen i tesen om stark determinism 
omöjliggör människans fria vilja oavsett om denna är sann i form av stark kausal 
determinism, predestination eller i någon annan form. 
 
Det verkar vara möjligt att kombinera antagandet om den starka determinismens sanning214 
med det att Gud har förhandsinformation om alla händelser. Ur kombinationen av dessa 
antaganden skulle man kunna sluta sig till att Gud förvisso har förhandsinformation om alla 
händelser och att alla dessa händelser är nödvändiga, men att det inte är det faktum att Gud 
har förhandsinformation som tillför händelserna dess nödvändighet. Som jag tidigare 
argumenterat, verkar Guds vetande om framtiden vara besläktat med hans skapande av den, 
men det skulle alltså kunna tänkas att Gud har information om den, utan att ha skapat den. 
Denna tanke är intressant men verkar inte vara en möjlig utväg för Augustinus eller någon 
som vill tillskriva Gud egenskaper av allsmäktighet. Om Guds allvetande endast innebär att 
han har information om alla framtida händelser, men inte har eller har haft någon roll i 
förutbestämmandet av dem, verkar Gud inte längre kunna tituleras Skaparen.  
 
Det torde vid det här laget vara uppenbart att Augustinus i klartext anser att Guds 
bestämmande av, och kunskap om, framtiden kan förenas med människans fria vilja. Han 
inleder sitt sista resonemang för att visa att det faktiskt förhåller sig på det viset, med att fråga 
Evodius: �Why do you think that our free choice is inconsistent with God�s foreknowledge? 
Because it�s foreknowledge, or beacuse it�s God�s foreknowledge?215 De enas om att det att 
något är ett �förvetande�, innebär att det inte kan vara falskt: �if something is not foreknown 
with certainty, it is not foreknown at all�216. De sluter sig därför till att det inte är på grund av 
att förvetandet tillhör Gud, utan snarare på grund av att förvetandet är ett förvetande som det 
handlande vilket någon besitter förvetande om måste vara nödvändigt till sin karaktär. 
Augustinus går nu vidare i diskussionen genom att påstå att samma relation föreligger mellan 
en människas fria vilja och det att någon annan har förvetande om hennes framtida handlande 
som mellan Guds förvetande om ett framtida handlande hos personen ifråga. Han förklarar 
vad han menar för Evodius:  
 
                                                
214 Exempelvis i form av kausal determinism så att alla händelser i välden bestämdes i det ögonblick Big Bang inträffade eller 
vid ett eventuellt tidigare tillfälle. 
215 Aurelius, Augustinus, On Free Choice of the Will. Williams, Thomas (övers.), Hackett Publishing Company: Indianapolis 
1993, sid. 78 
216 ibid. 



 71

You do not force someone to sin just because you foreknow that he is going 
to sin. Nor does your foreknowledge force him to sin, even if he is 
undoubtedly going to sin�since otherwise you would not have genuine 
foreknowledge. So if your foreknowledge is consistent with his freedom in 
sinning, so that you foreknow what someone else is going to do by his own 
will, then God forces no one to sin, even though he foresees those who are 
going to sin by their own will.217 

 
Här vill Augustinus alltså bevisa sin tes: �God�s foreknowledge does not force the future to 
happen�218 genom att likställa Guds förvetande med människans. Augustinus menar att 
människans förvetande kan beskrivas på samma sätt som Guds och därför måste vara 
detsamma. Således anser sig Augustinus vara rättfärdigad att via ett förhållande han menar 
råda mellan människans förvetande och den fria viljan, dra en slutsats om förhållandet mellan 
Guds förvetande och den fria viljan. Ur antagandet (1) Evodius förvetande om en annan 
människas syndiga handlande tvingar inte denne att synda, sluter sig Augustinus alltså till att 
(2) Guds förvetande inte tvingar människan att synda, så att (3) Guds förvetande är förenligt 
med människans fria vilja.  
 
Enligt min mening är det resonemang Augustinus driver här, förbundet med ett flertal 
problem. Många av dem relaterar till den jämförelse Augustinus föreslår, eftersom den verkar 
innefatta en rad osäkra antaganden. För det första innefattar Augustinus jämförelse det 
problematiska antagandet att det är möjligt för människor att ha samma slags förvetande som 
Gud. Förutom att Augustinus tillskriver Gud egenskaperna allsmäktighet och allgodhet, har 
han genom diskussionen med Evodius beskrivit människan som i hög utsträckning beroende 
av Gud. Av den anledningen verkar antagandet högst problematiskt i sig, men det innefattar 
dessutom i sin tur mycket problematiska antagandet att det är möjligt för en människa att veta 
vad som skall ske i framtiden. Jag anser att det finns anledning att se närmare på just detta 
antagande, som enligt min mening. Augustinus har uttryckt att förvetandet måste vara säkert, 
för att kunna kallas �förvetande�. Kunskap brukar idag vanligtvis förstås som �sann tro med 
goda skäl�219. Trots att en liknande formulering förekommer redan hos Platon,220 är det 
tveksamt att Augustinus omfattade exakt denna definition av �att veta�. Dock antyder hans 
beskrivning enligt min uppfattning, om att han åtminstone verkar omfatta tanken att någons 
förvetande om ett framtida skeende innefattar någon slags medveten process. Därför anser jag 
det vara ett befogat antagande att Augustinus, i likhet med dagens filosofer, tänkte sig att det 
är omöjligt att exempelvis vara ovetande om sitt förvetande eller att ha förvetande av misstag. 
Frågan uppstår således huruvida Augustinus verkligen menar att människan är förmögen att 
på Guds sätt ha vetskap om vad som skall ske i framtiden? Enligt min mening kan Gud enligt 
den beskrivning Augustinus ger honom, utan problem sägas ha �sann tro med goda skäl� och 
därmed ha kunskap om framtiden. Han vet vad som skall ske har dessutom goda skäl för att 
tro att det han tror är sant, faktiskt är sant. Gud kan, enligt en nutida definition sägas veta vad 
som skall ske i framtiden; förutom att han är allsmäktig, vilket verkar vara tillräckligt för att 
hävda hans allvetande, har han förutbestämt framtiden; allt som sker, har skett och kommer 
att ske, har bestämts av honom. Guds förutbestämmande av allting kan antas utgöra ett 
ytterligare skäl till hans visshet om vad som skall ske i framtiden.  

                                                
217 Aurelius, Augustinus, On Free Choice of the Will. Williams, Thomas (övers.), Hackett Publishing Company: Indianapolis 
1993, sid. 78 
218 ibid. 
219 Närmare bestämt: Om P är ett påstående och X är en person, så gäller �X vet P� (�X har kunskapen P�) om och endast 
om: (1) P är sant, (2) X kan ge goda skäl för P, och (3) X tror att P. Dessa tre villkor är alla nödvändiga och utgör 
tillsammans tillräckliga villkor för kunskap. 
220 Johansson, Lars-Göran. Introduktion till Vetenskapsteorin. Thales: Stockholm 2003, sid. 27 
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Om vi antar att människor faktiskt kan ha kunskap om framtiden på samma sätt som Gud, är 
det inte nödvändigt att anta att människor i förväg måste ha goda skäl för sin tro beträffande 
en specifik händelse, men vi måste åtminstone anta att de har en sann, medveten tro. Men hur 
skall vi anta att människor blir medvetna om sin sanna tro beträffande en framtida händelse? 
Jag är åtminstone övertygad att Augustinus inte menar att människan på Guds sätt kan 
förutbestämma vad som skall ske i framtiden, men om människan nu har en sann tro 
beträffande vad som skall ske i framtiden, hur går detta då till?  Om vi antar att Gud är 
allvetande och dessutom har förutbestämt framtiden verkar det sannolikt att han har såväl 
�sann tro� som �goda skäl för sin tro� om vad som skall hända i framtiden. Dock blir det svårt 
att, i enlighet med dessa två kriterier påstå att människan kan ha �kunskap� om framtiden. 
Förvisso är det möjligt för en människa att ha en tro om framtiden som sedan visar sig vara 
sann. Om Lisa på måndagen trodde att det skulle snöa på tisdagen, och det faktiskt snöade på 
tisdagen, kan den tro Lisa hade på måndagen sägas ha varit sann. Om Lisa på måndagen 
exempelvis hade hört en meteorolog säga att det skulle bli snö på tisdagen, hade hon 
dessutom haft goda skäl för sin tro. Trots sina goda skäl och sin tro, hade Lisas tro dock först 
på tisdagen kunnat sägas vara sann.  
 
Med detta vill jag, förutom att det enligt min uppfattning verkar svårt för någon annan än en 
eventuell allsmäktig och allvetande Gud att ha sann tro med goda skäl beträffande framtida 
händelser, säga att jag inte tror att Augustinus faktiskt vill hävda att människor, på Guds vis 
kan ha förvetande om sanningen. Snarare tror jag, med risk för att låta orättvis, att Augustinus 
försöker komma undan med ett delvis inkonsekvent resonemang. Det är osäkert om han är 
medveten om det eller inte, men jag menar inte på något sätt att påstå att Augustinus är ute 
efter att medvetet lura sina läsare. Jag tror att det retoriska grepp han använder, bygger på det 
felaktiga antagandet att människans förmåga att i partikulära fall fälla lyckosamma prognoser 
och mer eller mindre befogade gissningar om framtiden, kan ges samma tolkning och anses 
stå i relation till Guds förmåga att förutsäga varje framtida händelse i detalj. Jag vill dock 
resonera att det finns en väsentlig skillnad mellan dessa två förmågor. Anledningen till att 
Gud har exakt, ofelbar kunskap om alla framtida händelser, har att göra med det faktum att 
han (1) är allvetande och (2) har bestämt när, var och hur alla framtida händelser skall äga 
rum och se ut. Människans förmåga att ibland ha mer eller mindre säker kännedom om 
framtida händelser i världen, har däremot att göra med hennes förmåga att föra induktiva 
resonemang. Jag anser med andra ord inte det resonemang jag här beskrivit utgöra ett hållbart 
bevis för eller skäl att anta att människans fria vilja är förenlig med predestinationen.  
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5. Sammanfattning av slutsatser 
 
 
Hittills i uppsatsen har jag framställt min egen såväl som Augustinus syn på förhållandet 
mellan människans fria vilja och determinismen. Det är nu min ambition att (1) summera båda 
dessa syner för att tydliggöra de antaganden de innefattar, att (2) undersöka vilka 
konsekvenser min syn på människans fria vilja och determinismen får för Augustinus teori 
och (3) vilka konsekvenser Augustinus antaganden om människans fria vilja och 
predestinationen får då de kombineras med hans resterande teori, där läran om nåden har en 
central roll. Med ambitionen att tydliggöra de båda positionerna anser jag det vara på sin plats 
att som inledande steg på ett överskådligt sätt sammanfatta min egen och Augustinus position. 
 
I mitt resonemang, har jag antagit en position beträffande människans fria vilja som kan 
sammanfattas som bestående av förenandet av följande ståndpunkter: 
 

! Människans fria vilja består i hennes kapacitet att enlighet med sina planer, 
övertygelser, målsättningar, etc., styra sitt handlande såväl som att påverka 
och styra sina egna planer, övertygelse, målsättningar, etc.; att hennes 
handlande är hennes eget. 

! Människans fria vilja är oförenlig med stark determinism. 
! Människans fria vilja är förenlig med svag determinism. 
! Människans fria vilja är förenlig med tillfälliga begränsningar. 
 

Beträffande begreppen determinism och kausal determinism har jag intagit en position som 
består i förenandet av följande ståndpunkter: 
 

! Begreppet �determinism� kan förstås som stark eller svag determinism. 
! Begreppet �kausal determinism� kan förstås som stark eller svag kausal 

determinism. 
! Stark kausal determinism som jag beskriver den, utgör en variant av stark 

determinism. 
! Svag kausal determinism som jag beskriver den, kan förstås som svag 

determinism. 
 

Beträffande fastställandet av sanningen och falskheten i teserna om determinismen och den 
fria viljan, har jag antagit att: 
 

! Tesen om människans fria vilja är antingen sann eller falsk. 
! Tesen om stark determinism är antingen sann eller falsk. 
! Tesen om svag determinism är antingen sann eller falsk221. 
! Det verkar vara mycket problematiskt att fastställa sanningen eller falskheten 

i tesen om stark determinism. 
! Det verkar inte vara problematiskt i lika stor utsträckning att fastställa 

huruvida tesen om svag determinism är sann eller falsk som att fastställa 
huruvida tesen om stark är det.  

! Sanningen i tesen om svag determinism behöver inte nödvändigtvis antas 
innebära sanningen i tesen om stark. 

 
Jag har således avstått från att ställning i följande frågor: 

 
! Huruvida människan faktiskt har fri vilja eller ej. 
! Huruvida tesen om stark determinism faktiskt är sann eller falsk. 

 

                                                
221 De nämnda teserna lyder nödvändigtvis under lagen om det uteslutna tredje. 
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I min uppsats har jag beträffande innebörden i den fria viljan tagit avstamp i en nutida 
konventionell förståelse. Jag har därmed antagit att människans fria vilja består i den 
kapacitet i individen som ger henne möjlighet att i enlighet med sina egna planer, 
övertygelser, målsättningar, etc., styra sitt eget handlande. Vidare har jag antagit att den fria 
viljan även innefattar människans förmåga att påverka och i viss mån styra sina planer, 
övertygelser, målsättningar, etc. Med andra ord; att påverka det i henne, som i sin tur påverkar 
och styr hennes handlande.  
 
Jag preciserade därefter människans fria vilja till någonting annat än handlingsalternativ. 
Därmed menade jag att vi även i en situation där vi står helt utan handlingsalternativ har fri 
vilja. Senare definierade jag min position som ytterligare skild från de som antar att den fria 
viljan är beroende och således kan påverkas av kontingenta fakta. Med en rad exempel 
påvisade jag hur vissa typer av begränsningar i individens frihet, är förenliga med hennes fria 
vilja. I exemplen omtalades dessa som beroende av tillfälliga omständigheter. Detta vittnade 
om att det frihetsberövande jag anser vara oförenligt med människans fria vilja, till sin 
karaktär är nödvändigt snarare än kontingent. Med detta menade jag att determinismen måste 
antas vara allmängiltig; den måste antas vara fixerat sann eller falsk; oberoende av tillfälliga 
omständigheter.  
 
Jag påpekade att det inte kan anföras som ett argument mot sanningen i tesen om människans 
fria vilja att ingen människa är radikalt �fri att göra allt hon vill� på det sätt Gud ibland antas 
vara. Jag beskrev hur olika lagar sätter fysiska och psykiska gränser för vår handlande och 
konstaterade att detta är helt förenligt med människans fria vilja. Jag slöt mig ur detta till att 
fri vilja inte är menad att förstås som obegränsad handlingsfrihet. 
 
Mer formellt beträffande determinism och fri vilja, har jag använt mig av distinktionen mellan 
stark och svag determinism, vilken möjliggjort formulerandet av en position innefattande 
kombinationen av de båda ståndpunkterna �svag determinism är förenlig med människans fria 
vilja� och �stark determinism är inte förenlig med människans fria vilja�. Den position jag 
förespråkar har beskrivits som en variant av kompabilitism i den mån kompabilitismen låter 
sig förstås som ståndpunkten att det finns en determinism som är sådan att den är förenlig 
med människans fria vilja. Dock har jag redogjort för andra möjliga kompabilitistiska 
ståndpunkter som jag valt att ta avstånd från. Jag har medgivit att min ståndpunkt möjligtvis 
kan betraktas som en inkompabilitism beträffande den starka determinismens förenlighet med 
fri vilja, men valt att avstå från den inkompabilitistiska ståndpunkten då jag är av åsikten att 
det finns formuleringar av determinismen som är förenliga med fri vilja. Vidare tycks 
inkompabilitismen enligt min uppfattning innebära tanken att alla händelser är slumpmässiga 
eller på ett eller annat sätt icke-orsakade. Eftersom jag argumenterat att svag determinism i 
viss utsträckning verkar vara nödvändig för människans fria vilja, anser jag beträffande den 
inkompabilitistiska ståndpunkten att den inte lyckas erbjuda en god beskrivning av 
människans fria vilja.  
 
I enlighet med distinktionerna av begreppet determinism, har jag förstått Augustinus 
predestinationslära som en variant av stark determinism. Jag har därför slutit mig till att dess 
förhandenvarande måste antas innefatta ett omöjliggörande av människans fria vilja. Parallellt 
med distinktionen mellan stark och svag determinism, har jag infört en distinktion mellan 
stark och svag kausal determinism. Jag har förstått stark kausal determinism som en variant av 
stark determinism, och svag kausal determinism som en variant av svag determinism. Därmed 
har jag antagit att sanningen i tesen om den starka kausala determinismen, men inte sanningen 
i tesen om den svaga kausala determinismen, utgör ett hot mot människans fria vilja.  
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Generellt kan det sägas att den ståndpunkt jag uttryckt i mitt resonemang är av hypotetisk 
karaktär; om någon variant av stark determinism är för handen, är människans fria vilja inte 
samtidigt för handen. Således har jag avstått att ta ställning till sanningen eller falskheten i 
tesen om stark determinism och därmed även till tesen om människans fria vilja. Som 
rättfärdigande av valet att inte ta ställning har jag argumenterat att det verkar vara högst 
problematiskt, för att inte säga omöjligt, att ta reda på huruvida tesen om stark determinism 
faktiskt är sann eller falsk. Detta resonemang förde jag med Johanssons och Butterfields 
utläggningar som främsta utgångspunkter. Vi såg hur Butterfield erbjuder ett kriterium för att 
klassa en teori som deterministisk, samtidigt som han framhåller de problem han anser vara 
förknippade med ett sådant antagande. Dessutom såg vi hur Johansson i sin tur formulerar ett 
kriterium för att klassa världen som förutsägbar; om alla företeelser i världen kan förklaras, 
kan de även förutsägas och hur han benämner det �omöjligt� att med full säkerhet förutsäga 
en människas handlande. Johansson menar att handlingar inte kan betraktas som styrda via 
orsak och verkan. På grund av det slöt jag mig till att han indirekt ställde sig ovillig till 
förslaget att överföra den kausala determinism som eventuellt återfinns i vetenskapliga teorier 
på mänskligt handlande. Jag betraktade Johanssons och Butterfields resonemang som 
överensstämmande i det att ingen av dem verkar acceptera steget att från determinismen i en 
enskild teori, sluta sig till att alla händelser i världen är determinerade. 
 
I uppsatsen har jag förstått Augustinus syn på fri vilja som möjlig att beskriva som 
konjunktionen av följande påståenden: 
 

! Tesen om människans fria vilja är sann. 
! Människans fria vilja �är i hennes makt�. 
! Ingenting kan tvinga människans fria vilja att vilja någonting. 
! Tesen om människans fria vilja är oförenlig med tesen om alltings 

nödvändighet. 
! Människan har givits sin fria vilja med avsikten att handla rätt. 
 

Beträffande Augustinus syn på Guds nåd har jag förstått honom som bland annat hållande 
följande punkter för sanna: 
 

! Gud ger människan hennes nåd omotiverat och oförtjänt. 
! Gud har förutbestämt vissa människor till att få nåden/bli benådade. 
! Människan kan inte handla och leva rätt och lyckligt utan Guds nåd 

 
Jag har i uppsatsen undersökt Augustinus syn på den fria viljan och slutit mig till att det är 
hans mening att människan faktiskt har fri vilja. Augustinus argument för detta visade sig 
bland annat vara att den fria viljan är nödvändig för att Guds bestraffande av människans onda 
handlande skall vara rättvist. Vidare såg vi hur det i De Libero Arbitrio var Augustinus 
avgörande intresse att framställa Gud som bortom allt ansvar för världens onda, varför det var 
nödvändigt för Augustinus att (1) beskriva människan som ensam orsak till förekomsten av 
ont i världen och att dessutom (2) beskriva människans onda handlande som alltigenom 
orsakat av henne själv. Augustinus menade att Gud förvisso hade gett människan en fri vilja, 
men att han gett henne denna med avsikten att hon skall handla gott. Därmed fann Augustinus 
ytterligare belägg för tesen att Guds bestraffande av det onda handlandet; det felaktiga 
användandet av den fria viljan, är rättvist. Vidare såg vi hur Augustinus tänkte sig att 
människan för att dessutom kunna handla gott, är beroende av Guds nåd. Vissa människor 
kommer inte att bli benådade av Gud, dessa kommer alltså inte heller att kunna handla gott. 
Andra människor har på förhand valts ut till Guds benådande. Därmed är de på förhand 
utvalda till den rätta viljan, till kärleken till de eviga tingen och till lyckan. Eftersom 
Augustinus tänkte sig att Guds nåd inte hade varit en nåd om människan hade kunnat påverka 
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huruvida hon skulle ges den eller ej, antog han att Gud ger sin nåd omotiverat och oförtjänt; 
oberoende av människans handlande.  
 
I samband med Augustinus tankar om nåden och dess nödvändighet för människans 
handlande, visade det sig uppstå flera problem. Vi såg att Augustinus menade att tron var en 
nådegåva från Gud; den omvändelse han själv genomgått, hade aldrig skett utan Guds 
inverkan; utan att Gud givit honom sin nåd. Det stod därmed klart att Augustinus tänkte sig att 
det är helt och fullt avhängigt Guds vilja vilka människor som är evigt utvalda till frälsning 
och vilka som skall förtappas. Vidare såg vi hur rättvändandet av människans viljeriktning; 
hennes kärlek till Skaparen istället för det skapade också var beroende av Guds nåd. Jag drog 
i samband med detta slutsatsen att individens makt över det egna livet är tämligen begränsad.  
 
En ytterligare komplikation i Augustinus syn på nåden, uppstod då vi såg hur han 
kombinerade följande ställningstaganden: människan har fri vilja, människans goda 
handlande är nödvändigt beroende av Guds nåd och människans vilja är mer än någonting 
annat i viljans kraft; människans egen vilja får henne att synda. Det således föreligga en 
väsentlig skillnad mellan människans förmåga att styra sitt goda och sitt onda handlande. 
Samtidigt som människan via sin fria vilja kan styra sitt onda handlande, är hon oförmögen 
att utan Guds nåd styra sitt goda. I kombination med antagandet att Gud rättvist och utan 
undantag straffar ont handlande, verkar Augustinus antaganden om nådens betydelse för 
människans onda och goda fria handlande innebära att Gud straffar alla han inte givit sin nåd; 
alla som inte givits Guds nåd handlar ont och därför kommer alla de som inte givits Guds nåd 
att straffas. Eftersom Gud ger nåden �omotiverat och utan förtjänst� verkar det kunna sägas 
även om hans straff att de ges omotiverat och oförtjänt. Augustinus har tidigare antagit att 
Guds straff är rättvisa och att vi på grund av detta kan sluta oss till att människan har en fri 
vilja; att hon syndar frivilligt. Här verkar det dock tveksamt huruvida det är speciellt frivilligt 
att synda. Det verkar snarare som om �syndaren� inte har något annat val än att synda. Jag 
slöt mig till att Augustinus olika antaganden här verkar vara minst sagt problematiska att 
förena.  
 
Ett annat problem jag tog upp beträffande Augustinus teori om Guds nåd, var att den verkade 
göra människans relation till Gud komplicerad, närmare bestämt i hennes förmåga att påverka 
Guds behandlande av henne. I den oförtjänta nåden kan människan inte påverka Gud, men i 
det rättvisa straffet verkar hon kunna göra det. Vidare antog jag att Guds omotiverade nåd 
verkar ge en negativ inverkan på människans motivation. Jag frågade mig i samband med 
detta huruvida någon exempelvis skulle motivera sig att leva som munk om detta inte ökade 
chanserna att väljas ut till benådelse? 
 
Augustinus menar att människans vilja är hennes egen. Jag har i uppsatsen citerat honom då 
han hävdar att: �there is nothing I feel so firmly and itimately as that I have a will by which I 
am moved to enjoy something. If the will by which I choose or refuse things is not mine, then 
I don�t know what I can call mine. So if I use my will to do something evil, whom can I hold 
responsible but myself?�222 Augustinus menar att människan själv bär hela ansvaret för sitt 
onda handlande. Han visar detta i ett långt resonemang där han till och med argumenterar för 
att den rörelse via vilken människans vilja rör sig bort från de eviga tingen och mot de 
tillfälliga, underlägsna så att hon börjar styras av överdrivet begär och därmed är syndig, är 
hennes egen. Augustinus bakomliggande tanke i hans resonemang om människans fria vilja är 
hela tiden att göra Gud fri från alla möjliga anklagelser om att vara orsak till eller på något 
                                                
222 Aurelius, Augustinus, On Free Choice of the Will. Williams, Thomas (övers.), Hackett Publishing Company: Indianapolis 
1993, sid. 72 
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sätt delaktig i det onda som förekommer i världen. Hans resonemang genomsyras starkt av 
denna målsättning. Det förefaller vara som om Augustinus önskan att framställa människans 
onda handlande som på alla sätt oberoende av Gud resulterar i en bild av människans fria vilja 
som så skild från Gud, att det blir svårt för honom att redogöra för hur människans goda 
handlande kan komma ur Gud. Enligt min mening innebär Augustinus tankar om betydelsen 
av Guds nåd för människans goda handlande på många punkter snarare komplikationer än 
tillgångar för hans teori. Som singulära påståenden kan hans teser ofta synas tilltalande men i 
kombination med varandra verkar de resultera i att Augustinus framställning av människans 
fria vilja såväl som hennes relation till Gud blir mycket komplicerad.   
 
Jag förstår Augustinus syn på determinism och predestination som väsentligen bestående av 
en konjunktion av följande påståenden: 

 
1. Alltings nödvändighet är att förstå som stark determinism. 
2. Tesen om predestination; Gud har förhandsvetskap om alla framtida 

händelser och har bestämt vilka människor som skall bli benådade och 
frälsta, är sann. 

3. Allting som är predestinerat, sker av nödvändighet. 
4. Människans fria vilja är predestinerad. 
5. Människans fria vilja är inte nödvändig/styrs inte av en 

nödvändighetsprincip. 
6. Sanningen i tesen om predestination är förenlig med sanningen i tesen om 

människans fria vilja. 
 
Tidigare fastställde jag att Augustinus menar att alltings nödvändighet omöjliggör fri vilja. 
Jag har dessutom, vilket jag påpekar ovan, slutit mig till att det han talar om i termer av 
�alltings nödvändighet� verkar vara en variant av det jag i uppsatsen benämnt �stark 
determinism�. Givet detta och hans antagande att teserna �Gud har predestinerat varje 
händelse� och �människan har en fri vilja� är förenliga måste Augustsinus, för att vara 
konsekvent, för det första sägas omfatta tesen �stark determinism omöjliggör fri vilja� och i 
förlängningen även �predestination är inte en variant av stark determinism�. Med hjälp av 
påståendena 1, 4 och 6 ovan, kan detta illustreras på följande vis: 
  

P1 Alltings nödvändighet är att förstå som stark determinism. 
P2 Stark determinism omöjliggör människans fria vilja. 
P3 Människans fria vilja är predestinerad. 
P3 Sanningen i tesen om predestinationen är förenlig med 

sanningen i tesen om människans fria vilja. 
S Predestinationen är inte en variant av stark determinism 

 
Här ser vi alltså, hur det verkar vara i det närmsta tvunget att Augustinus omfattar den 
problematiska tesen att predestination inte utgör en variant av stark determinism; en tes vars 
�motsats�223  jag i uppsatsen har förespråkat. 
  
I samband med Marvodes beskrivning, antog jag att Augustinus förordar en variant av 
teologisk determinism; predestination. Jag konstaterade att Augustinus verkar omfatta två 
olika antaganden om predestinationen; Gud har förhandsvetskap om alla framtida händelser 
och Gud har bestämt vilka människor som skall bli benådade och frälsta. Jag slöt mig till att 
Augustinus predestinationslära, givet en sådan beskrivning av hans ståndpunkt, inte är möjlig 
att uppfatta som någonting annat än en variant av stark determinism. Jag konstaterade även att 
Augustinus tycks rättfärdiga sin predestinationslära såväl via antaganden om Guds egenskaper 

                                                
223 Detta är inte rätt plats att diskutera frågor om giltiga och ogiltiga motsatspar. Tesen jag har förespråkat är, hur som helst, 
�predestination är en variant av stark determinism�. 
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och aktivitet generellt och hans förhandsvetskap mer specifikt. Dessutom innefattar hans 
framställning av predestinationen vissa referenser till Bibeln. 
 
Även i Augustinus diskussion om människans fria vilja i förhållande till predestinationen, 
verkar den indirekta anledningen till hans ståndpunkt vara hans vilja att försvara Gud som 
frånhållen ansvar för ondskan i världen. Vad Augustinus syn på den fria viljan och 
determinismen anbelangar, har jag i uppsatsen understrukit att Augustinus verkar vara av 
åsikten att stark determinism utesluter möjligheten för människan att handla i enlighet med sin 
fria vilja. Jag konstaterade att Augustinus i detta sammanhang kan sägas ansluta sig till det 
förhållningssätt jag beskrivit som mitt eget. Vidare ansåg jag det vara tydligt att han med 
säkerhet hävdar att människan faktiskt har fri vilja; att tesen om människans fria vilja är sann. 
Kombinationen av Augustinus antagande att människan har fri vilja med det att den starka 
determinismen omöjliggör fri vilja, borde rimligtvis leda till slutsatsen att den starka 
determinismen inte föreligger. Augustinus förespråkande av denna tes är nödvändig för att 
hans position skall kunna uppfattas som konsekvent; om han förnekar den, har vi enligt min 
mening fog att bedöma hans ståndpunkt som åtminstone delvis inkonsekvent. 
 
Enligt min förståelse av Augustinus är det hans mening att det är bortom alla tvivel att Gud 
predestinerar allt som sker, har skett och kommer att ske. Augustinus uttrycker att han håller 
för sant att (1) ingenting kan ske annorlunda än på det sätt Gud på förhand har vetskap om, (2) 
allting Gud på förhand har vetskap om, sker av nödvändighet och (3) Gud har 
förhandsvetskap om alla framtida händelser. Jag anser det vara en ofrånkomlig tolkning av 
Augustinus ställningstagande att alla händelser är lagbundet eller tvunget förutbestämda i det 
oändliga. Givet att Augustinus går med på att det att alla framtida händelser sker av 
nödvändighet är detsamma som �alltings nödvändighet�, vilket jag tidigare likställt med stark 
determinism, verkar det alltså här, enligt min användning av begreppen, snarare vara 
Augustinus ståndpunkt att såväl stark determinism som fri vilja faktiskt är för handen. Vi kan 
konstatera att han således måste anse dem vara förenliga. Här blir det enligt min mening 
tydligt att Augustinus verkar kunna förstås som hållande en inkonsekvent ståndpunkt; ovan 
såg vi att han kan antas förespråka tesen att stark determinism inte är för handen och här ser 
vi att han dessutom kan antas förespråka tesen att den starka determinismen är för handen.  
 
Som vi tidigare sett, måste Augustinus antas mena att predestinationen inte är en variant av 
stark determinism. Han kan därför sägas hålla positionen att stark determinism men inte 
predestination omöjliggör människans fria vilja. Dock tycks tesen att predestination men inte 
stark determinism föreligger, vara oproblematisk endast givet att Augustinus ger ett tydligt 
kriterium för åtskiljandet av predestination och stark determinism. Upprepade gånger 
uttrycker Augustinus att predestinationens föreliggande inte innebär att människan saknar fri 
vilja; att han inte går med på likställandet av predestination med det han benämner �alltings 
nödvändighet�. Som jag tidigare påpekat kan han till följd av detta förnekande hävda att det 
inte finns någon inkonsekvens i antagandet att predestinationen men inte den starka 
determinismen är förenlig med människans fria vilja. Han kan anta att predestinationen och 
människans fria vilja samtidigt är för handen. Jag har argumenterat att detta är det största 
problemet i Augustinus resonemang beträffande fri vilja och determinism. På vilket sätt 
menar han att predestinationen är att betraktas som någonting annat är stark determinism? 
Vad är det som enligt hans mening omöjliggör den starka determinismens, men inte 
predestinationens förening med människans fria vilja?   
 
Det visade sig uppstå ytterligare problem för Augustinus i resonemanget runt 
predestinationen. Ett av dem gällde hans beskrivning av det sätt på vilket människan styr och 
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ansvarar för sitt handlande; hur människans fria vilja yttrar sig. Augustinus verkar tänka sig 
att Gud via ett aktivt agerande gör människan lycklig. Han säger vid ett tillfälle att: �A year 
from now God is going to make you happy (�) And God knows today what he is going to do 
a year from now�(min kurs.). Detta tolkade jag som att Augustinus menade att Gud via aktiva 
ingripanden successivt iscensätter sin �eviga plan� för världen och varje individ. Augustinus 
hävdade att Guds vilja är oföränderlig varför det förefaller omöjligt för oss påverka någonting 
av det som händer och kommer att hända i våra liv. Enligt detta resonemang förefaller det, 
med andra ord, omöjligt för oss att ha fri vilja. 
 
Vi tittade på ytterligare argument Augustinus anfört i sitt försök att bevisa att människan har 
fri vilja trots att Gud har förutbestämt alla handlingar. Av dessa innebar det huvudsakliga att 
Gud förutbestämt att människan skall ha en fri vilja, så att frånvaron av människans fria vilja 
medför att Guds predestination är felaktig, vilket enligt Augustinus är omöjligt. Jag påpekade 
att det resonemang via vilket Augustinus försvarar sin tes är bristfälligt till sin karaktär och 
beskrev det som att han ur kombinationen av de båda antagandena �det är omöjligt att det 
Gud förutbestämt, inte är en förutbestämmelse� och �om någonting skett annorlunda än Gud 
förutbestämt det, hade det inte varit förutbestämt�, slöt sig till att allting som sker, sker som 
Gud förutbestämt det. Efter en undersökning visade sig Augustinus resonemang här inte 
hävda någonting ytterligare än att om det är sant att Gud förutbestämt alla händelser, är alla 
händelser förutbestämda. Eftersom jag inte såg någon anledning att acceptera hans tes att Gud 
förutbestämt alla händelser, slöt jag mig till att Augustinus med detta inte bevisat att 
människans fria vilja är förenlig med predestinationen.  
 
I ett annat resonemang vi tittat på, söker Augustinus bevisa att predestinationen inte medför 
att människans vilja styrs av någon nödvändighet; att predestination inte gör människans fria 
vilja ofri. Resonemanget gick ut på att han likställde Guds förhandsvetskap med människans 
förmåga att via induktiva resonemang göra förutsägelser. Vi såg hur Augustinus menade att 
dessa företeelser kan ges samma beskrivning och att det förhållande som råder mellan en 
människas förutsägelser och den fria viljan därför även råder mellan Guds förhandsvetskap 
och den fria viljan. I samband med beskrivningen av resonemanget ifråga framförde jag flera 
problem jag anser stå i förbindelse till det. Problemen relaterade främst till det att jämförelsen 
Augustinus föreslår innefattar en rad osäkra antaganden. Eftersom han anser det vara möjligt 
för människor att ha samma typ av förhandsvetskap som Gud, måste han mena att människor 
med säkerhet kan veta vad som skall ske i framtiden. Jag påpekade att ett sådant antagande 
stöter på problem om vi applicerar den konventionella formuleringen av kunskap och vetande 
som �sann tro med goda skäl� och ställde mig därefter frågande till huruvida Augustinus 
verkligen menar det vara möjligt för människor att på Guds veta vad som skall ske i 
framtiden. Jag noterade att de egenskaper Augustins tillskriver Gud; allvetande och kraft att 
förutbestämma framtiden verkar resultera i att Gud mer eller mindre oproblematiskt kan antas 
ha kunskap om framtiden. Jag konstaterade samtidigt att Augustinus inte rimligtvis kan mena 
att människor har dessa egenskaper och att även Augustinus rimligen måste mena att en annan 
princip gäller för människans vetande. Jag konstaterade att Augustinus inte heller i detta 
resonemang ger ett tillfredsställande förslag på hur människans fria vilja skall antas vara 
förenlig med den predestinationslära han formulerar.  
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