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förord

Det är ett något tveksamt företag att bearbeta 
och ge ut gamla egenproducerade texter. Re-
sultatet kan framstå som en lite löjeväckande 

protest mot tidens gång. Att jag nu ändå tar risken be-
ror på att jag tycker att de texter jag sammanför här 
bildar ett gemensamt tema som jag inte har utformat 
tidigare på något samlat sätt. Detta tema kan ha ett 
intresse i en pågående diskussion. Många delar har 
också varit undanskymda i mindre tillgängliga publi-
kationer.

Bokens första del ger olika aspekter på religionen 
som kunskapsform, och diskuterar hur studiet av re-
ligion och etik kan väcka och hålla vid liv mänskliga 
försök att skapa en helhetsbild av verkligheten. Sådana 
gestaltningar behöver vara i samklang med vetenska-
pen för att vara tillfredsställande men också ta hänsyn 
till våra andra sätt att möta verkligheten − i vardagen, i 
etiken, i konsten och i stunder av djuperfarenhet. I för-
sta delens avslutande essä kallar jag behovet av helhets-
gestaltningar för kognitiv oro och i andra delen presen-
terar jag några svenska författare, som idag knappast 
står i centrum för det allmänna intresset men som 
drivna av kognitiv oro har skapat intressanta helhets-
bilder av tillvaron med bevarad respekt för vetenskap-
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lig kunskap. Jag ser deras bilder som sammanfattande 
gestaltningar av den mångskiftande verklighet vi mö-
ter i vardagslivet genom våra sinnen och vårt förstånd. 
Som ofta när det gäller gestaltningar kan flera olika så-
dana vara möjliga och rimliga, men det utesluter inte 
att en av dem är den mest tillförlitliga eller att vi kan 
inspireras i vårt sökande av att möta flera olika bilder.

Under min aktiva tid vid universitetet har jag arbetat 
med idéhistoriska och empiriska studier av religion, re-
ligionskritik och allmänna livsåskådningar. Det arbetet 
har jag nu lämnat bakom mig, men det snäva urval av 
artiklar som jag sammanfört i den här boken behand-
lar sådant som jag inte är färdig med. Jag fortsätter att 
fundera över det, vill gärna höra synpunkter på det 
och jag hoppas att det ska leda läsaren till ett ökat in-
tresse för hur vi ska hitta en tolkning av vår situation 
som människor i världen utan att hamna i kvasiveten-
skapens skumrask. Jag tänker mig inte att läsaren ska 
överta någon av de olika bilder som skymtar i fram-
ställningen utan istället inspireras till att forma en egen 
bild som successivt visar sig hållbar i livserfarenheten. 
Min personliga bild, som vilar på en form av kristen 
gudstro, blir bara skissartat presenterat i den här bo-
ken. Jag hoppas senare kunna återkomma till centrala 
frågor om gudstrons innehåll och då också mera direkt 
kunna sätta fokus på den nya naturvetenskapens för-
hållande till religionen. 

Den mystika erfarenhetens betydelse för vår verklig-
hetsorientering är något som skymtar i alla essäerna. 
Också detta är ett tema som jag skulle vilja återvända 
till.
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Essäerna i boken är helt fristående och liknande tan-
kar när det gäller empirism, ontologi och teologi åter-
kommer i flera av dem. Gemensamt för alla är att de 
kan ses som försök att fånga in ett förhållningssätt till 
verkligheten. Detta förhållningssätt kallar jag insikt för 
att sedan diskutera hur insikten påverkar vår övergri-
pande gestaltning av tillvaron − det jag kallar grund-
mönster. Jag utvecklar resonemanget utförligast i den 
sista essän i boken. Trots att boken är liten är den inte 
tänkt för sträckläsning. 

Texterna har i huvuddrag varit publicerade tidigare 
och en del är föredragsmanus. De flesta är reviderade 
eller omarbetade här och notapparat och litteraturhän-
visningar är förkortade till ett minimum. I slutet finns 
en förteckning över de ursprungliga publikationerna 
där litteratur och källhänvisningar är utförliga. 

Jag är mycket tacksam för det tryckningsbidrag som 
jag fått av Kungl. Vitterhetsakademien och för det ar-
bete som förlagsredaktören ägnat åt mitt manuskript. 
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religionen och veten-
skapens anda

För flera år sedan besökte jag universitet i Dar es-
Salaam. Det gick bra att klara sig med engelska i 
Tanzania, men jag hade läst en grundkurs i det 

fascinerande språket kiswahili och jag frågade på uni-
versitetet hur man ska översätta ”vetenskap” till kis-
wahili. Läraren, som jag frågade, sade att man kunde 
använda ordet ”utafiti” som egentligen betyder ”nyfi-
kenhet”. Det sättet att översätta tyckte jag var bra och 
jag kom att tänka på en bok om vetenskapens arbets-
sätt av filosofiprofessorn Sören Halldén. Den heter Ny-
fikenhetens redskap (1980). Jag har tagit intryck av den 
när jag beskriver det som jag här kallar vetenskapens 
anda. Termen ”anda” är avsedd att föra tankarna till 
Max Weber och hans klassiska studie Den protestantiska 
etiken och kapitalismens anda, som utkom 1905 (sv. övers. 
1992). Jag ska anknyta till Webers sätt att bilda begrepp 
och föra resonemang.

När Weber talar om kapitalismens anda säger han att 
det begreppet inte kan definieras på aristoteliskt sätt i 
början av undersökningen. Istället vill han under stu-
diens gång söka efter drag i den empiriska verkligheten 
som kan sammanfattas under begreppet kapitalismens 


