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Abstract

In this essay I examine the relation between religious non-realism and religious pluralism. Religious

pluralism is celebrated by it's adherents, to be benevolent and tolerant towards other religions truth 

claims and practices. Religious non-realism is also, by its adherents, praised for its including way to

look upon truth claims and differing opinions about reality. When it comes to questions like what 

there is and what is not, does God exist or does he not etc. the religious non-realist is prone to less 

dogmatism and definite answers than metaphysical realists. Or at least so does the non-realists 

themselves like to think. What I examine in this essay is whether religious non-realism 

pragmatically implies religious pluralism, or if a non-realist judiciously can dismiss religious 

pluralism and instead adopt a form of confessional view of a specifik religion. 

Religious exclusivism, like the one Alvin Plantinga defends, rejects the possibility of x being

both true and false. If a religious claim is taken to be true then incompatible claims have to be 

considered false according to this view. This fits poorly whith religious non-realism since the latter 

does not embrace a correspondance theory of truth. Religious pluralism is strongly criticized, 

among others for leaving “God” or other religious entities empty and whithout characteristics or 

content. This, because if God is litterally indescribable and unreachable, we would have no reason 

to believe that God has the chatacteristics we think he has. If religious pluralism cannot answer to 

the criticism, and if non-realism can not help pluralism evade the problems, then we are in need of a

religious inclusivism that does not depend on metaphysical realism. I propose, what I have called, a 

pragmatic non-realistic inclusivism as an answer to the problem. This is a non-realistic theory that 

evades metaphysical realism and reductionism of religion, but nevertheless can prefere one religion 

before others. Not because one religion is concidered to have metaphysical and objective truth 

while others do not, but because one could prefere a specific religious language and consider that 

religion to be the most adequate response to human life. 

Sökord: non-realism, religious pluralism, religious diversity, religious inclusivism, metaphysical 

   realism, internal realism, pragmatic inclusivism
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
Debatten om realism- och non-realism är mycket omfattande och ett ämne det finns otroligt mycket 

skrivet om. Frågan om vad som finns eller inte finns och hur vi kan få kunskap om det, om vi alls 

kan få kunskap om det, är av naturliga skäl ett ämne som inte är speciellt nytt för människan att 

fundera på. Existerar Pippi? Om vi vill svara ja på den frågan uppkommer följdfrågor. Menar vi då 

att hon existerar på samma vis som att jag existerar? Eller är det en annan form av existens? Om vi 

istället endast menar att det är karaktären Pippi som finns uppstår andra problem. Säg att alla 

böcker, bilder och filmer med Pippi skulle försvinna och framtida generationer växer upp utan 

någon som helst kunskap om att Pippi någonsin funnits som fiktiv karaktär, betyder det då att Pippi 

inte längre existerar? Har hon slutat att finnas? Eller finns Pippi kvar även om ingen har någon 

kunskap om henne? Hur är det då med Gud? Kan vi tala om Gud eller om det transcendenta som 

något som existerar ”out there”? Eller är det endast möjligt att tala om hur du och jag upplever Gud 

och en transcendent verklighet? Att någonting finns, innebär det endast att det existerar helt 

oberoende av något annat och att dess existens inte påverkas av huruvida du eller jag upplever, ser, 

hör, känner eller tror på det? Eller kan vi mena att något faktiskt finns även om det inte finns 

oberoende av någon form av perception? Om vi inte kan tala om Gud som existerande oberoende av

till exempel oss, vad menar vi då med påståendet att Gud finns? 

Frågorna är som sagt många, och de har besvarats på lika många sätt. Av uppenbara skäl har 

ingen kommit med ett fullkomligt övertygande argument som får alla på sin sida, utan fördelar och 

problem finns med de flesta teorier. Jag har intresserat mig för non-realism som av vissa kallas anti-

realism men av andra ses non-realism och anti-realism som separata teorier om verkligheten. Vad 

det innebär kommer att utvecklas under teoridelen av uppsatsen men mycket kortfattat kan non-

realism sägas vara uppfattningen att vi inte kan tala om ”tingen i sig”, utan endast om hur vi 

upplever ”tingen” och att säga att något är sant innebär då inte att det korresponderar med en 

objektivt oberoende verklighet. Verkligheten ses som beroende av t.ex. vårt medvetande och 

upplevelser av verkligheten. Non-realism menar inte att ”Gud” refererar till något metafysiskt 

existerande som är oberoende av vår konceptualisering.1 Michael Dummett var den första att 

benämna motsatsen till realism för anti-realism. Om vi går till uppslagsverket nationalencyklopedin 

står där att realism är en ”filosofisk ståndpunkt enligt vilken den yttre, materiella verkligheten 

existerar oberoende av det mänskliga medvetandet” […] samt att ”sanning består i 

1 Appelros, Erica, 2002, s. 177
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överensstämmelse med verkligheten. Sanning i denna mening kan vara principiellt otillgänglig.”2 

Anti-realism negerar alltså detta påstående. Dock kan förledet anti anses ha en negativt klingande 

ton och många föredrar därför istället benämningen non-realism. Förledet anti tas ofta som signal 

på ett totalt avvisande av religiös tro som meningsfull, men anti-realister kan likväl mena att det är 

meningsfullt att tro på, och be till en gud. Benämningen non-realism uppfattas dock av många 

undvika denna negativa association och föredras ofta av den anledningen. Även jag kommer att 

använda mig av begreppet non-realism istället för anti-realism för att undvika att det upplevs som 

ett ställningstagande som är ”anti” religion, vilket det alltså inte behöver vara. Anti-realism används

även som benämning för de teorier om Gud och religiositet där ”Gud” endast anses referera till en 

psykologisk önskan eller anses vara summan av våra värderingar.3 Non-realism är inte lika extrem 

och behöver inte mena att t.ex. Gud endast refererar till ens egna värderingar. Jag använder mig i 

mitt arbete av religiös non-realism som en avgränsning mot, och ett förnekande av, en metafysisk 

realism som säger att vårt tal refererar till, och ofta säger sanna saker om världen, och att 

verkligheten är oberoende av vårt medvetande och kognitiva förmåga.4 Mer om både non-realism 

och metafysisk realism behandlas i teoriavsnittet (1.6 Teori).

Hur vi ser på verkligheten, vad som finns och inte finns hör ihop med vad vi betraktar som 

sant och falskt. Det finns alltså en nära kopplingen mellan realism/non-realism och hur vi ser på 

andra religioners sanningsanspråk. Den religiösa pluralismen anses av många vara en 

konfliktlösande väg att gå i ett mångkulturellt samhälle, men kritiseras av andra bland annat för att 

inte ta religiös tro på allvar. Hur olika former av religiös pluralism kan utformas återkommer jag till 

mer i detalj under avsnitt 2. Non-realistisk religiös pluralism, men kortfattat kan religiös pluralism 

sägas vara inställningen att alla, eller åtminstone många, religioner är lika effektiva eller lika 

framgångsrika. Stenmark skriver att vi med ”lika effektiva” i det här fallet avser såväl effektivitet 

gällande frälsning och/eller kunskap.5 En religiös pluralist menar enkelt uttryckt att ingen religion är

att föredra framför någon annan på grund av effektivitetsskäl, sanningsskäl eller för att den ena 

religionen ses som mer framgångsrik (dock kan exempelvis kulturella skäl anses utgöra ett gott skäl

att välja religion X framför religionerna Y eller Z osv.). Många religioner ses som likvärdiga, men 

olika sätt att nå frälsning, och kunskap om en transcendent verklighet. En sådan position anses av 

dess anhängare vara inkluderande och en ödmjukt inställning till andra religiösa människor och 

deras trosföreställningar och försanthållanden. Mitt mål är att undersöka non-realismens koppling 

till den religiösa pluralismen, då det kan se ut som att en non-realist inte rimligen borde hävda att 

2 Nationalencyklopedin, uppslagsord: realism 
3 Don Cupitts anti-realism är ett exempel på detta.
4 Ladyman, James, 2002, s. 266 
5 Stenmark, Mikael, 2012, s. 110
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religionen X är mer sann än religion Y. 

Jag vågar påstå att majoriteten av världens troende människor är religiösa realister som 

tänker sig att den gud, eller de gudomliga entiteterna de tror på, faktiskt finns. Mer än så, de flesta 

troende tror att den gud de tror på existerar och har egenskaper oberoende av oss. Gud fanns innan 

jordens skapelse alldeles oberoende av oss. Detta, vågar jag hävda, är den vanligaste uppfattningen 

bland troende människor. Dock är inte alla religiösa människor realister i denna mening, utan non- 

eller rent av anti-realister. En metafysisk realism, där verkligheten antingen finns eller inte finns, 

oberoende av oss eller något annat, och där endast en sann beskrivning av verkligheten finns, ställs 

inför vissa problem. När det gäller religion skulle det innebära att en religion antingen är den enda 

sanna beskrivningen av Gud och den transcendenta verkligheten, och alla andra religioner därmed 

vore falska. Eller så innebär det att ingen religion beskriver exempelvis Gud på ett sant sätt. Den 

negativa teologin där vi endast kan tala om vad Gud inte är, och tanken att vi aldrig kan beskriva 

och fånga Gud med ord, är gammal. Religiös non-realism anses av dess anhängare ofta som ett sätt 

att undvika konflikt6 i en mångreligiös värld där en non-realism ofta undviker sanningsvärden, det 

vill säga sanna eller falska trosföreställningar och påståenden. Non-realism kan eventuellt vara ett 

sätt att undvika konflikt och istället visa på öppenhet och tolerans mot andra religioner och deras 

sanningsanspråk. Detta för att: ”[...] if a claim is taken to be true then incompatible claims have to 

be considered false. If truth-evaluablity is inappropriate for religious claims then this intolerant 

situation can be avoided.”7Den intoleranta situationen kan undvikas genom non-realism eftersom 

konflikten mellan olika sanningsanspråk då kan undvikas. 

1.2 Syfte och frågeställning
Med denna uppsats avser jag undersöka några former av religiös non-realism och se hur de förhåller

sig till religiös pluralism. För att religiös non-realism ska kunna vara ett seriöst alternativ till 

religiös realism gällande tal om Gud och en transcendent verklighet bör den inte vara allt för snäv. 

Frågan är om det är rationellt möjligt för en religiös non-realist att ha en konfessionalistisk 

inställning till en viss religion när non-realismen inte talar om ontologi och sanna och falska 

påståenden. Om det inte är möjligt skulle religiös non-realism implicera religiös pluralism vilket 

enbart skulle göra den till ett alternativ för religiösa människor som redan är pluralister. 

Forskningsuppgiften är att tydliggöra relationen mellan en utformning av religiös non-realism och 

6 Med konflikt avser jag någon form av negativ konflikt, inte debatt eller diskussion vilket snarast är av godo enligt 
min mening.  

7 McGraw, Clare, 2008, s. 262

6



religiös pluralism och att, då det finns anledning till det, försöka visa hur en konfessionalism och 

religiös non-realism kan fungera tillsammans. Frågeställningen för arbetet lyder:

• Implicerar religiös non-realism pragmatiskt religiös pluralism eller finns det förnuftiga skäl 

för en non-realist att avvisa religiös pluralism, och hur skulle en sådan konfessionalistisk 

non-realism i så fall kunna se ut?

Det jag ska undersöka är huruvida det finns förnuftiga argument för en religiös non-realist att 

omfatta en konfessionalistisk syn på en viss religion, och således se huruvida en religiös pluralism 

följer som en pragmatiskt implikation utav non-realism eller ej. Den första delen av frågeställningen

är överordnad de två efterföljande leden i frågan men dessa två krävs för att kunna besvara första 

delen. För att kunna besvara huruvida religiös non-realism pragmatisk implicerar religiös pluralism 

måste jag undersöka om det finns goda skäl för en non-realist att vilja avvisa den religiösa 

pluralismen. Om non-realism och religiös pluralism passar som hand i handske finns måhända inga 

sådana skäl, men om svaret på första frågan är nej måste vi undersöka om, och i så fall hur, en non-

realism på ett rationellt sätt kan kombineras med en konfessionalistisk syn på religion. Med 

konfessionalistisk avser jag här någon form av filosofisk position som inte är religiös pluralism. En 

sådan skulle kunna vara en exklusivistisk syn på religion (”endast-min-religion-är-rätt”),8 eller en 

inklusivistisk syn på religion (”min-religion-har-mest-rätt”),9 eller varianter av dessa. 

Då jag ska undersöka huruvida en religiös non-realist rimligen och på ett rationellt sätt kan 

avvisa religiös pluralism krävs naturligtvis att vi vet vad som menas med ”en rimlig tolkning”. Vi 

måste även veta vet en pragmatisk implikation innebär, eftersom det är non-realismens pragmatiska 

implikation som ska undersökas. Båda dessa begrepp tas upp i avsnitt 1.3 Metod. 

1.3 Metod
Carl-Henric Grenholm skriver att ”För att en tolkning ska vara rimlig fordras att den är en i 

kontexten logiskt motsägelsefri tolkning, som gör författarens teori som helhet maximalt konsistent 

och godtagbar.”10 Om flera tolkningar bedöms som rimliga är det forskarens uppgift att bedöma 

vilken som anses som mest rimlig. För detta ställer Grenholm upp tre kriterier som han kallar 

kontextkriteriet, generositetskriteriet och intentionskriteriet. Författarens intentioner bör tas med i 

tolkningen och en så generös tolkning som möjligt ska göras så att textens innehåll blir maximalt 

8 Stenmark, Mikael, 2012, s. 39 och 50
9 Stenmark, Mikael, 2012, s. 81
10 Grenholm, Carl-Henric, 2006, s. 238
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konsistent och godtagbart, samt att tolkningen ska ta hänsyn till den kontext och större sammanhang

satsen förekommer i. En term analyseras inte isolerad, utan den sats i vilken termen förekommer 

bör alltså tas med i analysen och tolkningen.11

I och med denna rimlighetstolkning ska jag även ägna mig åt en innehållslig idéanalys då det

verkar svårt att avgöra vad en rimlig tolkning är utan att samtidigt analysera textens innehåll. Syftet 

med en innehållslig idéanalys är att tydliggöra en eller flera texters logiska struktur samt att 

beskriva och tydliggöra textens eller texternas innehåll.12 Det senare kräver det tidigare nämnda 

generositetskriteriet då det, med en innehållslig idéanalys är forskarens uppgift att förklara och 

tydliggöra textens argument så att de blir så godtagbara som möjligt. Det ingår även en 

argumentationsanalys där jag kritiskt ska granska, avgöra och argumentera för huruvida textens 

argument är godtagbara. Det innebär alltså inte att enbart återge argumenten utan att själv tydliggöra

dem och kanske även vidareutveckla argumenten så att de blir så logiskt konsistenta som möjligt 

(det redan nämnda generositetskriteriet).13 Grenholm beskriver funktionell idéanalys som ytterligare

ett sätt att analysera texter. I en funktionell idéanalys är inte textens innehåll (textens idé) i centrum 

för analysen utan varför författaren eller författarna skrivit som de gjort. Det är bakgrunden till 

textens innehåll som analyseras och att exempelvis söka ge förklaringar till varför författaren har de

idéer och ståndpunkter som den har. Fokus kan ligga på olika saker så som kausala förklaringar, 

genetiska, psykologiska eller socialpsykologiska förklaringar.14 En sådan funktionell idéanalys kan 

vara mycket intressant, men då jag i denna uppsats inte är intresserad av specifika personers 

övertygelser och hur och varför de tycker som de gör, är en innehållslig idéanalys bättre lämpad här.

Detta eftersom syftet är att undersöka sambandet mellan idéerna, och innehållet i religiös non-

realism samt religiös pluralism – oavsett vem som står för dem.

Då jag ska undersöka om religiös pluralism följer som pragmatisk implikation av religiös 

non-realism måste jag tydliggöra vad en sådan pragmatisk implikation innebär. Göran Hermerén 

beskriver en pragmatisk implikation som att ”Om X pragmatiskt implicerar Y, så gäller att det vore 

egendomligt – och skulle kräva en särskild förklaring – om man godtog X och samtidigt förkastade 

Y.”15 Ett enkelt exempel på detta skulle kunna vara att om X är ”det snöar och är kallt ute” så skulle 

det pragmatiskt implicera Y: ”jag tar på mig vinterjacka och vantar när jag går ut”. Det är däremot 

inte logiskt nödvändigt. Jag kan mycket väl gå ut utan varma kläder, men det vore en aning märkligt

och skulle ge upphov till frågor om varför jag inte väljer att klä mig varmt. Om jag inte vill frysa 

11 Grenholm, Carl-Henric, 2006, s. 239-240
12 Grenholm, Carl-Henric, 2006, s. 213
13 Grenholm, Carl-Henric, 2006, s. 213-216
14 Grenholm, Carl-Henric, 2006, s. 214-215
15 Hermerén, Göran, 1972, s. 31
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eller riskera att bli sjuk så borde jag helt enkelt klä mig varmt. Det vore det mest lämpliga, såvida 

jag inte har en annan anledning till frånvaron av vinterkläder. Till skillnad från en logisk implikation

där X  logiskt implicerar Y och Y samtidigt implicerar X, är den pragmatiska implikationen inte 

omvändbar på det sättet. Den pragmatiska implikationen är svagare än den logiska implikationen.16 

För mitt syfte anser jag att det är mer intressant att undersöka huruvida den religiösa pluralismen 

följer som en pragmatisk implikation av non-realism, snarare än om religiös pluralism logiskt följer 

av non-realism. Detta på grund av att det är mycket möjligt att religiös pluralism inte måste följa 

med logisk nödvändighet ur all form av non-realism, men att det skulle kunna vara den definitivt 

mest rimliga, lämpliga formen av religionssyn att omfamna av en non-realist. Om det visar sig att 

religiös pluralism faktiskt skulle följa som en logisk implikation av non-realism så gäller även att 

det skulle följa som en pragmatisk implikation.17 Resultatet gällande det ”mest lämpliga”, eller den 

mest rimliga tolkningen blir således samma vilket är mer intressant än enbart den logiska formen, 

vilket alltså föranleder mig att undersöka den pragmatiska implikationen och inte den logiska. 

Hermerén beskriver själv inte särskilt tydligt vilka kriterier som kan avgöra vad som är en 

pragmatisk implikation. Att det vore ”egendomligt - och skulle kräva särskild förklaring” lämnar 

mycket öppet för egen tolkning angående vad detta egendomligt innebär. I C.K. Grants artikel 

”Pragmatic Implication” ger han följande definition av pragmatisk implikation: Ett påstående 

implicerar pragmatisk de propositioner vars falskhet skulle leda till att påståendet blir 

absurt/meningslöst. (”A stamenent pragmatically implies those propositions whose falsity would 

render the making of the statement absurd, that is, pointless.”)18 En pragmatisk slutsats, skriver 

Grant, vilar på människans kunskap och mål att vara rationell. Det är del av en rationell handling.19 

Detta motiverar min frågeställning, då jag anser det önskvärt att alla strävar efter så rationell tro 

som möjligt. Begreppen ”absurt” och ”poänglöst” anser jag är onödigt starka eftersom det hela inte 

handlar om en logisk implikation. Vi kan hellre säga något A pragmatisk implicerar det som, om det 

vore falskt, skulle göra detta A onödigt eller omotiverat.

Om det regnar ute kan vi säga att det är rationellt av oss att anta att det blir blött på marken. 

Utav premiss A (det regnar ute) följer antagandet eller påståendet att det blir blött på marken som en

pragmatisk implikation. Det är dock inte logiskt nödvändigt. Marken skulle kunna vara täckt av en 

presenning. Det som impliceras pragmatiskt av en handling eller ett påstående kan betraktas som 

villkoret för att handla rationellt (eller ha rationella trosföreställningar) i den specifika situationen. 

Detta eftersom handlingen, alternativt trosföreställningen, (med Grants termer) vore poänglös om 

16 Hermerén, Göran, 1972, s. 31
17 Hermerén, Göran, 1972, s. 31
18 Grant, C.K., 1958, s. 320
19 Grant, C.K., 1958, s. 307
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den pragmatiska implikationen var falsk; om marken inte blir blöt vore det ”absurt” eller konstigt 

att hävda att det regnar - såvida vi inte har andra välmotiverade skäl att hävda, eller tro att det 

regnar, exempelvis att vi hör regnsmatter mot presenningen. En pragmatisk implikation är alltså 

inget logiskt tvingande.20 Det som pragmatiskt impliceras av p kan inte vara p själv. Det kan heller 

inte vara att ”Talaren tror p”. Det som impliceras måste vara något annat, skriver Grant.21 Det kan 

dock vara så att vi inte alltid tror på det som impliceras pragmatisk av våra påståenden eftersom det 

inte är ovanligt att folk gör påståenden och yttranden vars pragmatiska implikationer de inte är 

medvetna om. ”It is not uncommon for people, through ignorance of the language, carelessness and 

so forth, to make statements of whose pragmatic implications they are unaware.”22 Alltså kan vi inte

definiera pragmatisk implikation som något som vilar på talarens avsikter.23

1.4 Forskningsöversikt
Hur vi ser på sanning, verkligheten och hur vi kan rättfärdiga tro varierar och resulterar i olika 

former av realism och anti-realism/non-realism. Realism handlar inte bara om ontologi (läran om 

verkligheten) utan även om epistemologi (hur vi kan få kunskap).24 Sambandet mellan hur vi 

betraktar verkligheten och sanningsanspråk och hur vi ser på andra, kanske motstridiga religiösa 

trosföreställningar än de vi själva håller för sanna (även om vi är ateister), hör ihop. Om vi 

exempelvis inte tror att det är möjligt att få (sann) kunskap om Gud leder det till problem om vi 

samtidigt hävdar att vår egen religion är den enda rätta, eller sanna, religionen.  

Alvin Plantingas realism betonar Gud som i allra högsta grad nödvändig för sanning. En 

proposition existerar för att Gud tänker på eller uppfattar det enligt honom. Detta har han benämnt 

som en anti-realism eftersom existens av objekt då är beroende av Guds medvetande, men McGraw 

förklarar det ändock som en realism eftersom om Gud tror något, och det då är sant så finns det 

både sanning och en möjlighet att vi också kan få veta det.25 Plantinga försvarar i ”Pluralism: A 

Defense of Religious Exclusivism” en religiös exklusivism. Som exklusivist tror man att x och y är 

sant och att allt som motsäger x eller y är falskt, skriver Plantinga.26 Han menar att han, och alla 

andra religiösa exklusivister mycket väl kan ha fel, men att han är rationellt berättigad att faktiskt 

tro att han har rätt. ”But could'nt I be wrong? Of course I could! But I don't avoid that risk by 

20 Grant, C.K., 1958, s. 308
21 Grant, C.K., 1958, s. 320
22 Grant, C.K., 1958, s. 321
23 Grant, C.K., 1958, s. 322
24 McGraw, Clare, 2008, s. 254
25 McGraw, Clare, 2008, s. 257
26 Plantinga, Alvin, 2000, s. 181 
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withholding all religious (or philosophical or moral) beliefs; I can go wrong that way as well as any 

other, treating all religions [- - -] as on a par.”27 Han ser religiös pluralism som en enkel undanflykt 

från tanken att vi faktiskt kan ha fel, men det är en risk han är villig att ta. Jag kommer att lyfta 

bland annat Plantingas kritik mot pluralism mer under avsnitt 3.1 Problem med pluralismen.

Peter Byrne kritiserar Plantingas realism där sanning bara finns om det tänks av något 

medvetande (vårt eller Guds). Byrne menar att Plantinga blandar ihop ”sanningsbärare” med 

”sanningsgörare”. Byrne står för en realism som på engelska kallas innocent realism. Denna menar 

att världen oftast existerar oberoende av oss och vår uppfattning om den. Världen är ontologiskt 

oberoende av människan. Dock är världen epistemiskt beroende av människan då våra 

föreställningar och koncept om världen görs sanna av saker i världen som själva inte är 

(established) konstituerade av dessa koncept och föreställningar.28 Byrne har även utformat en, 

enligt vad han själv menar är en förbättrad variant av John Hicks religiösa pluralism i boken 

Prolegomena to Religious Plruralism. I denna argumenterar Byrne för tesen att alla religioner är 

likvärdiga gällande att referera till en gemensam, transcendent verklighet. Han menar att religiös 

pluralism måste förstås genom en realistiskt uppfattning om religion. 

John Hicks religiösa pluralism är svår att undvika om man vill ägna sig åt religiös pluralism,

även om den har kritiserats av flera och utvecklats av bland annat Peter Byrne och Victoria 

Harrison. Huruvida de faktiskt lyckats förbättra den religiösa pluralismen är en fråga jag lämnar 

obesvarad men jag kommer att diskutera både Harrisons och Hicks religiösa pluralism mer i detalj 

länge fram och kommer därför inte beskriva dessa i detta avsnitt. (Se istället avsnitt 2.1 Hicks 

religiösa pluralism, och 2.2 Intern pluralism.) Harrison har skrivit om såväl en form av realism hon 

kallar intern pluralism, som hon utvecklar ur Putnams interna realism, och om en non-realistisk 

teori hon kallar fiktionalism. Båda dessa kommer vara av intresse för kommande undersökning och 

tas därför upp i detalj nedan (om fiktionalism se 1.6 Teori, och om intern pluralism se 2.2 Intern 

pluralism).

Hilary Putnam är känd bland annat för sin interna realism. Putnam har genom sin karriär 

alltid försvarat realismen, men på olika vis. Putnams interna realism förnekar att världen existerar 

av ett bestämt antal medvetande-oberoende objekt, att det endast finns en sann beskrivning av 

världen och att sanning innebär någon form av korrespondens.29 Den interna realisten avvisar 

metafysisk realism och en uppdelning av objektiv eller subjektiv sanning. Metafysisk realism är, 

som jag redan nämnt, en filosofisk teori om verkligheten som ser verkligheten och dess objekts 

27 Plantinga, Alvin, 2000, s. 182
28 Byrne, Peter, 2003, s. 7
29 Harrison, Victoria S, 2006, s. 289-290
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existens som oberoende av oss och hur vi upplever dem. ”Metaphysical realism is the thesis that the

objects, properties and relations the world contains exist independently of our thoughts about them 

or our perceptions of them.”30  Putnams interna realism avvisar detta. Det som gör den interna 

realismen både ”intern” och fortfarande kan kallas just en realistisk ståndpunkt (även om detta kan 

diskuteras) är att den håller påståenden för sanna inom ett visst konceptuellt schema. Inom ett visst 

konceptuell schema korresponderar sanna påståenden, men sanning är beroende av det konceptuella

schemat.31 Den gör även skillnad mellan sanning och berättigande (justification), och just denna 

skillnad brukar vara det utmärkande för en realism till skillnad från anti-realismen som menar att 

någon skillnad mellan sanning och berättigande inte finns.32 Att något är sant inom ett konceptuellt 

schema innebär inte att det är sant oberoende av det konceptuella schemat, och inte heller att det 

måste vara möjligt att berättiga det sanna påståendet här och nu. Det räcker att det i princip skulle 

gå att berättiga det för att det ska kunna vara sant, även om det inte går i praktiken.33 

Don Cupitt är en känd anti-realist som blev speciellt uppmärksammad 1984 när BBC sände 

tv-serien vid namn The Sea of Faith som utmanar och kritiserar den kristna tron. The Sea of Faith 

finns även som bok och i den argumenterar Cupitt för ett antropocentriskt perspektiv på religion och

verkligheten. Cupitt går i Wittgensteins fotspår och menar att ”language is the creator of 

everything”.34 Religiösa utsagor om Gud är, enligt Cupitt, endast symboler och metaforer och allt 

kommer från oss själva och inte från en objektivt existerande verklighet. Gud eller religiösa 

symboler syftar inte på något metafysiskt verkligt och övernaturligt, men en tro på Gud är inte 

meningslöst, menar han, eftersom tanken att Gud är ”skapad av oss” endast är upprörande om vi 

kan peka på något som inte är skapat av människan och språket. Gud är inte objektivt existerande 

utan finns inuti hjärtat, och bön kan vara viktigt ur psykologisk synvinkel, enligt en sådan anti-

realism.35 Detta har jag ansett vara en allt för extrem position för mitt syftes skull och jag kommer 

därför inte att ta upp Cupitt i uppsatsen.

Ruth Walker är en av de som menar att Cupitts non-realism inte håller, utan spinner vidare 

på det han kallar biologisk naturalism och menar att det är möjligt att återuppliva den religiösa non-

realismen som en adekvat motpol mot religiös realism genom denna biologiska grund.36

Erica Appelros skriver i sin avhandling God in the Act of Reference om vad det innebär att 

30 Khlentzos, Drew, 2011
31 Harrison, Victoria S, 2006, s. 290 Det kan naturligtvis ifrågasättas huruvida detta verkligen är en realism och inte 

egentligen en non-realism men det lämnar jag osagt denna gång. 
32 Harrison, Victoria S, 2006, s. 291
33 Harrison, Victoria S, 2006, s. 291
34 Cupitt, Don, 2003, s. 228
35 McGraw, Clare, 2008, s. 264
36 Walker, Ruth, 2006, s. 428
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tala om Gud. Hon argumenterar för att non-realism inte behöver vara religiöst inadekvat då hon 

visar att det är möjligt att referera till något som inte behöver accepteras som metafysisk realistiskt 

existerande. Detta gör hon genom visa att allt vi refererar till ligger på en glidande skala av mer 

eller mindre starka fysiska karakteristika.37 Då jag finner detta tilltalande och Appelros beskrivning 

av non-realism som användbar nöjer jag mig med denna översikt här och återkommer mer om detta 

under 1.6 Teori.

1.5 Material och avgränsningar
För mig i denna studie är John Hicks teori om religiös pluralism, främst genom boken An 

Interpretation of Religion, ett naturligt och viktigt inslag. Hick är en allt för stor representant för 

religiös pluralism för att utelämnas. Victoria Harrisons bidrag av det hon kallar intern pluralism 

kommer även det att stå som ett alternativ och en möjlig utformning av religiös pluralism. Detta inte

för att hon är lika oumbärlig i debatten om religiös pluralism på samma sätt som Hick, men för att 

jag anser att hennes interna pluralism har potential och något att bidra med och dessutom kan undgå

vissa av de problem som annars uppstår för Hicks pluralism. Peter Byrne har även han utformat en 

form av religiös pluralism, men eftersom han själv är realist och menar att hans form av religiös 

pluralism förutsätter en religiös realism har jag inte ansett detta som relevant då det inte är mitt 

syfte att undersöka huruvida en religiös pluralist bör vara non-realist, utan tvärtom. 

Harrisons form av non-realism, vilken hon kallar fiktionalism, kommer att utgöra 

huvuddelen i den teoretiska utgångspunkten tillsammans med Erica Appelros avhandling God in the

Act of Reference. Det är min förhoppning att Appelros och Harrisons tydliggörande begrepp och 

idéer tillsammans kommer att utgöra en så rimlig form av non-realism som möjligt för uppsatsens 

syfte. Som redan nämnt har jag bedömt Don Cupitts anti-realism vara för extrem för att vara riktigt 

relevant här. Då jag kommer att förutsätta den religiösa non-realismen som teoretisk utgångspunkt 

kommer den inte att värderas mot realism eller kritiseras. Den kritik jag tar upp har enbart syftet att 

leda mig vidare till en så bra och fruktbar non-realism som möjligt för uppsatsens syfte och 

frågeställning. Det finns många som kritiserar non- och anti-realism och argumenterar för någon 

form av realism, men deras röster kommer inte att lyftas då det inte är relevant för mitt syfte. Jag 

ska undersöka huruvida non-realism leder till religiös pluralism eller ej, inte om en religiös pluralist 

bör vara realist eller non-realist. 

Karin Johannessons avhandling Gud för oss, Ulf Zackariasson avhandling Forces by Which 

37 Appelros, Erica, 2002, se bland annat s. 24- 30

13



We Live, samt artiklar av Harrison med non-realism och religiös pluralism som tema kommer även 

att nyttjas för klargörande beskrivningar och behjälpliga idéer. Plantinga, Byrne och Stenmark m.fl. 

kommer stå som representanter för den kritik som riktas mot religiös pluralism. Det är många som 

kritiserat pluralismen och Stenmark och Plantinga är intressanta då Stenmark argumenterar för en 

inklusivism som det mest rationella valet, och Plantinga argumenterar för exklusivism. Detta gör 

jag för att undersöka huruvida kritiken mot religiös pluralism går att komma undan, eller om 

pluralismens problem är så pass allvarliga att en religiös non-realist helst skulle vilja avvisa den och

istället bli exklusivist eller inklusivist. Grenholms, Hermeréns och Grants distinktioner och 

metodbeskrivningar används som bakomliggande genomgående grund i metod och analys.

1.6 Teori
Jag börjar nu med att tydliggöra distinktionen mellan realism och anti/non-realism för att sedan helt 

fokusera på non-realismen eftersom det är den som är relevant för uppsatsens syfte. Non-realismen 

kommer inte att kritiseras nämnvärt eftersom den utgör den teoretiska utgångspunkt vilken 

undersökningen vilar på. Att både realism och non-realism har brister och problem är klart, men 

irrelevant för mitt syfte denna gång. Det är alltså möjligt att det är mer rationellt att vara religiös 

realist snarare än non-realist (eller inte), men ingenting denna uppsats kommer att ta upp. 

 Realism, generellt sett, är en position som betraktar verkligheten som existerande 

oberoende av vad människor tänker om den, och sanna propositioner om verkligheten är just sanna 

för att de korresponderar med hur verkligheten är– det är alltså någon form av korrespondensteori 

för sanning. Vad som däremot inte är säkert är huruvida utsagor om verkligheten, Gud eller 

grannens bil faktiskt är sanna. Realismen säger endast att det finns faktiska sanningsvärden (sant 

eller falskt).38 Sedan kan det vi tror är sant visa sig egentligen vara falskt. Appelros skriver i sin 

avhandling att metafysisk realism brukar förstås som ”an ontological theory that includes the 

semantic issues of thruth and reference and how language is mapped onto an independeltly existing 

world.”39 Det är som motpol till en sådan position min användning av non-realism i denna uppsats 

ska förstås. Ladyman definierar metafysisk realism på ett liknande sätt som ”The view that our 

ordinary laguage refers to, and sometimes says, true things about the world, and that the latter is 

independent of out minds and cognition.”40 

Det finns många olika former av såväl realism som anti- eller non-realism. Realism inom en 

38 McGraw, Clare, 2008, s. 255
39 Appelros, Erica, 2002, s. 3
40 Ladyman, James, 2002, s. 266
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specifikt ”subject-matter”41 är inte heller nödvändigtvis överförbar till andra ämnesgrenar. Realism 

inom en naturvetenskaplig sfär är inte samma sak som inom religion, skriver Appelros.42 Appelros 

skriver att en religiös realism förstådd som att Guds existens (oberoende om Gud faktiskt existerar 

eller ej) är oberoende av vårt medvetande och oberoende av våra språkliga och konceptuella 

scheman, kan jämföras med entitets-realismen inom vetenskapsfilosofin, där termerna antingen 

refererar till verkligt existerande entiteter eller ej.43 För att inte några missförstånd ska uppstå 

poängterar jag alltså att realismen och non-realismen jag ska beskriva handlar om religion som 

”subject-matter”. Jag beskriver det oftast, trots Johannessons kritik, som ”religiös realism” eller 

”religiös non-realism”, men detta endast för att poängtera att det är religion som avses. Detta inte, 

som Johannesson kritiserar, för att poängtera att en realist gällande religion måste vara religiös.44 En

religiös realist, som jag menar, kan mycket väl mena att Gud inte finns (eller att Gud finns). Samma

gäller för den religiösa non-realisten. Denne måste inte mena att religiös tro är omöjlig eller 

meningslös, utan kan mycket väl själv vara religiös (men måste inte vara det). En religiös non-

realist förnekar möjligheten att kunna tala om Guds existens som medvetandeoberoende och som 

oberoende av språkliga koncept.45 Den måste inte förneka religiös tro. Ateister tenderar att vara 

religiösa realister, vilket tydliggör att min användning av religiös realist inte alls syftar till att 

personen i fråga själv måste vara religiös. Ateisten brukar mena, i olika utformningar, att den 

troendes Gud inte står att finna ”där ute”.46 Stenmark visar till exempel hur nyateismens ”ena 

ryttare” Richard Dawkins huvudkritik mot troende, som Dawkins kallar sitt ”ultimata Boeing 747-

argument”, lider av samma problem då Dawkins verkar betrakta Gud som ett objekt i världen som 

styrs av evolutionen.47 För att något sådant objekt för det första aldrig har upptäckts, och för det 

andra vore ytterst orimlig att existera, är det därför med största sannolikhet så att Gud inte existerar, 

menar Dawkins. Dock är inte alla religiösa människor religiösa realister. (De flesta skulle 

förmodligen inte heller hävda att Gud är ett fysiskt objekt som finns ”där ute”, utan något bortom 

det fysiska.)48 

Verkligheten som konceptualiserad av oss?

Hur är det då med verkligheten som konceptualiserad och skapad av oss? Appelros skriver i sin 

41 Appelros, Erica, 2002, s. 5
42 Appelros, Erica, 2002, s. 4
43 Appelros, Erica, 2002, s. 5
44 Johannesson, Karin, 2002, s. 41-42
45 Appelros, Erica, 2002, s. 5
46 Appelros, Erica, 2002, s. 5
47 Se Dawkins, Richard, 2006, s. 133-134 och Stenmark, Mikael, 2009, s. 175-176
48 Se bland annat Stenmark, Mikael, 2009, s. 176
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avhandling om tre besläktade, men inte synonyma begrepp: verkligheten som konceptualiserad, 

skapad och konstituerad (conceptualized, constructed, and constituted).49 För att vi ens ska kunna 

tala om och referera till saker och ting i verkligheten, vare sig det handlar om fysiska entiteter så 

som berg, eller om icke-fysiska entiteter så som pengar, så är det en konceptualisering 

(conceptualized).50 Ordet berg betyder vissa saker, till exempel att det ska vara gjort av ett visst 

material, vara si och så högt och så vidare. Vårt språkliga koncept av ”berg” avgör huruvida ett berg

faktiskt finns eller ej. Verkligheten som skapad (constructed) av oss är ett starkare påstående, 

skriver Appelros, och detta sett att se det används inom socialkonstruktivistiska teorier. 

Verkligheten, samhället, religionen och så vidare är skapade av oss och skulle inte finnas utan oss, 

enligt detta sett att se det.51 För att förtydliga det hela kan pengar användas som exempel. Pengar är 

något vi har hittat på och pappret, eller siffrorna på skärmen har endast värde för att vi har gett det 

ett värde. Detsamma kan sägas om tid. En timme är endast 60 minuter, eller 3600 sekunder för att vi

har bestämt att det är så. Pengar och tid flyter inte omkring som entiteter oberoende av människan, 

utan är skapade av oss. Likväl kan vi mena att både pengar och tid existerar i verkligheten.

Verkligheten som konstituerad (constituted) beskriver Appelros som att det vi bedömer som 

verkligt eller inte är kontextuellt baserat. Pengar och tid är alltså att betrakta som verkliga även om 

de av en lägre grad är beroende av fysiska kännetecken (physical characteristics) än berg som har 

starkt beroende av fysiska kännetecken. Berget skulle inte längre vara ett berg om vi tog bort dess 

fysiska attribut, medan pengar inte är lika beroende av det fysiska utan kan förändras eller rent av 

bara vara siffror på en skärm och fortfarande vara pengar. Det mesta vi talar om, skriver Appelros, 

ligger någonstans på mitten av skalan och det vi betraktar som verkligt och verklighet har både att 

göra med dess fysiska attribut och dess icke-fysiska funktion.52 

Appelros poängterar att vi ofta använder begreppet ”verkligt” (real) för att syfta på något 

fysiskt verkligt och existerande.53 Men som vi såg betraktar nog många av oss även pengar som 

verkliga även om de endast är socialt konstruerade och siffror på en skärm. Hur blir det då när vi 

ska tala om Gud? En metafysisk realist, som vi såg, ser Gud som antingen existerande eller icke-

existerande oberoende av oss och vår uppfattning om Gud. En religiös anti-realist eller non-realist 

hävdar att Gud inte existerar som metafysiskt oberoende av oss eller våra språkliga koncept.54 Don 

Cupitt, som själv beskriver sig som anti-realist, menar att Gud inte finns på ett metafysiskt 

49 Appelros, Erica, 2002, s. 22 ff
50 Appelros, Erica, 2002, s. 23
51 Appelros, Erica, 2002, s. 24
52 Appelros, Erica, 2002, s. 24-25
53 Appelros, Erica, 2002, s. 30
54 Appelros, Erica, 2002, s. 13
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realistiskt sätt, men han ber fortfarande till, och älskar Gud.55 Appelros skriver att ett generöst sätt 

att tolka Cupitts sätt att se på Gud är att det är meningslöst att tala om Gud som metafysiskt 

existerande då utsagor om Gud inte kan göras utan språket. Tal om Gud eller andra religiösa 

entiteter kan däremot uppfattas som metaforer och spela en psykologisk roll för oss.56 Non-

realismen är inte lika extrem och behöver inte ”förvisa” Gud till att endast vara en psykologisk 

önskan.

Jag övergår nu till den form av non-realism som Victoria Harrison beskriver och kallar för 

fiktionalism.

Fiktionalism

Victoria Harrison undersöker i artikeln ”Philosphy of religion, fictionalism, and religious 

diversity”57 om fiktionalism som teoretisk utgångspunkt är det bästa för religionsfilosofer att 

omfatta i en värld av religiös mångfald. Det inte är det jag ska undersöka, men utformningen av 

fiktionalismen är av intresse, även om jag inte nödvändigtvis applicerar den endast på det 

religionsfilosofiska arbetet. För att inte religionsfilosofer ska hamna i vad Harrison kallar ”den 

gamla skolan”, där endast teism ligger i fokus, föredrar hon Cheethams fiktionalism som kan gälla 

all form av religiös tro. Denna, skriver hon, kan bäst beskrivas som ”hermeneutisk fiktionalism”.58 

Fiktionalismen avvisar realismen.59 Fiktionalismens mål är även att undvika problemet som 

uppstår hos en religiös realism när det kommer till ett mångreligiöst samhälle och religiös diskurs. 

För att undvika den religiösa realismens problem, där religionsfilosofers uppgift endast blir att 

avgöra vilken av alla religioner som har rätt, dvs. korresponderar med verkligheten, vill 

fiktionalismen istället se all religiös diskurs som fiktion. Viktigt är dock att poängtera att 

fiktionalismen inte därmed hävdar att t.ex. de objekt den religiösa diskursen syftar till inte existerar. 

Harrison skriver att fiktionalismen kan beskrivas som av ontologisk likgiltighet, då den inte hävdar 

någonting om huruvida saker och ting existerar eller inte.60 Fiktionalism kan alltså undvika problem 

som uppstår för en religiös realist, framförallt gällande sanningsanspråk i olika religioner eftersom 

fiktionalismen inte hävdar att den ena religionen är mer sann än den andra. Två religioner som 

motsäger varandra på vissa punkter betraktas alltså endast som två olika fiktioner, på samma sätt 

som att två olika filmer inte motsäger varandra på en ontologisk nivå.61 Fiktionalismen kan vara av 

55 Appelros, Erica, 2002, s. 12 och Cupitt, Don, 2003, se introduktionen
56 Appelros, Erica, 2002, s. 12
57 Harrison, Victoria, 2010, se främst s. 51-56
58 Harrison, Victoria, 2010, s. 51
59 Harrison, Victoria, 2010, s. 51
60 Harrison, Victoria, 2010, s. 52
61 Harrison, Victoria, 2010, s. 52
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det svagare slaget, skriver Harrison, då den istället för att mena att alla religioner har fel, endast kan

mena att de ”cannot be known to be true”.62 Påståendet att vi inte kan veta om en eller flera 

religioner är sanna försvarar fiktionalisten genom att hänvisa till historien som är full av 

motstridigheter och konflikt mellan olika religiösa utsagor.63 Att ingen religion hittills har kunna 

bevisa att den är sann genererar antagandet att det även är mycket osannolikt att någon skulle göra 

det i framtiden. 

Kritik mot fiktionalismen

Som jag tidigare påpekat kommer jag inte att kritiskt granska religiös non-realismen eller jämföra 

dess rimlighet och rationalitet mot religiös realism. Att jag nu, som underrubriken signalerar, går 

igenom kritik mot fiktionalismen är endast för att sedan kunna utforma en så fruktbar non-realistisk 

teori som möjligt för uppsatsens syfte. 

Harrison tar upp åtta problem som uppstår för fiktionalismen. Tre av dessa går att försvara, 

fyra har ännu ej besvarats tillfredsställande även om det förmodligen vore möjligt, men den sista 

kritiken verkar mest problematisk, skriver hon.64 Denna kritik gäller hur fiktionalismen besvarar 

historiska skeenden i religioner. Exempelvis religioner som kristendomen och islam där delar av 

trosföreställningarna är rent historiska och principiellt, även om ej faktiskt, möjliga att att verifiera 

eller falsifiera. Om allt betraktas som fiktion, fritt från ontologi och vad som är sant eller falskt, hur 

ska sådana historiska religiösa komponenter betraktas? Mot annan kritik har fiktionalismen lättare 

att försvara sig. Exempel på annan kritik gäller hur en fiktion kan ha en så stor roll i människors liv, 

och hur en fiktion kan ge upphov till sådan tillbedjan och hängivenhet som fallet är i flera 

religioner? Varför skulle någon be till, eller lyssna till, och förändra sitt liv, för en fiktiv guds skull? 

Här kan Erica Appelros distinktioner kring mer eller mindre starka fysiska kännetecken appliceras. 

Allt vi refererar till befinner sig på en glidande skala, där det mesta inte är extremer av totalt fysiskt 

beroende eller totalt socialt konstruerat, skriver hon. Appelros exemplifierar med vad det är att vara 

en professor. Vår konceptualisering av ”professor” är delvis beroende på fysiska kännetecken så 

som att det måste vara en människa, hen måste vara myndig och hen måste ha en examen och 

publicerat x antal vetenskapliga artiklar med mera.65 Redan här märker vi att det har börjat glida på 

skalan. Krav på mänsklighet är uppenbart beroende av fysiska kännetecken medan krav på kunskap 

inte på samma sätt är ett fysiskt kännetecken. Den sociala status som kommer med professuren är 

62 Harrison, Victoria, 2010, s. 54
63 Harrison, Victoria, 2010, s. 54
64 Harrison, Victoria, 2010, s. 55-56
65 Appelros, Erica, 2002, s. 25-30
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socialt konstruerat men är samtidigt inget vi kan ta bort från professuren då statusen kommer utav 

olika faktorer så som kunskap och prestationer, och det är inte helt enkelt att säga vart på skalan vi 

hamnar. Allt vi menar ”faktiskt finns” är då inte helt och fullt beroende av fysiska kännetecken. 

Frågan om en fiktiv Gud eller andra religiösa trosföreställningar och entiteter som enligt 

fiktionalismen uppfattas som just fiktiva, ändå kan påverka människors liv bör då kunna vara ja. 

Vad som ontologiskt sett finns eller inte finns är en icke-fråga som, enligt fiktionalismen, inte är 

nödvändig för att spela en avgörande roll i människors liv. ”Fiktion” bör här inte uppfattas som 

något som är falsk, utan som något som är bortom sanningsvärden, och religiös diskurs ses, av 

fiktionalisten, som icke-deskriptiv och är alltså varken sann eller falsk. På samma sätt som 

exempelvis en film kan skaka om, ge upphov till glädje och sorg trots att den är en uppenbar fiktion 

kan alltså fiktionalisten se på religion, då religiös fiktion betraktas som varken sann eller falsk.66

Så, vad refererar ”Gud” till?

Appelros menar, som jag tidigare nämnt, att kritiken om non-realism som religiöst inadekvat kan 

oskadliggöras genom hennes förslag om att alltid betrakta verkligheten som konceptualiserad av 

oss, men att allt är beroende av mer eller mindre starka fysiska kännetecken eller karakteristika.67 

Ett träd är starkt beroende av fysiska kännetecken, medan Ethan Hunt konceptualiseras av oss 

genom mycket mindre beroende av fysiska kännetecken. Även Gud är ”något” som väldigt 

svagt/lite är beroende av fysiska kännetecken för att vi ska konceptualisera Gud. Oavsett vad vi ska 

tala om, oberoende om vi ska tala om det som verkligt och existerande eller overkligt och icke-

existerande, så måste vi referera till det, skriver Appelros. Vad vi betraktar som verkligt respektive 

overkligt är alltså båda konceptualiserat av oss:

What we consider to be real or not is thus not an unconceptualized object, but something that is

conceptualized by us, and constituted as a referent to a certain linguistic expression that we use in

order to refer to it.68

Vi måste dock inte betrakta allting som lika viktigt för oss, utan Appelros föreslår en pragmatisk 

formulering för vad vi menar finns och inte finns. Allt behöver inte spela lika stor roll i livet och 

någon kan mycket väl känna att en religion utan en metafysisk realism inte passar i ens liv, och att 

tro på en sådan icke-metafysisk Gud inte tilltalar. Det är dock även möjligt att religion utan 

metafysisk realism kan vara tilltalande i andra situationer i livet och att Gud visst kan ha verklig 

och djup inverkan på människors liv, även utan att betraktas som beroende av metafysisk existens, 

66 Harrison, Victoria, 2010, s. 52
67 Appelros, Erica, 2002, s. 178
68 Appelros, Erica, 2002, s. 179
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skriver hon.69 

Från och med nu kommer jag att definiera och använda non-realism som en position som 

betraktar verkligheten och allting som alltid konceptualiserad och beroende av oss, och sanna 

propositioner är inte sanna för att de korresponderar mot en oberoende verklighet utan är (”endast”)

sanna inom våra begreppsscheman och vårt sett att konceptualisera världen och verkligheten. Detta 

till skillnad från, och som en avgränsning mot sättet religiösa metafysiska realister oftast tänker om 

sanningsanspråk rörande Gud och en transcendent verklighet: att sanningsvärdena sant och faklskt 

måste finnas oberoende av oss att Gud ”[...] is independent of out minds and cognition.”70 Det finns 

en skillnad mellan vad som faktiskt finns, mellan vad som är sant och vad vi kan få kunskap om, 

enligt metafysisk realism. Det är möjligt att vara metafysisk realist angående ontologi men 

epistemologisk non-realist. Den religiösa non-realismen gör inte den uppdelningen eftersom den för

oss är meningslös (menar religiös non-realism); det är obegripligt vad det skulle innebära att något 

”faktiskt finns” eller är sant oberoende av vår konceptualisering. Det är dock inte samma sak som 

att hävda att det inte finns någonting alls utanför oss, men det finns ingen skillnad mellan sanning 

och berättigande. Verkligheten, i brist på bättre ord, finns och skulle inte ”sluta existera” om inga 

människor fanns, men det finns ingen sann beskrivning av den som inte är beroende av oss. Vad 

som är sant eller falskt kan därmed inte korrespondera mot en oberoende verklighet, eftersom det är

obegripligt vad det skulle innebära.

John Hick är ett av de allra största namnen när det handlar om religiös pluralism. Att skriva 

om religiös pluralism utan att åtminstone nämna Hick vore, med Göran Hermeréns ord (om 

pragmatisk implikation) ”egendomligt – och skulle kräva en särskild förklaring”. Jag ska presentera 

Hicks pluralism och argumentera för att den bör ses som en non-realistisk teori snarare än en 

realistisk. Jag kommer även ta upp problem med pluralismen och den kritik som riktas mot den, för 

att i avsnitt 2.2 Intern pluralism, sedan titta på Victoria Harrisons religiösa pluralism som utgår från 

Hicks pluralism men, enligt henne själv, är en förbättrad variant. 

2. Non-realistisk religiös pluralism

2.1 Hicks pluralism
Stenmark benämner John Hicks form av religiös pluralism som generell pluralism. En sådan 

definierar han på följande sätt: ”Generell pluralism är synsättet att alla världsreligioner erbjuder lika

69 Appelros, Erica, 2002, s. 179
70 Ladyman, James, 2002, s. 266
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effektiva frälsningsvägar eller att alla världsreligioner är lika framgångsrika när det gäller att ge oss 

kunskap om Gud eller det religiöst ultimata.”71 Harrison kallar istället Hicks form av pluralism för 

transcendent pluralism.72 Hick själv menar att han är realist, och att han, när det kommer till 

religion förespråkar en kritisk realism.73 Detta är det dock många som inte håller med om. Clare 

McGraw är en av de som menar att Hick egentligen är anti-realist eftersom han gör en skillnad 

mellan vad han kallar det Verkliga i sig (”the Real in itself”, med vilket han ungefär avser ”Gud” 

eller ”den transcendenta verklighet” alla religioner strävar efter att få kunskap om), och hur vi 

uppfattar det Verkliga/the Real.74 Som vi ska se har Hick element av realism i sin pluralistiska 

hypotes, men jag menar att hans pluralism ändå på det hela taget bäst bör uppfattas som non-

realistisk. Detta eftersom han gör så stor skillnad mellan vad vi kan uppfatta och se och vad vi kan 

säga faktiskt finns, men detta återkommer jag till mer längre ned. 

Kritisk realism menar att världen inte nödvändigtvis behöver vara just så som vi upplever 

den. Det är alltså möjligt att verkligheten-i-sig är annorlunda än verkligheten som upplevd av oss. 

Dock, för att ens vara en form av realism måste den kritiska realismen fortfarande mena att det finns

en medvetandeoberoende verklighet och att påståenden om den antingen har sanningsvärdet sant 

eller falskt, även om vi inte kan veta vilket.75 Även Peter Byrne är tveksam till om Hicks pluralism 

verkligen är en kritisk realism.76 Enligt Hick är alla våra påståenden om Gud/det Verkliga faktiskt 

falska, och är endast mytologiskt sanna manifestationer av hur Gud/det Verkliga ter sig för oss. Att 

Gud är en treenighet eller en opersonlig världssjäl är därför ”lika falska” alternativt ”lika sanna” 

påståenden. Ingen religion är därmed närmre en sann beskrivning av det religiöst ultimata, eftersom 

det är fullkomligt omöjligt att beskriva det Gud/Verkliga ”så-som-det-är”. Vi kan aldrig nå så långt 

enligt Hick. Här ser vi att Hicks sätt att beskriva religionernas sanningsanspråk passar ganska bra in

i den definition av non-realism jag nyss gav. Frågan är om någon form av realism kan undvika att 

bedöma en eller några religioner som en mer sann beskrivning av verkligheten och Gud-i-sig? Kan 

någon form av realism ”[...] refuse to take some stand on wich religion at present contains the best 

account of the nature of the transcendent[?]”77 Något Hick alltså inte vill göra, trots att han menar 

sig vara kritisk realist. Efter min genomgång av Hicks pluralism kommer det stå klart att Hick 

försöker positionera sig bort från den metafysiska realismen då han anser denna skapa problem för 

den religiösa pluralismen. Hick vill i praktiken istället använda sig av en non-realistisk epistemologi

71 Stenmark, Mikael, 2012, sid 116
72 Harrison, Victoria, 2006, s. 295
73 Hick, John, 2004, s. 175
74 McGraw, Clare, 2008, s. 259
75 McGraw, Clare, 2008, s. 255
76 Byrne, Peter, 1991, s. 130
77 Byrne, Peter, 1991, s. 130
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för att säkerställa den religiösa pluralismens trovärdighet. Jag menar inledningsvis alltså att vi bör 

tolka Hicks pluralism som en non-realism, och detta kommer bli ännu tydligare när jag återgår till 

att förklara Hicks religiösa pluralism. Förhoppningsvis blir då min, Byrnes och McGraws non-

realistiska tolkning av Hick ännu tydligare. 

Hick talar inte om alla religioner som finns i sin religiösa pluralism, utan avgränsar sig till 

åtminstone de fem stora världsreligionerna. Detta på grund av vissa kriterier som måste uppfyllas 

för att en religions ska anses vara frälsningsmässigt och kunskapsmässigt framgångsrik med 

avseende på det Verkliga (det vi vanligen tänker på som ”Gud”).78 Hur vi kan avgöra vilka 

religioner som är frälsningsmässigt och kunskapsmässigt framgångsrika enligt Hick går jag inte in 

på, utan vi nöjer oss med att konstatera att han talar om de fem världsreligionerna när han 

förespråkar att vi ska se religioner på ett pluralistiskt och inkluderande vis. För att underlätta i 

beskrivningen kommer jag oftast i fortsättningen att uttrycka mig i termer av ”alla religioner” trots 

att Hick (och jag) egentligen då alltså endast menar de fem världsreligionerna kristendom, 

judendom, islam, hinduism och buddhism. Hicks benämning ”the Real” översätter jag i 

fortsättningen till ”det Verkliga”.

Hick menar att vi bör se på de olika religionerna som olika sätt att uppleva, och leva i 

relation till, den ultimata gudomliga Verklighet som i sig själv transcenderar alla våra olika sätt att 

porträttera och betrakta det.79 Hick skriver att vi måste skilja på ”the Real an sich and the Real as 

variously experienced-and-thought by different human communities.”80Alla religioner använder 

olika termer, och tror olika saker om den ultimata gudomliga Verkligheten, men ingen vet hur det 

Verkliga är i sig själv. Även om vi accepterar denna tanke kan vi dock ändå ganska enkelt tänka oss 

att en religion visst kan anses vara mer sann än andra eftersom det är möjligt att den ena religionen 

beskriver det Verkliga bättre, mer korrekt, än andra religioner. Denna invändning återkommer jag 

till lite längre ned.

Varför vara religiös pluralist?

Varför bör vi då vara religiösa pluralister enligt Hick? För att det finns element inom alla 

världsreligionerna som är bra och nödvändiga för att lösa vissa problem. Han menar att religiös 

pluralism leder till ömsesidig respekt och dialog mellan alla olika traditioner, och detta leder till 

samarbete mot gemensamma hot så som kärnvapenkrig, konflikt mellan nord och syd och öst och 

78 Stenmark, Mikael, 2012, s. 114
79 Hick, John, 2004, s. 235-236
80 Hick, John, 2004, s. 236
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väst eller mot miljöförstöring. Utan dogmatism och inställningar av formen ”jag-har-rätt-och-du-

har-fel” får vi en bättre värld för alla, och pluralismens inkluderande inställning till religioners 

sanningsanspråk minskar sådana konflikter, menar Hick.81 Att vi inte kan se att en viss religions 

anhängare är moraliskt överlägsna andra är också ett argument för att alla religioner är lika 

effektiva. Den geografiska utbredningen av religionerna är ytterligare ett argument för religiös 

pluralism, där folk i Mellanöstern tenderar att vara muslimer snarare än buddhister och människor i 

Texas tenderar att vara kristna snarare än muslimer etc.82 Att Pär är kristen och håller kristna 

trosföreställningar för sanna verkar snarare handla om slump, att han råkade födas i Sverige, än att 

han har goda argument för att kristendomen är den enda sanna religionen. Sist men inte minst 

menar många religiösa pluralister att det faktum att ingen religion hittills bevisats vara mer sann, 

eller ha mer/säkrare kontakt med Gud/det religiöst transcendenta är ett starkt argument för 

pluralism. Många menar att det helt enkelt är arrogant att hävda att endast-min-religion-har-rätt, när 

inga bevis finns för en sådan åsikt.  

Ding an sich

Hicks pluralism menar att alla religioner endast är olika mänskliga uttryck för, och sätt att nå ett 

gemensamt soteriologiskt mål; vilket är en förflyttning från själv-centrering till Verklighets-

centrering. Kristendom, islam och buddhism betraktas alltså som olika, men lika effektiva vägar, att 

nå frälsning och flytta fokus från sig själv mot den transcendenta och ultimata Verkligheten. Det är 

inte svårt att se att Hick inspirerats av Kant och hans filosofi om Ding an sich, det vill säga tinget i 

sig, och hur tinget upplevs av oss med vårt medvetande. Kant skiljer mellan det noumenala och 

fenomenen (”noumenon” and ”phenomenon”), där det noumenala är tinget som det är i sig själv 

oberoende av något annat, och fenomenen är så som vårt medvetande uppfattar tinget. Den 

noumenala världen, skriver Hick, existerar oberoende av vår perception av den, och den 

fenomenella världen är samma värld, men så som vi uppfattar den.83 Detta är möjligen en realistisk 

komponent i Hicks teori. Jag skriver ”möjligen” för att Hick hävdar att de religiösa fenomenen 

upplevs/uppfattas olika av oss. Den noumenala verkligheten är densamma för alla, men fenomenen 

är inte samma för alla eftersom religionerna är uppenbart olika. Med andra ord är de religiösa 

entiteterna och erfarenheterna konceptualiseringar av oss och inte något som måste ha antingen 

sanningsvärdet sant eller falskt. Vi kan enligt Hick aldrig tala om Verkliga så som det är i sig själv 

81 Hick, John, 2004, s. xv
82 King, Nathan L., 2008, s. 843
83 Hick, John, 2004, s. 240-241
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eftersom det är fullkomligt onåbart (”litterally indescribable”)84 - en uppfattning som är tydligt non-

realistisk. Detta eftersom det är obegripligt vad det skulle innebära att sanning finns oberoende av 

oss, när alla tänkbara beskrivningar samtidigt alltid är falska. Hick skriver sedan att världen så som 

vi uppfattar den är fullkomligt verklig.85 Vi ser att detta passar in i Appelros förslag om att betrakta 

allt, både de vi uppfattar som verkligt och overkligt, som konceptualiserat av oss. Samma 

resonemang ska, och detta är kärnan i Hicks religiösa pluralism, appliceras på religion och frågan 

om Gud/Brahman/det Verkliga osv. Det noumenellt Verkliga, det Verkliga som det är i sig själv, 

eller i kristna termer; hur Gud är i sig, oberoende av vårt medvetande, upplevs och tolkas på olika 

sätt av olika människor, religioner och kulturer. Men dessa olika tolkningar och föreställningar är 

inte illusoriska utan verkliga och autentiska manifestationer av det Verkliga, enligt Hick.86 Det är av

denna anledning Hick själv menar sig vara realist, då han menar att det finns en sann verklighet. 

Dock menar han att vi inte ser eller kan tala om den som den är i sig själv, då vi inte kan gå utanför 

oss själva och våra sätt att konceptualisera och kategorisera verkligheten. Jag och många med mig 

menar att Hick på det stora hela mest korrekt bör beskrivas som non-realist just eftersom han inte 

menar att sanning eller sanna anspråk om det Verkliga på något vis korresponderar med hur 

verkligheten faktiskt är, eftersom verkligheten och det Verkliga i sig, enligt honom, är fullkomligt 

onåbart. Min definition av religiös non-realism sade att det inte finns en sann beskrivning av 

verkligheten som inte är beroende av oss. Vad som är sant eller falskt kan därmed inte 

korrespondera mot en oberoende verklighet, eftersom det är obegripligt vad det skulle innebära. När

vi talar om Gud, änglar, nirvana, brahman eller himmelriket är det enligt Hick inte beskrivningar av 

en transcendent verklighet i sig utan endast så som vi uppfattar det. 

When we speak of a personal God, with moral attributes and purposes, or when we speak of the

non-personal Absolute, Brahman, or of the Dharmakaya, we are speaking of the Real as humanly

experienced: that is, as phenomenon.87

Enligt denna pluralistiska hypotes är alla religiösa uttryck, alla religiösa entiteter i alla de olika 

regionerna, oavsett hur olika de kan se sig, egentligen olika mänskliga uttryck och upplevelser av 

en och samma gudomliga och transcendenta Verklighet, men de beskriver inte denna Verklighet så 

som det faktiskt är eftersom det är ”litterally indescribable”.

84 Hick, John, 2004, s. 350-351
85 Hick, John, 2004, s. 242
86 Hick, John, 2004, s. 242
87 Hick, John, 2004, s. 246
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Religioner som uppenbart säger emot varandra?

Hick radar upp ett antal olika problem-sfärer som kan uppstå, och ofta också gör det, mellan två 

eller flera religiösa traditioner. För det första kan det råda konflikt angående rent historiska 

skeenden. Korsfästes och dog Jesus, ja eller nej? Kristna säger ja, muslimer säger nej. (Detta är 

generaliserande exempel.) Den andra konfliktsfären gäller trans-historiska påståenden om frågor 

som teoretiskt har ett korrekt svar, men inget vi kan finna med hjälp av empiri eller historisk 

undersökning. Pågår det ett kretslopp med återfödelse? Har vi en personlig själ? Buddhister säger ja

till det första påståendet men nej till det andra, men muslimer säger nej till det första påståendet och

ja till det andra. Den tredje konfliktsfären Hick tar upp är frågor gällande meningen med livet och 

människans roll i skapelsen och universum m.m.88 Det kan verka som att kristendom och buddhism 

inte rimligen kan sägas vara två lika bra, lika effektiva sätt att beskriva samma verklighet, eftersom 

de på vissa punkter så uppenbart säger emot varandra. Men vad Hicks pluralistiska hypotes säger är

att alla dessa, oförenliga doktriner och försanthållanden inte ska vara avgörande eller av stor vikt i 

den religiösa tron. Detta är ett problem för pluralismen, då det kan upplevas stå på tvär med 

religioners egen självförståelse och endast passar de som inte lägger vikt vid detaljer i den egna 

religionen.

Gällande åsiktsskillnader om rent historiska händelser skriver Hick att vi inte ska låta sådant

spela en stor roll i tron. Vi måste helt enkelt acceptera att vi oftast inte har möjlighet att bekräfta 

eller falsifiera sanningshalten i många religiösa historiska påståenden, och att sådana historiska 

komponenter inte ska ha grundläggande och avgörande roll i ens religiösa tro. Om hela tron dock 

står och faller på ett historiskt påstående bör denna person förmodligen inte vara religiös pluralist, 

skriver Hick.89 Att en ibland mycket stor revidering av religiösa människors självförståelse och 

anspråk måste till för att en religiös pluralism ska vara tilltalande är något Hick erkänner, vilket är 

problematiskt och alltså inte talar till pluralismens fördel.

Gällande de trans-historiska religiösa komponenterna, så som huruvida universum och 

skapelsen är evig eller tillfällig, eller om vi tror att vi har en själ eller inte, kan inte rimligen spela 

roll gällande frälsning, skriver Hick. Eftersom han med begreppet frälsning avser en transformering

från själv-centrering till Verklighets-centrering, kan detta vara möjligt oavsett om man tror si eller 

så angående dessa saker.90 Frågan vi enligt Hick måste ställa oss är om ”x och y” verkligen är 

nödvändigt att tro på för att nå frälsning. 

Is belief, or disbelief in reincarnation essential for salvation/liberatin? the answer must surely be

88 Hick, John, 2004, s. 363ff.
89 Hick, John, 2004, s. 365
90 Hick, John, 2004, s. 367
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No. For unless one holds, as a Hindu or a Buddhist, that there is no transformation of human

existence from self-centredness to Reality-centredness among the hundreds of millions who do not

share  the  reincarnation  belief  or,  as  a  Jew,  a  Christian  or  a  Muslim,  that  there  is  no  such

transformation among the hundreds of millions who do hold that belief, one must accept that the

question is not soteriologically vital.91

Soteriologiskt nödvändigt. Det är den avförande punkten i frågan. Är en trosföreställning inte 

nödvändig för frälsning utgör den alltså inte något problem för andra, motstridiga 

trosföreställningar och traditioner, menar Hick. Ett visst påstående kan dock vara nödvändig i en 

viss religiös kontext och tradition. Jag skulle exempelvis säga att tron att Jesus dog för våra synder 

är nödvändig i den kristna tron, men detta påstående behöver därmed inte vara nödvändig för 

frälsning menar Hick.92 Både korrekta och inkorrekta historiska påståenden och korrekta och 

inkorrekta trans-historiska påståenden kan förmedla det Verkliga till oss på olika vis, och leda till en

förändrande process som leder till frälsning.93 Dock är det inte tal om frälsning på det viset en 

kristen kanske har förväntat sig/tror på. Poängen han vill klargöra är att eventuella sanningar inte 

ska spela någon roll i religiös tro, eftersom ett sådant fokus leder till just konflikt istället för 

acceptans och inkluderande. Han vill avlägsna sig den metafysiska realismen och vill att religiösa 

människor ska betrakta religiösa utsagor på ett slags non-realistisk vis där sant och falskt inte finns 

och inte spelar någon roll. Det religiösa noumenet tvingas alltså ännu längre bort än fysiska tings 

noumenon. Även om vi accepterar detta är det nog många som ändå vill hävda att det faktiskt finns 

vissa trosföreställningar som är av soteriologiskt nödvändig karaktär. Till detta övergår jag nu.

Soteriologiskt nödvändiga trosföreställningar? 

Kristendomen bygger på vissa doktriner varav de mest centrala är tron att Jesus är Gud inkarnerad, 

fullkomlig Gud och fullkomlig människa, att han dog för våra synder så att vi ska kunna få evigt liv,

att han uppstod och ska återkomma i den yttersta tiden för att döma levande och döda. Gud Fadern 

ses i kristendomen som den ende guden. Jesus ses, åtminstone traditionellt, som den enda vägen till 

frälsning. I Bibeln säger Jesus själv ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern 

utom genom mig. [...]”94, och det står även om Jesus att ”Hos ingen annan finns frälsningen, och 

ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss.”95 Det kan 

alltså tyckas som att Jesus är absolut nödvändig för frälsning inom kristendomen och olika svar har 

91 Hick, John, 2004, s. 368-369 Min kursivering.
92 Hick, John, 2004, s. 369
93 Hick, John, 2004, s. 370
94 Bibel 2000, Joh 14:6
95 Bibel 2000, Apg 4:12
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getts till på vilket sätt Jesus är nödvändig. Inklusivismens stora namn är Karl Rahner och menade 

att alla kan få frälsning, även icke-kristna. Alla icke-kristna som lever ett moraliskt gott liv, kallade 

han för ”anonyma kristna” och dessa kan få frälsning genom Guds nåd.96 Jesus har enligt detta 

synsätt alltså dött även för deras skull, alldeles oavsett om de tror på det eller inte. En sådan syn 

leder till att alla andra religioner således endast skenbart ger frälsning, när det egentligen är Jesus 

som redan gjort jobbet. 

Hick är mycket kritiskt till exklusivism (”endast-min-religion-har rätt”) och inklusivism 

(”min-religion-har-mest-rätt”). Religion och dess budskap eller heliga skrifter ska inte förstås 

bokstavligt, skriver han. De ska förstås mytologiskt.97 Alla98 religioner är olika mytologier som 

söker tydliggöra och förklara en sann och gemensam Verklighet, och alla dessa myter är sanna i den

meningen att de alla syftar till att locka fram de handlingsmönster och den moral som 

frälsningsmässigt överensstämmer med det gudomligt och transcendent Verkliga.99 Att Jesus var 

Guds son inkarnerad är inte ordagrant sant (litterally true), skriver han, men historien om Jesus kan 

inverka en ”frälsande attityd” hos åhöraren.100 Sanning och religion hör ihop på ett praktiskt sätt 

enligt Hick. Detta kan sticka i ögat på den religiösa människan då det återigen ofta går stick i stäv 

med den egna religiösa självförståelsen. Många kristna skulle inte gå med på att det de tror om 

Jesus endast är mytologiskt sant, men inte faktiskt. Även för en non-realistisk pluralist, där sanning 

endast finns inom våra begreppsscheman och konceptualisering vekar det också finnas något 

problematiskt med detta. Sättet jag beskrev non-realismen tidigare lämnar öppet för sanningar inom 

begreppsscheman och sättet vi konceptualiserar verkligheten. Allt behöver alltså inte påstås vara 

falskt bara för att det inte finns en oberoende verklighet att jämföra med. Även en non-realist kan 

mena att påståendet att sanning och religion endast hör ihop på ett praktiskt sätt är att förminska 

religionen och Gud. En non-realism behöver, som vi har sett, inte mena att Gud endast är summan 

av våra värderingar eller psykologiska önskemål. 

För att på ett koncist sätt nu sammanfatta Hicks pluralistiska hypotes kan den sägas lägga all

fokus på praktik snarare än sanna anspråk. Att en troende person tror på x och y men inte z spelar 

ingen avgörande roll för möjligheten till frälsning. Att x och y inte är metafysiskt sanna eller 

korresponderar med hur verkligheten är spelar heller ingen roll, utan specifika trosföreställningars 

96 Stenmark, Mikael, 2012, s. 136
97  Hick, John, 2004, s. 372

 Med ”mytologi” menar Hick en historia, eller en föreställning om någon eller något, som inte är ordagrant sann, 
men som inverkar en viss attityd i åhöraren. 

98  Jag påminner här om att Hick endast syftar på de fem världsreligionerna.
99  Hick, John, 2004, s. 375
100 Hick, John, 1980, s. 72
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sanning avgörs i huruvida de kan hjälpa oss mot målet; som är frälsning.101 Detta tolkas bäst som en

non-realism eftersom en realism måste mena att sanningsanspråken i religionerna antingen är sanna 

eller falska eftersom de måste svara mot hur den objektivt oberoende verkligheten faktiskt är.

Jag har nu pekat på några problem med Hicks pluralism. För att tillämpa 

generositetsprincipen kommer jag att i största mån försöka lösa dessa, men övergår först till 

Harrisons interna pluralism, vilken hon menar är en förbättrad variant av Hicks pluralism då den 

kan undgå flera av de problem som uppstår för Hick. Vi ska ses att Hicks och Harrisons teorier om 

pluralism är lika på många punkter men att de även skiljer sig åt. Efter detta ska vi titta på kritik 

riktad mot religiös pluralism, och undersöka om intern pluralism faktiskt klarar sig bättre än Hicks 

generella pluralism. Vi tar sedan även en närmre titt på Stenmarks argument för religiös inklusivism.

Detta för att kunna undersöka sambandet mellan religiös non-realism och religiös pluralism. Om 

religiös non-realism pragmatiskt skulle implicera religiös pluralism, men den religiösa pluralismen 

samtidigt ställs inför allvarliga problem vore det i sin tur problematiskt även för non-realismen. För 

att ta reda på det börjar vi alltså först i den interna pluralismen.

2.2 Intern pluralism
Victoria Harrison utvecklar en teori vilken hon kallar intern pluralism. Intern pluralism är en teori 

om religiös mångfald som tar de olika religiösa utsagorna på allvar på ett bättre sätt än John Hicks 

religiösa pluralism, menar hon.102 Harrison skriver uttryckligen att den avvisar metafysisk realism, 

detta för att hon precis som Hick vill göra religiös pluralism så attraktiv som möjligt. Min tolkning 

av både Hick och Harrison är att de gör detta eftersom de båda anser att religiös pluralism som 

bygger på en non-realistisk epistemologi undgår fler problem än om den bygger på realism. 

Harrisons interna pluralism bygger på Hilary Putnams teori om intern realism, och Harrison 

menar att en intern pluralism är den mest koherenta och bästa teorin om religiös pluralism.103 (För 

repetition om Putnams interna realism, se avsnitt 1.4 Forskningsöversikt.) En teori om religiös 

pluralism behövs om vi vill kunna ta religiös tro på allvar utan att behöva avfärda all religiös tro 

som illusion och hjärnspöken eller säga att religion R är sann, men inte religionerna X, Y och Z, 

menar Harrison. Hicks svar är att vi måste ta de religiösa entiteterna och trosföreställningarna på 

lika stort allvar som anhängarna av respektive religion gör, skriver Harrison, och för att kunna göra 

det måste vi postulera en Verklighet bakom alla religiösa utsagor och objekt.104 Det såg vi att Hick 

101 Hick, John, 2004, s. 375
102 Harrison, Victoria, 2006, s. 287-288
103 Harrison, Victoria, 2006, s. 289
104 Harrison, Victoria, 2006, s. 291
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gjorde. Han menar att det finns en verklighet men sanna religiösa påståenden korresponderar inte 

med denna verklighet, utan mot den fenomenella verkligheten vi ser. Vi kan inte se det noumenala 

utan endast fenomenen i form av de religiösa myterna. Harrison menar dock att det finns ett ännu 

bättre alternativ i den interna pluralismen.

Den interna realismen säger att de objekt vi menar existerar är beroende av ett konceptuellt 

schema. På samma sätt är även begreppet ”existens” beroende av ett konceptuellt schema.105 

An internal realist holds not only that the object wich are deemed to exist are dependent upon the

conceptual scheme employed, but also that the very notion of 'existence' is equlally conceptual-

scheme dependent.106 

Både vad som räknas som ett objekt och vad som ens menas med existens, är alltså beroende på 

konceptuellt schema. Att tala om vad som finns eller existerar på ett neutralt plan, bortom 

konceptuella scheman är alltså omöjligt, enligt intern pluralism. När detta appliceras på religion ser 

vi att tal om brahman endast ”makes sense” inom ett hinduistiskt konceptuellt schema, men det 

betyder ingenting eller finns inte inom ett judiskt konceptuellt schema. Att något finns och är sant 

inom ett schema utgör alltså inte något problem för andra konceptuella scheman; ”this suggests the 

possibility of different realities and different truths.”107 Det är heller inte så att dessa sanningar 

korresponderar med en ”verklighet utanför” eftersom någon sådan verklighet utanför alla 

konceptuella scheman inte finns.108 Här ser vi att Harrisons pluralism skiljer sig från Hicks. Det 

finns inget noumenon enligt Harrisons pluralism. På samma sätt som någon som menar att tre 

atomer är tre objekt kan en annan person mena att det är sju objekt. Vad som skiljer dem åt är hur de

definierar ett objekt. De har helt enkelt olika konceptuella scheman. Den första personen ser endast 

de tre atomerna och således tre objekt. Den andra personen ser de tre atomerna och summan av de 

möjliga parkonstellationerna, dvs. sju objekt. Det är samma verklighet, men det konceptualiseras 

olika.109 Vi kan alltså inte, enligt intern pluralism, stå på en neutral position och säga att person 2 har

fel eftersom det enligt denna konceptualisering av vad ett objekt är för något är helt korrekt att det 

finns sju objekt. 

Inte relativism eller subjektivism

Den interna pluralismen kan verka vara endast en filosofisk relativism där allt kan sägas vara sant i 

en typ av ”det är sant för mig, men kanske inte för dig”. Harrison försvarar sin position och menar 

105 Harrison, Victoria, 2006, s. 292
106 Harrison, Victoria, 2006, s. 292
107 Harrison, Victoria, 2006, s. 292
108 Harrison, Victoria, 2006, s. 292
109 Harrison, Victoria, 2008, s. 98 ff
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att det inte alls är så, då relativister menar att objektiv sanning inte är möjlig (eftersom det endast 

handlar om olika perspektiv, där ingen absolut måttstock finns). Den interna pluralismen kan dock 

tala om objektiv sanning, trots att den bara är objektiv inom ett visst konceptuellt schema.110 Den 

interna pluralismen är inte heller endast en fråga om subjektiva åsikter där någon kan säga ”jag vill 

att x ska vara sant, därför är x sant.” Inom ett konceptuellt schema finns sanningar, men även 

osanningar. Inom ett buddhistiskt konceptuellt schema vore påståendet att vi har en personlig själ 

(attman) falskt, medan det däremot är sant att attman finns inom ett hinduistiskt konceptuellt 

begreppsschema. Vad som inom ett visst schema exempelvis räknas som ett objekt avgör således 

huruvida utsagor om antal objekt på ett visst ställe är sant eller falskt, det är inte en subjektiv 

smaksak.111 

Det den interna pluralismen inte ägnar sig åt är att bedöma huruvida sanningsanspråken 

inom olika religioner (inom olika konceptuella scheman) har sanningsvärdena sant eller falskt. Alla 

sanningsanspråk inom religioner behöver alltså, enligt den interna pluralismen, inte alla vara sanna. 

Det är fullt möjligt att ingen religions anspråk har sanningsvärdet sant, skriver Harrison. Det är även

möjligt att endast en religion har påståenden som faktiskt har sanningsvärdet sant. På grund av 

detta, till skillnad från Hicks religiösa pluralism, måste inte den interna pluralisten se alla religioner 

som lika effektiva sätt att nå det ”religiösa målet”. Men det är även logiskt möjligt att den interna 

pluralisten ser alla religioners anspråk som sanna, även om de kan verka radikalt olika.112 

Harrison menar att den interna pluralismen bättre respekterar olika religioners specifika 

trosföreställningar, då den inte måste mena att Jahve, Allah, brahman och nirvana är ”samma sak”, 

nämligen det Hick kallar för the Real/det Verkliga. Intern pluralism ser även uppenbarelse inom 

religion på ett sett som bättre överensstämmer med de religiösa anhängarnas egna övertygelser än 

vad Hicks pluralism gör, skriver Harrison. Detta eftersom Hick menar att det finns en skillnad 

mellan det noumenalt Verkliga och hur respektive religion uppfattar det. Men det Verkliga i sig själv

är inte möjligt att se och tala om enligt hans teori. Alltså blir uppenbarelser från Gud i t.ex. 

kristendomen svåra att förklara eftersom det skulle innebära att det Verkliga (Gud i det här fallet) 

skulle kommunicera kunskap om sig själv, något Hicks pluralism inte kan ta på allvar. Intern 

pluralism undgår detta problem eftersom ingen uppenbarelse kan ses som utanför det konceptuella 

schemat. Intern pluralism vidhåller att det finns faktiska och bitvis mycket stora skillnader mellan 

olika religioners trosföreställningar, något Hicks pluralism inte gör när den hävdar att allt egentligen

är olika mytologiska uttryck för samma Verklighet.113 Inte heller utgör ateism något problem för 

110 Harrison, Victoria, 2006, s. 293
111 Harrison, Victoria, 2006, s. 294
112 Harrison, Victoria, 2006, s. 295
113 Harrison, Victoria, 2006, s. 295-297
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intern pluralism eftersom det endast bara är ett eget konceptuellt schema, precis som ett religiöst.114

Kritik mot intern pluralism 

Den interna pluralismen går inte fri från kritik. Exempelvis kan den interna pluralismen verka 

ateistiskt. Intern pluralism menar att ingenting finns utanför konceptuella scheman, inte ens Gud. En

kristen skulle förmodligen hävda motsatsen, nämligen att det är exakt det Gud gör – Gud 

transcenderar allting. För den kristne kan det då verka som att intern pluralism hävdar att den Gud 

som den kristne tror på inte existerar. Dock, återigen förklarar den interna pluralismen detta genom 

hänvisning till att vad som läggs i begreppen ”transcendent” och ”existens” också är helt och fullt 

beroende på konceptuella scheman. Intern pluralism skulle också bara vara en ”förklädd ateism” om

den vore en metafysisk realism, men en intern pluralist är inte metafysisk realist. Det finns heller 

ingenting som säger att en intern pluralist måste mena att det egentligen inte finns några religiösa 

entiteter alls. Att den kristna gudens existens är beroende av ett konceptuellt schema är endast ett 

problem om man är metafysisk realist, något den interna pluralisten alltså inte är.115 

För ateisten kan intern pluralism verka vara en teori som låter religiösa människor ”define 

religious objects into existence”.116 En ateist kan även mena att hen på fullt allvar förstår vad 

kristna, muslimer, buddhister osv. menar med ”Gud” och andra religiösa entiteter och objekt. 

Samma sak kan uppstå mellan religiösa människor som tillhör olika traditioner. De kan förstå hur 

den andra tänker, men ändock mena att den andra helt enkelt har fel. Harrison lyfter en viktig poäng

gällande vår möjlighet att verkligen förstå ett annat konceptuellt schema. Ett kristet, ett buddhistiskt

eller ett ateistiskt schema innehåller mycket mer komplexa detaljer än ”vad som är ett objekt eller 

inte” eller ”vad det innebär att något existerar”. Detta bör få oss att fundera över om vi verkligen 

kan vara så dogmatiskt säkra på att trosföreställningar som hålls av andra religiösa eller ateistiska 

traditioner är falska, skriver hon.117

In short, if differences between the claims of religious beleif systems are of the wholly conceptual-

scheme dependent variety,  this would constitute stong grounds for religious toleration. This is

because, presuming that the claims compromising the beleif systems of the major world religions

are equally internally coherent, there would seem to be no compelling justification for preffering

one religion rather than another.118

Även om vi faktiskt till fullo kan förstå ett annat konceptuellt schema så utgör inte det något 

114 Harrison, Victoria, 2006, s. 301 och Harrison, Victoria, 2008, s. 104
115 Harrison, Victoria, 2008, s. 104 
116 Harrison, Victoria, 2008, s. 104
117 Harrison, Victoria, 2008, s. 108
118 Harrison, Victoria, 2008, s. 109
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problem för intern pluralism, menar jag. För att återgå till atomexemplet som togs upp tidigare kan 

vi förstå hur båda personerna tänker. Vi kan sätta oss in i hur de båda resonerar. Det är lika sant, 

enligt det första schemat, att det hela handlar om tre objekt, som det enligt det andra schemat är sant

att det rör sig om sju objekt. Det finns ingen oberoende objektiv nivå, inget noumenon. Även om ett

helt religiöst system består av betydligt mer komplexa komponenter än vad som utgör ett objekt 

eller inte, så spelar det ingen större roll om vi kan, eller inte till fullo kan förstå ett annat 

konceptuellt schema eftersom en intern pluralist inser att det just är olika konceptuella scheman 

som därmed inte står i konflikt med varandra. Anledningen till varför person x håller ett 

konceptuellt schema för sant och inte ett annat är således inte av ontologisk karaktär utan motiveras 

av exempelvis omgivningen, kulturell och etnisk tillhörighet osv.  

Att ett religiöst konceptuellt schema kan ha fel inom sitt egna schema är fullt möjligt enligt 

intern pluralism. Allt inom en religion är då inte med nödvändighet sant ens inom det egna schemat.

Det kan vara inbördes inkoherent. Citatet ovan preciserar just detta: Om vi antar att 

världsreligionernas trossystem är lika internt koherenta, verkar det inte finnas något tvingande skäl 

att föredra en religion före någon annan. Däremot kan det, enligt intern pluralism, vara så att alla 

religionerna faktiskt inte är lika internt koherenta. Poängen är att intern pluralism inte är en 

relativistisk teori där allt kan sägas vara sant. Detta eftersom intern pluralism ser möjligheten att 

något kan vara objektivt sant eller falskt inom det egna schemat.119 För att åter tydliggöra att intern 

pluralism inte ser sanning som något som är upp till subjektivt tyckande citerar jag ytterligare ett 

stycke:

While the number of objects in the world is conceptual-scheme dependent, that number is not a

matter of subjective taste. […] Internalist pluralism, then, is certainly not committed to the claim

that  the  various  truth-claims  made  within  different  religious  conceptual  schemes  are  all  true.

Indeed, it is logically possible, according to internalist pluralism, that all the truth-claims within

every religious conceptual scheme are false; just as it is logically possible that only one religious

conceptual scheme contains truth-clames that are actually true.120

I och med detta övergår vi till kritik mot religiös pluralism för att se om problemen gäller för

både Hicks pluralism och intern pluralism, och om vi kan rädda pluralismen från dess kritik. Vi ska 

även se om argumenten för en konfessionalistisk syn på religion är mer övertygande och skapar 

mindre problem än argumenten för pluralism. Om det visar sig uppstå fler, eller mer allvarliga, 

problem för religiös pluralism än för en konfessionalistisk syn på religion (som en non-realism inte 

kan lösa) är det möjligt att en religiös non-realist lämpligen bör omfatta en konfessionalistisk syn 

119 Harrison, Victoria, 2006, s. 294 
120 Harrison, Victoria, 2006, s. 294
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snarare än religiös pluralism. 

3. Analys

3.1 Problem med pluralismen
Peter Byrne, som själv utformat en religiös pluralism som utgår från en realism, går i artikeln ”A 

Religious Theory of Religion” igenom Hicks pluralism.121 Liksom Harrison, anmärker Byrne på hur

Hick avgör vilka religioner som får vara med i den pluralistiska hypotesen. Det soteriologiska 

kriteriet är avgörande och det avgörs av religionens inneboende etik. Ideal av kärlek, givmildhet, 

barmhärtighet och nåd har alltid varit tecken på någon som en autentisk medlare av det Verkliga, 

och detta är normen i alla de stora religionerna, skriver Hick.122 Detta kan kritiseras för att vara en 

allt för vag och vid definition av vad som är en ”sann religion” till skillnad från en ”falsk religion”. 

Man kan även fråga sig varför dessa ideal skulle vara måttstocken och inte andra? Harrisons 

pluralistiska bidrag, menar jag, är bättre på denna punkt då den inte gör skillnad på sanna och falska

religioner eller ställer upp kriterier för vad en religion måste innehålla för element. Hennes 

pluralism är heller inte begränsad till att gälla endast världsreligionerna utan kan gälla alla former 

av religiös och icke-religiös tro.

Byrne ifrågasätter även hur Hick kan utgå från att alla religionerna refererar till samma 

Verklighet när han dels säger att ingen religion kan vara sann i bokstavlig mening (literally true) och

även predikar en agnosticism gällande det ultimat transcendenta så att inte en religion verkar mer 

sann/rätt än andra.123 Hicks försök till kritisk realism inom religion lyckas inte riktigt hela vägen 

menar Byrne. Hick försöker både äta kakan och behålla den.124 Problemet, som jag påpekat, uppstår 

om man försöker tolka Hicks pluralism som en realistisk teori, eftersom den mycket bättre förstås 

som non-realistisk. Skillnaden mellan Byrnes och Harrisons pluralism och Hicks teori om pluralism 

är att Hick postulerar ett onåbart noumenon bakom alla fenomen, och att ingen religion därmed kan 

vara faktiskt sann. Detta är allt för non-realistiskt för Byrne som vill säkerställa realismen i religiös 

pluralism. Mikael Stenmark kritiserar Hicks pluralism (som Stenmark kallar generell pluralism) för 

att drabbas av tomhetsproblemet. Eftersom Hicks agnosticism gällande det Verkliga är så stark att 

han menar att vi inte alls kan tala om dess egenskaper skapar det en tomhet där vi inte kan veta om 

det vi tillskriver det Verkliga överhuvud taget har med dess noumenon att göra. Han skriver att 

121 Byrne, Peter, 1991, s. 123 
122 Hick, John, 2004, s. 326
123 Byrne, Peter, 1991, s. 123 
124 Byrne, Peter, 1991, s. 132
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”Kännetecknande för objektet [enligt Hicks förslag] är att det inte har någon av de egenskaper du 

och jag tillskriver det […]”125 Den formen av pluralism som Stenmark kallar restriktiv pluralism 

undgår dock detta problem eftersom den inte behöver postulera ett noumenon bakom fenomenen, 

och kan till och med hävda att en eller flera religioner ligger närmre sanningen än andra religioner 

på vissa punkter, men att dessa inte spelar avgörande roll då den totala mängden sanningar i alla 

religionerna hamnar på jämn nivå (detta så att personen inte ska tvingas bli inklusivist).126

Utöver dessa problem är det många som även ställer frågan om det överhuvudtaget är 

praktiskt möjligt att vara religiös pluralist? Att vi teoretiskt kan gå med på vissa saker behöver inte 

nödvändigtvis betyda att vi kan följa det praktiskt. Alla har vi livsåskådningar och sätt vi 

kategoriserar och uppfattar världen. Även de som anser att religiositet endast handlar om slump och 

geografisk/social tillhörighet kommer förmodligen ändå mer eller mindre ofta tycka att deras 

livsåskådning, kategorisering och världsuppfattning beskriver ”läget” bättre än andra religioner. Det

kan finnas svårigheter mellan teori och praktik, vilket kan anses tala emot pluralismen då en av 

pluralismen viktigaste syften är just den inkluderande och accepterande aspekten. Den interna 

pluralismen hävdar sanning inom det specifika schemat, men vi får ingen uppfattning om hur denna 

sanning ska kunna avgöras, vilket utgör ett stort problem för intern pluralism om den inte vill att tal 

om Gud endast ska reduceras till psykologiska önskemål och etiska värderingar.

Den allvarligaste kritiken mot Hicks religiösa pluralism anser jag är just Stenmarks kritik 

om tomhetsproblemet (som även Byrnes tog upp) om att Hicks agnosticism om det Verkliga är så 

stark att det inte går att avgöra huruvida religionerna refererar till samma Verklighet, att det endast 

finns en Verklighet, att ens religiösa erfarenheter faktiskt orsakats av det Verkliga eller att det ens 

existerar någon ultimat transcendent Verklighet. Eftersom det Verkliga enligt Hick är totalt onåbart 

och fullkomligt bortom vår uppfattningsförmåga kan man även ifrågasätta hur Hick kan veta att 

”the divine reality grounds loving or moral behaviour as opposed to hateful or immoral behaviour. 

To aviod these five problems, one could hold that the divine reality is partially and veridically 

apprehended, even if not fully and finally comprehended, but that view is the one Hick rejects.”127 

Tomhetsproblemet gör det Verkliga tomt på innehåll, skriver Stenmark. Det utgör problem för Hicks

pluralism eftersom hans distinktion mellan faktiskt sann och mytologiskt sann religion leder till en 

sanningsdefinition som är effektivitetsbaserad. En religion är (enligt Hicks pluralism) sann om den 

ger upphov till den etik och moral som kan sammanfattas i den gyllene regeln (allt det du vill att 

någon ska göra mot dig ska du också göra mot den). Men om det ”Verkliga blir tomt på innehåll, 

125 Stenmark, Mikael, 2012, s.132
126 Stenmark, Mikael, 2012, s.137
127 Schilbrack, Kevin, 2014, s. 6 
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[---] upphör också kopplingen till det moraliskt goda livet.”128 Jag återkommer till 

tomhetsproblemet och hur vi eventuellt kan lösa det under avsnitt 3.2 Konfessionalism vs pluralism 

och 3.3 Pluralistisk non-realism. 

De non-realister jag undersökt i detta arbete har förespråkat religiös pluralism (Hick och 

Harrison), vilket motiverar utformningen av ett alternativ till religiösa non-realister som avvisar 

pluralism då det vore olyckligt för non-realismen om den vore låst vid religiös pluralism. Vi övergår

nu till att undersöka huruvida en konfessionalistisk syn på religion klarar sig undan kritik bättre än 

den religiösa pluralismen utifrån en non-realistisk epistemologi. Om religiös non-realism inte kan 

lösa den religiösa pluralismens problem återstår det bara att se om en religiös non-realism och en 

form av konfessionalism på ett rationellt sätt går att kombinera. Om inte non-realism och 

konfessionalism är kompatibla vore det problematiskt för non-realismen då den i så fall vore låst 

vid religiös pluralism. Än värre vore det då om religiös pluralism ställs inför problem som inte 

heller religiös non-realism kan lösa. 

3.2 Konfessionalism vs pluralism
Om vi nu anser att religiös pluralism leder till filosofiska problem, finns det då bättre alternativ som

inte låser religiös non-realism vid religiös pluralism? Stenmark undersöker i Religioner i konflikt 

olika möjligheter för en troende människa i mötet med andra religioner, och når slutsatsen att 

inklusivism är den mest lämpliga och rationella inställningen till andra religioner. Inklusivismen 

stöter också på vissa problem, menar han, men inte lika många eller lika allvarliga som problemen 

som uppstår för en exklusivist eller en pluralist vilket gör inklusivismen till det rimligaste 

alternativet att omfatta i mötet med andra religioner.129 Stenmark menar att det rimligaste 

alternativet även är att inta en presumtivistisk hållning: att det är bäst att hålla fast vid sina 

övertygelser ”så länge det inte finns speciella skäl att ifrågasätta eller överge sin tro.”130 Det är helt 

enkelt mindre rationellt, menar han, att ständigt ifrågasätta allt man tror och kräva goda skäl för allt 

man tror, eftersom vi är ändliga varelser med begränsat intellekt. Det mer rationellt att tro det vi gör

tills vi stöter på ett eller flera goda skäl som ifrågasätter det. När det gäller religion finns det då sex 

alternativ vi kan omfatta i mötet med andra religioner, skriver Stenmark. Vi kan överge vår religion 

och konvertera till en annan, vi kan överge all religion (ateism), vi kan fortsätta tro på vår religion 

och mena att den är den enda rätta (exklusivism), vi kan mena att vår religion är mest rätt men att 

128 Stenmark, Mikael, 2012, s. 144
129 Se Stenmark, Mikael, 2012, s. 144
130 Stenmark, Mikael, 2012, s. 35
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andra religioner delvis har rätt (inklusivism), vi kan fortsätta tro enligt vår egen religion men mena 

att andra religioner är lika rätt (pluralism), eller så avstår vi från att överhuvudtaget ta ställning 

(agnosticism).131 Eftersom det jag undersöker är huruvida det finns förnuftiga argument för en 

religiös non-realist att omfatta en konfessionalistisk syn på en viss religion, och således se huruvida 

en religiös pluralism följer som en pragmatiskt implikation utav non-realism eller ej, kan jag bortse 

från alternativ ett och sex (att antingen överge all religion för ateism eller att helt avstå från att ta 

ställning och bli agnostiker).

Ett argument mot exklusivism är att om Gud är allsmäktig och god borde Gud inte ha 

uppenbarat sanningen i endast en religion och därmed utelämna en stor del av världens befolkning. 

Om vi tror att Gud är god finns det därför goda skäl att överge frälsningsmässig exklusivism (att 

frälsning endast finns i en religion) och istället omfatta inklusivism.132 Dock verkar detta argument 

utgå från en realistisk uppfattning om sanning och Gud. För det första förutsätter det att Gud 

faktiskt har egenskaper så som godhet och allsmäktighet, något Hick och många andra pluralister 

alltså inte håller med om, och inte exempelvis buddhister heller för den delen. För det andra utgår 

det från att det faktiskt finns en enda sanning. Argumentet gick ju att en god Gud inte skulle låta 

endast en begränsad del av världens befolkning få tillgång till frälsning och sanningen. Med andra 

ord, om vi tror att Gud är god finns det goda skäl att inte vara varken frälsningsmässiga eller 

kunskapsmässiga exklusivister. Hickiansk pluralism skulle här kunna säga att detta i själva verket är

ett argument för pluralism och att det Verkliga finns uttryckt på olika mytologiska sätt i de olika 

religionerna. Den enda sanningen skulle då vara det Verkligas noumenon, men detta kan vi aldrig få

tillgång till. Intern pluralism skulle kunna hävda att försanthållanden inom ett kristet 

begreppsschema är objektivt sanna, och att det alltså både är möjligt att Gud endast uppenbarat sin 

sanning i endast kristendomen. Men samma påstående kan vara objektivt falskt i ett muslimskt 

begreppsschema, och det är också är möjligt att objektiv sanning finns internt i alla religioner.

Om vi nu tror att Gud är god, och vi inte vill vara frälsningsmässiga eller kunskapsmässiga 

exklusivister, så skulle uppenbara motstridigheter mellan religionerna vara ett annat argument för 

inklusivism (att det kan finnas sanning/frälsning i andra religioner men att den egna religionen har 

flest sanningar eller är säkrast). Men detta verkar endast hålla om vi är realister. För en religiös non-

realism, som jag menar att Hicks pluralism bäst bör uppfattas som, och intern pluralism, innebär 

detta att motstridigheter om sanningsanspråk inom religionerna inte handlar om metafysiskt 

objektiv sanning. Intern pluralism kan tala om objektiv sanning, men endast inom ett visst 

begreppsschema. Det är inte objektiv sanning på ett allomfattande metafysiskt oberoende vis. 

131 Stenmark, Mikael, 2012, s. 37
132 Stenmark, Mikael, 2012, s. 77-78 och 101
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Hickians pluralism, uppfattad som en non-realistisk teori, ser på liknande sätt inte dessa 

motstridigheter som påståenden om Verkligheten i sig (utan om olika gestaltningar av samma 

verklighet).

Arrogans och vaghet?

Exklusivister ser en religion, främst då den egna, som unikt privilegierad över andra religioner när 

det gäller sanningsanspråk och frälsningseffektivitet.133 Pluralism påstås, av dess förespråkare, vara 

moraliskt överlägsen exklusivism och inklusivism eftersom de två sistnämnda synsätten anses 

arroganta och egoistiska och kunna leda till imperialism och förtryck. Plantinga och även Stenmark 

argumenterar dock för att exklusivism inte leder till mer arrogans än pluralism själv.134 Nathan L. 

King citerar ett stycke som på ett tydligt och närmast komiskt sätt visar på pluralisternas kritik mot 

exklusivismen: ”'We believe that we know God, and we are right; you believe that you know God, 

and you are totally wrong.'”135 Plantinga menar att en exklusivist som fortsätter att tro enligt sin 

religion, trots att hon hört motståndarnas argument och motstridiga trosföreställningar, möjligen kan

anses vara arrogant i sin åsikt att hon fortfarande är den som har rätt. Men pluralisten som menar att

all religion endast är mytologiskt sann, är lika arrogant som exklusivisten när han säger att de har 

fel och han har rätt.136 Plantinga är även en av de som, likt Stenmark, kritiserar Hicks pluralism för 

att inte vilja sätta egenskaper på det Verkliga. Plantinga anser att allt, även Gud eller det Verkliga 

måste ha antingen egenskapen x eller icke- x. Men Hick skriver att inga egenskaper, vare sig 

personliga eller opersonliga, kan tillämpas på det Verkliga eftersom det inte ”makes sense” att det 

Verkliga skulle vara varken personligt eller opersonligt, ändligt eller oändligt, god eller ond osv. 

Hick jämför med att det är som att fråga huruvida en molekyl är smart eller dum. Frågan går ej att 

svara på - det är egenskaper som inte går att applicera på molekylen eller det Verkliga.137 Kritiken 

mot pluralismen här verkar egentligen ligga på metafysisk nivå, och eftersom Plantinga är realist 

och Hicks pluralism non-realistisk talar de så att säga förbi varandra. Plantinga kritiserar alltså 

snarast rimligheten i att vara non-realist. Hicks pluralism kan dock sägas bli exklusivistisk eftersom 

den säger att alla religioners påståenden och försanthållanden egentligen är falska och inte 

korresponderar med Verkligheten i sig. Detta är ett påstående om hur det faktiskt är, vilket gör 

pluralismen till en exklusivistisk position. Detta behöver dock inte vara ett problem för religiös 

pluralism, då den borde kunna tillåtas vara exklusivistisk på den punkten. Det pluralismen försvarar 

133 King, Nathan L., 2008, s. 831
134 Plantinga, Alvin, 2000 s. 175-179
135 King, Nathan L., 2008, s. 839
136 Plantinga, Alvin, 2000, s.176ff. 
137 Hick, John, 2004, xx -xxi
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är uppfattningen att många religioner är likvärdiga medel att referera till, och få frälsning och 

kunskap om en ultimat transcendent Verklighet. Den måste inte vara en neutral position och således 

slår denna kritik inte särskilt hårt.138 

Intern pluralism och universalism

Skillnaden mellan universalism och generell pluralism (som Hicks pluralism) är att den generella 

pluralismen talar om många religioner (exempelvis de fem världsreligionerna) medan universalism 

menar att alla religioner är likvärdiga sätt att nå frälsning och kunskap om Gud/det religiöst 

ultimata.139 Är intern pluralism en form av universalism? Vid första anblick kan det kanske te sig så,

men jag menar att den inte är det eftersom vi inte, enligt intern pluralism, kan stå utanför alla 

konceptuella scheman och ”titta ned” och se en oberoende verklighet. I ett muslimskt konceptuellt 

schema är det t.ex. objektivt sant att buddhister har fel när de säger att vi inte har en själ. ”Alla” 

religioner är dessutom endast likvärdiga om de är internt koherenta, vilket inte är säkert att alla 

religioner är.

Moreover, if two different sets of religious claims both comprise truths, they would remain truths

without  any form of correspondence  to  some reality outside  of  all  religious or  secular  belief

systems. Indeed, from the standponit of internal realism, there is no reality 'existing' outside of

our conceptual schemes.140

Att det inte finns något noumenon, och ingen verklighet utanför våra begreppsscheman kan, som 

tidigare nämnt, verka misstänkt relativistiskt, men Harrison menar att intern pluralism inte är en 

relativistisk teori eftersom relativister typiskt sett förnekar att objektiv sanning är möjlig. Som vi 

sett kan interna pluralister tala om objektiv sanning inom ett visst konceptuellt schema.141 Detta kan 

lätt upplevas vara problematiskt, men endast om vi är metafysiska realister. En intern pluralist är 

dock inte det, och alltså finns inget problem. 

Allt inom detta schema är inte heller per automatik sant. Vi återgår till atomexemplet för att 

förtydliga: Två personer observerar tre atomer.142 Enligt den första personen är det tre objekt, enligt 

den andra personen är det sju objekt. Anledningen till osämjan är att de definierar objekt på olika 

vis, de har olika konceptuella scheman. Båda har rätt, enligt intern pluralism. Det är omöjligt att 

säga att person 1 har fel och att vi alla bör tänka som person 2. Dock är det inte tal om relativism 

138 Schilbrack, Kevin, 2014, s. 6
139 Stenmark, Mikael, 2012, s. 115-116
140 Harrison, Victoria, 2006, s. 292
141 Harrison, Victoria, 2006, s. 293
142 Bortse från att exemplet är orealistisk.
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där alla har rätt oavsett vad de säger eller tror. Om person 1, med sitt konceptuella schema hävdar 

att det är 5 objekt det är tal om så har hen faktiskt fel – objektivt fel förutsatt det konceptuella 

schemat. Intern pluralism kan därmed, menar Harrison, ta olika religioners trosföreställningar på 

större allvar än generell pluralism eftersom den senare menar att det inte är sant att Jesus var/är 

Guds son, medan det kan vara objektivt sant för en kristen intern pluralist. På frågan vad som avgör 

huruvida en religion är internt sann eller inte skriver Harrison att effektiviteten mäts i vilken 

utsträckning religionens sanningsanspråk visar sig vara sanna. ”[...] success is measured in terms of 

what proportion of a conceptual scheme's significant truth-claims turn out to be true.”143 Eftersom 

det inte finns en verklighet utanför våra konceptuella scheman, enligt intern pluralism, får vi här 

anta att Harrison med ”visar sig vara sanna” inte menar att de korresponderar med verkligheten, 

utan avser att de är sanna inom respektive schema. Det är dock oklart hur detta ska kunna avgöras 

och Harrison ger själv inget svar. En nackdel för den interna pluralismen.

Moral och geografi

Hicks argument för pluralism är dels den geografiska fördelningen av religiös tillhörighet (det är 

mer troligt att någon i Mexico är katolik än buddhist), och att det inte verkar råda någon moralisk 

överlägsenhet bland anhängarna till en viss religion. Om islam vore den enda religionen med 

verklig sanning och kunskap om Gud/det transcendenta borde muslimer vara märkbart mer 

moraliska människor, eftersom de då skulle ha speciell tillgång till det gudomliga budskapet och om

det goda livet. Men det är ingen märkbar skillnad mellan jordens befolkning, alla är mer eller 

mindre lika moraliskt goda/onda.144 Detta talar för pluralism, men endast om vi har en 

moral/handlingsorienterad definition av religion och frälsning (så som Hick har). Det förutsätter 

även att de som ”tror det rätta” även skulle bli bättre människor av det, vilket inte är säkert. Även 

om jag har den enda sanningen och vet hur en god moralisk människa bör agera, är det inte därmed 

säkert att jag faktiskt skulle kunna agera så. Vi är trots allt svaga, felande och, för att använda ett 

religiöst uttryck, syndiga människor som oftast är egoistiska. Den interna pluralismen behöver inte 

ha en moral/handlingsorienterad definition av internt koherenta religioner utan kan helt enkelt nöja 

sig med argumentet att det snarare verkar vara en fråga om omgivning, familj och kultur som avgör 

ens religiösa tillhörighet än om att endast vissa har tillgång till en sann beskrivning av 

verkligheten/Gud. Stenmark poängterar att det pluralistiska argumentet om geografi på sin höjd kan 

få oss att reflektera över varför vi håller vissa saker för sanna, men det ger ingen vägledning om 

143 Harrison, Victoria, 2006, s. 294-295
144 Stenmark, Mikael, 2012, s. 109
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vad/hur vi ska tänka i mötet med andra religioner.145 Det är alltså inte ett starkt argument för religiös

pluralism, men kan möjligen vara en tankeställare om varför vi tror som vi gör.  

”Geografiargumentet” motbevisar inte inklusivism eller exklusivism, men kan inspirera till en 

ödmjuk inställning mot andra människors trosföreställningar. 

Tomhetsproblemet

Som jag ser det är det redan nämnda tomhetsproblemet den starkaste kritiken mot generell pluralism

(Hick). Det Verkliga blir tomt på innehåll om ingenting alls kan sägas om det.146 Hur kan vi då veta 

om det Verkliga ens finns, eller om det alls har de egenskaper som vi tror att det har? Stenmark 

skriver att tomhetsproblemet endast gäller för generell pluralism, men inte för restriktiv. Restriktiv 

pluralism är ”synsättet att åtminstone en annan religion än den egna erbjuder en lika effektiv 

frälsningsväg eller är lika framgångsrik när det gäller att ge oss kunskap om Gud eller det religiöst 

ultimata.”147 Religionerna är totalt sett lika framgångsrika, och har totalt sett lika många sanna 

utsagor. En restriktiv pluralist behöver inte göra skillnad mellan verklighetens noumenon och 

fenomen (som Hick och den generella pluralismen).148 Restriktiv pluralism undgår då 

tomhetsproblemet men problemet för restriktiv pluralism är, menar Stenmark, att exempelvis 

Koranen och Muhammads särställning utgör problem för en muslim i mötet med de religioner som 

inte anser att Koranen är Guds budskap eller att Muhammad var Guds profet.149 Dock verkar detta 

endast utgöra ett problem om den restriktiva pluralisten är religiös realist. Om hen å andra sidan är 

religiös non-realist skulle inte anspråken om vad som finns, eller om Guds natur och avsikter m.m. 

utgöra något problem i mötet med andra religioner. Dessa utsagor skulle inte vara påståenden om en

oberoende verklighet, utan i så fall vara påståenden inom våra olika begreppsscheman.

Uppstår tomhetsproblemet även för intern pluralism? Liksom restriktiv pluralism gör den 

interna pluralismen ingen skillnad mellan noumenon och fenomen. Den interna pluralisten tänker 

sig, som vi har sett, ingen oberoende verklighet alls.150 Skillnaden är att en restriktiv pluralist 

mycket väl kan vara metafysisk realist och mena att det finns just en sådan oberoende Gud. Sanning

och frälsning ses då som uttryckt i två eller flera religioner som totalt sett har lika mycket tillgång 

till kunskap om Gud/det religiöst ultimata. Den interna pluralisten är dock inte metafysisk realist. 

”Only if one presupposes metaphysical realism would one fine the 'reality' of a conceptual scheme 

145 Stenmark, Mikael, 2012, s. 70
146 Se Schilbrack, Kevin, 2014, s. 6 och Stenmark, Mikael, 2012, s. 131-134
147 Stenmark, Mikael, 2012, s.116
148 Stenmark, Mikael, 2012, s. 137
149 Stenmark, Mikael, 2012, s. 144
150 Se igen Harrison, Victoria, 2006, s. 292

40



dependent God questionable.”151 Det är heller inte så att det enligt intern pluralism egentligen inte 

finns några religiösa entiteter. Bara för att allt endast finns inom ett konceptuellt schema betyder det

inte att det ”egentligen inte finns någonting alls”.152 Den slutsatsen verkar bara följa för en 

metafysisk realist. När en intern pluralist säger att det i ett kristet begreppsschema är sant att Jesus 

är Gud och att det i ett buddhistist begreppsschema är sant att själen inte existerar, säger hen inte att 

det egentligen inte finns en transcendent verklighet eller en gud etc. Tomhetsproblemet verkar alltså 

inte drabba den interna pluralisten. Det kan drabba generell pluralism (Hick) eftersom den säger att 

Gud/det Verkliga/brahman m.m. egentligen inte har de egenskaper vi tror (något intern pluralism 

alltså inte säger), men vi övergår nu till att se om det ändå inte är möjligt för Hicks pluralism att 

undgå tomhetsproblemet med hjälp av non-realism.

3.3 Pluralistisk non-realism
Hur ser det då ut med pluralism och non-realism? King, Nathan L. lyfter fram att Hick visserligen 

menar att alla religioner har fel eftersom deras sätt att beskriva det Verkliga/Gud inte är sanna 

beskrivningar av det Verkliga i sig (dess noumenon). Men på ett annat, mer väsentligt sätt för oss 

menar Hick, är alla religioner dock sanna eftersom de är sanna beskrivningar av hur det Verkliga ter

sig för oss. Det är beskrivningar och trosföreställningar om det fenomenellt Verkliga, men inte det 

Verkliga i sig själv och vi kan aldrig gå utanför vårt sätt att se, tala om och konceptualisera 

verkligheten.153 Detta är tydligt non-realistiskt. 

Att en generell pluralist (Hick), inte kan tala om Verkligheten i sig behöver inte betyda att 

den egentligen inte finns, eller att den egentligen inte har några egenskaper (tomhetsproblemet). Det

kan betyda att vi helt enkelt inte kan tala om, och beskriva någonting på ett objektivt vis. Vi kan 

aldrig stå utanför vår konceptualisering och beskriva någonting utom genom ett begreppsschema. 

Om vi då istället menar att kristendomens föreställningar om Gud inte är påståenden om hur Gud är 

i sig själv oberoende av ett kristet begreppsschema och konceptualisering, utan endast menar att det

är sant inom denna kristna världsbild skulle vi möjligen kunna undgå tomhetsproblemet. Det 

Verkliga, eller Gud behöver inte tömmas på innehåll och/eller egenskaper, men vi kommer aldrig att

kunna förstå och tala om det på ett sätt som inte är en konceptualisering. Som Appelros skriver, är 

detta bara ett problem om vi kan peka på något annat som i sin tur inte är konceptualiserat av oss. Vi

har redan sett att den interna pluralismen undgår tomhetsproblemet eftersom den inte förnekar 

151 Harrison, Victoria, 2008, s. 104 
152 Harrison, Victoria, 2008, s. 104 
153 King, Nathan L., 2008, s. 83
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möjligheten till objektiv sanning inom respektive begreppsschema och intern pluralism avvisar 

metafysisk realism och är en non-realistisk teori. Det finns ingen objektivt oberoende verklighet 

utanför alla begreppsscheman enligt intern pluralism och den non-realism vi undersökt säger att 

både det vi menar finns, och det vi menar inte finns, är konceptualiserat av oss. Vi kan inte referera 

till något som är bortom oss och våra koncept och begrepp. För att nu göra allt extra tydligt tar jag 

återigen upp skillnaden mellan kritisk realism (som ju också säger att verkligheten inte behöver vara

så som vi tror att den är) och non-realism. Båda menar att det vi tror om världen inte behöver vara 

så som världen faktiskt är oberoende av oss. Skillnaden är att en realism måste mena att 

påståendena x och y har ett sanningsvärde som antingen är sant eller falskt, även om vi inte kan veta

vilket det är. Non-realismen avvisar den uppdelningen och behöver heller inte mena att det 

”egentligen inte finns någonting” eller att tal om Gud inte refererar till någonting verkligt, men att 

sanning och vad som är verkligt alltid är konceptualiserad av oss. Sanning är omöjligt utan 

begreppsscheman. Är tre atomer tre objekt eller är det sju? Finns pengar och tid? Det sanna svaret 

(med sanningsvärdet sant) svävar inte omkring frikopplat alla begrepp och konceptuella scheman 

enligt non-realism, och det är den avgörande skillnaden mellan kritisk realism och non-realism.

Jag har visat att Hicks (och Harrisons) religiösa pluralism förstås bättre som en non-

realistisk teori än som en realism. Trots att jag tillämpat generositetsprincipen så gott jag kunnat har

dock inte en non-realistisk epistemologi kunnat lösa alla pluralismens problem. Kunde non-

realismen verkligen lösa tomhetsproblemet eller är det fortfarande något med det som spökar? 

Kanske verkar det bli en relativism? Varför skulle frälsning endast behöva uppfattas som 

förflyttning fån själv-centrering till Verklighets-centrering? (Något den interna pluralismen 

visserligen inte skulle hålla med om.) Varför skulle non-realisten behöva acceptera att alla religioner

endast är mytologiskt och pragmatiskt sanna? Hick menar att sanning och religion hör ihop på ett 

pragmatiskt sätt. Men non-realisten måste inte acceptera detta. Det skulle innebära att religionernas 

försanthållanden egentligen är falska, något en non-realist inte nödvändigtvis skulle säga. En non-

realist måste inte hävda att tal om religiösa entiteter inte refererar till något verkligt då non-realism 

inte är lika extrem som anti-realism. Diskrepansen mellan den religiösa självförståelsen, exempelvis

tron på Jesus gudomliga särställning, och den generella pluralismens nedtonande av detta till endast 

mytologisk sanning kan skapa misstro till pluralismen. När det gäller den interna pluralismen kan vi

anse den vara lite väl snäv, där alla internt koherenta trossystem är sanna inom sitt specifika 

begreppsschema. Det är även oklart hur vi kan avgöra huruvida ett trossystem är internt koherent 

eller ej. Det är något som verkar mystiskt med den interna pluralismen. Tanken är att det är logiskt 

möjligt att alla religioner faktiskt har fel eller att alla religioner har rätt, eller att endast en, eller 
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möjligen ett par religioner är sanna - det vill säga är internt koherenta. Är detta överhuvudtaget 

pluralism? Att endast en religion har rätt verkar inte vara en pluralistisk tanke utan misstänkt 

exklusivistiskt, även om intern pluralism påpekar att det är logiskt möjligt att fler eller rent av alla 

religioner också kan ha rätt. Om vi dock inte kan avgöra huruvida en religion är internt koherent 

eller inte verkar vi hamna i något av ett dödläge som lutar oroväckande mycket åt en relativism.

3.4 Konfessionalistisk non-realism
Om non-realisten tycker att religiös pluralism är oattraktiv, måste hen då bli någon form av realist 

eller är det rationellt att fortsätta vara non-realist men avvisa pluralismen? Hur skulle en non-realist 

som omfattar en konfessionalistisk syn på en religion beskriva Gud eller det religiöst transcendenta?

Som vi såg i avsnitt 1.6 Teori föreslog Appelros att vi alltid ska betrakta verkligheten som 

konceptualiserad av oss, och att allt är beroende av mer eller mindre starka fysiska karakteristika.154 

Detta eftersom vi då undgår den kritik som annars ofta riktas av realister om att non-realism är 

religiöst inadekvat. Om vi istället för att betrakta utsagor om Gud som rena fiktioner som endast 

påverkar oss på samma sätt som böcker och filmer, eller menar att det inte refererar till något 

verkligt alls, alternativt endast är egna psykologiska och sociala önskemål, bör alltså non-realisten 

betrakta allt som beroende av våra begreppsscheman och koncept. Både det vi uppfattar som 

verkligt, men även det vi betraktar som overkligt är konceptualiserat av oss enligt en sådan non-

realism.

What we consider to be real or not is thus not an unconceptualized object, but something that is

conceptualized by us, and constituted as a referent to a certain linguistic expression that we use in

order to refer to it.155

Gud, brahman, det Verkliga eller vad vi nu vill kalla det är beroende av mycket lite fysiska 

karakteristika till skillnad från en sten, men båda bör betraktas som konceptualiserade av oss (om vi 

är non-realister). En konfessionalistisk syn på religion är antingen en form av exklusivism som ser 

den egna religionen som unikt privilegierad över andra religioner gällande sanningsanspråk 

och/eller frälsning, eller en form av inklusivism som ser den egna religionen som den säkraste 

vägen till frälsning och/eller den religion som har flest sanna trosföreställningar.156 I teoriavsnittet 

om fiktionalismen såg vi att den inte alls ägnar sig åt ontologi – om vad som finns och inte finns.157 

154 Appelros, Erica, 2002, s. 178
155 Appelros, Erica, 2002, s. 179
156 King, Nathan L., 2008, s. 831
157 Se igen Harrison, Victoria, 2010, s. 52

43



Religionen skulle betraktas som fiktion. Denna fiktion kan, som vi såg, fortfarande påverka ens liv 

och behöver inte endast betraktas som av samma kategori som filmer och böcker eftersom allt är 

konceptualiserat av oss. Vi kan helt enkelt inte peka på något som inte är beroende av, och 

konceptualiserat av oss, inte ens Gud. Exklusivisten menar att den avgörande skillnaden mellan den 

egna religionen och andras är att den egna har sanna trosföreställningar och kunskap om Gud och 

frälsningen. Om x är sant i den egna religionen är det omöjligt att icke-x är sant i en annan religion. 

Detta går inte särskilt bra ihop med en non-realism utan förutsätter en objektivt existerande 

verklighet med vilken alla sanna och falska påståenden korresponderar. Den klassiska inklusivisten 

menar också att de sanna trosföreställningarna i den egna religionen är sanna just för att de 

korresponderar med verkligheten och har sanningsvärdet sant. Andra religioner kan vara delvis 

sanna och också vara vägar till frälsning, men det är olika vägar. Frälsningen är densamma, men det 

finns flera vägar dit. En kristen inklusivist tänker sig förmodligen att tro på Jesus är vägen till 

frälsning och ett evigt liv men att även en buddhist kan nå frälsning. Det den kristne inklusivisten 

förmodligen inte tror är att buddhistens frälsning innebär samma sak som buddhisten själv tror; 

nämligen att reinkarnationen slutar och en frigörelse från illusionen om jaget. Karl Rahners begrepp

”anonyma kristna” gör detta klart. Att en buddhist kan få frälsning beror i så fall på att Jesus redan 

har gjort frälsningsjobbet i och med sin död och uppståndelse. En sådan inklusivism verkar alltså 

inte heller gå särdeles bra ihop med en non-realism då den, likt exklusivismen inte verkar kunna 

acceptera att både x och icke-x är sant.

 Frågan är då om en religiös non-realist tvingas bli religiös pluralist, eller om vi trots de 

nämnda problemen ändå kan lyckas rädda non-realismen och inklusivismens relation? Om både 

pluralism och en slags konfessionalism är problematiskt för non-realismen skulle det innebära stora 

problem för non-realism. Varför skulle någon i så fall vilja vara non-realist? För att lösa problemet 

vill vi kunna utforma en slags inklusivism som inte måste bygga på metafysisk realism. Detta ska 

jag nu försöka göra.

3.5 En pragmatisk non-realistisk inklusivism?
Ulf Zackariassons avhandling Forces by Which We Live lyfter ämnet om en pragmatiskt syn på 

religion. Med hjälp av hans idé om Gud som pragmatiskt verklig kan vi försöka utforma en non-

realism som inte behöver avvisa en konfessionalism. Exklusivismen kan vi avskriva på grund av 

dess starka koppling till metafysisk realism, men jag ska nu undersöka huruvida det inte är möjligt 

att utforma en slags non-realistisk inklusivism.
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 Att säga att Gud är pragmatiskt verklig innebär att Gud inte är en illusion, utan är verklig 

genom sättet ”Hen” påverkar människors liv. Om Gud kan inverka i ens liv på ett påtagligt vis, är 

Gud också verklig, om än inte på ett metafysiskt realistiskt sätt. ”God is real since he produces real 

effects.”158 Detta kan verka vara reduktionistiskt, men som vi redan sett i teoriavsnittet behöver inte 

ett sådant sätt att se på Guds verklighet enbart betyda att Gud endast är våra psykologiska önskemål

eller summan av våra värderingar. Appelros non-realism poängterar ju att allt är konceptualiserat 

och Zackariasson menar att den pragmatiskt verkliga Guden endast är reduktionistisk inom en 

metafysisk realism. Allt som inte definierar Gud som radikalt oberoende kommer, från en 

metafysiskt realistisk utgångspunkt, att bli reduktionistisk.159 

I want to stress the close relation there is between practices and conceptualizations, and the fact

that  reality  is  constituted  whitin  the  practices  of  which  we  are  part.  Clearly,  this  means  that

reference cannot be isolated from the context where an utterance is made, and it always takes

place whitin a practice, where the terms get their mening. Thus, we need not assume that the claim

that God is real  must be understood the way (religious) metaphysical realists think we should

understand it […]160

Endast om vi utgår från metafysisk realism blir denna pragmatiska inställning till Guds existens 

reduktionistisk. En religiös non-realist som säger att Gud finns behöver inte mena att ”Gud” 

egentligen inte refererar till någonting verkligt. Hen behöver heller inte mena att det endast 

refererar till egna önskemål och sociala värden eftersom allt är mer eller mindre beroende av 

fysiska kännetecken, där allt fortfarande är konceptualiserat. Huruvida mitt påstående att jag har 

klättrat upp för ett berg är sant eller falskt beror, enligt den non-realism vi utgår ifrån, på hur vi 

definierar och konceptualiserar berg. (Tänk på filmen The Englishman Who Went Up a Hill But 

Came Down a Mountain där de häller jord på toppen av kullen eftersom ett berg måste vara över 

1000 fot.) Påståendet att Gud är verklig genom sättet Gud påverkar oss ska betraktas på samma vis. 

Det är inte ett metafysiskt realistiskt påstående. Alla ord i den meningen refererar till något som inte

är frikopplat från oss, utan ska betraktas som beroende av oss och vår konceptualisering, även 

begrepp som ”Gud”, ”verklig” och ”påverkar”.

Zackariasson skriver att problem uppstår om vi frågar om himlen är blå oberoende av vår 

konceptualisering. Det finns vetenskapliga sätt att beskriva himlen på som endast behandlar 

atmosfären, och inte nämner färgen. Problemet, menar han, uppstår om vi hävdar att ett av dessa 

158 Zackariasson, Ulf, 2002, s. 145 (Zackariasson citerar själv detta från James, William, 1982, The Varieties of 
Religious Experience: A Study in Human Nature. Redigerad med introduktion av Martin E. Marty. [1902] New York 
etc.: Penguin Books, s. 516f)

159 Zackariasson, Ulf, 2002, s. 148
160 Zackariasson, Ulf, 2002, s. 149
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perspektiv beskriver världen oberoende av konceptualisering och således är ”världens egen 

konceptualisering”, eller om vi hävdar att vi inte kan beskriva världen så som den är eftersom vi 

alltid konceptualiserar. En konceptualisering som vore oberoende av perspektiv är en obegriplig 

fantasi, skriver han, men vi kan tala om en oberoende verklighet om vi använder begreppet 

”oberoende” på ett sätt som är pragmatiskt begripligt. Om vi håller med om att begrepp som 

”oberoende verklighet” har sin innebörd inom en viss praktik, är meningen knuten till sättet det 

används på, menar Zackariasson. Ur detta kan man, som pragmatiker, argumentera för att 

konceptualiseringen av en oberoende verklighet blir omöjlig/meningslös om vi förutsätter att 

”oberoende” måste utesluta mänskligt handlande (”practice-constituted reality”). Vi kan dock 

fortfarande betrakta språket som något som representerar verkligheten, och sanning som något som 

förstås i termer av praktik.161 Zackariasson kallar sin position pragmatisk realism, eftersom den 

betraktar omgivningen vi faktiskt lever i på ett realistiskt vis, och det är inom denna vi praktiskt kan

tala om saker som sanna, falska, verkliga eller overkliga.162 ”Whats unites the pragmatic conception

is that it is action- and outcome-oriented in contrast to the content-oriented mainstream 

conceptions.”163 I en konflikt mellan olika religiösa trosföreställningar och påståenden betraktar en 

pragmatist frågan om vem som har rätt och vem som har fel på ett sätt som är praktiskt definierat. 

”Here, I develop a pragmatic conception according to which a person is religiously mistaken if she 

misdirects her religious energies and/or settles beliefs about how to direct her religious energies in 

ways that are insufficiently responsive to practical consequences.”164 Zackariasson skriver att från 

ett pragmatiskt perspektiv är påståendet att någon har religiöst felaktiga åsikter inte ett 

faktapåstående om en ”oberoende verklighet”. Det är istället att hävda att något är fel med sättet 

personen handlar i specifika situationer, och att det handlandet får negativa konsekvenser för 

andras, och/eller personens egen, välgång.165 

Karin Johanneson argumenterar i sin avhandling Gud för oss för något hon kallar non-

metafysisk realism som den lämpligaste alternativet för religionsfilosofer. En non-metafysisk 

realism avvisar sättet den metafysiska realismen använder begreppen ”oberoende” och ”verklighet” 

och undviker metafysisk realism.166 Den avgörande punkten i tal om (i det här fallet) religiösa 

trossatser handlar, enligt Johannesson, om det korrekta språkbruket och om tillräckligt bra 

rättfärdigandeförhållanden. Genom att studera uppfattningar om korrekt språkbruk kan vi förstå 

utsagor formulerade med begrepp och distinktioner som vi själva inte delar eller använder, skriver 

161 Zackariasson, Ulf, 2002, s. 211-212
162 Zackariasson, Ulf, 2002, s. 112
163 Zackariasson, Ulf, 2015, s. 303
164 Zackariasson, Ulf, 2015, s. 293
165 Zackariasson, Ulf, 2015, s. 292-293
166 Johannesson, Karin, 2002, s. 236
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hon. Exempelvis två personer som är oense om huruvida Gud finns eller inte behöver inte använda 

varken samma gudsbegrepp eller samma existensbegrepp för att deras oenighet ska vara en verklig 

oenighet, enligt Johannesson.167 När vi hävdar att något är sant måste det vara relaterat till vad vi 

menar är tillräckligt bra rättfärdigandeförhållanden. För att något ska vara ett påstående måste vi 

kunna föreställa oss hur påståendet ska kunna rättfärdigas, annars är det inte ett påståenden och kan 

inte vara varken sant eller falskt.168 Johannesson skriver att vi kan tolka religiösa utsagor som 

semantiskt och epistemologiskt realistiska men utan att förutsätta en metafysisk realism.169 

Religiösa utsagor kan tolkas och förstås även av människor som inte delar samma begreppsliga 

distinktioner som den som uttalade utsagan, men de behöver inte hålla med om att utsagan är sann. 

Det kan vara så att två personer, där den ena håller utsagan x för sann och den andra håller samma 

utsaga x för falsk, är överens om hur tillräckligt bra rättfärdigandeförhållanden för x ser ut. De kan 

vara överens om hur tillräckligt bra rättfärdigandeförhållanden för utsagan ”Gud finns” ser ut, men 

vara oeniga om sanningsvärdet i utsagan ”Gud finns”. Johannesson påpekar dock att det inte måste 

vara så. Det kan även vara så att en ateist som tror att utsagan ”Gud finns” har sanningsvärdet falskt

och en teist som tror att samma utsaga har sanningsvärdet sant använder begreppet ”sant” på samma

sätt (de delar samma sanningsbegrepp) men de är oeniga i vad det innebär att utsagan ”Gud finns” 

är sann. Oenigheten ligger då i hur ett tillräckligt bra rättfärdigande av utsagan ser ut, inte i 

sanningsbegreppet.170 En non-realist som säger att utsagan ”Gud finns” är sann och en metafysisk 

realist som säger att samma utsaga ”Gud finns” är sann kan alltså dela samma sanningsbegrepp men

vara oeniga i vad det innebär att Gud finns. Non-realisten skulle exempelvis inte mena att det 

innebär att Gud existerar som en egen entitet oberoende av oss, medan det förmodligen är exakt det 

den metafysiska realisten menar. 

En non-realist som av ett eller flera skäl inte vill vara religiös pluralist borde kunna undvika 

den genom att förslagsvis hävda att den egna religionen är att föredra framför andra (en 

inklusivism). Inte på grund av att den egna religionen beskriver verkligheten på ett metafysiskt 

realistiskt bättre eller mer sant vis, och/eller innehåller fler metafysiska sanningar än andra 

religioner, men för att den på ett pragmatisk plan är ett personligt bättre alternativ. Sättet en religion 

inverkar och påverkar ens eget, men även andras liv, person och moral och världsbild kan anses vara

den bästa vägen att gå och anses ha det bästa språkbruket. Att en (den egna) religionen kan anses 

vara bättre i någon mening behöver då inte vara kopplat till metafysisk realism då den inte beskriver

verkligheten eller Gud/det transcendenta på ett sätt som beskrivs som ”mer sant” än andra 

167 Johannesson, Karin, 2002, s. 238
168 Johannesson, Karin, 2002, s. 240-241
169 Johannesson, Karin, 2002, s. 241
170 Johannesson, Karin, 2002, s. 242
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religioner. Däremot kan någon anse att en religion är bättre ur en pragmatisk synpunkt utan att 

kritiseras för reduktionism, relativism eller metafysisk realism.

God is  real  (as  opposed  to  an  illusion),  because  a  religious  view of  life  can  be  an  adequate

response  to  human  life,  which  allowes  more  significant  interaction  with  the  enviroment,  and

ultimatley, a more significant life.171[...] You may say that a religious view of life is viewed as the

most adequate response to the conditions under which we live.172 

En religion kan anses ge uttryck för ett förhållningssätt som bättre interagerar med, och resulterar i 

bäst konsekvenser i det verkliga livet. Det hela är då kopplat till vad vi anser är det korrekta 

språkbruket och tillräckligt bra rättfärdigandeförhållanden. En viss religion kan exempelvis anses 

beskriva världen och verkligheten på ett pragmatiskt bättre sätt och med ett bättre/mer korrekt 

språkbruk, utan att vara kopplat till metafysisk realism. Non-realismens idé om allting som 

konceptualiserat förhindrar en reduktionism där Gud endast är en psykologisk påverkan. Vad som, 

inom religion, betraktas som sant skulle då kunna vara kopplat, som Zackariassons pragmatiska 

realism föreslog, till praktik och ”human flourishing” där exempelvis hat och förtryck av 

homosexuella, kvinnor, andra ”raser” etc. har påtagligt negativa konsekvenser och inte bidrar till 

mänsklig välgång. Vad som betraktas som positiva effekter i strävan efter mänsklig välgång varierar

med tid. Religiösa fundamentalister som exempelvis tror att Gud hatar homosexuella och menar att 

beviset för det står att finna i Bibeln kommer heller inte att bli övertygade av tal om pragmatisk 

sanning. Zackariasson skriver om det på följande sätt: 

Of course, this insight will not impress religious fundamentalists, but it says something about how

we can communicate critically with, for instance, religious believers who feel, against their own

better  judgment,  that  they  should  take  God’s  commandments  on  these  matters  seriously.

Disrobing the historical situatedness and the process that led to the canonization of these texts and

the special singling out of homophobic passages can help us see how different times and cultures

have drawn on their conception of human flourishing to flesh out various theologies, and that,

hence, we cannot simply take these over as if nothing had changed—morally and cognitively—in

the meantime.173

Det är dock inte tal om subjektivism eller relativism, skriver Zackariasson, utan pragmatiker tar 

bevis och argument på mycket stort allvar. Vi samlar dessa bevis om vad mänsklig välgång 

(”human flourishing”) är genom livet när vi lär oss vad det innebär att vara människa.174 En 

pragmatisk non-realistisk inklusivism som jag beskrivit skulle, på ett plan, kunna sägas betrakta alla

171 Zackariasson, Ulf, 2002, s. 150
172 Zackariasson, Ulf, 2002, s. 145 (Min kursivering)
173 Zackariasson, Ulf, 2015, s. 307-308
174 Zackariasson, Ulf, 2015, s. 309
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olika religiösa sanningsanspråk, trosföreställningar och praktiker som ”likvärdiga” eftersom de alla 

är beroende av oss och vår konceptualisering, och ingen religion skulle anses vara närmre en 

objektivt oberoende sanning, eftersom en sådan objektiv och oberoende verklighet eller sanning 

inte finns. På ett annat, mer signifikant, plan skulle den pragmatiska non-realistiska inklusivismen 

anse att en religion är att föredra framför andra eftersom den skulle anses leda till bäst konsekvenser

för det egna, och andras liv, samt innefatta ett språkbruk som på ett pragmatiskt sätt beskriver livet 

och verkligheten bättre än andra religioner. Detta utan koppling till metafysisk realism. Johannesson

skrev att när vi hävdar att något är sant måste det vara relaterat till vad vi menar är tillräckligt bra 

rättfärdigandeförhållanden, och vi måste kunna föreställa oss hur ett påstående ska kunna 

rättfärdigas för att det ska kunna vara antingen sant eller falskt.175 Eftersom det är religion och 

transcendenta fenomen vi talar om räcker det med att vi i princip, men inte i praktiken, kan 

föreställa oss hur vi ska kunna rättfärdiga påståendet. Exempelvis en kristen pragmatisk non-

realistisk inklusivit som hävdar att det är sant att Gud finns, eller att det är sant att själen existerar, 

menar med det påståendet inte att det är sant på ett metafysiskt objektivt sätt. Hen menar att det 

kristna språkbruket på ett mer adekvat sätt kan relateras till mänskligt liv och ”human flourishing”, 

och att kristendomen bäst uttrycker vari tillräckligt bra rättfärdigandeförhållanden för påståendet att

Gud finns ligger. Vad ett sådant tillräckligt bra rättfärdigandeförhållande innebär mer exakt är 

ingenting jag kan besvara här, och inte heller något Johannesson tydliggör, utan något som finns 

kvar att reda ut. 

3.6 Konklusion
Frågeställningen för uppsatsen var huruvida religiös pluralism följer som pragmatisk implikation av

religiös non-realism och hur en konfessionalistisk non-realism skulle kunna se ut om det finns skäl 

för non-realisten att avvisa religiös pluralism. Jag har nu bearbetat mig fram till en slutsats om att 

religiös pluralism enligt min mening förstås bättre som en non-realism än som en realistisk teori. 

Trots detta kan non-realismen inte sägas lösa alla pluralismens problem. Framförallt exklusivism är 

alltför nära sammankopplat med metafysisk realism och är därför svårförenlig med religiös non-

realism. Dock kan det finnas anledning att utforma en inklusivism som går att kombinera med 

religiös non-realism på grund av de filosofiska problem som uppstår för religiös pluralism. Om 

person X är religiös non-realist, men ändå anser den religiösa pluralismen vara problematisk, kan en

pragmatisk non-realistisk inklusivism vara ett alternativ. 

175 Johannesson, Karin, 2002, s. 240-241
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 ”Om X pragmatiskt implicerar Y, så gäller att det vore egendomligt – och skulle kräva en 

särskild förklaring – om man godtog X och samtidigt förkastade Y.”176 Så beskrev Hermerén den 

pragmatiska implikationen. Grant skrev att ett påstående pragmatisk implicerar de propositioner 

vars falskhet skulle leda till att påståendet blir absurt/meningslöst/onödigt. Enligt dessa 

beskrivningar skulle religiös non-realism endast pragmatiskt implicera religiös pluralism om non-

realismen inte gick att, på ett övertygande sätt kombinera med en konfessionalism (inklusivism i det

här fallet). Alternativt att non-realism endast pragmatiskt implicerar religiös pluralism om det skulle

krävas en särskild förklaring till varför non-realisten förkastar religiös pluralism. Vi kan, om vi vill, 

förkasta religiös pluralism men fortfarande godta religiös non-realism och för detta behövs ingen 

särskild förklaring. Religiös non-realism måste alltså inte bli absurd eller meningslös även om vi 

förkastar religiös pluralism/att den vore falsk. En religiös non-realist kan mycket väl vara religiös 

pluralist, men även pragmatisk inklusivist utan att för den skull behöva beskyllas vara irrationell.

4. Avslutning och vidare forskning
Genom innehållslig idéanalys av filosofer så som Hick, Harrisson, Appelros, Stenmark, 

Johannesson, Zackariasson m.fl. har jag undersökt två varianter av religiös pluralism samt kritik 

riktad mot pluralismen. Jag har försökt visa att den religiösa pluralismen undgår mycket av den 

kritik som riktas mot den om den uppfattas som en non-realistisk teori snarare än en realism. Det 

finns dock fortfarande problem med religiös pluralism som inte heller non-realism nödvändigtvis 

löser. En religiös non-realism behöver inte leda till religiös pluralism, varken som logisk eller 

pragmatisk implikation men behöver heller inte avvisa den religiösa pluralismen. Jag har föreslagit 

en form av pragmatisk non-realistisk inklusivism som alternativ till religiösa non-realister som av 

ett eller flera skäl avvisar den religiösa pluralismen. Denna kan avvisa metafysisk realism men 

fortfarande hävda att en religion är bättre ur pragmatisk synpunkt och den kan anses beskriva 

verkligheten och livet på ett pragmatiskt bättre vis, men utan att anses vara mer sann än andra. Det 

är en non-realism eftersom ingen koppling till en oberoende eller objektiv verklighet eller sanning 

finns, och anledningen att föredra en specifik religion före någon annan har ingen koppling till 

sanningsanspråk. Genom detta hoppas jag att mitt arbete har bidragit med att tydliggöra dels 

sambandet mellan den kritik som ofta riktas mot religiös pluralism och metafysisk realism, samt 

bidragit till hur non-realism på ett rationellt sätt kan kombineras med en inklusivism. 

En fortsatt undersökning utifrån detta arbete som vore av intresse är vad de tillräckligt bra 

176 Hermerén, Göran, 1972, s. 31
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rättfärdigandeförhållanden, som Johannesson tog upp, är och vad olika uppfattningar om detta får 

för implikationer. En sådan undersökning skulle ge resultatet om en pragmatisk non-realistisk 

inklusivism mer tyngd och skulle eventuellt kunna göra den mer tilltalande och greppbar. Jag har i 

detta arbete inte ägnat mig åt att värdera non-realismens rimlighet utan förutsatt den, och jag har 

inte problematiserat, jämfört eller värderat den mot olika realismer. En möjlig fortsättning av detta 

arbete kan även vara problematisering av just non-realismen. Om man som filosof istället skulle 

vilja avråda andra från non-realism skulle det få andra implikationer på hur vi bör tänka i mötet med

andra religioner. Jag menar att religionsfilosofens arbete bygger på att tydliggöra, problematisera 

och kritiskt granska uppfattningar om religion, både inom-religiöst och religionens roll och funktion

i samhället. Rationalitet är något jag menar alla, såväl religiösa som icke-religiösa människor bör 

eftersträva då oreflekterad, irrationell eller inkoherent tro eller otro kan skapa stora problem och 

konflikter. Detta eftersom vi lever tillsammans, och vår tro leder till handling som får konsekvenser.

Det är min övertygelse att dessa konsekvenser inte riskerar att bli (lika) negativa om våra 

försanthållanden är genomtänkta och här har religionsfilosofin har en roll.

“Tell me one last thing,” said Harry. “Is this real? Or has 

this been happening inside my head?”

Dumbledore beamed at him, and his voice sounded loud 

and strong in Harry’s ears even though the bright mist 

was descending again, obscuring his figure.

“Of course it’s happening inside your head, Harry, but 

why on earth should that mean that it is not real?”

Harry Potter and the Deathly Hallows
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