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Abstrakt

Under 1900-talets första hälft var frågan om tro och vetande föremål för en intensiv debatt. Syftet 
med denna uppsats är att undersöka tre utvalda filosofers ställningstagande i frågan om den 
kristna trons sanningsanspråk. Uppsatsen är komparativ i den mening att jag jämfört filosofernas 
svar utifrån begreppen reduktionism och icke-reduktionism. Ett reduktionistisk synsätt innebär att 
religionen relateras till en icke-religiös kontext som ensam får förklara religionen som sådan. Ett 
icke-reduktionistisk synsätt innebär att religionen inte tillåts reduceras så att den kan förklaras 
utifrån orsakssammanhang av till exempel sociologisk eller psykologisk natur. Den metod jag 
tillämpat hör hemma i den hermeneutiska vetenskapsteorin. Genom litteraturstudium och med 
hermeneutiken som tolkningsmetod, har jag dragit slutsatsen att Ingemar Hedenius som 
företräder den praktiska filosofin representerar ett tydligt reduktionistiskt perspektiv i frågor om 
de religiösa utsagornas sanningsanspråk. Dessutom har jag funnit att Anders Nygren på grund av 
vetenskapens krav tillämpar en metodologisk reduktionism, och att Gustaf G. Rosenqvist, även 
han religionsfilosof, intar ett icke-reduktionistiskt perspektiv i sitt förhållningssätt till den 
religiösa trons sanningsanspråk. Men dessa båda sist nämnda har ändå det gemensamt att de anser 
att religionen och då även religiös erfarenhet, existerar sui generis, det vill säga att de anser att 
religion är något ensamt i sitt slag. 

Nyckelord: kunskapsteori, ontologi, reduktionism, tro, Hedenius, Nygren, Rosenqvist 



Abstrakt
Innehållsförteckning

1. Inledning ...............................................................................................................1

1.1. Introduktion .....................................................................................................1

1.2 Syfte och frågeställningar ...............................................................................3

1.3 Metod.................................................................................................................3

1.4 Material, avgränsning och tidigare forskning................................................4

1.5 Disposition........................................................................................................5

2. Förhållandet mellan vetenskap, filosofi och religion ............................5

2.1 Kants gränser ...................................................................................................8

2.2 Positivism som 1900-talets teori om vetenskapen........................................10

3. Definitioner och problem................................................................................11

3.1 Den religiösa tron.............................................................................................11

3.2 Teorier om kunskapen .....................................................................................13

3.3 Metafysik och ontologi ....................................................................................15

3.4 Reduktionism och icke-reduktionism.............................................................16

4.  Tro och vetande................................................................................................20

4.1 Ingemar Hedenius ............................................................................................20

4.2 Anders Nygren..................................................................................................25

4.3 Georg Gustaf Rosenqvist ................................................................................32

5. Jämförande analys och slutsatser...............................................................39

5.1 Avslutande reflektioner ...................................................................................46

Källförteckning ............................................................................................................48



1

1. Inledning

1.1 Introduktion

Jag växte upp med en djupt religiös farfar, som har satt sina spår i mig. Hans religiositet var 

återhållsam, på så sätt att han aldrig försökte påverka mig så att jag skulle dela hans gudstro. 

Hans personlighet i sig räckte för mig. Jag förstod att hans liv var uppfyllt med något utöver det 

vanliga. Detta något gjorde honom anspråkslös som människa och nöjd över det liv han levt. Men 

det som gjorde mig mest förundrad var hans trygga inställning till det som skulle komma, hans 

egen bortgång. Han var fullständigt övertygad om att han skulle möta sin skapare, Gud. Jag 

undrade givetvis vem denna Gud var, som han skulle få möta och som gjorde farfar så trygg. En 

viktig del av farfars tro var hans religiösa upplevelser. Upplevelserna stärkte honom i hans tro på 

så sätt att han blev fullständigt övertygad om att Gud fanns där för honom. Allt detta gav mig ett 

intresse för religion som gör att jag nu efter många år skriver denna C-uppsats. Frågorna som min 

farfars gudstro väckte hos mig finns fortfarande kvar. Vad innebär det att möta det gudomliga? 

Har ett sådant möte någon kunskapsteoretisk grund? Vad innebär religiös upplevelse? Kan 

religiös upplevelse rättfärdiga den religiösa tron som sann?  

I min kursbok, Förnuft och Religiös tro (1997), som jag fann på ett intressant sätt diskutera olika 

filosofers syn på och tolkningar av religiös tro, hur den religiösa upplevelsen upplevs och 

beskrivs av troende människor som har denna form av upplevelse. Det handlar om upplevelser av 

Gud förmedlade genom allmänt tillgängliga vanliga ting, som ikoner eller solnedgångar, till 

upplevelser av ovanliga föremål som gråtande bildstoder eller ansikten som framträder i molnen. 

De troende hänvisar även till inre upplevelser, där det gudomliga förmedlas genom föremål som 

endast de själva erfar. Slutligen hänvisas också till upplevelser av Gud som inte förmedlas genom 

något som kan beskrivas genom vårt vanliga språk. I religionens namn hävdar även troende att de 

inte bara upplever något transcendent eller gudomligt utan de menar också att sådana upplevelser 

ger mening och riktning åt deras liv. Dessa religiösa upplevelser som de troende har förklaras 

filosofiskt vara skapade av en redan förvärvad trosföreställning, av tidigare erfarenheter och den 

religiösa traditionen de är formade av. Detta samspel av erfarenhet och tradition formar den 

religiösa upplevelsen så att den bildar mönstret för hur upplevelsen tolkas och förstås. 

Religionsfilosoferna ställer också frågan om vi verkligen, trots att troende anser det, kan använda 

religiös förnimmelse för att rättfärdiga religiösa trosuppfattningar som sanna. Enligt författarna 
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säger det faktum, att den troende beskriver sin förnimmelse som en erfarenhet av Gud, och 

därmed att Gud finns eller existerar, oss ingenting om att det i verkligheten förhåller sig så: Det 

är fullt möjligt för den icke troende människan att hävda att det är troligare att religiös upplevelse 

har en psykologisk eller naturlig förklaring snarare än att de verkligen vittnar om ett möte med 

det gudomliga, som ju den troende människan hävdar. I boken diskuteras alltså om alla olika 

förklaringar av religiös erfarenhet och dess rättfärdigande av tro, och här menar författarna att vi 

måste gå till andra upplevelser och rationella argument för att avgöra sanningshalten i de olika 

påståendena som de troende gör. För om det finns olika förklaringar av upplevelserna, vilket det 

ju gör, måste ytterliggare överväganden införas för att avgöra vilka, om några, av de religiösa 

upplevelserna är sanna och om upplevelserna kan rättfärdiga tron.

Hur var det då med min farfars upplevelser och trosövertygelse? Min kursbok förde mina frågor 

och funderingar längre. De gav mig en filosofisk undran över vad vi människor kan veta, och tro 

oss veta. 

… om det faktum att våra upplevelser avspeglar vår trosstruktur betyder att våra 
upplevelser inte kan användas för att rättfärdiga vår tro, då kan ingen av våra 
upplevelser rättfärdiga vår tro … . Det skulle innebära att min upplevelse av att se en 
katt i trädet inte skulle rättfärdiga tron att det finns en katt i trädet, för det skulle 
förutsätta att det finns sådana saker som katter, träd och katter i träd. Men vad skulle i 
så fall rättfärdiga denna tro?1

Men vad betyder det att kunna tro på en katt i ett träd i jämförelsen med att kunna tro på en 

transcendent Gud? Detta förde mig in på frågor om vad vi kan ha kunskap om och frågor om 

kunskapens gränser. Filosofer har genom historien diskuterat just dessa frågor. Vad kan vi ha 

kunskap om? Var går kunskapens gränser? Hur förhåller sig tron till vetandet? Vetenskapens 

förhållande till religiös tro är omdiskuterad, då vetenskapen oftast menar att religiösa upplevelser 

kan förklaras av, och därmed reduceras till sådant som psykologiska, fysiologiska, biologiska och 

sociologiska orsaker. Detta innebär att vetenskapen närmar sig människan och hennes tro på ett 

reduktionistisk sätt. Samtidigt kan filosofin ha ett reduktionistiskt synsätt i sin uppfattning om 

människans möjlighet till sann kunskap. Detta väcker frågan om vetenskapens och filosofins 

historiska krav på sann och objektiv kunskap har lett oss fram till en reduktionistisk syn av 

                                                

1 Peterson m.fl. (1977) s. 2
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religiös tro. Vad har Immanuel Kant, upplysningens stora filosof, med sin gränsdragning omkring 

kunskapen inneburit för den religiösa tron och för nutidens filosofer?  Dessa frågor är av 

betydelse i mina funderingar som min farfars gudstro väckte hos mig. 

1.2 Syfte och frågeställningar

Att genom denna uppsats söka svara på alla mina frågor och funderingar, som bara verkar växa i 

antal desto mer jag läser om ämnet, är inte möjligt. Men att undersöka erkända filosofers syn på 

kunskap, tro och vetande är dock möjligt. Syftet med min uppsats blir då att utifrån begreppen 

reduktionism och icke-reduktionism undersöka tre av mig utvalda filosofers ställningstagande till 

frågan om den kristna trons anspråk på att vara en kunskapsteoretisk sanning. De frågor jag 

ämnar besvara för att uppnå mitt syfte är:

 På vilken kunskapsteoretisk och ontologisk grund avvisar Ingemar Hedenius den kristna 

tron? 

 På vilken kunskapsteoretisk och ontologisk grund försvarar Anders Nygren och Georg 

Gustaf Rosenqvist den kristna tron?

 Vilka jämförelser kan främst göras mellan dessa tre olika filosofer med avseende på 

begreppen reduktionism och icke-reduktionism? 

1.3 Metod 

Den metod jag använder för att få svar på mina frågor hör hemma i den hermeneutiska 

vetenskapsteorin. Min undersökning har ett komparativt perspektiv så till vida att det ställer två 

olika synsätt på den religiösa tron mot varandra, det icke-reduktionistiska och det icke-

reduktionistiska. I min tolkning av den litteratur jag valt använder jag mig av hermeneutiken som 

tolkningsmetod. Jan Hartman visar i Vetenskapligt tänkande (2006) att hermeneutiken har 

tillämpats inom teologin ända sedan 1700-talet som ett tolkningsmönster av bibeltexter. Idag har 

hermeneutiken en framträdande roll inom den humanistiska forskningen. Denna tolkningsmetod 

passar väl för min undersökning, då hermeneutiken som metod vill reflektera över 

vetenskapernas förståelse, samtidigt som människan uppfattning av sin livsvärld kan studeras och 

tolkas. Med hermeneutiken som tolkningsmetod närmar sig forskaren sitt forskningsobjekt med 

en viss förförståelse. Forskaren kan aldrig helt och hållet frigöra sig från sina egna tankar och sin 
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egen förståelse av de fenomen han studerar, utan bär med sin egen tolkningshorisont och sina 

egna traditioner. Hermeneutiken innebär därför att forskaren i sin tolkning av personer och 

kulturella fenomen går från sin egen referensram till texten och vice versa. Detsamma gäller 

texten. Forskaren går från detaljer, eller delar, till textens helhet, varigenom kunskap och 

förståelse växer fram i samspelet mellan del och helhet. Jag har utifrån Hartman funnit att denna 

metod passar väl då den också ger stöd för min uppfattning att en människa ger uttryck för sina 

ontologiska föreställningar i den tolkning hon gör av sin livsvärld, det vill säga den värld som om 

ger henne och den mening hon tillskriver denna omgivande värld.

1.4 Material, avgränsning och tidigare forskning

Det primära materialet för min undersökning av de två förhållningssätten till den religiösa tron, är 

litteratur skriven under tiden ca 1880-1980. Uppsatsens avgränsning i tid är bestämd av att det 

under denna tid pågick mer eller mindre intensiva debatter om tro och vetande, och dels av att de 

av mig utvalda filosofernas aktiva tid inföll under denna tid. 

Den ena som jag valt är religionsfilosofen Georg Gustaf Rosenqvist (1855-1931), vilken varit 

verksam som professor i dogmatik och moral vid teologiska fakulteten i Helsingfors. Den andra 

är Anders Nygren (1890-1978), vilken varit verksam som professor i systematisk teologi i Lund. 

Ingemar Hedenius (1908-1982), som under sin aktiva tid var professor i praktisk filosofi i 

Uppsala är den jag valt som representant för ett kritiskt förhållningssätt till tron.  

När det gäller tidigare forskning vill jag nämna att både Hedenius och Nygren har utforskats 

grundligt. Här är materialet stort, både av dem som stödjer deras tankar och de som inte gör det. 

Men även deras egen produktion av litteratur är stor. Mest känt när det gäller Hedenius är kanske 

hans Tro och vetande (1949), och när det gäller Nygren Den kristna kärlekstanken genom 

tiderna: Eros och agape (1966). Även Rosenqvist, som kan sägas ha varit Finlands motsvarighet 

till Nygren, har studeras. Men att få tag i utförlig litteratur om och av Rosenqvist har varit 

svårare. Att mitt val föll just på dessa tre filosofer har egentligen en enkel förklaring. Valet av 

Hedenius föll sig naturligt på grund av hans offentliga och ifrågasättande och kritik av den kristna 

tron. Valet av Nygren föll sig också naturligt då han som en ledande religionsfilosof mötte 

Hedenius angrepp, som försvarare av den kristna tron. Rosenqvist valde jag för att jag ville ta 
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med en filosof, som kunde spegla en icke svensk, men dock nordisk uppfattning i frågan om tro 

och vetande. Det visade sig vid inläsning av litteraturen att Nygren och Rosenqvist hade haft en 

mer eller mindre privat diskussion om ”religionsproblemet” redan 1928 i Svensk Teologisk 

kvartalsskrift. Denna diskussion gjorde då Rosenqvist självklar i min uppsats.

1.5 Disposition 

Jag har i de följande valt att disponera uppsatsen så att jag i det följande kapitlet ger en kort 

beskrivning, i ett historiskt perspektiv, av förhållandet mellan vetenskap, filosofi och religion. 

Här har jag också valt att lyfta fram Immanuel Kant (1724-1804), därför att han satte en gräns för 

vad vi kan ha kunskap om. Vidare beskriver jag positivismen och dess utveckling, eftersom 

denna gav filosofin verktyg att bedöma den kristna trons sanningsanspråk. I det tredje kapitlet 

beskriver och definierar jag sådana begrepp som religiös tro och upplevelse, teorier om 

kunskapen, dessutom begreppen ontologi och metafysik. Här definierar jag också begreppen 

reduktionism och icke-reduktionism. I det fjärde kapitlet beskriver jag de tre filosofernas syn på 

den kristna tron i relation till de kunskapsteoretiska och ontologiska frågorna. Jag avslutar 

uppsatsen i ett femte kapitel med en jämförande analys och slutsatser utifrån begreppen 

reduktionism och icke-reduktionism, och dessutom med en egen reflektion över de givna svaren.

2. Förhållandet mellan vetenskap, filosofi och religion

Att ge ett historiskt perspektiv på förhållandet mellan vetenskap, filosofi och religion är ett 

viktigt inslag i min uppsats, eftersom den nya vetenskapen och den nya filosofin som växte fram 

under upplysningstiden kom att ifrågasätta den kristna trons sanningsanspråk. De absoluta krav 

dessa ställde på en sann och objektiv kunskap öppnade för en reduktionistisk syn på religiös tro.

Johan Modée visar i Tro, vetande och mystik (2000) att den västerländska filosofin ändå sedan sin 

begynnelse i det antika Grekland, med filosofer som Sokrates, Platon och Aristoteles, på ett eller 

annat sätt sysslat med frågor om gudomligheter, religiösa föreställningar och upplevelser. Inte 

sällan har religion och filosofi rentav varit sammantvinnade med varandra i grandiosa 

tankesystem, präglade av både spekulation och intrikat argumentation. Med den nya tiden, 

ungefär vid 1600-talets början, ändrades människans uppfattning om världsalltet radikalt. Enligt 
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den geocentriska världsbilden utgjorde jorden och människan världsalltets centrum, kring vilket 

solen och planeterna rörde sig. Denna världsbild avlöstes nu av den heliocentriska 

världsuppfattningen. Nu var solen universums medelpunkt, kring vilken de övriga 

himlakropparna inklusive jorden med människan rörde sig. Jorden och solen byte roller och 

människan var inte längre universums centrum och skapelsens syfte. Vi som människor var i 

stället, som Guttorm Fløistad uttrycker sig i Filosofi och vetenskap (1994) en ensam varelse 

utkastad i världsrymden. Den mekaniska förklaringen av det fysiska universum inverkade på de 

icke-mekaniska vetenskaperna. Människokroppen uppfattades som en maskin i likhet med 

universum som uppfattades likt ett urverk. Fastän de nya naturvetenskapsmännen, vilka nu tog 

plats vid sidan av prästerskapet med anspråk på att kunna förklara människan och världen, 

personligen var fromma och gudfruktiga och inte bröt med kristendomen, tog den katolska 

kyrkan avstånd från deras vetenskapliga resultat. Den nya naturvetenskapens världsbild 

uppfattades stå i strid med den bibliska världsuppfattningen. Det av naturlagarna strängt reglerade 

och orsaksbestämda skeendet gav inget utrymme för Guds ingripande i världen. I detta 

mekaniska kosmos, präglat av kausal lagbundenhet fanns det, som Fløistad visar, inte någon plats 

för en tro på uppenbarelsen.

Den nya naturvetenskapen behövde få en filosofisk förankring. Detta erbjöd den nya filosofin, 

som sin tur då utgick från de naturvetenskapliga upptäckterna. Denna filosofi framträdde som 

Svante Nordin, professor i idé- och lärdomshistoria, visar i Filosofins historia (1995) två 

kunskapsteorier, båda med anspråk på att utgöra den säkra grunden för vår kunskap. Eftersom jag 

återkommer till frågan om kunskapen ska här endast kort sägas att den ena var empirism i 

England, genom John Locke (1632-1704), och rationalism, genom René Descartes (1596-1650) 

på den europeiska kontinenten. Dessa två företräder olika uppfattningar dels om kunskapens 

ursprung och dels om kunskapens metod. Enligt empirismen är sinneserfarenheten kunskapens 

källa. Kunskapen baseras på sinnesförnimmelser som (intelligensen) förnuft bearbetar genom 

tolkning. Inget är i förståndet som inte tidigare varit i sinnena. Rationalismen däremot menar att 

förnuftet är källan till kunskap. Det finns en medfödd insikt som inte är beroende av erfarenheten. 

Alla matematiska, logiska och fysiska grundföreställningar är medfödda idéer. Descartes kunde, 

som Nordin visar, mena att även själva idén om Gud var något medfött. 
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Nyorienteringen inom naturvetenskap och filosofi utmärktes alltså av att det nu var förnuftet som 

hade uppgiften att förklara mening med världen och människan, utan några hänvisningar till en 

gudomlig vilja som styrde och ingrep i världen. Inom rationalismen och naturrätten resonerades 

det om medfödda föreställningar som kunde föras tillbaka på människans natur. Tillämpat på 

religionens område fick då samma resonemang till följd att det finns medfödda religiösa idéer 

grundade i människans natur. I denna medfödda religion, en så kallad naturlig religion, söktes 

normen i människans natur, vilket då innebar att uppenbarelsen blev överflödig. Det enda 

människan behövde var tron på ett högsta väsen, själens odödlighet och det moraliska handlandes 

giltighet. Idén om Gud utformades på olika sätt inom denna form av rationalistisk religion. De 

som föll fast vid den traditionella teismen räknade med en personlig Gud som hade skapat 

världen och även uppehöll den. Till denna personliga Gud kunde människor be. Deismen behöll 

en föreställning i vilken Gud skapat världen men sedan inte brydde sig om den. Gud ingrep aldrig 

i den lagbundna ordning han själv inrättat. Denna Gud var, som Nordin vidare visar oss på, en 

opersonlig högsta princip som det inte lönade sig att be till. Gud förehöll sig till världen som 

ingenjören till maskinen, vilken går av sig själv utan inblandning av konstruktören. Teismen 

passade bra till den mekaniska naturuppfattningen, vilket även panteismen gjorde. För enligt 

panteismen sammanfaller Gud och världens mekaniska gång, eftersom Gud och världen är 

identiska. I panteismen försvinner alla personliga drag i gudsbilden. Inte heller denna Gud kunde 

man inte be till. 

Den nya naturvetenskapen, filosofin, religionsuppfattningen och den därpå följande nya 

samhällssyn förberedde vägen för upplysningen. Den vetenskapliga revolutionens resultat 

formades till en ny världsåskådning av de litterärt verksamma upplysningsmännen. Dessa 

upplysningsförfattare såg som sin uppgift att upplysa folket via encyklopedier och tidskrifter om 

de nya rönen inom naturvetenskapen, filosofin, religionen och den nya synen på samhället. 

Människans lycka och framtid sattes i fokus och människan ställdes i centrum. Tron på 

naturvetenskapens och förnuftets herravälde blev grundläggande för upplysningen. Förnuftet blev 

människans kännemärke. Att tänka fritt och att pröva allt med förnuftet blev under 1700-talet den 

högsta lagen. Upplysningen betonade det personliga sanningskravet, vilket kom vetenskapen till 

godo. Människor skulle bara tro på det som hade täckning i hennes förnuft och gudomliga 
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samvete. Vad Nordin här har beskrivit kan jag sammanfatta så, att med samma mått och steg som 

människan trädde fram fick Gud träda tillbaka.

Nordin lyfter även fram skeendet ur en kyrklig synpunkt, och menar att upplysningen innebar en 

fara för det djupa kristna livet. Konsekvenserna av den motvilja upplysningstänkarna hade mot 

kyrkans dogmer var att fastheten i tron och den religiösa åskådningen bröts ned. Genom att 

kristendomen nu bedömdes utifrån den medfödda, naturliga religionen, flyttades tyngdpunkten 

från det religiösa till det moraliska. Upplysningen ställde till med problem för kyrkan. Hur skulle 

förhållandet mellan förnuft och uppenbarelse förklaras? Hur skulle förhållandet mellan den 

medfödda religionen, eller den naturliga religionen, och kristendomen förklaras. I uppgörelsen 

mellan förnuft och uppenbarelse framhåller Nordin att kyrkans försvarare under hela 

upplysningstiden befann sig på defensiven.

2.1 Kants gränser

Att jag väljer att speciellt lyfta fram Kant beror på att han som upplysningens stora filosof blev 

avgörande för den moderna kunskapsteorin. Vad kan vi egentligen ha kunskap om, en objektiv 

yttervärld eller bara våra egna upplevelser? Det var Kant som bestämde gränserna. När han 

menade att vi endast kan ha kunskap om verkligheten som den visar sig för oss, inte om hur den 

är i sig, förkastade han kunskapsteoretiskt sett allt traditionellt vetande i frågan om Gud och Guds 

existens. Det är Kants kunskapsteori som ligger till grund för de tre filosofernas resonemang och 

ställningstagande till den kristna trons sanningsanspråk, vilket jag återkommer till i kapitel fyra.

Fløistad som diskuterar Kant i Filosofi och vetenskap (1994) visar att han accepterade både 

Lockes empiriska ståndpunkt, att kunskapen kommer genom sinneserfarenheten innebar så kallad 

syntetisk a posteriori kunskap, det vill säga kunskapen var beroende av erfarenheten. Descartes 

rationalism, att kunskapen vilar på förnuftet, innebar en så kallad analytisk apriori kunskap. 

Genom att kombinera de båda åstadkom Kant sin egen unika lösning på kunskapsproblemet. Det 

syns ha funnits flera orsaker till att han formulerade sin teori om kunskap på det sätt han gjorde. 

En var att han ville tillfredställa vetenskapens krav på att kunskapen måste vila på en säker grund 

för att kunna sägas vara sann. En annan orsak var, som Charles Taylor visar i sin bok Hegel

(1986), att han ville rädda tron undan de krav som vetenskapen ställde på kunskapen. 
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Kant frågade sig därför hur vi människor måste vara skapta för att kunna ha den kunskap vi har. 

Här ska jag kort visa på hans svar, eftersom det kom att bli betydelsefullt i frågan om tro och 

vetande. Vad Kant sökte genom att kombinera Lock och Descartes var en grund för en syntetisk 

apriori kunskap. Kant fann, enligt Filosofi Lexikonet (1995) att det i vårt medvetande finns 

nedlagt det han kallade åskådningsformerna tid och rum. Dessutom att vi använder ett antal 

kategorier eller begrepp, det vill säga vi talar om ting och om orsak-verkan. Genom dessa 

åskådningsformer och begrepp som själva förutsättningen för allt vetande, ordnar vi med 

förnuftets hjälp de utifrån kommande sinnesintrycken till erfarenhet och kunskap om världen. 

Kants förståelse av kunskapen blev då, att i stort sett uppkommer kunskapen om världen inom 

oss själva, eller att det är vårt eget jag som är den syntes skapande faktorn. I och med att dessa 

åskådningsformer och kategorier är a prioriska förutsättningar, eller a priori 

möjlighetsbetingelser, för all erfarenhet kallar han dem för transcendentala former. De är 

förutsatta och går före erfarenheten. En viktig fråga blir hur Kant kan veta att all vår kunskap som 

skapad av oss själva inte bara är en privat, subjektiv kunskap? Ett av de exempel han ger är 

naturvetenskapen. Att det finns sådant som matematik och fysik visar att åskådningsformerna och 

förståndsformerna eller kategorierna inte är något privat, utan uttryck för syntetisk apriori 

kunskap. 

Kants unika lösning bestod, enligt Fløistad, i att han då i sin kunskapsteori måste skilja mellan 

fenomenens värld, ”tingen som de visar sig för oss” och noumenas värld, ”tingen som de är i sig 

själva”, den yttersta verkligheten. Till denna yttersta verklighet, som skulle kunna förklara 

verklighetens helhet för oss kan människans tanke aldrig nå så länge hon lever i denna värld, 

under sinnesvärldens och ändlighetens villkor. Om människan försöker tränga utöver 

sinneserfarenhetens gränser, fenomenens värld, och använder begrepp och förklaringar som 

ligger utanför de gränser som ställs upp av vetenskapen, leder detta bara till missuppfattningar, 

motsägelser och metafysiska spekulationer. Det enda människan kan göra för att undvika 

metafysiska spekulationer är hålla sig inom sina gränser. Kunskap om den yttersta verkligheten, 

får människan enligt Kant klara sig utan. 
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Nordin (1995) pekar på att Kant framhöll kristendomen, som en sann, universell och naturlig 

religion, vilket innebär att den inte är grundad på en särskild eller historisk uppenbarelse, i form 

av att Jesus skulle vara Guds son, utan på människans egen natur. Frågor om Guds existens, 

själens odödlighet och viljans frihet hör, enligt Kant inte till det teoretiska förnuftet uppgift att 

besvara. Skulle vi försöka hamnar vi omedelbart i metafysikens irrgångar, eftersom frågor av 

detta slag ligger bortom förnuftets gränser, det är bara något vi kan anta. De blir det praktiska 

förnuftets förutsättning. På ett rationalistiskt sätt ser alltså Kant att den enda funktion religionen 

har är att stödja det moraliska livet. Som Nordin visar har religionen med Kants kunskapsteori 

blivit moral. ”Gud är upprätthållaren av den moraliska världsordningen, garanten för vår etik”, 

som Nordin uttrycker det. 

2.2 Positivism som 1900-talets teori om vetenskapen 

Vetenskapens och filosofins utveckling och krav på sann och objektiv kunskap under 

upplysningstiden och efter det att Kant bestämt kunskapens gränser, ledde till positivism som 

1800 - talets vetenskapsteori. Ur detta utvecklades under 1900-talet en ännu strängare syn på sann 

och objektiv kunskap som fick benämningen logisk positivism. Även detta är relevant för min 

uppsats i med att två av mina utvalda filosofer är påverkade av denna positivism i sitt 

resonemang omkring trons sanningsanspråk, vilket jag kommer visa i kapitel fyra. 

Auguste Comte (1798-1857) betraktas allmänt som grundare av positivismen. Positivism skulle, 

enligt Comte bli det tredje stadiet i mänsklighetens andliga utveckling. Hartman (2006) visar att 

det första stadiet hade varit det religiösa, och det andra det metafysiska. Under det religiösa 

stadiet hade man förklarat att Guds avsikt med människan och världen låg bakom allt som fanns 

till, och att Gud även var orsak till förändringar och händelser i världen. Under det metafysiska 

stadiet hade man förklarat detta genom att hänvisa till metafysiska, osynliga och omätbara, 

principer. Under den positivistiska perioden skulle man nu avstå från sådana skenförklaringar och 

istället tillämpa den typ av förklaringar som utformas inom matematisk fysik. Positivismens 

genomgående uppfattning var att det endast är genom att observera och beskriva som kunskap 

om världens kan uppnås. Ur dessa tankar uppstod den logiska positivismen som från omkring 

1920 till mitten av 1960 dominerade vetenskapligt tänkande i västvärlden. Namnet fick den av 

grundtanken att vetenskap måste bygga på objektiva observationer och logiskt tänkande. Den 
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mest kända gruppen av filosofer som utvecklade denna positivism hörde hemma Wien och kom 

att kallas Wien-kretsen. Modée (2000) beskriver hur dessa logiska positivister menade att den 

vetenskapliga världsuppfattningen inte känner till några ”konstgjorda” omdömen a priori. Den 

vetenskapliga världsuppfattningen erkänner bara empiriska och analytiska påståenden, 

vetenskapligt grundade genom logiskt resonemang och matematisk beräkning. Förutom detta 

menade de att den vetenskapliga världsuppfattningen kunde hävda att såväl realistiska som 

idealistiska påståenden om den yttre världens verklighet eller icke-verklighet endast var 

metafysiska påståenden och som sådana meningslösa och utan innehåll, eftersom de inte kan 

bekräftas empiriskt och därför inte vara vare sig sanna eller falska. 

3. Definitioner och problem

Detta kapitel är av stor vikt för att förstå det teoretiska resonemanget som filosoferna för i frågan 

om den kristna trons sanningsanspråk och därmed det synsätt, reduktionistiskt eller icke-

reduktionistiskt, de har på den kristna tron. 

3.1 Den religiösa tron

Vi kan säga att upplevelsen är en av fem dimensioner som utgör speciellt judendom, kristendom 

och islam. Upplevelsedimensionen har genom historien haft stor betydelse inom kristen tro, för 

både den enskilda människan och kristendomen som tradition. Men även om denna dimension är 

viktig för vår förståelse av den troende människan, så är den enligt den amerikanske 

religionssociologen Charles Glock svår att definiera. För att kunna urskilja vad den religiösa 

upplevelsen är delar Glock in religiositet i fem dimensioner. Göran Gustafsson, som har ägnat sig 

åt att studera religion och religiositet i vårt svenska samhälle, beskriver Glocks fem dimensioner i 

boken Tro, samfund och samhälle (1997). En första dimension är beteendedimensionen, som 

ibland kallas den rituella dimensionen. Inom denna dimension uttrycks det offentliga religiösa 

beteendet, det vill säga handlingar som kan observeras av andra, såsom gudstjänstdeltagande och 

deltagandet i nattvardens firande. Den andra är trosdimensionen som består av centrala 

trosföreställningar. Inom kristen tro främst tron på Guds existens, tron på Kristus som Guds 

uppenbarelse, det vill säga inkarnationen, Kristus underverk, hans död, uppståndelse och 

återkomst. Inom upplevelsedimensionen, vilken är den tredje dimensionen, definieras den 
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religiösa upplevelsen som ett möte eller en känsla av kontakt med Gud eller Kristus som något 

översinnligt, på en och samma gång både transcendent och immanent väsen. 

Kunskapsdimensionen är den fjärde dimensionen, och handlar om huruvida den troende 

människan har åtminstone grundläggande kunskaper om den kristna tron. Den femte är 

konsekvensdimensionen, eller som den också benämns den etiska dimensionen. I denna 

dimension undersöker Glock i sin forskning om det blir någon förändring av beteende och 

attityder i det dagliga livet på grund av människans tro, gudsupplevelse och kunskap om 

innehållet i den kristna tron.

Vi kan av James Throwers Religion, The Classical Theories (1999) se att inom kristendomen 

kom betoningen på upplevelsedimensionen under romantiken, som en protest mot upplysningen 

och dess starka betoning på förnuftet. Thrower lyfter fram Friedrich Schleiermacher (1768-1834) 

som genom sin definition av religion, och då i synnerhet kristen tro, markerar början på den 

moderna protestantismens betoning på subjektiviteten. Intressant att nämna här är att 

Schleiermacher, enligt Aleksander Radler i Kristendomens idéhistoria, Från medeltiden till vår 

tid (1995) blev ”1800-talets kyrkofader” trots hans tydliga dragning till panteismen, vilken jag 

tidigare har nämnt. Thrower visar att Schleiermachers tänkande rör sig kring två frågor. Vad är 

religion? Vad är kristendom? Hans svar på de båda frågorna blev att det är varken metafysik eller 

moral, utan känsla och gudsrelation. Genom Radler får vi en inblick i Schleiermachers tänkande i 

dessa frågor: 

Religionen består alltså inte i det rationella försanthållandet av trossatser, som för 
ortodoxin, och inte i moral, som för upplysningen. Religion är åskådning, andlig 
intuition och mystik kontemplation. … Människans djupaste känslor, som kärlek, 
ödmjukhet, tacksamhet och medlidande är inte resultat av moraliskt handlande, utan 
uttryck för en ny livskänsla som är ett direkt svar på Guds oändliga kärlek som man 
fått erfara i sitt eget liv. … Hon strävar inte efter någon kunskap om Gud, utan 
hoppas bara på att ”mitt i det ändliga få bli ett med det oändliga och bli evig i ett 
ögonblick”.2

Religiositeten, som Schleiermacher sammanfattningsvis uttrycker det, är varken vetande eller 

vilja, utan det så kallade ”fromma självmedvetandet”. Eftersom detta medvetande om mig själv

                                                

2 Radler (1995) s. 299 (min kursivering) Jmf. Thrower (1997) s. 49-55
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alltid i sig innefattar gudsmedvetandet, ett medvetande om Gud själv behöver vi då inga särskilda 

bevis för Guds existens. Och de som har kritiserat Schleiermacher för hans betoning på känsla 

och subjektivitet har menat att han tar ifrån Gud de objektiva egenskaperna. Allt vi då kan veta 

om Gud blir det vi själva tillskriver honom i upplevelsen. Detta leder oss över till 

kunskapsfrågan. Vad kan vi veta om Gud? Schleiermacher förnekar inte vetenskapen. Denna hör 

hemma inom tillexempel den dogmatiska teologin, och detta vetenskapliga vetande och 

kunnande kan vi då relatera till främst kunskapsdimensionen, som något annat än den personliga 

tron och upplevelsedimensionen. 

3.2 Teorier om kunskapen 

Kunskapsteori, epistemologi, är som vi sett studiet av grundläggande frågor om kunskapens 

natur, objekt och källor. Hur ska vi beskriva skillnaden mellan tro och vetande? 

  

Inledningsvis kan vi av Jan Hartmans Vetenskapligt tänkande (2006) se att tro och 

trosföreställningar är en nödvändig utgångspunkt för kunskap. Men här påminner Hartman om att 

vi här inte får tänka specifikt på religiösa trosföreställningar, utan se att tron att Gud existerar hör 

till samma slags föreställningar som vi har om alla vanliga föremål. Vidare menar han att vi kan 

säga att en trosföreställning är, en speciell typ av tillstånd i medvetande, ett slags mentalt 

tillstånd. Detta tillstånd i medvetandet består av två komponenter. Den första är det begreppsliga 

innehållet som gör att trosföreställningen handlar om något som skulle kunna vara fallet. Att det 

är begreppsligt betyder att det hör till tänkandet, och då till vår förmåga att fälla omdömen om 

världen. Den andra komponenten är en attityd som bestämmer att det vi tror inte bara skulle 

kunna vara fallet, utan att det verkligen är fallet. Men vad är då skillnaden mellan tro och 

vetande? Hartman framhåller att vår trosföreställning kan vara antingen sann eller falsk, vilket 

inte gäller då vi vet något, har kunskap om något:

När vi har kunskap så har vi alltid rätt - annars är det helt enkelt inte kunskap. En 
trosföreställning som utgör kunskap är med andra ord alltid sann. 3  

                                                

3 Hartman (2006) s. 36     
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Kunskapen har med andra ord ett sanningsvillkor. Och om vår trosföreställning ska kunna sägas 

vara kunskap och därmed sann, så blir den detta i relation till världen. Vi kan med andra ord säga 

att en trosföreställning är sann om den står i korrekt relation till världen. Men vad detta betyder 

finns det olika teorier om, vilka i sin tur kan delas upp i realistiska och icke realistiska teorier. 

Den realistiska sanningsteorin säger att kunskapssubjektets trosföreställningar är sann, om och

endast om, den överensstämmer med en värld som existerar oberoende av personens, 

kunskapssubjektets, föreställningar om den. Sanningen är objektiv, eftersom en persons 

trosföreställning och dess sanningshalt är samma för alla människor som har den. I den icke 

realistiska sanningsteorin finns det ingen existerande värld oberoende av människan som 

kunskapssubjekt. Här görs alltså trosföreställningen sann av världen som beroende av människan 

själv. På vilket sätt vi som kunskapssubjekt skapar vår värld finns det också olika teorier om, 

bestämt av metafysiskt perspektiv. Hartman visar att en vanlig uppfattning är att världen blir till 

för oss genom att vi kognitivt bearbetar den information vi får genom våra sinnesintryck.

Hartman framhåller vidare att det är vanligt att säga att man måste rättfärdiga en trosföreställning 

för att kunna säga att den är kunskap och därmed sann. Detta innebär att vi ska kunna ge goda 

skäl, eller ge en rationell förklaring till det vi tro på. Kunskapen måste med andra ord ha en fast 

grund, antingen erfarenheten eller förnuftet. Jag har i kapitel två redan talat om rationalismen 

som vi nu kan säga innebär att trosföreställningen om världen rättfärdigas av förnuftet. 

Kunskapen får här en fast grund i förnuftet, genom logiskt och rationellt tänkande. En rationalist 

hävdar sålunda att det är möjligt att rättfärdiga en trosföreställning med hjälp av förnuftet. Genom 

förnuftigt tänkandet uppnår människan kunskap om verkligheten. 

Av det jag tidigare nämnde om empirismen förstår vi att den innebär att de trosföreställningar vi 

har om världen måste rättfärdigas genom att våra fem sinnen, till exempel genom seendet. 

Kunskapen får här alltså en fast grund genom sinneserfarenheten. Att se något innebär att ha en 

upplevelse av något, och detta ”något” orsakar upplevelsen. För att kunna rättfärdiga en 

trosföreställning med hjälp av seendet, eller någon annat av våra fem sinnen räcker det inte att 

urskilja något. Hartman betonar att vi måste se vad detta är. Detta igenkännande innebär att våra 

tidigare erfarenheter och kunskaper blir, ett tolkningsmönster, bestämmande för vad vi ser. 
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3.3 Metafysik och ontologi  

Av kapitel två och beskrivningen av relationen mellan vetenskap, filosofi och religion därmed 

även Kants kunskapsteori och gränssättning förstår vi att kunskapsteorin är nära knutet till 

begreppen metafysik och ontologi. Samma sak gäller för begreppen reduktionism och icke-

reduktionism. Innan jag redogör för de tre filosofernas tänkande ska jag först definiera begreppen 

metafysik och ontologi, och där efter de båda begreppen reduktionism och icke-reduktionism 

Eftersom min definition ska vara kort men grundläggande vänder jag mig till 

Nationalencyklopedin (1994) där följande sägs:

I äldre filosofiskt språkbruk stod metafysik ofta för ett försök att utifrån de mest 
allmänna (natur) vetenskapliga teorierna konstruera ett slags allomfattande lära om 
världens allmänna beskaffenhet. I denna betydelse är metafysiken alltså visserligen 
spekulativ men står ändå i viss mån på empirisk grund. I den klassiska filosofin drogs 
knappast heller någon skarp gräns mellan naturfilosofi (fysik) och metafysik, och 
trots den logiska positivismens emfatiska hävdanden av motsatsen har det även i den 
moderna naturvetenskapen funnits ett ständigt samspel mellan metafysik och 
vetenskap.4

Vidare sägs att den empiriska vetenskapen inte hade någon stor betydelse under medeltiden, 

vilket gjorde att metafysik ofta betraktades som en insikt i verklighetens grundläggande struktur. 

Denna insikt förklarades ha kommit ur kunskapskällor som var oberoende av den empiriska 

iakttagelsen, det vill säga genom sådant som vår intuition och uppenbarelse. Det är framför allt 

mot en metafysik som använder intuition och uppenbarelser som kunskapskällor som kritiken har 

riktats. Kritiken har främst kommit från Kant och den logiska positivismen.

Här anges också att en klassisk metafysisk teori innehåller ett ställningstagande till frågan om 

verklighetens yttersta natur. Är allt som existerar av en och samma natur? Vanligast har varit 

ståndpunkter av monistisk eller dualistisk natur. Enligt monismen finns det en enda substans eller 

typ av substans, och de två klassiska svaren har varit materialism och idealism. Enligt en 

materialistisk uppfattning finns endast materiella ting, eller det empiriskt iakttagbara. Idealismen 

finns i flera olika former, men det vanligaste har varit att den fått stå som materialismens motsats, 

det vill säga att all natur är något andligt. Platons idélära var av en idealistisk natur, som gick ut 

                                                

4 Nationalencyklopedin (1994) s. 260
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på att det ytterst verkliga är de eviga och oföränderliga idéerna. Rene Descartes var en utpräglad 

dualist, som räknade med såväl materiella som andliga substanser, även om substans i strikt 

bemärkelse enligt hans mening dock endast kunde tillskrivas Gud. 

Ontologin som betyder läran om varandet kom med tiden (1600-1700 talet) att ersätta den 

klassiska metafysikens gamla roll som studiet av ”varande i sig”. I med det kan man säga att den 

klassiska metafysiken är liktydig med ontologin. Då även denna definition kan vara kort och 

grundläggande använder jag mig också här av Nationalencyklopedin (1994). Om begreppet 

ontologi sägs den i modern mening vara:

… läran om de begrepp eller kategorier som man behöver anta för att kunna ge en 
sammanhängande, motsägelsefri och uttömmande beskrivning och förklaring av 
(någon del av) verkligheten. 
Man kan skilja mellan två slag av ontologi. 1) en metafysisk disciplin som skiljer 
mellan ”sken” och ”verklighet” och undersöker de olika sätt på vilka fysiska objekt, 
upplevelser, tankar, tal, allmänbegrepp, generaliseringar kan sägas existera. 2) 
antaganden om vad som finns resp. om vad som inte finns, vilka förutsätt av varje 
begreppsapparat, teori eller idésystem. 5

Den ontologiska frågan svarar alltså på vad som ligger till grund för alltings varande. Av det jag 

sagt om metafysik förstår vi att svaret antingen kan vara att det är det materiella skeendet som är 

grundläggande eller så att det är Gud som är själva grunden eller varat, upphovet till allting annat 

varande. I Filosofilexikonet (1995) uppges att generellt sägs en egenskap eller en princip vara 

ontologisk om den utgör en del i varandets väsen.6

3.4 Reduktionism och icke-reduktionism

I David M. Wulffs Religionspsykologi 1 (1993) sägs följande om det reduktionistiska synsättet:

Den mångåriga debatten om det rättmätiga i varje samhällsvetenskaplig tolkning av 
religion har huvudsakligen koncentrerats på frågan om reduktionism, en term med 
innebörden, att man söker förklara komplexa fenomen i termer av enkla 
underliggande processer. Som exempel kan nämnas psykoanalytiker som är 
beryktade för att reducera en mängd högt utvecklade kulturella intressen till förklädd 
uppfyllelse av infantila önskningar. Det reduktionistiska synsättet innebär först och 

                                                

5 Nationalencyklopedin (1994) s. 449
6 Se även Bråkenhielm (1994) s. 17-18 som kallar en materialistisk uppfattning för ontologisk naturalism.
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främst, att religiösa fenomen kan förstås korrekt med användning av förklaringar, 
som är utvecklade utanför religionsvetenskapens område. Ett sådant anspråk 
ifrågasätter emellertid t o m själva objektet för religiös tro och följaktligen den 
religiöses förståelse av trons ursprung och betydelse.7

Här visar Wulff på ett bemötande av en reduktionistisk religionspsykologi som i sin förståelse av 

religionen beskriver denna som intet annat än en förklaring av underliggande psykologiska och 

sociala faktorer. Ett annat exempel på frågan om reduktionism eller icke-reduktionism är Sælid 

Gilhus och Mikaelsson, i Nya perspektiv på religion (2003):

En essensialistisk förståelsehorisont utgår från att religionen har karaktäristiska 
egenskaper som är absoluta och som bara finns i religionen. Denna essens är i första 
hand gudsföreställningar, gudsdyrkan eller uppfattningar om en helig verklighet. Det 
som religionen refererar till - alltså enligt dess absoluta definition - är något som 
överskrider det mänskliga och för övrigt också det vetenskapliga. Inom en sådan 
horisont kan religion karaktäriseras som ”strävan efter det Yttersta”. Religion 
framstår därmed som något eget, som existerar sui generis. Det innebär att religion är 
ett fenomen av en säregen art som uttrycker sig enligt sina egna förutsättningar och 
inte kan reduceras till något annat.8

Här visar Gilhus och Mikaelsson det icke-reduktionistiska synsättet, som de samtidigt kan vara 

kritiskt till då det riskerar att placerar religionen inom ett för snävt område. Det lever så att säga 

sitt eget liv utanför denna värld. I stället är det så, menar de, att religion inte kan existera sui 

generis, det vill säga att religionen ska beskrivas som en integrerad del av kultur och samhälle. 

De betonar att religionen är med och formar föreställningar, handlingar och värderingar genom 

att denna kommuniceras mellan både religiösa och icke-religiösa människor. Det reduktionistiska 

synsättet beskriver Gilhus och Mikaelsson därför på följande sätt:

En reduktionistisk förståelsehorisont innebär att religionen relateras till en icke-
religiös kontext som förklarar den. Religiösa seder och föreställningar är utifrån en 
sådan förståelsehorisont förklädda hänvisningar till något som inte är religion. Det 
innebär att religiösa fenomen som till exempel offer, gudstro och omskärelse ges 
icke-religiösa förklaringar. Inom den reduktionistiska horisonten förklaras sådana 
fenomen utifrån orsakssammanhang av sociologisk, psykologisk eller sociobiologisk 
karaktär.9   

                                                

7 Wulff (1993) s. 62 (min kursivering)
8 Sælid Gilhus och Mikaelsson (2003) s. 33
9 Sælid Gilhus och Mikaelsson (2003) s. 53 (min kursivering)
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Vilka synsätt finns då inom filosofin? Jag återvänder till min kursbok Förnuft och Religiös tro, 

som talar om stark rationalism, fideism och kritisk rationalism. Den starka rationalismen beskrivs 

så att tron eller trossystemet ska gå att bevisas, med vetenskapens metoder, för att förklaras vara 

sant. Här citerar de WK Clifford (1845-1879) vars uttalande har blivit allmänt känt som grund för 

att visa på att det inte finns något religiöst trossystem som kan sägas ha ett sanningsvärde: 

Om en tro antagits på otillräckliga grunder, så är glädjen stulen … Den är syndig 
emedan den är stulen med ringaktning för vår plikt mot mänskligheten. Den plikten 
består i att vi aktar oss för en sådan tro som för en pestsjukdom, som inom kort kan 
angripa hela vår kropp och sedan utbreda sig över hela staden … Det är alltid, 
överallt och för alla och en var orätt att tro på någonting på otillräckliga grunder.10

Författarna ifrågasätter om denna starka rationalism är rätt sätt att närma sig frågor om tro och 

vetande. Här anser de själva att kravet är för högt ställt. De menar att det inte finns några 

övertygande argument som gäller någon världsbild, inte ens den naturvetenskapliga världsbilden 

är ett system som har fått en absolut heltäckande förklaring. Ett annat problem är att denna starka 

rationalism, som Clifford har formulerat, utgår ifrån kravet att den förnuftiga, religiösa 

människan ska överge sin ståndpunkt om hon inte har de bevis som krävs. Författarna menar att 

detta krav kanske inte är önskvärt ur religionens perspektiv, då dessa bygger på föreställningen 

om ett ”överskridande”, som ett viktigt element i religiös tro. 

Fideismen betyder å sin sida att religiösa trossystem inte kan underkastas rationell bedömning. 

Här visar författarna att en fideist menar att för en religiöst troende så finns de mest 

grundläggande antagandena inom det religiösa trossystemet självt. Tron är alltså för denna 

människa ett absolut grundläggande antagande som helt enkelt inte ska utsättas för krav på bevis. 

Författarna visar på Søren Kierkegaard (1813-1855) som brukar kallas existentialismens fader. 

Kierkegaard säger:

Utan risk ingen tro. Tron är just motsägelsen mellan innerlighetens oändliga lidelse 

och den objektiva ovissheten. Kan jag objektivt fatta Gud, så tror jag icke, men just 

därför att jag icke kan det, så måste jag tro; och vill jag bevara mig i tron, måste jag 

                                                

10 Peterson m.fl. (1997) s. 48 - här har jag valt att inte följa denna översättning på grund av otydlighet - utan 
översättningen är gjort utifrån Bråkenhielm och Fagerström (2007) s. 214
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ständigt ge akt på att jag håller fast vid den objektiva ovissheten, att jag i den 

objektiva ovissheten är ”på de 70000 famnarnas djup” och likväl tror.11

Författarna menar att religiösa människor finner Kierkegaards uppfattning tilltalande. Hellre 

väljer de engagemang och risktaganden är det ”kallhamrade” logiska synsätt som rationalismen 

erbjuder. Själva ser de att risken kan bli överhängande att vilken tro som helt kan bli rättfärdigad 

på detta sätt. Måste inte en förnuftig person låta sitt trossystem underkastas prövning? Men på 

detta säger författarna att fideisten ger ett bestämt nej.

Det tredje synsättet i frågan om tro och vetande är den kritiska rationalismen. Författarnas egen 

ståndpunkt innebär att de själva i motsats till fideisterna anser att det måste vara möjligt att 

rationellt kritisera och bedöma religiösa trossystem. Men i motsats till de starka rationalisterna 

anser de att de inte kan söka efter några avgörande bevis som kan säga att ett trossystem är sant 

och rätt. En skillnad mellan den starka rationalismen och den kritiska rationalismen är att denna 

senare är ”kritisk” till förnuftet. Författarna påminner om att det är viktigt att den som ska 

bedöma ett trossystem verkligen har förstått vad det hela handlar om. Där efter gäller det att ge 

skäl för och emot att acceptera trossystemet. Men olikt den starka rationalismen behöver beviset 

inte vara universellt övertygande, det vill säga att alla förnuftiga människor ska kunna acceptera 

skälen som godtagbara, utan dessa bevis borde enligt författarna ses som ”person- relativt”. Detta 

betyder att tron kan bevisas som trovärdig och övertygande, samtidigt som det för en annan inte 

kan utgöra något bevis för trovärdighet. 

Modéen visar på att metodologiska ställningstagandena inom filosofi och religionsfilosofin kan 

leda till reduktionistiska tendenser. Reduktionismen inom filosofi består av två olika inriktningar. 

Den ena är en beskrivande reduktionism, även kallad ontologisk reduktionism som avser att 

beskriva, till exempel tillvarons egentliga natur, men bara tar fasta på några få grunddrag, och 

menar detta vara den enda korrekta verklighetsbeskrivningen, en allomfattande världsförklaring. 

Den andra är en förklarande reduktionism, eller en metodologisk reduktionism, som handlar om 

att försöka ge en detaljerad förklaring av fenomenet religion genom att dels upprätthålla en 
                                                

11 Peterson m.fl. (1997) s. 52
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teoretisk medvetenhet och dels genom att kritiskt reflektera över de filosofiska teoriernas 

möjligheter och begränsningar. Metodiskt reduceras hela den komplexa verkligheten till några 

specifika drag som man närmare försöker förklara. Men även om den reduktionistiska 

förklaringen, eller analysen, är vetenskapligt tillfredställande är det inte självklart att de aktiva 

utövarna av (religionen) tron känner igen sig och godkänner slutsatserna, de kanske finner att 

helheten gått förlorad. Andra inom religionsvetenskapen som anser att religionen har 

karaktäristiska egenskaper, som exempelvis religiösa upplevelser vilka är absoluta kan ställa sig 

tveksamma även till ett reduktionistiskt metodologiskt förhållningssätt. 

4. Tro och vetande

I detta kapitel ska jag redogöra för de religionsfilosofiska förklaringar de utvalda filosoferna ger 

på frågan om trons kunskapsteoretiska sanning. Frågan gäller på vilket sätt de tre tillämpar

reduktionism eller icke-reduktionism i sitt förhållningssätt till kristendomen. Religionsfilosofiska 

frågeställningar, antaganden och påståenden om trosföreställningar är av olika slag. Det handlar 

om frågor om de religiösa utsagornas mening och vilken funktion de har, om religiösa påståenden 

kan vara sanna och om det vetenskapliga tänkandet står i konflikt med religiös tro. Den yttersta 

frågan syns mig vara om det verkligen kan vara rationellt att ha en religiös tro. 

4.1 Ingemar Hedenius

Jag börjar med Ingemar Hedenius, och låter Nordin ge en första beskrivning: 

Hemmet hade varit varmt religiöst och Ingemar hade under sin uppväxt vantrivts 
intill kvävning. Kristendomen hade han dock till en början tagit till sig. När han kom 
till Uppsala vid slutet av 20-talet var det för att läsa teologi. Där kom han emellertid i 
kontakt med Axel Hägerströms filosofi, så småningom också med Bertrand Russells. 
Kristendomen föll av honom och ersattes av en ursinnig motvilja. … kristendomen 
var vår kulturs värsta skamfläck.12

Kontakten med inte bara Bertrand Russell utan även med George Edward Moore, innebär att han 

slöt sig till den analytiska filosofin, som vid denna tid uppstått inom det anglosaxiska området. 

                                                

12 Nordin i Svenska Dagbladet 2002 09 15
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Av Filosofi lexikonet (1995) framgår att filosofin då bör utgöras av logisk analys grundad på den 

formella logiken och den naturvetenskapliga verklighetsuppfattningen. Dessutom har den 

analytiska filosofin en empiristisk grundinställning och en grundidé om en skeptisk eller klart 

avog inställning till metafysiken. Detta inflytande kommer tydligt fram i Hedenius syn på 

religionen. Nordin skriver vidare om vad han kallar Hedenius fälttåg mot kristendomen:

Hedenius iver att dra i härnad mot denna hydra/kristendomen/gynnades av en annan 
omständighet. År 1946 blev hans vän, statsvetarprofessorn Herbert Tingsten, oväntat 
chefredaktör för landets största morgontidning, Dagens Nyheter. Hedenius inbjöds att 
skriva där och öppnade genom en serie artiklar sin kamp mot kyrka och kristendom, 
påhejad av Tingsten. Artiklarna samlades 1949 till boken ”Tro och vetande” och 
därmed flammade debatten intensivare än någonsin. Ett par år senare, 1951, samlade 
Hedenius sina svar till kritikerna i en ny bok, ”Att välja livsåskådning”.13

Som vi förstår var Hedenius mer än kritisk till kristendomens anspråk på att vara rationell, något 

förnuftigt. De anspråk kristendomen gör på att fungera som en legitim verklighetstolkning med 

sanningsanspråk är enligt Hedenius helt enkelt inte förenligt med ett förnuftigt och vetenskapligt 

tänkande. Hedenius menar att den klassiska teistiska kristna tron på flera sätt kommer i konflikt 

med vad han kallar ”den intellektuella moralens maxim”, som innebär att man inte bör ”tro på 

något som man inte har goda skäl att hålla för sant”. Denna intellektuella morals maxim utesluter 

enligt Hedenius en traditionell kristen tro. Därför blir det ett val för varje enskild människa att 

välja mellan antingen kristendomen eller förnuftet. Vi står enligt Hedenius inför ett val: 

Vi står inför valet att antingen förkasta den kristna tron i alla dess former eller just i 
den viktigaste livsåskådningsfrågan vända oss bort från förnuftet, det enda instrument 
vi har för att få hållfast klarhet om verkligheten och vår situation i den.14

Till den intellektuella moralens maxim ställer Hedenius upp tre postulat, det 

religionspsykologiska postulatet, det språkteoretiska postulatet och det logiska postulatet, för att 

visa att den kristna tron och dess fenomen inte är intellektuellt försvarbart. I det 

religionspsykologiska postulatet menar Hedenius bland annat att den religiösa tron till väsentlig 

del innehåller utsagor om vissa föreställningar och antaganden som vetenskapen inte kan 

bestyrka. Kristendomen innehåller alltså satser som hålls för sanna, på samma kunskapsteoretiska 

                                                

13 Nordin i Svenska Dagbladet 2002 09 15
14 Hedenius (1949) s. 131
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grunder som vi uttalar oss om iakttagbara förhållanden. De krav Hedenius ställer innebär att om 

vi säger ”det finns en Gud” så ska vi då enligt detta postulat kunna bevisa detta på samma sätt 

som om vi hade sagt att ”det finns en apelsin i skåpet”. Vidare menar Hedenius att religiös 

fromhet inte är unikt för religionen, människan behöver inte vara religiös för att vara from, det 

finns där utan religion. ”Sådan fromhet övergår i rent lyriska stämningar, som i och för sig kan 

finnas oberoende av varje religiös tro”.15 I fromhetsbegreppet räknar Hedenius in sådana psykiska 

faktorer vilka finns inom känslo- och viljelivet, som förtröstan, hopp, glädje och oro. Dessa 

psykiska faktorer är då inte speciellt förunnat det religiösa området. De kan studeras utifrån den 

vetenskapliga psykologin, utan inblandning av religionen. 

Det språkteoretiska postulatet innebär att en religion måste vara meddelbar, det ska vara möjligt 

för en icke troende att förstå de religiösa utsagorna även om hon inte accepterar dem. Till 

exempel finns det religiösa människor som anser att påståenden såsom, ”det finns en Gud och 

Gud är barmhärtig” inte kan förklaras till sin innebörd för en icke troende människa. Om den 

religiösa människan har rätt skulle de religiösa föreställningarna vara omöjliga att diskutera, 

vilket då blir ett bevis för att dessa satser är felaktiga. Vad Hedenius menar är att till exempel en 

intellektuell ateist eller muslim ska kunna begripa meningen i den kristna tron lika väl som den 

kristna troende människan. Ingenting i det mänskliga själslivet är för honom omöjligt att 

beskrivas och förklaras. 

Med det logiska postulatet menar Hedenius att två sanningar aldrig kan motsäga varandra. Men i 

och med att kristendomen begär att vi ska tro på en lära utan att ge något godtagbart skäl för att 

trosföreställningarna är sanna, så förnekar den kristna tron vetenskapen på en mängd punkter. 

Dessutom, menar Hedenius, så visar människor som tolkar bibeln bokstavligt att listan på 

uppenbara motsägelser i vad människan dagligen håller för sant kan göras hur lång som helst. 

Men Hedenius kom att anse att inte bara religionerna, utan även profana livsåskådningar är 

ohållbara och oförenliga med modern vetenskap. Dessa trossatser, likt de kristna, är för generella 

för att de skulle vara möjligt att styrka dem. Att Hedenius kritiserar alla slags livsåskådningar, 

                                                

15 Hedenius (1949) s. 65
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ideologier och helhetssyner, och anser att de är falska, beror på att de enligt hans mening står i 

strid med vetenskapen och därför är farliga.

Att tro på kristendomen eller en personlig gud kan inte förlikas med den intellektuella 
moralens maxim som jag har försökt att klargöra i Tro och vetande. Så vitt jag förstår 
måste samma dom gälla alla mig bekanta livsåskådningar, som konkurrerar med 
kristendomen så att säga på dess egen mark. De andrastora religionerna på vårt klot 
torde träffas av liknande invändningar som kristendomen. Och hur är det med de s.k. 
profana livsåskådningarna? Finns det några förnuftiga skäl att hålla någon av dem för 
sann? Knappast. Deras trossatser om livet ar genomgående för generella för att det ska 
vara möjligt att verifiera dem. Och försöket att konstruera en hållbar livsåskådning för 
egen del torde stranda på samma svårigheter, som för mig fäller de redan förefintliga: 
det ligger i livsåskådningens natur att säga mer än vad vetenskapliga eftertanken kan 
styrka, åtminstone för närvarande. Någon gång i framtiden blir kanske en livsåskådning 
möjlig. Att sådant som kristendomen eller muhammedanismen någonsin skulle kunna 
förlikas med förnuftet, torde å andra sidan vara uteslutet.16

Hedenius anser att alla religioner och livsåskådningar ger sig ut för att vara stora helhetssyner. De 

gör inte bara anspråk på att förklara mänsklighetens alla väsentliga mål utan också att styra den 

enskildes etiska ställningstagande och utesluta all klok diskussion av de konkreta mänskliga 

problem, vilkas lösning dock bör vara grunden för alla förnuftiga ställningstagande i moral och 

politik. Hedenius menar att helhetssynens funktion är att få människor att blunda för det 

mänskliga livets sanningar, för nöden, lidandet och de otaliga offer som religionerna med dess 

anspråk på att vara helhetssyner kräver för sin framgång.

Att denna tillvaro inte har vare sig mål eller mening, att den på det hela taget regeras 
av naturkrafter, som inte frågar efter mänsklig lycka …, att vi människor sålunda är 
överlämnade åt oss själva … det är detta, som den som dock inte vill överge den 
intellektuella moralens maxim, till sist måste försona sig med.17

Sammanfattningsvis kan jag säga att hela Hedenius resonemang går ut på att visa att 

kristendomen är en förståndsmässigt underlägsen teori om verkligheten. Detta därför att den 

enligt honom inte kan rättfärdigas med hjälp av några hållbara skäl och dels därför att den strider 

mot vad han anser vara grundläggande vetenskapliga sanningar. Vad Hedenius gör är att han inte 

funderar över religionens roll och funktion i det meningssammanhang där den hör hemma, vilket 

                                                

16 Hedenius (1951) s. 77
17 Hedenius (1949) s. 40
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Thalén i sin avhandling Den profana kulturens Gud (1994) finner avgörande i diskussionen om 

tro och vetande:

De intellektuella svårigheter … som … religionsfilosofin tillskrivit religionen, är just ett 
resultat av att man betraktar det intellektuella innehållet i tron som en samling isolerbara 
hypoteser … Idén att det skulle finnas ett behov av filosofiskt rättfärdigande/av tron/har 
… sin rot i … att det är fråga om en tro som lyfts ur det konkreta sammanhang, där den 
har sin mening.18

På vilken kunskapsteoretisk och ontologisk grund avvisar Ingemar Hedenius den kristna tron? 

Jag har redan nämnt att Hedenius kunskapsteoretiska grund är empirismen. Centrala antaganden i 

denna kunskapsteori är att kunskapen om verkligheten vilar på sinneserfarenhet. Vidare kan jag 

med hjälp av Nordin (1983) säga att Hedenius står för en kunskapsteoretisk realism, som innebär 

att den yttre materiella verkligheten existerar oberoende av det mänskliga medvetandet. På denna 

kunskapsteoretiska grund utvecklar Hedenius sin kritik av den kristna tron med den logiskt 

analytiska tänkande filosofin som metod. Hedenius visar att den logiska analysen inte är en 

analys av språket eller av våra föreställningar, utan en analys av verkligheten, och att det endast 

är vetenskapens verklighetsuppfattning som gäller. Vad det gäller begreppet kunskap säger 

Hedenius, i sin Filosofin i ett föränderligt samhälle (1977), att begreppet kunskap kan delas i tre 

olika beståndsdelar. Dessa beståndsdelar är sanning, fullkomlig övertygelse och rationella skäl. 

Enligt Nordin (1983) är Hedenius ontologiska inställning oklar. Men den kunskapsteoretiska 

bakgrunden och inställningen till metafysiken, gör att Nordin bedömer att han står för en slags 

materialistisk verklighetsteori, där det enda verkliga är det som ingår i det rums och 

tidssammanhang som utgör sinnesvärlden. Nordin finner att Hedenius verklighetsteori är starkt 

antimetafysisk, den vänder sig mot alla spekulationer om att verkligheten som sådan kan 

likställas med en särskild påstådd del, som exempelvis varat eller Gud, av det uppfattade 

objektiva totalsammanhanget. Det verkliga är enligt Hedenius själv (1949) endast det som är 

motsägelsefritt och som också är föremål för verklig ”bestämdhet”. Det ”obestämda” och 

självmotsägande är det overkliga. 

                                                

18 Thalén (1994) s.132f
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4.2 Anders Nygren         

Anders Nygren hörde enligt Alexander Radler (1995) till en grupp internationellt erkända 

forskare som arbetade med att grunda den kristna dogmatiken på en vetenskaplig grund. Nygren 

bygger den på filosofins grund. Innan jag redogör för hur han kunskapsteoretiskt går till väga ska 

jag återvända till Nordin i Svenska Dagbladet: 

Men Hedenius angrep inte bara kristendomen. /…/ Han angrep den svenska teologin 
som han inte ansåg värd namnet vetenskap eller ha någon hemortsrätt vid 
universiteten. Ett antal namngivna prelater och teologer fick sina skrifter skärskådade 
med knivskarp analys och skoningslöst hån. Inte minst gällde detta om den så kallade 
lundateologin med företrädare som Nygren, /…/ internationellt kända och uppburna 
teologiska forskare. Dessa hade försökt hävda att någon konflikt mellan tro och 
vetande aldrig kan uppstå eftersom kristendomen inte innebär försanthållande av 
något. Den kristna tron skulle ha sin plats inom en helt annan sfär än det teoretiska 
vetandet så att en vetenskaplig sanning aldrig kan motsäga en trossats. Hedenius 
ägnade ett par bastanta kapitel i ”Tro och vetande” åt att göra narr av denna 
uppfattning.19

Nygrens tänkande är grundat i Kant och den nykantianska traditionen. Till detta kommer att han 

då också, enligt Månsson i Vetenskap, evighet och religion (1966), visar drag av den logiska 

positivismen. När det gäller kraven på vetenskapliga metoder anknöt Nygren till den empiriska 

traditionen. Den logiska positivismen, likt nykantianismen, hade en stark motvilja mot 

metafysiska inslag i vetenskapen, och så även Nygren, då den strikta gränsen mellan vetenskap 

och icke-vetenskap var oerhört väsentlig för honom. Att dessa empiriska vetenskaper helt ville 

avfärda religionen som enbart metafysik, något som inte hade med vetenskapen att göra var ett 

problem för Nygren. Månson visar att för Nygren kom gränsen mellan vetenskap och icke-

vetenskap att sammanfalla med gränsen mellan immanent och transcendent. Detta stämmer väl 

med Radler (1995) som säger att Nygrens teologi är antimetafysisk, och då avvisande till allt tal 

om en översinnlig verklighet. Detta syns också stämma väl in med det han säger i sin avhandling 

Religiöst a priori (1921):

Det har visat sig, att religionsfilosofin i och för det kritiska prövandet av religionens 
objektiva giltighet ej kan söka sin måttstock i något transcendent, alldenstund en 
transcendent verklighet ej är omedelbart given, och all den stund den ej har själva 
trosobjektet i sin ägo såsom ”ting i sig”, … .20

                                                

19 Nordin i Svenska Dagbladet 2002 09 15 (min kursivering)
20 Nygren (1921) s. 8
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Nygren menar, i enlighet med Kant, att det mänskliga sanningssökandet och den mänskliga 

kunskapen har en gräns som inte kan överskridas med några som helst vetenskapliga metoder. 

Nygren sökte därför formulera en kunskapsteori som kunde förklara det enhetliga grundläggande 

mönster som finns i vår förmåga till kunskap, inklusive den religiösa. I Det 

religionsvetenskapliga problemet (1921) syns tydligt att det rent kunskapsteoretiskt blir viktigt att 

i detta sökande skilja strikt mellan det immanenta och det transcendenta planet. Det immanenta 

planet finns i vårt medvetande, där vår erfarenhets- och föreställningsvärld blir till och som då 

också är tillgängligt för verklig kunskap. Det transcendenta planet finns å andra sidan utanför vårt 

medvetande, vilket gör det ouppnåeligt för verklig kunskap. Eftersom detta gäller all kunskap kan 

Nygren ställa krav på både den religiösa erfarenhetens objektivitet och på att det då måste finnas 

möjlighet till objektiv argumentation. I Religiöst a priori framhåller Nygren:

Religionen framträder nämligen med anspråk på att vara mer än subjektiv verklighet, 
den fordrar att bli uppfattad som objektiv erfarenhet. Här har religionsfilosofin att 
sätta in med sin fråga om grunden för detta giltighetsanspråk.21

Hur och var finner då Nygren grunden för religionens giltighetsanspråk? I Religiöst apriori visar 

han att vi måste finna religionens apriori för att detta anspråk ska har ett berättigande. Vidare att

det begreppet ”det religiösa apriori” är ett filosofiskt och inte ett religiöst begrepp. Dessutom 

betonar han att begreppet för att vara användbart ska hålla måttet rent vetenskapligt, och tillika 

kunna göra religionens egenart rättvisa. Vi ser också att Nygren håller isär form och innehåll och 

använder begreppet apriori med avseende på religionens form då det inte handlar om att avgöra 

giltigheten i enskilda upplevelser, utan om att bestämma de allmänna förutsättningarna och 

giltigheten för religiösa upplevelser som sådana. Efter att Nygren undersökt en mångfald av 

uppfattningar om aprioribegreppet använt på religionen kan han anse att det är det 

transcendentala apriori som ensamt kan gör religionen rättvisa, då det endast frågar efter vad som 

ger den religiösa erfarenheten dess giltighet och nödvändighet. Här påminner han om att vi inte 

får fatta begreppet transcendentalt så att vi blandar samman det med det transcendenta. 

                                                

21 Nygren (1921) s. 6f
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På vilken kunskapsteoretisk grund försvarar Nygren den kristna tron? Även om Kant aldrig fann 

någon anledning till att anta ett specifikt religiöst apriori strävar Nygren på grund av den religiösa 

erfarenhetens egenart efter att formulera en kunskapsteori och därigenom finna ett a priori också 

för den religiösa erfarenheten. Nygren påminner om att det finns olika erfarenhetsområden, eller 

meningsområden, i vår tillvaro. Till estetiken som svarar mot det sköna, vetenskapen mot det 

sanna, det goda mot etiken lägger han det eviga som svarar mot religionen: 

… det /är/ kantianskt och transcendentalt tänkt och uttryckt, när man talar om att 
det teoretiska /vetenskapliga/, etiska, estetiska och religiösa erfarenheten äga 
apriorisk giltighet, att religionen är en apriorisk erfarenhetsform, att den 
religiösa erfarenheten innesluter ett moment apriori.22  

Men giltigheten i det transcendentala apriori kan bara legitimeras genom den transcendentala 

deduktionen.23

Den transcendentala deduktionens uppgift är … att visa, att den föremålsliga 
erfarenheten ej skulle vara given oss, om icke vissa ”begrepp a priori” ägde giltighet. 
/…/ den transcendentala deduktionens idé … är en deduktion som visar vad som 
måste gälla för att överhuvud något skall gälla.24

Enkelt sagt betyder detta att vi måste betrakta Gud som ett axiom. Gud måste, som ”tinget i sig” 

antas som sann så vitt att vi i vårt medvetande kan ha en erfarenhet av Gud. Men här görs inga 

uttalanden om sanningen i sig, att vi skulle kunna ha kunskap om något motsvarande ”ting i sig”. 

Nygren som ju accepterat Kants gränser påminner om att vi naturligtvis inte kan finna något 

religiöst apriori i Kants kunskapsteori, som skulle kunna säkerställa erfarenheten av Gud som en 

giltig erfarenhet. Som jag visat lade Kant, trogen upplysningstiden, religionen under etiken som 

stöd för sitt kategoriska imperativ. Religionen blev som Nygren uttrycker det, ”en egendomlig 

modifikation av det etiska”. En annan av orsakerna till detta var att Kant enligt Nygren hade en 

                                                

22 Nygren (1921) s. 200 (min kursivering) Se även Nygren, Är evighetskategorin en religiös kategori?(1922)
23 I Filosofilexikonet. Filosofer och filosofiska begrepp (1995) s. 553 definieras, genom ett citat ur Kans bok Kritik 
av det rena förnuftet betydelsen i den transcendentala deduktionen: ”Men bland de många slag av begrepp som utgör 
den mänskliga kunskapens mycket brokiga väv, finns också några som är bestämda till en ren a priori användning 
(helt oberoende av erfarenheten) … det sätt varpå man förklarar hur begrepp a priori kan relatera till föremål, kallar 
jag för den transcendentala deduktionen och skiljer den från den empiriska deduktionen, som anger det sätt varpå 
man bildar ett begrepp genom erfarenhet och reflexion över denna. Den senare har därför inte med berättigande att 
göra, men däremot med de faktiska omständigheter som ligger till grund för kännedomen/kunskapen/.”  
24 Nygren 1921 s. 207f. (Nygrens kursivering)
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begränsad förståelse för historia som en vetenskap, till vilken religion som historiskt fenomen 

hör. Kant förmådde därför inte sätta in religionen i erfarenhetens dimension. Omdömen inom 

matematik, naturvetenskap och fysik bestämde han som vi redan sett vara syntetisk a priori 

kunskap, det vill säga att den kommer före och är oberoende av den empiriska 

sinneserfarenheten. Och så vitt dessa vetenskaper förutsätter att vårt medvetande är utrustat med 

både de så kallade åskådningsformerna tid och rum, som en ren apriori intuition, och dessutom 

med olika begrepp eller tankekategorier, som till exempel orsak och verkan, så kan vi strukturera 

vår erfarenhet, förstå hur världen fungerar och fälla giltiga omdömen. Detta betyder att det är 

jaget självt som är garanten för giltigheten i erfarenheten. Men detta är ändå något mer än bara 

privata idéer. Vi måste kunna skilja mellan subjektiv och objektiv kunskap, och detta kan vi 

genom att just använda oss av allmängiltiga begrepp som kan beskriva en viss lagbundenhet som 

är oberoende av oss själva. Men oavsett allt detta så når vi aldrig fram till ”tinget i sig”, bara till 

hur ”tinget visar sig för oss”. Det enda vi nått är en transcendental, det vill säga syntetisk a priori 

kunskap om förutsättningarna för hur vi kan ha de erfarenheter vi har. 

Nygren har, som vi sett hämtat idén om den transcendentala deduktionen hos Kant. Hos 

Schleiermacher finner han en slutförd deduktion med avseende på religionen. Schleiermacher 

avgränsade som jag tidigare visade religionen från både metafysik och moral, och betonade 

självmedvetandet som lika med gudsmedvetandet. I deduktionen tar Schleiermacher 

utgångspunkten i självmedvetandet, vilket enligt Nygren gör att själva utgångspunkten blir 

transcendentalt säkerställd. Han visar även att det är känslan av absolut beroende som 

konstituerar självmedvetandet och därmed förståelsen av världen, och att denna beroendekänsla, 

identisk med en relation till Gud karaktäriserar religionen. Nygren finner att Schleiermacher 

slutfört den transcendentala deduktionen. Men denna deduktion tänkt att tjäna som ett 

giltighetsbevis för religionen kan Nygren ändå inte betrakta som slutgiltig. Det finns hos 

Schleiermacher en sammanblandning av det psykologiska och det transcendentala. Om beviset 

ligger i beroendekänslan, som ju är subjektiv, och detta beroende skulle falla bort så skulle inte 

självmedvetandet ha det innehåll som Schleiermacher bygger på. Precis som Kant menade att vår 

kunskap motsvarar den objektiva verkligheten, ”som den visar sig för oss”, så vill Nygren påvisa, 

utan att blanda in de psykologiska faktorerna, att detta också gäller religiös kunskap. Även denna 

ska återspegla en objektiv verklighet. Men här gäller det, som han säger, att komma ihåg att det 
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är omöjligt för den transcendentala metoden att gå utöver medvetandets immanenta plan. Nygren 

säger i kritik mot Schleiermachers betoning av beroendet som subjektiv känsla: 

Den transcendentala deduktionen har således icke att förebringa något giltighetsbevis 
för den religiösa erfarenheten i hela dess utsträckning eller för enskilda religiösa 
trosföreställningar, utan den har att inrikta sig på giltighetsmomentet i den religiösa 
erfarenheten såsom sådan. Den har att fråga efter den religiösa grundkategorin eller det 
religiösa grundvärdet.25 … 

Nygren finner att det är betydligt svårare att genomföra denna deduktion på det religiösa området 

jämfört med till exempel etikens område. Grunden till detta ligger i att vetenskap, etik och estetik 

hör till kulturen, medan religionen hör till en annan form av erfarenhet. Och här vill Nygren 

också mena att religionen kan sägas vara den yttersta grunden för att något ska kunna sägas vara 

sant, skönt eller gott: 

Ty religionen gör just anspråk på att höja det mänskliga livet utöver den givna sinnliga, 
ändliga sfären. Den gör – för att uttrycka det på religionens eget sätt – anspråk på att höja 
över timlighetens till det evigas sfär. … Evighetskategorin är religionens 
transcendentala grundkategori. Det är den aprioriska grundform, vari all religiös 
erfarenhet existerar.26

I Det religiösa apriori påminner Nygren om att denna utredning om den religiösa erfarenhetens 

giltighet inte har med trons grund att göra. I frågan om trossvissheten och trons grund måste trons 

innehåll lyftas fram. Vad han nu har gjort är en analys som vill visa på vad det är som 

vetenskapligt berättigar till att betrakta religionen som en nödvändig och allmängiltig uppfattning 

av världen. 

Men Nygren analyserade också religionens subjektivt betingade karaktär utifrån en vetenskaplig 

grund. I Filosofi och motivforskning (1940) beskriver han tre möjliga sätt att tolka den religiösa 

erfarenhetens subjektiva sida. För det första kan vi tillskriva erfarenhetens subjektiva sida 

innebörden att religionen enbart framträder som upplevelse hos människan. Men denna 

upplevelse är enligt Nygren inget unikt för religionen, den gäller all slags erfarenhet, teoretisk, 

                                                

25 Nygren (1921) s. 233 (min kursivering)
26 Nygren (1921) s. 239
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etisk, estetisk och religiöst. För det andra kan religionens subjektivitet bli tillgänglig för 

psykologin att vetenskapligt undersöka hur religionen som företeelse påverkar olika psykiska 

processer. Det tredje sättet att tolka religionens subjektiva sida är att säga att religionen endast 

kan bestå i förhållande till ett värderande subjekt. Kristendomen som den religiösa grunden 

formar då enligt Nygren våra upplevelser och den erfarenhet vi får genom den kristna tron. 

Månson (1966) har funnit att Nygrens förhållande till metafysiken var mycket kluvet. Nygren 

uttrycker det så i Den metafysiska filosofins betydelse för religionsvetenskapen (1918) att 

”metafysiken må sålunda välja vilken metod som helst, deduktiv eller induktiv - vill den uppträda 

med anspråk på någon slags vetenskaplig giltighet, kommer den likväl till korta”.27 Metafysikens 

anspråk på att använda vetenskapliga metoder och ge en förespegling av att med hjälp av dessa 

presentera vetenskapliga resultat gjorde, enligt Nygren, metafysiken till en ren illusion. Men 

Månsson menar att Nygren samtidigt kunde anse att om metafysiken inte hade några 

vetenskapliga ambitioner kunde det komma något gott ur den. Enligt Nygren kan metafysiken 

stimulera det mänskliga tänkandet, den blir ett hjälpmedel att forma och ordna tankarna i mötet 

med verkligheten, och på så sätt hjälpa människan att nå fram till ett existentiellt hållningssätt 

mot denna verklighet. 

Nygren finner alltså en viss mening i metafysiken. Men då utanför det vetenskapliga 

sammanhanget, eftersom Nygren i Kants anda är fullt medveten om omöjligheten att tränga 

igenom verkligheten och finna en total förklaring av allt. Men att människor strävar bortom 

denna gräns i sitt undrande kring det de inte vet någonting om gav metafysiken en uppgift. Men 

för Nygren ligger inte metafysikens betydelse i att den avslöjar något om verkligheten utanför 

människan själv. Dess betydelse anser han i stället ligga i att den avslöjar något om människans 

egen natur och väsen, något om hennes sätt att förhålla sig till verkligheten. Enligt Nygren 

skänker metafysiken oss en grundstämning som formar vår världsbild. Denna världsbild eller 

erfarenhetsbild av tillvaron grundar sig i en subjektiv erfarenhet som grunden till att vi kan 

uppfatta världen objektivt. 

                                                

27 Nygren (1918) s. 140   
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Nygren ger, enligt Månsson, metafysik betydelsen ”spekulation i det ovetbara”, och ontologi 

betydelsen ”analys av grundläggande begreppsschema”. Varandet som sådant delar Nygren in i 

två olika problemområden. Det första berör vad vi menar då vi påstår att något är eller existerar. 

Nygren menar att innebörden i ordet är blir en språkvetenskaplig uppgift att lösa, eftersom den 

faller inom ramen för semantik och lingvistisk. Här blir ontologin analys av ett grundläggande 

begrepp. Det andra problemområdet berör sökandet efter varandet i sig, den sanna verkligheten 

och tillvarons innersta väsen. Detta sökande blir, enligt Nygren, ren metafysik, det vill säga en 

ren spekulation om det ovetbara. Detta blir i sig själv ett ontologiskt försvar av den kristna tron. 

För Nygren menar att metafysiken är en icke-vetenskap, i med att den söker finna veklighetens 

yttersta natur som är ouppnåeligt enligt Kants gränssättning. Det gör att Nygren kan vända sig till 

den del av metafysiken som håller sig inom de gränser vi som människor kan nå. Den analytiska 

ontologin som har till uppgift att analysera begrepp och att via en transcendental deduktion 

härleda de principer, som är förutsättningar för ”all kunskap och giltighet överhuvud”.28 Den 

analytiska ontologins metod gör att Nygren vetenskapligt kan beskriva religionen som en 

nödvändig och allmängiltig uppfattning av världen och samtidigt försvara trons giltighet, och 

därmed indirekt den religiösa människans upplevelse av tro och dess sanning.

Nordin visar på två drag som sätter Nygrens avgörande diskussion om tro och vetande i relation 

till uppsalafilosofin, som för det första har den logiska positivismen som sin vetenskapsteori och 

som för det andra är Ingemar Hedenius filosofiska hemvist. Nordin skriver:

Det är dels kritiken mot metafysik, subjektivism och idealism och dels idén om 
religionens ateoretiska karaktär som kan sättas i samband med uppsalafilosofiska 
tankar. Nygren attraherades av uppsalafilosofins strävan efter en ren vetenskaplig 
teologi utan metafysik och idealism. Men även visar sig påverkan av 
Uppsalafilosofin och dess grundare Axel Hägerström (1868-1939) när Nygren för 
religionen till en ateoretisk sfär i Hägerströms anda, där den tillerkänns sin egenart 
och därför undviker kollision med vetandet. 29

Nygrens grundläggande uppfattning att religionen är en autonom erfarenhetssfär, som följd av sin 

a teoretiska karaktär omöjligt kan komma i konflikt med den profana vetenskapen, är alltså 

påverkad av Uppsalafilosofin. Men där slutar också likheten. 

                                                

28 Nygren (1940) s.17
29 Nordin (1983) s. 130-132
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4.3 Georg Gustaf Rosenqvist   

Georg Gustaf Rosenqvist var verksam som religionsfilosof under den tid när den finländska 

teologin genomgick samma diskussioner och krav på förändring i det religiösa tänkandet, som 

också gällde de svenska förhållandena. Eftersom jag inte funnit någon motsvarighet till Hedenius 

i Finland, får jag här bara anta att detta skedde med eller utan en ”Hedenius”. Men vad jag kan 

veta är att dessa förändringar var komna genom upplysningens krav på att kunskapen skulle vila 

på en sann och säker grund. Dessutom kan jag, genom John Vikström i Religion och Kultur

(1966), en bok som varit en hjälp att lyfta fram Rosenqvists tankar och som jag här i första hand 

refererar till, säga att Rosenqvist vill försvara tron gentemot en tidsanda, eller som han säger en 

religionsfientlig kultur som ville förneka möjligheten till sann kunskap om det kristendomens 

innehåll. 

Vikström visar att Rosenqvist bestämmer religionsfilosofins uppgift vara att undersöka och 

fastställa religionens väsen och dessutom ska den försöka nå fram till ett svar på frågan om 

religionens sanning. Här kan vi förstå varför Vikström menar att han i sin religionsfilosofi utgår 

från samma grund som teologin och att han dessutom då kan betrakta människan i första hand 

som ett religiöst subjekt. 

Rosenqvist utgår i sitt sökande efter svaret på frågan om religionens väsen och sanning från tre 

självklara förutsättningar, som också kan förstås som medfödda idéer. Dessa kan vi 

sammanfattande kalla ett ”religiöst apriori”, något vi kan veta oberoende av erfarenheten. För det 

första rymmer detta det godas idé, Gud, som för det andra i sig sammanfattar verklighetens enhet, 

uttryckt i människans medvetande om vetenskap, det etiska, det estetiska och som det tredje det 

religiösa medvetandet, allt nedlagt i människans väsen. Detta visar att Rosenqvist inte har 

accepterat Kants gränser, utan att Rosenqvist går bortom Kant tillbaka till en kunskapsteoretisk 

realism, som antar en av oss oberoende existerande objektiv verklighet, och metafysik i Platons 

anda. Detta betyder att vi enligt Rosenqvist kan vi gå bortom det immanenta och ha tillgång till 

”tinget i sig”. Vikström finner ett religiöst a posteoriori i det att Rosenqvist inte heller accepterar 

ett särskiljande av det teoretiska och det praktiska förnuftet. Rosenqvist vill:
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… genombryta subjektssfären och nå ut till en subjekttranscendent verklighet … samt 
kräver epitetet teoretiskt för all kunskap som är vunnen genom en tänkande 
bearbetning av erfarenheten, också den sedligt- religiösa erfarenheten. Härigenom 
relativeras skillnaden mellan det teoretiska och det praktiska förnuftet, och 
Rosenqvist finner ett berättigande för teoretiska verklighetsomdömen på det praktiska 
förnuftets gebit. Med anknytning till Kants terminologi kunde man alltså säga, att 
Rosenqvist … kan beteckna de religiösa omdömen som syntetiska omdömen a 
posteriori, omdömen som på basen av erfarenheten utvidgar vår kunskap. /…/

Med ”teoretisk” menar han helt enkelt något som hör till tankens område i motsats 
till känslans och viljans. När då tanken äger en funktion också på de religiösa 
områden, kan de religiösa utsagorna betecknas som teoretiska. Denna uppfattning … 
motsvaras … av Rosenqvist syn på erfarenheten. Han gör ingen principiell skillnad 
mellan den religiösa erfarenheten och den sinnliga. I kunskapsavseende känner han 
alltså endast ett erfarenhetsområde, och när all erfarenhet bearbetas av samma ena 
tanke är den religiösa kunskapen och den så kallade teoretiska av principiellt samma 
art.30

Av detta förstår vi att Rosenqvist betonar kunskapsdimensionen i religionen. Religiösa utsagor 

förmedlar kunskap om verkligheten. Dessutom att Rosenqvist menar att den religiösa kunskapen 

och den vetenskapliga kunskapen är av samma grundläggande teoretiska karaktär, de är samma 

slags erfarenhetskunskap.31 Rosenqvist grundar sin övertygelse om kunskapens möjlighet på 

Descartes klassiska mönster. Gud är garant för att den mänskliga uppfattningen av tillvaron inte 

är en illusion. Detta visar sig i det följande citat:

Men allt mänskligt tänkande är måhända blott subjektiva spel av föreställningar, utan all 

objektiv sanning? Ja, mycket möjligt, i fall ingen avsikt med tillvaron finns, i fall icke en 

helig Gud för vissa ändamål givit oss existens. All vår tro på vårt vetandes sanning vilar 

ytterst på den övertygelsen att världen har mening och förnuft och väsentligen är bestämd 

till uppnåendet av ett sedligt gott.32

Förutom den kunskapsteoretiska realismen finns alltså en rationalistisk tendens i Rosenqvists 

teori om kunskapen, vilken visar sig just i tanken på förnuftets gudomlighet. Rosenqvist anser att 

förnuftet i sig självt äger förmåga att förstå uppenbarelsens mening, och kan därmed självt 

förvandla tron till kunskap. Rosenqvist menar att denna förmåga kommer sig av att kunskapen 

                                                

30 Vikström (1966) s. 150f
31 Wikström (1966) s. 152
32 Rosenqvist (1900) s. 34
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har olika beståndsdelar, vilket sammanhänger med de ursprungliga anlag eller medfödda idéer 

som han räknar med, och som sådana oberoende av den empiriska erfarenheten. 

Sammanfattningsvis kan vi se att utgångspunkten i Rosenqvist tänkande över den religiösa och 

den vetenskapliga kunskapens inbördes förhållande kan förstås som ett postulat. I Guds 

förhållande till världen (1900) säger han att vi äger en Gud, som står i levande växelverkan med 

världen. Vidare att vårt medvetande innehåller både ett tros- och ett, vad han kallar, 

världsmedvetande, det vill säga en på vetenskapen grundad medvetenhet om vår yttervärld. 

Rosenqvist menar att idén om Gud är omedelbart givet i dessa båda medvetande. Skillnaden är att 

i trosmedvetandet finns en visshet om Gud som alla tings yttersta grund, den som uppehåller och 

styr världen. Denna föreställning, att Gud styr och uppehåller världen, syns han beskriva som ett 

ofrånkomligt krav som utgår från trosmedvetandet. På motsvarande sätt utgår från 

världsmedvetandet också ett krav, grundat i dess innersta väsen. Detta krav är ställt av 

vetenskapen som kräver ett lagbundet sammanhang i allt det som är och sker. Rosenqvist tycks 

mena att det i vårt medvetande finns en given strävan, dels efter att begripa världen, att finna 

ordning och lagbundenhet, och dels efter att begripa att det är Gud som är denna ordning och 

lagbundenhet. Detta finner jag bekräftat då han säger: ”Mellan Gud i naturen och Gud i 

människohjärtat, mellan Guds uppenbarelse i naturen och uppenbarelse i historien kan ingen 

motsatts råda”.33 Vikström finner att Rosenqvist med detta vill mena att förhållandet mellan 

vetenskapen och den religiösa kunskapen, är att de båda får sitt innehåll av Guds uppenbarelse. 

Medan teologins forskningsobjekt är Guds uppenbarelse ned skriven i bibeln, så är forskningens 

objekt Guds verk, Guds gärningar i naturen. 

Rosenqvist anser vidare att den religiösa kunskapen och den vetenskapliga kunskapen, som två 

olika former, är av samma grundläggande teoretiska karaktär genom att de båda är en kunskap 

som kommer genom erfarenheten. Därför kan Rosenqvist också mena att den teologiska och den 

vetenskapliga kunskapen följer varandra parallellt i vår tolkning av världen. Här säger han att det 

som på vetenskapens språk heter ”naturligt kausalsammanhang” på religionens språk heter 

”gudomligt verkande och styrande” eller som han också kan också uttrycka det ”de former, i 

                                                

33 Rosenqvist (1900) s. 88    
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vilka världen verkar, äro den gudomliga verksamhetens former”.34 Rosenqvist uppfattning om de 

två kunskapsformernas karaktärslikhet möjliggörs av tanken på, vad han kallar, ”den allmänna 

värde bedömande anden” eller ”det blotta förnuftet”. Detta är det objektiva elementet i den 

mänskliga kunskapen. Rosenqvists uppfattning om de två kunskapsformernas förenlighet 

möjliggörs av tanken på att hela verkligheten genomsyras av Gud, som den värde bedömande 

”anden” eller ”det blotta förnuftet”. Verkligheten blir av ett andligt innehåll, trots den skillnad 

som råder i dess yttre materiella form. Samma liv och samma lagar som genomsyrar universum, 

genomsyrar människan. Detta innebär också att Rosenqvist i sitt sökande efter svaret på frågan 

om religionens väsen och religionens sanning inte gör någon åtskillnad på form och innehåll.

Det är långt ifrån enkelt att förstå det som Rosenqvist säger i Guds förhållande till världen. Men 

klart blir att svaret på religionens väsen får som Vikström säger sin metodiska utgångspunkt i 

”det religiösa medvetandet” som ett historiskt och psykologiskt fenomen, vilket visar att 

religionen är en universell livsform, en av de starkaste och verksammaste krafterna i människan. 

Religionshistoria och religionspsykologi har som vetenskaper visat att det primära i religionen 

inte är gudstrons uttryck i myter och begrepp, inte heller dess yttringar i riter och kulter. Trots 

hans betoning på kunskapsdimensionen i religionen så tar han fasta på dessa två vetenskaper och 

menar, i Från livsåskådningens område (1927) att det är ”erfarenhet, upplevelse och gripenhet” 

inför något utöver människan stående som är det primära. Här har vi enligt Rosenqvist att göra 

med ”en upptäckt” som får stor betydelse för religionsfilosofin, nämligen övertygelsen om det 

gudomliga som en objektiv verklighet är en psykologisk faktor i alla religiösa processer. 

Även om den psykologiska faktorn, eller upplevelsedimensionen, ”upplevelse och gripenhet” är 

det primära i religionen, så förminskas inte kunskapsdimensionen. Rosenqvist betonar att 

religionshistorien visar att varje religiös tro med inre nödvändighet måste formulera dogmer och 

trosläror. Det hör, menar Rosenqvist, till det religiösa medvetandets egen struktur att ge ett 

tankemässigt uttryck åt den religiösa erfarenheten och upplevelsen. Detta sammanhänger i sin tur 

med att det mänskliga själslivet, eller med andra ord vårt medvetande utgör en enhet av vetande, 

vilja och känsla. Religion är mer än den psykologiska förmågan till religiös upplevelse:  

                                                

34 Rosenqvist (1900) s. 90
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Är religionen blott en psykologisk produkt, är det religiösa förhållandet blott ett 
subjektivt förhållande… eller äger religionen en objektiv verklighet, så att den faktisk är, 
vad den religiösa anser den vara, nämligen en verklig översinnlig gemenskap mellan 
människan och den levande Guden.35

Den psykologiska grunden till att människan drivs till religionen är enligt Rosenqvist ett i 

människan nedlagt grundläggande religiöst behov. Ett bevis som han kan finna för att det 

förhåller sig så är att människan kan bortse från sina både materiella, fysiologiska och andra 

psykologiska behov och intressen och utsätta sig själv för försakelser och lidande. Här menar 

Rosenqvist att i den övertygande tron är Gud inte medel för något annat, utan det högsta målet 

självt. Människan äger i Gud själv livets högsta goda. När människan upplever att hennes yttersta 

grundbehov är tillfredställt kan hon bära lidande och försakelser. Ytterst är det alltså så, enligt 

Rosenqvist, att människans behov av religionen ligger så att säga i att hon är bestämd att vara en 

evighetsvarelse. Det religiösa behovet ligger i det eviga, i hennes gudomliga natur. 

Svaret på frågan om religionens väsen kan sammanfattas så att det innehåller en övertygelse om 

en transcendent verklighet åtkomlig för människans medvetande och som vi då kan ha kunskap 

om: 

Sålunda vittna religionshistoria och religionspsykologi, att i religionens värld en 
verklighet, högre och större än vår egen, är en fundamental förutsättning för 
religionen, ett för det religiösa medvetandet konstitutivt moment. Varje tydning av 
religionen, som ignorerar eller förnekar detta moment, kommer i strid med 
religionens eget av religionshistoria och religionspsykologi bestyrkta 
medvetande.36

Till det transcendenta, eller objektiva faktor, i religionens väsen kommer den subjektiva faktorn 

som är människans mottaglighet och bejakande av denna verklighet. Mötet mellan det ändliga 

som står över henne och de ändliga inom henne. Detta möte, eller relationen mellan det 

transcendenta och det immanenta utgör religionens väsen, som också Rosenqvist kan benämna ett 

evighetsliv.

                                                

35 Wikström (1966) s. 79 
36 Vikström (1966) s. 180
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Det är i detta faktum som utgångspunkt som religionsfilosofin har att ta sig an sanningsfrågan, 

som religionsvetenskapens viktigaste fråga. Men att bevisa religionens sanning är enligt 

Rosenqvist inte vetenskapligt möjligt. Den religiösa verklighetens existens kan inte bevisas med 

hänvisning till några instanser som ligger utanför den subjektiva religiösa erfarenheten.37 Med 

detta menar Rosenqvist att den översinnliga världen inte kan bevisas vara objektiv sann, lika litet 

som vi kan bevisa att vår sinnesvärld, eller det vi upplever av den ”verkliga världen” är objektivt 

verkligt. Rosenqvist menar här att även kunskap om vår sinnesvärld uteslutande vilar på den 

subjektiva erfarenheten:

… vissheten om den översinnliga världens verklighet /har/ subjektiets egen 
upplevelse och erfarenhet som grund. Religionens sanning är av personlig art.38

Rosenqvist menar här att det är i religionens eget väsen som sanningen ska sökas. Det är i 

religionen själv vi finner de två giltighetsgrunderna för de sanningsanspråk som kan göras. Den 

ena grunden är det religiösa medvetandes grundläggande karaktär av verklighetsmedvetande, och 

den andra grunden är den religiösa erfarenheten. I och med dessa grunder blir det tydligt att 

Rosenqvist lämnar avgörandet i frågan om kunskap och sanning till den religiösa människan 

själv, eller med andra ord till tron själv.

I frågan om relationen mellan tro och vetande kan Rosenqvist fastslå att trons sanning varken kan 

eller behöver bevisas av den religiösa människan på det sätt som naturvetenskapen kräver. 

Bevisbördan ligger snarare på den som ifrågasätter. De bör kunna ge en tillfredställande 

förklaring till varför människor tror, eller framlägga andra former av förklaringar som gör det 

omöjligt för en förnuftigt tänkande människa att tro på transcendent verklighet som religionens 

grund. Rosenqvist betonar att det inte finns någon vetenskaplig möjlighet att förneka den 

verklighet som religionen själv räknar med. Gör man detta, så visar man på, som Rosenqvist 

säger, ”ett trångt erfarenhetsbegrepp”. 

På vilken kunskapsteoretisk och ontologisk grund försvarar Rosenqvist den kristna tron? I 

Rosenqvist resonemang beträffande den religiösa kunskapens uppkomst är de ontologiska och de 
                                                

37 Wikström (1966) s. 183 
38 Vikström (1966) s. 184
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kunskapsteoretiska frågorna intimt förbundna. Detta kommer, enligt Vikström, tydligast till synes 

i det som Rosenqvist säger om Kristus och trons betydelse för den religiösa kunskapen. 

Rosenqvist talar här om att såväl den ontologiska ståndpunkten som den kunskapsteoretiska, är 

en ”ny kunskapsprincip” genom att i första hand vara en ”ny livsprincip”. Här talar alltså 

Rosenqvist om den kristna människan som genom tron, eller omvändelsen, får tillgång till Gud 

som en ny livsprincip. Det avgörande för möjligheten till kunskap sker alltså på ett ontologiskt-

metafysiskt plan. Därmed finner Vikström, som jag tidigare sagt, att en form av metafysisk 

rationalism ligger till grund för Rosenqvist lära om den religiösa kunskapen. Vikström som tagit 

del av Rosenqvists avhandlig, har som han säger fått en ”nyckel” till att förstå Rosenqvists 

kunskapsteori. Vi såg att han utgick från Platons realism och tanke om det godas idé som i sig 

innesluter allt annat. Det är denna idé, Gud, som i mötet mellan det transcendenta och det 

immanenta möjliggör erfarenhet och därmed sann kunskap. Genom att redan ha delaktighet i den 

transcendenta världen har människan inom sig ett sanningskriterium. Vikström menar att den 

religiösa erfarenheten endast blir en aktualisering av något på förhand givna. Vikström finner 

också en anknytning till empirismen genom att Rosenqvist också anknyter till Aristoteles. Med 

tanke på dessa influenser menar Vikström att vi i analysen av Rosenqvist särskilt bör 

uppmärksamma förbindandet av sanning och verklighet, vilket finns hos dessa två antikens 

filosofer, men också hos Rosenqvist: 

Att ta emot sanning, sann kunskap, innebär att subjektet upptar verkligheten i sig. I 
den kunskapsteoretiska tankegång som Rosenqvist utvecklat … har vi en direkt 
motsvarighet till detta. Att kunskapssubjektet upptar den gudomliga verkligheten i 
sig innebär att ta emot sanningen om det gudomliga. Detta förbindande av sanning 
och verklighet innebär att kunskapen förstås som en form av varande. Den 
ontologiska synpunkten är överordnad i förhållande till den kunskapsteoretiska. … 
Mot denna bakgrund kan man också förstå det slags sammanlänkande av ontologi 
och kunskapsteori som vi möter hos Rosenqvist. Att en livsprincip kan ses som en 
kunskapsprincip är ett uttryck för att kunskapen helt enkelt är en form av liv, av 
varande.39

                                                

39 Vikström (1966) s. 128
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5. Jämförande analys och slutsatser

På vilken kunskapsteoretisk och ontologisk grund avvisar Ingemar Hedenius den kristna tron? 

Hur visar sig hans reduktionism? Som vi sett var Hedenius en av dem som ansåg att giltigheten 

eller sanningen i religiös tro, religiösa upplevelser och erfarenhet går att förklaras utifrån 

förklaringsmodeller hämtade utanför religionens eget område och meningssammanhang. Vi såg 

inte bara Gilhus och Mikaelsson utan även Wulff framhålla att inom den reduktionistiska 

horisonten förklaras sådana fenomen utifrån orsakssammanhang av sociologisk, psykologisk 

eller sociobiologisk karaktär. 

I och genom det religionspsykologiska postulatet, menar Hedenius att olika former av 

upplevelser inte alls är unikt för tron och religionen. Likt vilka andra profana upplevelser som 

helst är det möjligt att förklara dessa religiösa upplevelser utifrån psykologiska orsaker. 

Hedenius starkt rationalistiska drag visar sig i detta religionspsykologiska postulat. Hedenius 

ifrågasätter den religiösa trons utsagor, föreställningar och antaganden, som av den troende 

människan hålls för sanna, men som vetenskapen inte kan bestyrka. Hedenius påvisar det 

orimliga i religionens krav på att tillskriva exempelvis religiösa upplevelser någon slags 

vetenskaplig rimlighet, än mindre sanningsanspråk. Hedenius synsätt är enligt min mening starkt 

reduktionistisk, då han menar att religiösa upplevelser kan enbart förklaras som psykologiska 

fenomen. Enligt min mening utelämnar Hedenius grundläggande trosantaganden som kristna 

människor gör av sina religiösa upplevelser och den tro som formar dessa upplevelser.

Hedenius reduktionistiska syn på, eller förståelse av religiös tro har sin ontologiska och 

kunskapsteoretiska grund i realismen och den verklighetsbaserade empiriska traditionen, som 

kräver att alla begrepp respektive alla lagar för det i naturen iakttagbara ska komma ur eller 

grundas på bevisbar erfarenhet. Detta innebär att Hedenius anser att filosofin bör utgöras av 

logisk analys av verkligheten, grundad på den formella logiken och den naturvetenskapliga 

verklighetsuppfattningen. Hedenius menar alltså, att om det skulle komma till konflikt mellan å 

ena sidan de sanningsanspråk som den empiriska vetenskapen hävdar och å andra sidan de 

sanningsanspråk som kristendomen hävdar, så måste vetenskapen ha företräde. Hedenius 

reduktionistiska synsätt är en logisk följd av hans kritiskt rationalistiska tänkande. 
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Kristendomens anspråk på att vara en rationell förklaring av verkligheten är inte förenligt med ett 

förnuftigt och vetenskapligt tänkande.

Vi såg att Peterson m.fl. ifrågasatte denna starka rationalism som Hedenius representerar. Kravet 

på bevisbarheten är för högt ställt. Dessutom såg vi att de framhöll att det inte finns några så 

starkt övertygande argument för någon världsbild, inte ens den naturvetenskapliga världsbilden är 

ett system som har fått en absolut heltäckande förklaring. Men inte heller fideismen, som betyder 

att religiösa trossystem inte kan underkastas rationell bedömning fann dessa förklaringar 

tillfredsställande. Detta är en åsikt som jag personligen kan dela. Jag visade att fideismen, som ju 

förespråkades av Kierkegaard som existentialismens fader, var tilltalande för många troende 

människor. Peterson m.fl. framhöll att religiösa människor finner Kierkegaards uppfattning 

tilltalande. Hellre väljer de engagemang och risktaganden är det ”kallhamrade” logiska synsätt 

som rationalismen erbjuder. Liksom Peterson m.fl. kan jag anse att risken kan bli överhängande 

att vilken tro som helt kan bli rättfärdigad på fideismens grunder. 

Hedenius kunde hämta stöd för sitt ställningstagande för en stark rationalism i Clifford som var 

den som tidigt formulerade den intellektuella moralens maxim, som innebär att man inte bör tro 

på något som man inte har goda skäl att hålla för sant. Enligt denna maxim blir det helt enkelt ett 

val för varje enskild människa att välja mellan antingen förnuftet eller kristendomen. 

Hedenius reduktionistiska syn på religiös tro, och hans kunskapsteoretiska grund i realism och 

den verklighetsbaserade empiriska traditionen är möjlig att kritisera. Peterson m.fl. såg vi anse att 

maximens krav kanske inte är önskvärt ur religionens perspektiv. Religionen bygger på 

föreställningen om ett ”överskridande”, som ett viktigt element i religiös tro, det vill säga att den 

hör hemma i ett annat sammanhang än det naturvetenskapliga. Dessutom att den har en annan 

funktion än att vetenskapligt förklara världen, nämligen att vara meningsskapande för den 

enskilda människan. 

Jag lyfte i det förgående fram ett tredje synsätt, vilket är den kritiska rationalismen som gör det 

möjligt att kritiskt och rationellt granska och bedöma religiösa trossystem. Men som i motsats till 

den starka rationalismen inte likt maximen kräver några avgörande bevis som kan säga att ett 
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trossystem är sant, snarare är denna ”kritisk” till förnuftet. Vi såg att Peterson m.fl. framhöll att 

den som ska bedöma ett trossystem bör ha förstått vad det hela handlar om, och att beviset för 

rimligheten inte behöver vara universellt övertygande, utan att de skulle förstås som ”person-

relativt”. Detta stämmer väl med vad Thalén funnit som mest lämplig i diskussionen om 

religionens anspråk på sanning. Vi såg att han menade att de intellektuella svårigheter som 

filosofin och även religionsfilosofin tillskrivit religionen är just ett resultat av att man betraktar 

det intellektuella innehållet i tron som en samling isolerbara hypoteser. Han menade även att idén 

att det skulle finnas ett behov av ett filosofiskt rättfärdigande beror av att tron lyfts ur det 

konkreta sammanhang, där den har sin mening. Religionen blir alltså likt de teorier som 

naturvetenskapen kan formulera om fenomen i naturens sammanhang och som förnuftet ska ta 

ställning till. När det gäller tron bör vi i stället, såg vi Thalén mena, ställa frågan om vilken 

mening tron har i människans liv, det vill säga att vi bör ställa frågan i det meningssammanhang 

där tron hör hemma. 

Hedenius följer Kants definition av vad kunskap är. Som jag visat menade Kant att vi aldrig kan 

veta något som går utöver sinneserfarenhetens och de gränser som ställs upp av vetenskapen. Gör

vi det leder detta bara till missuppfattningar, motsägelser och metafysiska spekulationer. För att 

undvika metafysiska spekulationer måste vi hålla oss inom dessa gränser. Kunskap om den 

yttersta verkligheten, får människan klara sig utan. Med Modéen ser vi att Hedenius förespråkar 

en ontologisk reduktionism, endast förnuftet ger den korrekta verklighetsbeskrivningen som en 

allomfattande världsförklaring. 

Nygren, som vill vara vetenskapligt grundad i frågan om den kristna tron strävade i Kants anda 

efter att undvika all metafysisk, sökte efter att formulera en kunskapsteori som kunde förklara vår 

förmåga till objektiv kunskap om den kristna tron. I detta blev det då som jag visat, viktigt för 

Nygren att kunskapsteoretiskt skilja mellan det immanenta planet i vårt medvetande, tillgängligt 

för objektiv kunskap, och å andra sidan det transcendenta planet, utanför vårt medvetande, 

ouppnåeligt för den objektiv kunskap. Nygren avsåg inte att avgöra giltigheten i enskilda 

upplevelser men däremot att visa på det religiösa a priorit som förutsättning för giltigheten i 

religiös erfarenhet som sådan. Vi såg att Nygren håller isär religionens form och innehåll, och 

använder begreppet a priori med avseende på form, och att det då är på formplanet filosofisk 
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argumentation är möjlig. Genom att betona de olika erfarenhetsområdena, vetenskap, estetik, etik 

och religion för han religionen till ett eget meningssammanhang med dess egen grundprincip. 

Därmed kan han också säga att vetenskapen är teoretisk, medan de övriga är a teoretiska. Detta 

att låta religionen få ett eget sammanhang skiljer sig från Hedenius uppfattning, men står i 

överensstämmelse med vad vi sett Thalén förespråka. 

Nygrens grundläggande uppfattning är alltså att religionen är en autonom erfarenhetssfär, som

följd av sin a teoretiska karaktär omöjligt kan komma i konflikt med den profana vetenskapen. 

De skilda områdenas grundprincip utgör förutsättningarna för giltigheten av omdömena inom 

respektive erfarenhetsområde. Religiösa omdömen är enbart giltiga inom sitt erfarenhetsområde. 

Nygren menar att det religiösa erfarenhetsområdets grundprincip är evighetskategorin, och till 

lika det religiösa a prorit som utgör förutsättningen för varje annat giltigt omdöme, därför att dess 

giltighet är tidlös i motsats till det vetenskapliga, estetiska och etiska. Religionen blir 

vetenskapens och all intellektuell verksamhets grundförutsättning. Genom att hålla isär 

religionens form och innehåll blir, som jag förstår Nygren, formen detsamma som en 

medvetandeform som religionens ska förstås genom, och att denna medvetandeform i sin tur är 

lika med evighetskategorin. Evighetskategorin, som form ska alltså tillämpas som ett 

tolkningsmönster för att rätt förstå innehållet i den kristna tron. Denna form tillhör förnuftet så 

till vida att den som medvetandeform är just ett kognitivt tolkningsmönster.

På vilken kunskapsteoretisk och ontologisk grund försvarar Nygren den kristna tron? Att Nygrens 

kunskapsteoretiska grund ligger i den empiriska vetenskapstraditionen är enligt min mening 

givet. Med sin hänvisning till olika erfarenhetsområden och där till att lägga det religiösa vidgar 

Nygren begreppet erfarenhet och gör religionen till ett giltigt erfarenhetsområde, och dessutom 

grunden för all annan erfarenhet. Han menar, som jag förstår detta, att dessa former av erfarenhet 

har en med sinnesiakttagelsen jämförbar ställning. Enligt min mening syns här genom Nygrens 

lära om olika till varandra oreducerbara erfarenhetsområden och den tidigare nämnda immanenta 

och transcendenta nivån, hans nykantianska drag. Nygren visar att den kristna trons innehåll går 

att förklaras utifrån ett vetenskapligt, empiriskt arbetssätt, utan att ifrågasätta trons giltighet, 

upplevelsens rimlighet och dess sanningsinnehåll för den religiösa människan. Genom att

vetenskapligt analysera de religiösa utsagorna, blir det klar hur dessa ger erfarenheten mening 
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och sammanhang. Utsagornas innebörd kan alltså inte skiljas från sitt sammanhang, då det är 

detta som ger dem dess giltighet. Jag menar att Nygren står för en förklarande reduktionism 

genom sitt synsätt att religionen är en del av den verklighet som går att studeras med 

vetenskapliga arbetssätt. I och med det har Nygren också den kritiska rationalistens synsätt på 

den religiösa tron, i det att han menar att religionens form är möjlig att rationellt bedöma. Nygren 

menar i Kants anda att det inte går att hitta några avgörande bevis som kan säga om tron i sig 

själv är sann, då den är onåbar för vetenskaplig undersökning och refererar till det transcendenta. 

Men genom att frågan, som ställs filosofiskt, om giltighet och sanning besvaras genom att 

fastställa utsagornas mening, det vill säga innehållet i den kristna läran kan frågan sägas vara 

besvarad genom att tillämpa en objektiv, empirisk vetenskaplig metod. Jag menar därmed att 

Nygren på kunskapsteoretiska grunder, bestämda av Kant - vi kan inte ha en objektiv kunskap om 

Gud, ”tinget i sig” - tillämpar en metodisk reduktionism i sitt försvar av trons giltighet, och 

därmed indirekt den religiösa människans upplevelse av trons sanning. I detta ligger Nygrens 

kritik av metafysikens anspråk på att säga någonting om verkligheten som sådan. Nygren 

kritiserar helt enkelt metafysikens försök att spränga Kants gränser och på något mystiskt sätt 

övervinna dualismen mellan du och jag, mellan jaget och Gud. Nygren ansåg istället att ontologin 

som är en del av metafysiken var ett bättre verktyg för att kritiskt pröva den kristna trons 

objektiva giltighet. För den håller sig inom Kants gränser och analyserar endast religionen som 

sådan, utan att ge den någon mer innebörd än vad den är.   

Likt både Hedenius och Nygren var Rosenqvist i upplysningens och Kants efterföljd engagerad i 

frågorna om religionens väsen och dess sanning. I jämförelse med Nygren valde Rosenqvist att 

betona människan som ett religiöst subjekt och därtill menade att svaret på frågan om religionens 

sanning står att finna i detta religiösa subjekt. Rosenqvist tal om att människan i sitt medvetande 

har inneboende, medfödda idéer om Gud och verkligheten är inte olikt Nygrens tal om det 

religiösa a priorit som både medvetandeform och evighetskategori. Det vill säga ett kognitivt 

tolkningsmönster som möjliggör religiös kunskap. 

En avgörande skillnad dessa två emellan visar sig i det att Rosenqvist menar att människan kan 

ha kunskap om Gud som transcendent veklighet, denna är nåbar för henne. Medan Nygren 

betonade innehållet, det vill säga kristendomens dogmer eller lära, som föremål för empirisk 
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analys vars mål är att bevisa religiös erfarenhet som giltig, betonade Rosenqvist relationen mellan 

Gud och människa. Det är i mötet mellan det transcendenta och det immanenta som vi människor 

kan få kunskap om Gud. Rosenqvist spränger i motsats till Nygren i och med detta, Kants 

gränser, då han menar att vi kan nå bortom det immanenta, till ”tinget i sig”. Både Rosenqvist 

och Nygren pekar på de olika erfarenhetsområdena vetenskap, det estetiska, etiska och det 

religiösa medvetandet. Detta senaste kan av Nygren även kallas ”evighetskategori” och av 

Rosenqvist ”en ny livsprincip”, på grund av att de båda har funktionen av ett kognitivt 

tolkningsmönster genom vilken vi skaffar religiös kunskap eller erfarenhet. Skillnaden är att 

Rosenqvist olikt Nygren inte delar in dessa i en teoretisk och a teoretisk kunskap, eller erfarenhet. 

För Rosenqvist är all kunskap teoretisk, då all kunskap som den religiösa människan tillägnar sig 

i och genom religiös upplevelse och erfarenhet hör hemma inom tänkandet och därmed inom 

förnuftets område. När Rosenqvist inte gör någon principiell skillnad mellan den religiösa 

erfarenheten och den sinnliga, empiriska erfarenheten bildar dessa en enhet som blir, som jag 

förstår det, något annan än när Nygren jämställer dessa två. Hos Rosenqvist är det religiösa 

subjektet som i erfarenheten och upplevelsen direkt avgör mening och sammanhang, och då även 

sanningen i de religiösa utsagorna. Hos Nygren finns detta avgörande endast indirekt hos den 

enskilda som religiöst subjekt. Avgörandet ligger hos Nygren på en teologisk och 

religionsfilosofisk vetenskaplig forskning som genom att tillämpa vetskapens metoder kan bevisa 

förutsättningarna för att människor ska inse det sanna i den mening och det sammanhang som de 

religiösa utsagorna uttrycker. Här betonar Rosenqvist på ett helt annat sätt att förnuftet i sig självt 

äger en förmåga att förstå uppenbarelsens mening. Förnuftet omvandlar tron till kunskap. Att det 

förhåller sig så blir klart genom att Rosenqvist i sin holistiska syn på kunskapen, det vill säga att 

den vetenskapliga och den religiösa kunskapen har samma källa och att dessa båda sätt att tolka 

världen samverkar.  

Denna syn på människan och avvisandet av Kants gränser blir den mest avgörande skillnaden 

mellan Rosenqvist och Nygren. Rosenqvist kan lämna avgörandet i fråga om kunskap och 

sanning till den religiösa människan själv, och tron i sig. Han behöver inte heller skilja mellan 

den teoretiska och den a teoretiska kunskapen. I motsats till Schleiermacher kan han säga att vårt 

medvetande utgör en enhet av vetande, vilja och känsla, och då något mer än vår psykologiska 

förmåga till religiös upplevelse och erfarenhet. Det subjektiva har en helt annan plats hos 
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Rosenqvist i jämförelsen med Nygren, som på grund av Schleiermachers betoning på känslan 

avvisade hans transcendentala deduktion. Särskilt tydligt blir skillnaden i Nygrens analys av 

religionens subjektivt betingade karaktär, vilken jag tidigare nämnde även den sker på en 

vetenskaplig grund. Jag visade att han finner tre möjliga sätt att tolka den religiösa erfarenhetens 

subjektiva sida. Vi kan för det första säga att erfarenhetens subjektiva sida enbart framträder som 

upplevelse hos den enskilda människan, vilket inte är unikt för religionen då detta gäller all slags 

erfarenhet, teoretisk, etisk, estetisk och religiöst. Vi kan även låta upplevelsen och erfarenheten 

bli tillgänglig för psykologin att vetenskapligt beskriva hur religionen påverkar olika psykiska 

processer. Vi skulle kunna, som det tredje sättet, tolka religionens subjektiva sida så att 

religionen endast kan finnas i förhållande till ett värderande subjekt. Utan vetenskapen som grund 

blir det, som jag uppfattar Nygren, de två senaste som formar och avgör det sanna i våra 

upplevelser och erfarenhet av den kristna trons meningssammanhang. En likhet finns i det att 

Nygren för religionen till det a teoretiska området och betonar utsagornas giltighet i sitt eget 

särskilda sammanhang. Rosenqvist menar att vetenskapen, som en instans utanför den subjektiva 

erfarenheten och med de krav den ställer, inte kan bevisa religionens sanning.   

Som jag tolkar Rosenqvist vill jag mena att han har en essensialistisk syn på tron, såsom Gilhus 

och Mikaelsson beskriver denna. Den religiösa verkligheten, som enligt dessa inte kan existera 

sui generis, i den mening att den inte kan existera skild från ett kulturellt och socialt 

sammanhang, tillåts inte av Rosenqvist bevisas med hänvisning till några instanser som ligger 

utanför den subjektivt upplevda tron. I och med att Rosenqvist lämnar över avgörandet av trons 

sanning till den religiösa människan själv och inte till några naturvetenskapliga krav på bevis av 

dess sanning finner jag det möjligt att säga att Rosenqvist även har en fideistisk inställning till 

tron. Rosenqvist menar att det inte går att rationellt bevisa människans tro på en transcendent 

verklighet, detta är ett grundläggande antagande av den religiösa människan. Inte minst kan vi se 

tron hos Rosenqvist som något ”person-relativt”. Rimligheten behöver inte direkt vara universellt 

övertygande, men kanske indirekt eftersom människan genom sin medfödda inneboende 

delaktighet i den transcendenta världen inom sig, bär på ett sanningskriterium och den religiösa 

erfarenheten, vars höjdpunkt verkar vara omvändelsen, är ett aktualiserande av detta på förhand 

givna.      
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På vilken kunskapsteoretisk och ontologisk grund försvarar Rosenqvist den kristna tron? 

Sammanfattningsvis kan vi säga att Rosenqvist går bortom Kant tillbaka till en kunskapsteoretisk 

realism, som antar en av oss oberoende existerande objektiv verklighet, och metafysik i Platons 

anda. Förutom denna kunskapsteoretiska realism finns en rationalistisk tendens i försvaret genom 

hans tanke på förnuftets gudomlighet och då förmåga att självt förvandla tron till kunskap. Om än 

nära förbundet med den kunskapsteoretiska grunden är det som sker på det ontologiskt-

metafysiska planet avgörande. I omvändelsen, eller erkännandet av Gud som varats grund blir 

verklighet och sanning sammanflätade. För Rosenqvist är kunskapen bevisad som sann av det 

religiösa subjektet själv i och med att kunskapen är ett sätt att leva, ett varande.

5.1 Avslutande reflektioner

Vem av dessa tre filosofer kan då ge mig ett svar på mina frågor om min farfars gudstro? Ska jag 

vända mig till Hedenius som anser att religiös tro inte är förnuftigt och att giltigheten eller 

sanningen i religiös tro, religiösa upplevelser eller religiösa erfarenheter går att förklaras genom 

förklaringsmodeller hämtade utanför religionens eget område och meningssammanhang. Den 

reduktionistiska synen på religiös tro som Hedenius förespråkar hade nog inte min farfar 

accepterat. Genom min farfars personlighet lyste tron på Gud, och därmed tron på en 

transcendent verklighet, igenom. Detta innebär att jag nog hellre vänder mig till Rosenqvist. Hans 

essensialistiska inställning och därmed icke-reduktionistiska syn på tron hade nog min farfar 

accepterat, och för mig betyder Rosenqvist en förståelse för min farfars tänkande om tron och 

dess betydelse för oss människor. Men att som Rosenqvist, och därigenom min farfar, mena att 

all kunskap både religiös och vetenskaplig är samma art av erfarenhetskunskap givet av Gud är 

för mig, men även Nygren, inte möjligt att tänka. Nygren menar att vetenskapen arbetar med 

problem och metoder som enbart finns på den immanenta nivån. Religionen däremot verkar inom 

den transcendenta nivån, där de innehållsliga och problematiska religiösa satserna refererar till 

skikt hos den metafysiska verkligheten, som inte är nåbar för den profana vetenskapen. Nygren 

visar som jag ser det en förståelse för den religiösa trons betydelse för den troende människan, 

trots att han vetenskapligt bedömer trons giltighet och i detta intar ett metodiskt reduktionistiskt 

synsätt.
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Mitt syfte med uppsatsen var att beskriva och jämföra den reduktionism respektive icke-

reduktionism tre filosofer intog i förhållande till den kristna tron. Att beskriva på vilka eller 

vilken kunskapsteoretisk och ontologiska grund dessa kunde försvara eller avvisa den kristen tron 

var också en del av syftet med min undersökning. Uppsatsens syfte är uppfyllt på så sätt att jag 

efter min förmåga har beskrivit och jämfört de tre filosofernas synsätt, utifrån den litteratur jag 

har använt. De tre filosofernas kunskapsteoretiska och ontologiska grund är också beskrivet på 

det sätt jag anser mig behärska. Givetvis skulle jag kunnat tränga ännu djupare in i dess filosofers 

tänkande kring den religiösa tron. Men att tränga ännu djupare in i religionsfilosofins underbara 

värld, det får bli nästa steg för mig.
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