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Inledning 

 

Vi har i samhället idag en synnerligen levande religionskritik, främst mellan scientism och 

kristen teism.  Mängder av böcker, debattartiklar skrivs idag och en rad nationella och 

internationella debattprogram behandlar den ovan nämnda dikotomin. Storsäljande, ateistiska 

författare som Richard Dakwins, Christopher Hitchens, Sam Harris, Daniel Dennett, Ingemar 

Hedenius, Bertrand Russell, m.fl. breder ut sig i det offentliga rummet med det återkommande 

mantrat att rationalitet ska ersätta religiositet. Troende röster som Anders Nygren, Gregory 

Ganssle och William Lane Craig försöker möta upp och bemöta ateisterna. Debatten är mer 

aktuell nu än för bara några decennier sen. Det är rimligt att fråga sig varför det är så. Varför 

har religionskritiken blossat upp och varför har den s.k. nyateismen blivit så i ropet? Varför är 

diskussionen mellan rationalitet och religiositet så levande?  

 Kanske har det att göra med den globalisering som vi lever i idag där den 

västerländska, alltmer sekulariserade och västerlandiserade kulturerna på bara några sekunder 

möter de starkt religiösa kulturerna i olika delar av världen. Olika former av religiös 

extremism möter oss i återkommande och där finner vi ofta att människans individuella, 

rationella övervägande till synes har lösts upp. Den återkommande frågan är om det är 

religiositeten som luckrar upp de förnuftiga band som kan styra människan. Det som kanske 

tidigare främst var en intellektuell fråga antar nu även etiska, moraliska och även politiska 

aspekter. Religionen ses på sina håll som en aktiv motståndare till allt vad förnuft innebär och 

nyateisterna hävdar ständigt att vi måste lägga av oss de irrationella ok som religionen innebär 

för att därefter kunna röra oss framåt mot den värld som upplysningsfilosofierna såg framför 

sig. En värld som styrs av eftertänksamhet där vetenskaplighet och gammal skrock och 

förlegade religioner hör till det förgångna.  

 Men samtidigt är det ofrånkomligen så att en lång rad teister söker framföra 

argument för sin uppfattning om en celestial verklighet och andra sätt att förstå världen än den 

strikt vetenskapliga. Sätt som inte står i motsats till de vetenskapliga framgångarna och det 

rådande vetenskapliga paradigmet. Majoriteten av alla människor på jorden är troende – 

behöver detta innebära att majoriteten av alla människor är irrationella fiender till 

vetenskapen? Och samtidigt potentiella, destruktiva krafter och motståndare till 

upplysningens tankar? Kan man tro på vetenskap och Gud? Kan man vara en förnuftig 

troende? Kan man vara rationell och samtidigt ha en gudstro? Kan det finnas annan kunskap 

än den vetenskapliga? 

För att svara på den sista frågan måste man först ställa sig själv en rad andra 

frågor, för att överhuvudtaget veta vad det är man pratar om. Vad menar vi när vi säger att vi 

tror? Vad menar med att vi vet något? Vad är kunskap? Finns det gudsbilder som inte går 

emot förnuftet och finns det rationella utsagor som stämmer väl överens med etablerade 

religiösa övertygelser? Och vilka bilder är det som vi egentligen brottas med? 

 Det finns en myriad av olika sätt att tro på det gudomliga och mängder av sätt 

att se på vad vetande är och kanske framförallt vilka gränser det finns för vetandet. Vilken 

Gudsbild är det som man anser stämma eller inte stämma överens med vilken syn på 

vetandet? Det finns inte en gudssyn som ställs mot en vetandesyn. Det finns inte en enda 

gudstro som kan ställas mot en enda form av rationalitet. Vi måste välja ut en specifik 

uppfattning och ställa den mot en annan specifik uppfattning för att utifrån det urskilja de 

olika argument som framförs av båda parter. För att få en samlad bild av en eventuell 

motsättning så måste varje dialektiskt par av uppfattningar gå igenom samma behandling. 

Först när samtliga bilder är analyserade så kan vi en helhetsbild.  

 Denna uppsats är tänkt som ett led i detta, varpå jag således även jag är tvungen 

att välja ut en specifik gudsuppfattning och ställa den mot en specifik kunskapsuppfattning. 
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Som västerländsk människa i en främst kristen kontext faller det sig naturligt för mig att 

hantera en bild av den kristna guden.  

 Den gammaltestamentliga, allsmäktiga är fortfarande en närvarande gudsbild i 

stora delar av kristenheten och det är även en bild som nyateisterna återkommande vänder sig 

emot. Den allsmäktiga guden är framträdande i både den katolska kyrkan och den 

protestantiska samt i en rad frikyrkliga samfund.  En Gud med ett människoliknande själsliv 

och ett beteende som styrs av motiv som liknar människans, men med oändlig makt. 

Invändningar från nyateistiska författare, vilka några nämns ovan, gentemot själva existensen 

av ett gudsväsen är tämligen kända i populärkulturen. I svenska sammanhang är det kanske 

framförallt Christer Sturmark som företräder nyateismen. Han har tidigare, i Hedenius fotspår, 

skrivit ”Tro och Vetande 2.0” och nu nyligen gett ut ”Tro och Vetande 3.0” som fortsätter 

hans polemik mot framförallt den kristna tron och dess syn på kunskap, framför allt en 

gudomlig sådan.  

 Många kristna författare har gått i polemik gentemot nyateismen och menar att 

det finns alternativa och kompletterande synsätt som ger fog för tron på bland annat en 

allsmäktig Gud och att det finns alternativa sätt att nå kunskap utöver den naturvetenskapliga.  

Viss forskning har även undersökt argumenten mellan dessa parter och som ett led i detta vill 

jag se närmare på vilken kunskapssyn det är man använder sig av när man kritiserar den 

kristna Gudsbilden. Mer specifikt vill jag undersöka den underliggande kunskapssynen hos 

den främsta svenska företrädaren för nyateismen och humanismen, Christer Sturmark, och 

vad hans argument framförallt baserar sig på, i termer av hans syn på rationalitet, kunskap och 

vetande. Jag vill spegla detta mot den genom historien så återkommande, kristna bilden av 

Gud som allsmäktig, vilken representerar ett för nyateismen annat sätt att nå kunskap om vår 

verklighet.  

Min egna bakgrund är ursprungligen kristen, då jag som barn växte upp i ett 

kristet hem med ett vardagligt, om än begränsat, kyrkligt engagemang. Jag hade en ambition 

att bli präst i tidig 20-årsålder och läste då basåret på Teologen i Lund. Under detta år slutade 

jag tro på Gud och såg mig själv som ateist i ett par decennier. I dag ser jag mig mer som 

agnostiker och jag tror att min rörelse mellan dessa positioner ger en viss benägenhet att ta in 

de olika sidorna av de framförda bilderna.  
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Mål och Syfte 

 

Målet med uppsatsen är att med en kunskapsteoretisk ansats undersöka den syn som 

framträder i den svenska nyateismens främsta företrädare Christer Sturmarks bok Upplysning 

i det 21:a århundradet - Tro och Vetande 3.0 och se hur den relaterar till Svenska Kyrkans 

bild av den kristna Guden som allsmäktig.  

 

 

Problemformulering/Frågeställning 

 

Huvudfråga: 

 

Vilken epistemologi ligger till grund för Christer Sturmarks kunskapssyn i boken Tro och 

Vetande 3.0? 

 

Följdfråga: 

 

Hur relaterar Christer Sturmarks epistemologi till Svenska Kyrkans bild av en allsmäktig 

Gud?  

 

Delfrågor/definitioner  

 

Vad är Svenska Kyrkans bild av Gud som allsmäktig?  

 

- Svaret på denna fråga utgör troligtvis en kontrast till Sturmarks sätt att uppfatta 

verkligheten som något strikt materialistiskt och mekaniskt. Detta kan ge oss en 

inblick i en eventuell alternativ epistemologi än Sturmarks. 

 

Vad är tro?  

Vad är kunskap? 

 

- Det är nödvändigt att definiera dessa begrepp tidigt, så att inte semantiken står i vägen 

för slutsatserna. Finns det olika definitioner uppstår begreppsförvirring och det blir 

omöjligt att jämföra begrepp om de betyder olika saker för olika människor. När jag 

slår fast vad begreppen betyder, så blir det tydligt hur dessa relaterar till varandra och 

hur dessa är relevanta för Christer Sturmarks epistemologi. 

 

Var går gränserna för Christer Sturmarks kunskapssyn? 

 

- Olika epistemologier behandlar olika sätt att förstå begreppet kunskap, men i och med 

detta måste de också avgränsa sig mot andra sätt att förstå detta begrepp. Dessa 

gränser utgör i sig en kunskapssyn och är således relevanta när olika epistemologier 

ställs emot varandra, vilket till viss del är en del av denna uppsats. 

 

På vilka sätt uttrycker sig Christer Sturmarks kring sin kunskapssyn i boken Tro och Vetande 

3.0? 

- Huvudfrågan besvaras genom att slå fast vilken epistemologi som Sturmark omfattar, 

men det är samtidigt relevant att undersöka hur denna epistemologi tar sig uttryck för 

att därigenom skapa en fylligare och mer detaljerad förståelse för Sturmarks 

resonemang.  



 6 

Metod 

 

Jag kommer att utföra en kvalitativ litteraturstudie för att utröna Sturmarks kunskapssyn och 

genom denna redogöra för de huvudsakliga argumenten däri och därefter problematisera dem 

enligt den teoridel som återfinns Grenholms bok Att förstå religion.1  Genom en modifierad 

relativism 2 kommer jag att belysa de olika synsätten för att ställa dem i relation till en 

uppfattning av Gud som allsmäktig.   

 Jag kommer att problematisera kunskapssynens inneboende riktighet genom att 

undersöka relevansen och grunderna för de belägg som framförs i de olika böckerna, genom 

några återkommande sätt att undersöka argumentens eventuella rationalitet och logiska 

hållbarhet, enligt Grenholms hypotetiskt deduktiva metod. 3 Jag kommer att avgöra om 

synsätten som framförs är hållbara genom att analysera om de utgör giltiga argument för 

kunskap, enligt Grenholms kriterier för detta: 4 

- Jag kommer att undersöka om Sturmarks epistemologi är sann, utifrån de 

kriterier som stipuleras i korrespondensteorin, vilken hävdar att en utsaga är 

sann om den uttrycker ett påstående som helt överensstämmer med ett 

sakförhållande som vi kan finna i verkligheten.  

- Jag kommer att undersöka om Sturmarks utsagor är rationella genom 

koherensteorin, d.v.s. undersöka om argumentet passar in och inte motsäger 

ett i övrigt logiskt sammanhängande system av utsagor.  

- Jag kommer att avgöra om Sturmarks argument är förnuftiga genom att 

undersöka om argumentet strider mot övertygelser som vi i övrigt godtar. 

Detta kommer att ske genom ett skeptiskt förhållande till människans 

sinnesförnimmelser som kan vara bedrägliga, men samtidigt godkänna de 

argument som kan underbyggas empiriskt. 5 

 

I analysdelen kommer jag att redogöra för de valda författarnas olika kunskapssyner och 

Svenska Kyrkans bild av Gud som allsmäktig och därefter relatera dessa till varandra. Jag 

kommer att lyfta ut huvuddragen hos de valda författarna och sammanfatta den kunskapssyn 

och gudssyn som framkommer för att sen undersöka om denna syn är logiskt konsistent, väl 

underbyggd och i övrigt samstämmig med Grenholms tre kriterier för en vetenskaplig utsaga. 

Jag är väl medveten om uppfattningen att en tro inte kan kläs i vetenskapliga termer och det är 

inte heller min ambition med denna uppsats. Frågeställningen utgår dock från ett 

undersökande av Sturmarks kunskapssyn och hur den förhåller sig till en uppfattning av Gud 

som allsmäktig. 

 Jag kommer således redogöra för de olika uppfattningarna och därefter värdera 

vilka uppfattningar som är hållbara enligt tre ovanstående kriterierna för en deduktiv utsaga, 

för att därefter söka svara på huvudfrågan och dess delfrågor, av vilka några besvaras i 

teoridelen.  

 Jag har valt att inte inrikta mig på Sturmarks uppfattningar kring moral och etik, 

utan fokuserat på hans epistemologiska grund och till viss del kring hans uppfattning om 

religion. Jag kommer inte heller gå in närmare på polemiken mellan teism och ateism eller på 

specifika argument för eller mot Guds existens. Denna uppsats grundar sig på Sturmarks 

kunskapssyn och således är hans ateistiska ställningstagande och debatten mellan tro och 

vetande, religion och naturvetenskap av mindre vikt, även om jag tangerar det på sina ställen. 

                                                 
1 Grenholm, C-H. (2006), Att förstå religion – metoder för teologisk forskning, Studentlitteratur AB, Lund, s. 49-53 
2 Grenholm, C-H., s. 104 
3 Grenholm, C-H., s. 51 
4 Grenholm, C-H., s. 45 
5 Grenholm, C-H., s.45-49 
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Disposition 

 

Jag inleder med att i teori- och forskningsöversikten redogöra för och definiera några av de 

centrala begreppen som jag använder mig av i uppsatsen. Några av delfrågorna besvaras 

kortfattat för att sen få utförligare svar i analysen. Jag redovisar sedan de centrala böcker som 

jag i olika utsträckning använt mig av för att skriva uppsatsen. Ytterligare källor hänvisas till i 

fotnoterna. Därefter visar jag på olika inriktningar och teorier i den historiska och nutida 

forskningen kring epistemologi. Jag nämner kort vad som är gemensamt för den 

epistemologiska forskningen och visar också på några alternativa kunskapssyner för att sedan 

nämna ateism och teism, vilket leder fram till den svenska humanism som Christer Sturmark 

företräder. Jag visar sedan på denna uppsats relevans i den teologiska forskningen.  

 I analysdelen skriver jag först om själva syftet med Sturmarks bok Tro och 

vetande 3.0 och rör mig sedan mellan de centrala spåren i hans bok. Varje nytt spår är 

understruket för att sedan följas av underrubriker där jag diskuterar och problematiserar 

Sturmarks olika åsikter, tankar och redogörelser. Spåren knyter an till varandra, men 

behandlar samtidigt olika delar av Sturmarks epistemologi och syn på tro och vetande samt 

skillnader och likheter däremellan. 

 Efter att ha gått igenom de olika aspekterna av Sturmarks kunskapsteoretiska 

bygge, så nämner jag kort hans gudsbild för att ställa den och hans epistemologi som 

kontraster till Svenska Kyrkans bild av Guds allsmäktighet.  

 I resultatet binder jag samman de olika huvudspåren i Sturmarks bok och 

definierar den epistemologi som boken ger uttryck för att på detta sätt svara på uppsatsens 

huvudfråga. Efter detta prövar jag denna epistemologi gentemot Carl Henric Grenholms 

kriterier för kunskap, som jag beskrivit i metoddelen för att sedan besvara följdfrågan om hur 

Christer Sturmarks kunskapsteori relaterar till Svenska Kyrkans bild av Gud som allsmäktig. 
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Teori och forskningsöversikt 

 

Begrepp 

 

Allsmäktig Gud – Uppfattningen att Gud har egenskapen komplett, maximal, eller perfekt 

kraft. En traditionell och vida spridd gudsbild är att Gud är perfekt och således även har 

perfekt kraft. En konsekvens av detta anses ibland vara att Gud är kapabel att utföra vilken 

handling som helst, vilket bland annat Descartes menade. 6 Thomas av Aquino ansåg dock att 

en allsmäktig Gud inte kan utföra något som är ett omöjligt tillstånd eller omöjlig 

förutsättning, i bemärkelsen ologisk – som att skapa en formlös kub. Han ansåg inte heller att 

en allsmäktig Gud kunde skapa en nödvändig förutsättning, som att en kub har en form. 7 Jag 

undersöker Thomas av Aquinos syn på vad som kännetecknar en allsmäktig Gud och lägger 

till detta Hoffman och Rosenkrantz definition som lyder: ” That a being is omnipotent just 

provided that its overall power is not possibly exceeded by any being”. 8 Det ger att en 

allsmäktig Gud är en Gud som är mäktigare än alla andra varelser, men som samtidigt inte 

kan skapa omöjliga förutsättningar och inte heller är grunden för nödvändiga förutsättningar.  

 

Tro – Det finns ingen enskild, heltäckande definition på vad tro är. Begreppet kan snarast ses 

som ett sammanhållande begrepp under vilket många deldefinitioner existerar. I denna 

uppsats syftar jag inte specifikt på uppfattningen av att Gud som väsen existerar, även om 

denna ligger i bakgrunden och kommer att figurera. En tro på Gud som allsmäktig baserar sig 

rimligtvis på den till detta föregående uppfattningen att Gud överhuvudtaget existerar. Mer 

specifikt så behandlar jag begreppet tro som the special knowledge model 9 där man tror på att 

man har viss kunskap som kring specifika sanningar, vilka är uppenbarade för människan av 

Gud. I detta fall är det tron på att den kristna guden genom sin existens har förmedlat kunskap 

om sin förmodade allsmäktighet till människan.  

 

Kunskap – Jag jämställer detta med vetande, i enlighet med den ovan nämnda 

argumentationsanalysen samt i enlighet med Hedenius maxim att man inte ska tro på något 

som det inte finns förnuftiga skäl att hålla för sant. 10Har man förnuftiga skäl att hålla något 

för sant, så kan detta ses som kunskap.11 

 Med förnuftiga skäl avses det som stämmer överens med Grenholms tre 

kriterier för kunskap. Kunskap kan ses som det vi har goda, rationella skäl att hålla för sant, 

vilket skiljer det från ovan nämnda definition av tro där man på sannolika grunder håller 

något för nästan sant.  

 Vetande anses ofta, men inte alltid (vilket uppsatsen ska visa) vara baserat på 

empiri. Jag utgår från den filosofiska disciplinen epistemologi där jag utgår från Platons 

definition av kunskap som trosföreställningar som är både sanna och man har goda skäl att tro 

på, s.k. justified true belief 12 och adderar till detta den kunskapstradition som följer Descartes 

där kunskap ges en empirisk bas där erfarenhet och sinnesintryck ligger till grund för en 

                                                 
6 Rosenkrantz, G. S. and Hoffman, J., (1980), The Omnipotence Paradox, Modality, and Time, Southern Journal of 

Philosophy, no. 18, s. 473–9. https://plato.stanford.edu/entries/omnipotence 

7 Aquinas, T. (1948)., Summa Theologiae, Benziger Brothers, New York, USA  

8 Rosenkrantz, G. S. and Hoffman, J, s. 473–9. https://plato.stanford.edu/archives/spr2012/entries/omnipotence/ 
9 Bishop, John, "Faith"(Winter 2016 Edition), The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta (red.), 

https://plato.stanford.edu/entries/faith/ 
10 Bråkenhielm, C.R.(2009), Verklighetsbilder, Bokförlaget Nya Doxa, Nora, s.30 
11 Grenholm, C-H., s.45-49  
12 Steup, Matthias, "Epistemology", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2016 Edition), Edward N. Zalta (red.), 

https://plato.stanford.edu/archives/fall2016/entries/epistemology 
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slutledning. Jag använder mig av en konstruktiv empirism som bas, där sanningen i någon 

mån grundar sig på observerbara aspekter av vår verklighet, men samtidigt inte gör utsagor 

kring sanningshalten i icke-observerbara aspekter. 13 Samtidigt öppnar jag upp för alternativa 

sätt att nå kunskap, som inte omfattas av den empiriska skolan. Detta för att undersöka 

gränserna för den empiriska vetenskapen och problematisera Sturmarks epistemologi. 

 

Intersubjektiv prövbarhet  - Ett krav på metodologisk objektivitet  14 där forskaren ställer upp 

ett antal kriterier utifrån vilka andra forskare kan pröva en teoris giltighet. Teorin kan t.ex. 

vara enkel, förklara vissa specifika data, förklara nya observationer och samtidigt inte rymma 

några logiska motsägelser. Utifrån detta kan sen andra forskare avgöra om en teori är 

rationellt godtagbar eller inte. 15 Detta begrepp ersätter ofta det tidigare begreppet 

”objektivitet”, då man i moderna sammanhang inte längre anser att objektivitet är möjligt att 

uppnå. Däremot är det möjligt att redogöra för alla egna förutsättningar, metoder och teorier 

och därigenom möjliggöra för andra forskare att komma till samma resultat, förutsatt att de 

anammar dessa förutsättningar, metoder och teorier.  

 

Litteratur 

 

Jag kommer att genomföra en litteraturstudie av ett antal böcker som behandlar olika 

perspektiv av en allsmäktig gudsbild och av de kunskapsteoretiska utsagor som Christer 

Sturmark gör. Viss kringlitteratur kommer att tjäna som ytterligare kunskapskällor, men 

böckerna är i huvudsak följande: 

 Upplysning i det 21:a århundradet – Tro och Vetande 3.0 av Christer Sturmark. 

Boken behandlar inte bara den moderna ateismen, utan i högre utsträckning den sekulära 

humanismen. Sturmark går igenom den sekulära humanismens historia och redogör för dess 

utveckling (och vad han menar är konsten att tänka klart), i polemik med gudstro, fram till 

våra dagar. Han behandlar kunskapsteoretisk metodik och använder sig av denna för att 

bemöta kyrkans mystik kring den kristna och sträcker sig även vidare till New Age och andra 

former av andliga uttryck. Sturmark ser gudstro som ett hot mot upplysningstänkandet och 

framför återkommande genom boken argument emot en allsmäktig gudsbild i allmänhet och 

religiös tro i synnerhet. Han bemöter en del av de klassiska gudsbevisen, såsom de 

kosmologiska, ontologiska och teleologiska och söker falsifiera dessa uppfattningar kring en 

den kristna gudsbilden och hur denna gestaltar sig i de abrahamitiska religionerna. Detta är 

själva grundboken för uppsatsen. 

 Religion och Naturvetenskap av Philip Clayton. Boken är uppdelad i fyra delar 

och behandlar en eventuell dikotomi mellan vetenskap och religion, Intelligent Design och 

nyateism, vetenskaplig och religiös etik och framtiden för vetenskapen och för religionen. 

Varje del avslutas med ett antal frågor kring ämnet som Clayton diskuterar och resonerar 

kring. De två stora tematana är frågan kring den ovan nämnda dikotomin och hur man med 

hjälp av rationalitet kan bedöma argumenten kring guds eventuella intelligenta design av 

universum samt argumenten för en strikt vetenskaplig, scientistisk världsbild. I slutet av 

boken lägger han fram fem möjligheter för framtidens religion och naturvetenskap. Boken är 

vald för dess problematiserande av gränsen mellan tro och vetande.  

 A Reasonable God – Engaging the new face of atheism av Gregory E. Ganssle. 

Boken bemöter de filosofiska argument som nutidens mest kända nyateister lägger fram och 

söker försvara bilden av och tron på Gud. Ganssle går igenom en lång rad argument emot  

                                                 
13 Monton, Bradley and Mohler, Chad, "Constructive Empiricism", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2017 

Edition), Edward N. Zalta (red.),https://plato.stanford.edu/archives/sum2017/entries/constructive-empiricism 

https://plato.stanford.edu/entries/constructive-empiricism/ 
14 Grenholm, C-H., s. 101 
15 Grenholm, C-H., s. 101 
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Guds existens och undersöker olika gudsbilder. Boken behandlar även förhållandet mellan 

religion och naturvetenskap, tro och förnuft, moraliska argument för guds existens samt 

logiska argument för ateismen. Boken är en av två huvudböcker för denna uppsats, utöver 

Sturmark, och den sammanfattar flera av teismens responser på nyateismen och bidrar således 

till att utgöra argument för en alternativ epistemologi. 

 Varför ska jag tro på Gud? av Timothy Keller. Boken bemöter en rad av de 

frågor och tvivel som ställs upp i polemik mot den kristna tron. Keller har sammanställt en 

mängd filosofiska och teologiska resonemang med hjälp av en rad litterära källor och söker att 

besvara dessa frågor utifrån ett kristet perspektiv. Boken ger en god sammanfattning av 

filosofiska argument för teism, vilket gör den relevant som ytterligare motargument mot 

Sturmarks epistemologi.  

 Guds Moral – en essä om lidandets och ondskans problem av Thomas 

Anderberg. Boken behandlar i huvudsak en allsmäktig gudsbild och hur denna relaterar till 

och hanterar Teodicéproblemet. Boken för ett kontinuerligt resonemang kring denna gudsbild, 

hur den kan gestalta sig och om det går att förlita sig på den gängse bilden av en kristen gud 

där mänskliga erfarenheter, föreställningar och bilder relaterar till en Gud som både är 

allsmäktig och samtidigt påstås vara lik oss. Boken adderar till Svenska Kyrkans utläggningar 

om Gud, genom att sammanfatta och problematisera det vetenskapliga förhållningssättet till 

kunskap och genom att ge en inblick i existentiella erfarenheter. 

  Verklighetsbilder av Carl-Reinhold Bråkenhielm. Boken behandlar några av det 

sekulariserade samhällets livsåskådningar och hur filosofer, teologer och naturvetare söker 

skapa icke-religiösa världsbilder som ateism, humanism och skepticism. Bråkenhielm söker 

diskutera och resonera kring hur dessa åskådningar står sig ur ett rationellt perspektiv och vad 

som är deras för- och nackdelar. Boken prövar för och nackdelar och mjukar s.a.s. upp 

gränserna mellan tro och vetande och prövar vetenskapliga och religiösa föreställningar. 

Boken är den andra av två huvudböcker och tjänar till att problematisera Sturmarks 

epistemologi. 

 Befrielsen – Stora Boken om Kristen Tro av Hilda Lind, Eva Block, Bo Larsson 

och Carl Åkesson. Boken är utgiven av Svenska Kyrkan och fungerar som en antologi som 

samlar bilder av den kristna, allsmäktiga guden och hur denna gestaltar sig i den Svenska 

Kyrkans tro. Boken behandlar en rad aspekter av den Gud, såsom den uppfattas av Svenska 

Kyrkan. Boken samlar bilder, dikter, skildringar av gudsupplevelser med den gemensamma 

tråden av en närvarande, förmänskligad Gud som relaterar till och agerar gentemot 

människor. Denna bok, tillsammans med Sturmarks, utgör den grundläggande dikotomin som 

diskuteras i denna uppsats.  

 Gud – om vi ska talas vid du och jag måste jag vara helt ärlig av Ann 

Heberlein. Boken tjänar som ett exempel på hur en allsmäktig Gud kan uppfattas av en 

troende och hur den troende kan skapa en tänkt dialog med Gud. Heberlein tar sin 

utgångspunkt i en frånvarande och exkluderande Gud för att sedan försöka hitta fram till en 

gudsbild som på många sätt mer påminner om Modern istället för Fadern. Hon bemöter guds 

förmodade allsmäktighet, ondskan och Gud som patriark och visar på de existentiella 

erfarenheter som jag använder som kontrast till evidentialismen.  

 Forskning och skrivande  - konsten att skriva enkelt och effektivt av Wayne C. 

Booth, Gregory G. Colomb och Joseph M. Williams. Boken är en praktisk vägledning för att 

skriva och strukturera en uppsats. Boken utgör en bakgrund för den uppsatsens upplägg och 

utformning.  

 Att förstå religion – Metoder för teologisk forskning av Carl-Eric Grenholm. 

Boken behandlar metoder för att bedriva teologisk forskning och vetenskaplig verksamhet i 

ett religionsvetenskapligt studium och har bland annat som tes att goda teologiska argument 

ska vara intersubjektivt prövbara. Grunden för min analys är tagen från denna bok. 
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Forskningsöversikt 

 

Kring begrepp som förnuft, rationalitet och kunskapssyn har omfattande filosofisk forskning 

gjorts genom en rad olika inriktningar.   

 

Epistemologi 

 

Redan Aristoteles myntade begreppet episteme som ligger till grund för det som vi idag kallar 

för epistemologi, läran om kunskap. Aristoteles menade att en form av kunskap är den vars 

objekt är konstant. Har vi en gång upptäckt ett sakförhållande så kan vi hantera det som redan 

avklarat, vi behöver inte mäta eller undersöka det en gång till. Förhållandena kommer att vara 

likadana även om vi för tillfället inte varseblir det. Samma sak gäller för den kunskap som vi 

får genom logiken. Aristoteles ser logiken som en form av kunskap som kommer unga 

människor särskilt till gagn, då de inte har samma erfarenhet som äldre, men ändå kan lära sig 

sakförhållanden genom logik. Centralt för Aristoteles är att episteme alltid måste utgå från 

vissa obevisade antaganden, axiom. Vi kan inte resonera oss fram till dessa axiom. De 

grundar sig istället på en annan form av evidens som Aristoteles kallar för nous, vilket 

närmast kan klassas som insikt. Den högsta formen av tänkande och därigenom kunskap ser 

Aristoteles som sofia, kombinationen av nous och episteme.Till detta lägger även Aristoteles 

den praktiska kunskapen, fronesis. 16  

Då min uppsats grundar sig på ett epistemologiskt undersökande så är det 

centralt att känna till dels vad epistemologi är och dels att all epistemologi grundar sig på 

axiom, vilket återkommer i analysen. 

 

Paradigmteori 

 

Mycket centralt för den kunskapsteoretiska forskningen har varit Thomas S.Kuhns arbeten om 

paradigm. Centralt i denna teori är att vetenskapen och kunskapen i den genomgår en 

utveckling som sker i etapper som inleds med ett paradigmskifte där stora delar av grunden 

för vårt vetande ändras och vi når s.a.s. en form av högre kunskap och förkastar delar av den 

gamla. Därefter inträder vi i normalvetenskapen, en fas då inga större förändringar sker. Efter 

detta följer en form av vetenskaplig kris efter det att en rad anomalier inträder. Dessa 

anomalier är skeenden och upptäckter som inte täcks av det rådande paradigmet. När 

anomalierna ackumuleras till en kritisk massa sker ett nytt paradigmskifte och så rör vi oss 

framåt i vår kunskap. Kuhn trycker i detta på sin teori om inkommensurabilitet, vilket syftar 

på den, enligt Kuhn, enorma påverkan som paradigmet har på vetenskapsmannens perception, 

till och med på själva uppfattningen kring vad kunskap faktiskt är. Paradigmets giltighet 

märks sällan av vetenskapsmännen, vilket leder till Kuhns slutsats att kunskap eller 

observationer aldrig kan vara objektiva. Den är alltid partisk och innehåller förutfattade 

meningar. 17 

 Kuhns inflytande på hur vi avgränsar vår kunskap inom paradigmet kan inte 

underskattas. Just denna avgränsning och hur den relaterar till möjliga, alternativa sätt att nå 

kunskap kommer genomgående att problematiseras i uppsatsen och vara centralt i min 

slutsats. 

 

 

 

                                                 
16 Nilsson, C., (2009), Fronesis och den mänskliga tillvaron, ur Bornemark, J.(2009) Red., Vad är praktisk kunskap? 

,Södertörns Högskola, Stockholm, s. 39-46 
17 Kuhn, T.S., (1970), The Structure of Scientific Revolutions, The University of Chicago Press, Chicago, USA 
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Feministisk forskningskritik  

 

En anknytning till Kuhns paradigmteori är något som även uppmärksammats i modernare, 

feministisk forskningskritik som menar att stora delar av nutida epistemologi och vetenskap är 

klart färgade av ett patriarkalt arv och patriarkala normer, något som är svårt att förena med 

en feministisk tolkning av kunskap och vetande. Istället för upplysningens ”transcendent 

disembodied subject” så existerar istället ”embodied, and differentiated subjects”. 18 Dessa 

subjekt, enligt Helen Longino, är påfallande ofta män som agerar under en socialt 

dominerande intellektuell tradition, en del av ett patriarkalt paradigm. 

 Det kan tänkas att det finns inneboende skillnader i mäns och kvinnors 

kunskapssyner, men det är inte något som kommer att behandlas i denna uppsats, då detta är 

irrelevant för uppsatsens frågeställning.  

 

Kunskapsteorins tre övergripande kategorier 

 

 När man kommer till kunskapsteoretiska frågor delar forskningen gärna upp 

dessa i tre övergripande kategorier som relaterar till varandra: Frågan om kunskapens 

föremål, frågan om kunskapens giltighet och frågan om kunskapens grund. 

Den förstnämnda kategorin behandlar kunskapen om fysiska föremål och vad 

det är jag vet om det föremålet. Vad är det jag uppfattar med mitt blotta öga? En form av naiv 

realism där verkligheten är omedelbar och vi ställer oss frågor om denna omedelbara 

verklighet. Den naiva realismen är kopplad till det sunda förnuftet och vi kan ställa oss frågor 

som: Är det där ett träd? Vad har jag för kunskap om datorn framför mig? Den naiva 

realismen gör gällande att det existerar föremål som inte är omedelbart knutna till mitt eget 

medvetande. De existerar s.a.s. utanför mig. Samtidigt varseblir vi föremålet genom en rad 

filter som ljusvågor, ögats uppbyggnad och näthinnan samt vår hjärnas tolkande 

sammansättning av synintrycken. En medvetenhet om detta ger oss en kritisk realism där vi 

inser att vårt varseblivande av den yttre världen är avhängig faktorer som går utöver objektets 

egen verklighet. Motsatsen till det är den kunskapsteoretiska icke-realismen varav en 

undergren är kunskapsteoretisk idealism där man t.ex. ser verkligheten som inget annat än en 

rad sinnesförnimmelser, utan en egentlig, yttre objektiv verklighet.19 

Frågan om kunskapens giltighet kretsar kring om kunskapen kan ses som 

allmängiltig, som universell, eller om den är begränsad till den kontext som jag själv befinner 

mig i. I en helt rationell kontext så ska tillförlitlig kunskap vara oberoende av tid eller kultur, 

vilket i modern tid har ifrågasatts av t.ex. kunskapsrelativismen, där t.e.x. socialrelativismen 

menar att objektiv kunskap inte existerar, utan är beroende av den kontext man lever och 

verkar i. 20 Detta kan dock medföra en antydan till en paradox, då en sådan relativism skulle 

göra sig själv till ogiltig för de som inte delar samma kontext.  

En del av frågan kring kunskapens giltighet är distinktionen mellan tro och 

vetande. Den platonska tanken (tillsammans med Den intellektuella moralens maxim) kring 

vetande ger att vetande är något som; vi har en fast tro kring, som vi har goda skäl för och 

som är sant. Irrationell tro uppfyller inte de två sista kriterierna och kan ses som irrelevant i 

detta sammanhang.  Rationell tro innebär att man kan ha goda, förnuftiga, skäl för att hålla 

något för sant, även om det visar sig inte vara det. Basen för skälen faller oftast inom det 

vetenskapliga och empiriska. Man kan också addera att man inte ska tro det som man har 

förnuftiga skäl att hålla för falskt. Det kan också ses som en mildare variant av rationell tro. 21 

                                                 
18 Longino, H. (1999), Feminist epistemology, ur Greco, J., & Sosa, E. (Red.), The Blackwell guide to epistemology, 

Blackwell Publishing LTd., Massachusetts, USA, s. 335  
19 Bråkenhielm, C.R., s.23 
20 Bråkenhielm, C.R., s. 24 
21 Bråkenhielm, C.R., s. 24 
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Tredje frågan kretsar kring kunskapen grund där empirism menar att 

erfarenheten är grunden för all kunskap där rationalism menar att erfarenheten är bristfällig 

och kunskap måste baseras på logik, ofelbara insikter och förnuft. En hårdare variant av 

empirism är scientismen där endast det som är baserat på empirisk vetenskap kan ses som 

sanning. 22 Mikael Stenmark ser scientismen som vetenskaplig expansionism. 23 En 

problematik kan vara att den sanningsutsagan i sig inte kan verifieras empiriskt varpå den i 

sig blir en paradox och förlorar sin egen giltighet. Det innebär att vissa forskare anser att 

erfarenhetsbegreppet måste vidgas till att omfatta erfarenheter som är reella, men som inte 

låter sig fångas i strikt scientism (t.ex. moraliska erfarenheter), men som ändå måste grunda 

sig på vissa grundregler. Risken är annars att begreppet blir alltför vitt och kan komma att 

omfatta t.ex. vidskepelse. En sådan regel är normen om den empiriska vetenskapens primat 24 

som Anders Jeffner stipulerat. I korthet menar han att man inte kan anföra mystiska eller 

religiös för antagandet av ställningar inom t.ex. modern fysik eller evolutionsbiologi.  

Det är denna tredje fråga som framförallt behandlas i denna uppsats, men jag 

kommer att komma in på de andra två, då dessa är intimt förknippade med varandra.  

 

Scientism 

 

Andra syner på kunskap är evidentialism och reliabilism vars processer i mångt och mycket 

påminner om de vi finner inom naturvetenskapen och som angränsar, men inte helt 

inkluderar, scientism. Grundläggande är ändå att de naturvetenskapliga metoderna även ska 

gälla i andra kunskapsområden och överhuvudtaget gälla för den mänskliga tillvaron i stort.  

En invändning mot den vetenskapliga expansionismen är vetenskaplig 

restriktionism, vilken vill begränsa den vetenskapliga metodens giltighet till begränsade 

livsområden och som vidare menar att det finns giltig kunskap parallellt med den 

vetenskapliga. 25  

Dikotomin mellan evidentialism/scientism och vetenskaplig restriktionism är 

helt central för denna uppsats, då det är giltigheten dessa emellan som jag kommer att 

utveckla.  

 

Tro och vetande 

 

En återkommande skiljelinje i kunskapsteori är den mellan tro och vetande. Vetande följer 

oftast den ovan nämnda platonska definitionen, återkommande med tillägg som 

varseblivningar, minnesbilder och logiska resonemang. 26 Tro anses återkommande vara 

baserade på mer otillförlitliga grunder som inte uppfyller de nämnda kriterierna, såsom 

förmodanden, antaganden och gissningar.  

I området mellan tro och vetande kan vi finna upplevelser som en bas för den 

egna, subjektiva, upplevda kunskapen. En vetenskapsnormerad kunskapssyn ger att man 

endast bör acceptera skäl för det man tror genom sin upplevelse om de skälen godtas av 

naturvetenskapen och i såfall endast de skäl som godtas av den. 27  

Jag kommer återkommande att problematisera detta område och undersöka hur 

existentiell och subjektiva upplevelser relaterar till begreppen tro och vetande och om det 

finns fog för att helt anamma en vetenskapsnormerad kunskapssyn.  

                                                 
22 Bråkenhielm, C.R., s. 25 
23 Stenmark, M., (2001), Scientism, Science, Ethics and Religion,  Aldershot, Ashgate Publishing, London, England, s. 3-4 
24 Jeffner, A., (1989), Att studera människosyn – en översiktlig problemanalys, Linköpings Universitet, Tema Teknik och 

Social Förändring, s. 16 
25 Bråkenhielm, C.R., s. 31 
26 Marc-Wogau, K., (1963), Filosofiska Diskussioner, Bokförlaget Liber, Stockholm, kap. 1 
27 Bråkenhielm, C.R., s. 32 
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Gemensamt för kunskapsteorier 

 

Gemensamt för olika syner på kunskap är att de i grunden ändå antar att det finns ett 

rationellt, trovärdigt svar på frågan om vilken grundläggande natur som verkligheten har. 

Svaren varierar sen efter detta. Materialisten menar att svaret är materien, holisten menar 

helhetsstrukturer växer ur materien och återverkar på den. En idealistisk kunskapssyn menar 

att människans jag (hennes mentala liv) är svaret på verklighetens natur. Teisten hänvisar till 

en metafysisk verklighet genom religiös erfarenhet, gudomlig uppenbarelse eller olika logiska 

gudsbevis. Skepticismen menar att människan helt enkelt inte har förmågan att besvara dessa 

frågor, det ligger bortom vår fattning, vilket skulle kunna beskrivas som kunskapsteoretisk 

pessimism 28.  

Jag har som utgångspunkt att det är möjligt att ge ett svar på vad som är 

kunskap, men att svaren varierar beroende på vilken epistemologi som en människa har.  

 

Alternativa kunskapsformer 

 

Andra former av kunskap kan vara tyst kunskap, som t.ex. framkommer i Ingela Josefssons 

forskning (tillsammans med t.ex. Bo Göranzon),  beskriver som en form av kunskap, vilken 

inte kan formuleras i generella regler och principer, utan bara illustreras genom exempel. 

Yrkeskunskap kan ofta ses som baserad på intuition, en slags tyst form av erfarenhet som 

gestaltar sig mer som en känsla än som en uppsättning logiska regler och stipulat. En icke-

teoretiskt grundad kunskap som skiljer sig från andra kunskapsformer. Begreppet infördes av 

den ungersk-brittiske vetenskapsfilosofen Michael Polanyi i slutet av 1950-talet. 29 

Fredrik Svenaeus har i sin forskning, vilken anknyter till Josefssons,  undersökt 

den praktiska kunskapen som ofta behandlas som en motsats till den vetenskapliga, teoretiska, 

återkommande med lägre social status, trots att den omfattar så många av livets områden som 

inte täcks av naturvetenskapen, enligt Svenaeus. Han menar att den praktiska kunskapen 

omgärdas av en föreställning att den inte låter sig teoretisera, som i att man skiljer på 

”medical science” och ”the art of medicine”. 30 Vidare anlägger Svenaeus i sin forskning ett 

perspektiv på emotionell intelligens som en form av kunskap och han menar att uppfattningen 

att känslor är relaterade till kunskap är helt korrekt. Vår förmåga att förstå hur och vad andra 

känner samt att kunna fokusera på och kontrollera sin egna känslor är en förmåga som 

forskningen idag betecknar som EQ. Ett mycket känt test kring detta är det s.k. 

marshmallowtestet som ägde rum under 1960-talet, i vilket barn använder sig av olika 

tekniker för att förhålla sig till omedelbar tillfredsställelse eller ökad belöning i ett rum där en 

marshmallow är föremålet för barnets frestelse. Experimentet följdes sedan upp i högre åldrar 

och de varierade resultaten var klart korrelerade med resultat på det amerikanska 

högskoleprovet. 31  

Skillnaden mellan inre och yttre kunskap som det beskrivs ovan och om andra 

former av kunskap än den empiriska är giltiga kommer att utgöra en genomgående kontrast 

till Sturmarks epistemologi. Både för att problematisera och för att utmana den. Grundtanken 

kring detta i uppsatsen är att människan gör andra erfarenheter än de empiriska, men frågan är 

om dessa erfarenheter utgör giltig kunskap. 

 

                                                 
28 Bråkenhielm, C.R., s. 32-33 
29 Bohlin, H. (2009), Tyst kunskap: ett mångtydigt begrepp, ur Bornemark, J.(2009) Red., Vad är praktisk kunskap? 

,Södertörns Högskola, Stockholm, s. 55-57 
30 Svenaeus, F. (2009), Känslornas kunskap, ur Bornemark, J.(2009) Red., Vad är praktisk kunskap? ,Södertörns Högskola, 

Stockholm, s. 85-86 
31 Svenaeus, F., s. 87-90 
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Biblisk kunskapssyn 

 

En biblisk, kristen orienterad kunskapssyn, enligt t.ex. Lena Jaeger, kan hävda att mänsklig 

kunskap är något som upprätthålls av Gud, men som samtidigt till viss del hindras av det 

faktum att vi är begränsade varelser. 32 En syn som ligger nära en kunskapsteoretisk 

pessimism. En sådan biblisk kunskapssyn menar att själva den Heliga Skrift är basen för 

kunskap där vetenskapen baserar sig på det som uppenbarar sig i naturen. En biblisk 

kunskapsteori kan t.ex. mena att det finns olika former av rationella frågeställningar, var och 

en inom ett avgränsat, men inte alltid i överlappande områden. Detta kan ge att både 

vetenskap och teologi har rätt att lära oss kunskap om den verkliga världen runtomkring oss.  

Bibeln kan ses som att den är sann, men att den inte innehåller hela sanningen och att vissa 

bibliska läror är relevanta även inom vissa vetenskapliga utsagor. Vetenskapen ska inte 

kontrollera teologiska dogmer (exegetik kommer före vetenskap i förståelsen av bibliska 

texter), enligt detta sätt att se på kunskap. Skulle det uppstå en konflikt mellan en biblisk text 

och ett vetenskapligt faktum så motiverar detta till alternativa tolkningar av texten, men med 

exegetik som giltig grund för en sådan tolkning. Det går alltså att se vetenskaplig kunskap 

som giltig, men samtidigt som otillräcklig för att komma fram till en korrekt förståelse för 

människan och hennes omvärld. 33 

Naturen kan i en biblisk kunskapssyn ses som innehavande av en objektiv 

struktur som människan är förmögen att upptäcka genom att hon delar vissa privilegier med 

Gud,  34 ett ”creation mandate”. 35 Samtidigt kan ingen människa i en biblisk kunskapssyn 

besitta komplett kunskap, då den är reserverad för Gud. 36 Ingen människa har en ”view from 

nowhere” 37, utan är hela tiden avhängig relationella aspekter som hennes fysiska egenskaper, 

hjärnans kopplingar, tillgängliga tekniker och teknologier och sin sociokulturella och 

historiska delaktighet. Även vetenskapen kan ses om underkastad en kontextualitet. 38  

Jaeger menar vidare att alla former av kunskap är underkastad en situationell 

karaktär och i och med detta reser hon frågan ”If knowledge cannot be abstracted from its 

context of discovery, how can it be objectively true?”. 39 Människans kunskap kan ses som 

värdefulla perspektiv, men den objektiva kunskapen besitter endast den som är frikopplad och 

icke-avhängig det skapade: Gud. 40 Således kan mänsklig kunskap ses som indelad i olika 

områden, varav vissa är tillgänliga för naturvetenskapen medan andra inte är det. 

Disciplinerna kan dock lära av varandra. Sociologi och psykologi kan inte reduceras till strikt 

naturvetenskap, inte heller filosofi eller teologi. Allt som är värt att ha kunskap har inte sitt 

ursprung i naturvetenskapen, menar Jaeger. 41 

 Den bibliska kunskapssynen ser jag som en förlängning av de existentiella 

erfarenheterna. Jag kommer dock inte att behandla en biblisk kunskapssyn i stort, då detta blir 

alltför omfattande. Istället inriktar jag mig på en specifik syn på Gud – bilden av Gud som 

allsmäktig.  

 

 

 

                                                 
32 Jaeger, L., (2016), Facts and theories in Science and Technology: Implication for the Knowledge of Human Origins, 

Themelios - an international journal for students and religious studies, Vol. 41:3, s. 427, s. 429 
33 Jaeger, L., s. 428 
34 Jaeger, L., s. 428 
35 Jaeger, L., s. 428 
36 Jaeger, L., s. 429 
37 Jaeger, L., s. 429 
38 Jaeger, L., s. 428-429 
39 Jaeger, L., s. 430 
40 Jaeger, L., s. 430 
41 Jaeger, L., s. 444 
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Ateism/Nyateism 

 

I modern tid har det vuxit fram en omfattande nyateistisk rörelse som förfäktar en, relativt den 

bibliska, diametralt motsatt kunskapssyn än den kristet konfessionella. En kunskapssyn som 

underkänner den kristna och som istället baserar sig på en uppfattning kring vad en 

vetenskaplig, rationell och förnuftig kunskapssyn innebär. Det som ofta går under epitetet 

humanism. Den moderna ateismen/humanismen grundar sig Upplysningens epistemologiska 

skifte som rörde sig bort från en traditionsbehäftad syn på vad kunskap är till en av traditionen 

neutral och obunden sådan. Descartes menade att kunskap skulle baseras uteslutande på 

förnuftet och Locke, framförallt, menade att den skulle vara baserad på empiriska data. Båda 

hade det gemensamt att de menade att kunskap skulle kännetecknas av en fri epistemologi, till 

skillnad från en ärvd sådan. 42 Till detta kännetecknas den moderna ateismen av en 

epistemologi som kräver precision och säkerhet i en utsträckning som inte täcktes av den 

tidigare, kristna epistemologin. Detta var fröet till den moderna ateismen.  

Ateism är inte en ideologi som står i motsats till en troslära. Ateism är ett 

kunskapsteoretiskt ställningstagande. 43 Som ett sådant har ateismen underkastats analyser av 

dess argument emot religiös tro i allmänhet och en kristen tro i synnerhet. Försök har gjorts 

att hitta gemensamma, kunskapsteoretiska drag hos vetenskap (som är grunden för 

nyateismen) och teism. Ett sådant exempel är Karl E. Peters Religion and an evolutionary 

theory of knowledges som menar att både teism och vetenskap sysslar med att försöka förstå 

observerade fenomen genom konceptuella realiteter som inte är direkt observerbara. De 

konstruerar båda ”invisible worlds”44 som söker förklara det vi uppfattar och erfar. Peters 

försöker utreda hur man egentligen får religiös kunskap och hur den religiösa 

kunskapsutvecklingen har följt en darwinistisk princip som relaterar till samma kunskapssyn 

som ateisternas, men Peters går inte in grundligt på den senare.  

 Nyateismen grundar sig till stora delar på uppfattningen att religioner inte kan 

klara av evidentialistiska anspråk, men samtidigt har den nutida religiösa epistemologin 

kommit att reagera på upplysningens strikta ramar och den hegemoni som råder inom 

evidentialismens förespråkare. 45 Man tillåter fler variationer av bevis än bara strikt sådana 

som härrör från våra sinnen, t.ex. det som är uppenbart, det som ligger i minnet och insikter 

som kommer genom introspektion och moraliska övertygelser samt upprepade känslor som 

visar sig stämma med utfallet, grundade på övertygelse och erfarenhet. Inget sådant är giltigt 

under Upplysningens epistemologi. Strikt evidentialism grundar sig således i icke-religiösa 

ståndpunkters evidens som eventuellt leder till religiösa slutsatser. En invändning som gjorts 

mot en sådan ståndpunkt kommer t.ex. från Plantinga som menar att evidentialism, (se 

scientism ovan), faller på sin egen premiss då det inte finns evidens för evidentialismen. 

Plantinga fortsätter och menar att evidens kan även vara sådant som är välgrundat och 

försvarat mot kända invändningar. 46 På senare tid har Plantinga utvecklat det här och menar 

att följande är giltigt: S uppfattning att p är grundad i händelse E och omständigheterna i E 

orsakade S att tro p och att S tro på p var ett resultat av ”proper functioning”.47  

 Den globala nyateismen och den stundom hetsiga debatten mellan ateister och 

teister utgör en bakgrund från vilken den moderna svenska humanismen har uppkommit. Då 

                                                 
42 Hyman, G. (2010), A Short History of Atheism, I.B. Tauris & Co. Ltd, London, England, s. 83 
43 Andersson, L. (2011), Förnuft och Högmod, artiklar – prosa – pjäser, Natur & Kultur, Stockholm, s. 52 
44 Peters, K.E. (1982), Religion and an evolutionary theory of knowledge, ur Zygon Journal of Religion and Science, 17 (4) 

december 1982 

45 Vanhoozer, K, (2003), Theology and the condition of postmodernity: a report on knowledge (of God), ur Kevin Vanhoozer 

(Red.), Cambridge Companion to Postmoderm Theology, Cambridge: Cambridge University Press, s.3–25. 

46 Plantinga, A., (1983), Reason and Belief in God,ur Plantinga and Wolterstorff, Oxford University Press, s. 60 
47 Plantinga, A., (1993), Warrant: The Current Debate, Oxford: The Clarendon Press, England 
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Christer Sturmark är den främste företrädaren i Sverige för den globala ateismen, så är det av 

vikt att kort kommentera dennes kontext. 

 

Humanisternas kunskapssyn  

 

Den eventuella skiljelinjen mellan tro och vetande/kunskap och i förlängningen mellan 

vetenskapligt vetande och religiös tro har varit föremål för omfattande forskning och i botten 

ligger de möjliga definitionerna och olika former av förståelse för vilken kunskapssyn som 

vara gällande för människan. Ingmar Hedenius gav ut sin bok Tro och Vetande år 1949 48 som 

en tydlig vidräkning med den kristna tron och Svenska Kyrkan, vilket ledde till en omfattande 

offentlig debatt under de följande åren. Boken behandlade frågan om trons sanningsanspråk 

och grund för sin förmodade kunskap om världen. Hans religionskritik har i modernare tid 

förvaltats av Humanisterna, vilka är den del av organisationerna International Humanist and 

Ethical Union och European Humanist Federation. Humanisterna i Sverige leds av Christer 

Sturmark som skrivit böckerna Tro Vetande 2.0 och dess uppföljare Tro och Vetande 3.0, 

som klart alluderande på Hedenius bok. Humanisterna är en del av samma nyateistiska rörelse 

som internationellt leds av framförallt den nämna debattörerna Dawkins, Dennett, Harris och 

den numera avlidne Hitchens.  

Forskning kring just deras humanistiska kunskapssyn är tämligen sparsam, till 

viss del möjligtvis beroende på att de ofta tydligt själva redogör för sin epistemologi. 

Återkommande är det dock de själva som också är källan till vilken uppfattning de anses ha, 

vilket inte innebär att det är den faktiska eller åtminstone inte endast den uppfattningen som 

är gällande i deras kunskapssyn. Återkommande kritik mot nyateismen har för övrigt varit att 

deras kunskap om religion har visat sig vara något bristfällig. 49  

Vissa analyser Dawkins kunskapssyn, tillsammans med Hitchens, Harris och 

Dennett,  har gjorts av t.ex. J. Thomas Howe (som bl.a. jämfört den med Nietzsche) och 

kommit fram till att Dawkins lutar sig mot en stark form av empirism och evidentialism och 

vetenskapliga resonemang, en vetenskaplig materialism. 50 Vidare menar Howe att Dawkins 

är en kosmisk nihilist, d.v.s. någon som anser att tillvaron i sig, ur ett kosmiskt perspektiv, 

saknar mening eller mål (jämför med existentiell nihilism som menar att människan inte har 

någon mening eller mål). Skolar sig människan i vetenskap, enligt Howes syn på Dawkins,  

och gör sig av med sin religiositet så kan hon dock leva i freda harmoni (precis i enlighet med 

vad Humanisterna anser), något som Howe menar är en naiv syn på tillvaron. Dawkins 

scientistiskt orienterade kunskapssyn är deriverad ur Darwins lära om det naturliga urvalet.  

Howe anser att Dawkins menar att alla problem och behov som mänskligheten har kan 

bemötas med vetenskapliga metoder och tekniker, men samtidigt ser Howe det som att 

Dawkins egentligen yttersta baserar sina uppfattningar på något annat än strikt scientism. Han 

menar att Dawkins har en estetisk syn på sanningen som ett yttersta mål för sin vetenskapligt 

orienterade kunskapssyn. ”Science can create poetry.”.51 Vetenskapen är för Dawkins inte 

bara en metod och en kunskapsteori, utan även ett medel för mening i livet.  

Hitchens, Dennet och Harris skriver generellt under Dawkins kunskapssyn, men 

har också kommit att kritiseras av t.ex. John F. Haught för att i grunden bygga på en 

scientistisk fundamentalism som påminner starkt om den religiösa fundamentalism de vänder 

sig emot. 52 Haught skriver vidare att denna kvartett av humanistiska nyateister i grunden har 

                                                 
48 Hedenius, I. (2009), Tro och Vetande, Fri Tanke Förlag, Stockholm  
49 Eagleton, T., (2006), Lunging, flailing, mispunching, London Review of Books 28: 32-34 
50 Howe, J.T., (2012), Affirmations after God: Friedrich Nietsche and Richard Dawkins on atheism, Zygon Journal of 

Religion and Science, vol. 47, no.1, mars 2012, s. 141-143 
51 Howe, J.T., s. 145 
52 Haught, J., (2008), God and the new atheism: A Critical Repsonse to Dawkins, Harris and Hitchens, Westminister John 

Knox Press, Kentucky, USA 
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en ganska vag och ofullständig kunskapssyn . Den består egentligen bara av gamla argument 

från t.ex. David Hume och betydligt mer intrikata filosofer som Nietsche, Sartre och Camus. 

Haught menar också att den form av naturalism som anses ligga till grund för deras 

kunskapsteori bara är en av många former av tolkningsschema för verkligheten och där är 

nyateismens/humanismens tolkningsschema inte mer giltigt än något annat. 53 

Gregory E. Ganssle har också tagit sig an humanismens ateistiska kunskapssyn, 

men vill i högre grad leta efter de svaga punkterna i den synen för att på så sätt öppna upp för 

alternativa syner på hur en möjlig, framförallt kristet orienterad kunskapssyn, skulle kunna 

beredas plats. Han analyserar Dawkins och Dennets darwinistiska syn på religionens framväxt 

och de stora gudsargumenten (som det ontologiska, kosmologiska och det moraliska)54, men 

även deras kunskapsteori som Ganssle anser vara ett påstående om någon form av absolut 

sanning. Ganssle menar att nyateismen/humanismen grundar sig på en kunskapssyn där vi kan 

undersöka upprepade, fysikaliska händelser, men att denna syn brister som metod för 

undersökandet av det gudomliga som istället baserar sig på oregelbundna, metafysiska 

ingripanden. 55 I korthet så ser Ganssle nyateismens kunskapssyn som synnerligen begränsad, 

bristfällig och otillräcklig för att avgöra något om det gudomliga.  

Det är inte bara nyateismen som ensidigt kritiserat religionen. På senare år har 

en omfattande kritik mot nyateismen kommit från teistiskt håll. Det är alltför lätt att i ett 

sekulariserat, västerlandiserat land som Sverige anta att nyateismen står relativt ensam med de 

goda argumenten. Det är därför viktigt för denna uppsats att notera även teismens argument 

som i stor utsträckning även dem använder sig av rationalitet och förnuft.  

 

Den svenska humanismen 

 

Den svenska humanismen har bl.a. analyserats av Johan Lundborg 56 som tagit sig an vår 

inhemska ateism från Hedenius och fram till Christer Sturmark. Han menar att Humanisterna 

hävdar att kunskap uteslutande kan nås via vetenskap och förnuft. Lundborg menar dock att 

Sturmarks gudssyn innehåller en viss oklarhet och inkonsekvens. 57 Lundborg ifrågasätter 

också den intellektuella moralens maxim som utesluter att religiös erfarenhet tillför giltig 

kunskap. Lundborg, i likhet med t.ex. Anders Jeffner, menar att en sådan kunskapssyn inte 

nödvändigtvis är komplett. Man kan resonera så att vissa människor betraktar livet som en 

helhet och att verkligheten är upprätthållen av en närvarande Gud. Andra upplever inte något 

transcendent alls. Lundborg (och Jeffner) menar att teisten och ateisten organiserar sina 

erfarenheter på olika sätt, de ger den olika gestalt. Lundborg skriver: ” Fyra streck som bildar 

en kvadrat kan ses som bara fyra streck, men också som en kvadrat. Just det faktum att 

strecken bildar en kvadrat – skapar en gestalt – innebär ett kunskapstillskott.”. 58 Det här kan 

både teisten och ateisten vara överens om. Således kan man ponera att det finns en 

kunskapsgrund och ett förnuftigt skäl för att tro på Gud. Lundborg ifrågasätter i och med detta 

om Humanisternas livsåskådning och kunskapsteorier verkligen är rimliga, utifrån vad 

vetande och religiös tro kan vara. 59 

 

 

 

                                                 
53 Haught J., (2008) 
54 Ganssle, G.E., (2009), A reasonable God – Engaging the New Face of Atheism, Baylor University Press, Waco, Texas, 

USA, s.141-160 
55 Ganssle, G.E., s. 29 
56 Lundborg, J., (2013) Från Hedenius till Humanisterna, ur Westerlund, K., (Red.) Livet enligt människan – om 

livsåskådningsforskning, Bokförlaget Nya Doxa, Nora 
57 Lundborg, J., s. 284 
58 Lundborg, J., s. 290 
59 Lundborg, J., s. 290 
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Denna uppsats  

 

Vi finner alltså att det finns en mycket omfattande forskning, både historiskt och 

kontemporärt, om epistemologi och att en viss del av denna forskning har varit inriktad på att 

analysera och kritisera nyateismens kunskapsteorier. Denna forskning har dock framförallt 

varit inriktad på den amerikanska nyateismen och humanismen och förhållandevis få studier 

har gjorts kring den svenska humanismens epistemologi i allmänhet och kring Christer 

Sturmarks senaste bok, Tro och Vetande 3.0, i synnerhet. I Sverige, som är ett av världens 

mest sekulariserade och västerlandiserade länder, så kan det tyckas som att Humanisternas 

kunskapssyn är självklar, omedelbar och allmänt accepterad och de, i viss mån, konstituerar 

den svenska utgångspunkten kring vad som är vetande och kunskap. Så är inte nödvändigtvis 

fallet.  Det jag ämnar göra i denna uppsats är inte specifikt att kritisera och analysera den 

kunskapssyn som Humanisterna i allmänhet ger uttryck för, utan den som Christer Sturmark 

ger prov på i ovanstående bok. Att till detta ställa den som en kontrast till en kristen syn av 

Gud som allsmäktig bidrar med en alternativ epistemologi genom vilken Christer Sturmarks 

kunskapsteori kan framträda tydligare och till detta jämföras med. Det är inte givet att 

Christer Sturmark förfäktar en likadan epistemologi som Dawkins, Hitchens, Harris och 

Dennet. Sturmark bör undersökas i sitt eget sammanhang och den epistemologi som 

framträder på och mellan raderna i hans bok, Tro Vetande 3.0, är nyare än den som eventuellt 

framträdde i Tro och Vetande 2.0, varpå min forskning inte bara bidrar med ett tydliggörande 

kring vad det egentligen är för kunskapsuppfattning som driver just Christer Sturmark, jag för 

dessutom in den i ett modernt sammanhang.  
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Analys 

 

Syftet med Christer Sturmarks Tro och Vetande 3.0 – Upplysning i det 21 århundradet 

 

Christer Sturmark inleder sin bok Tro och Vetande 3.0 med en önskan om att få leva i en fri 

värld som styrs av förnuftiga och upplysta människor och att detta ideal ska få prägla den 

svenska skolan med en humanistisk och ateistisk etik och moral som grund. Vetenskapen ska 

vara människans synsätt på världen. 60 Sturmarks uttalade ambition är att anlägga både ett 

mikro- och ett makroperspektiv. Det första för att göra läsaren mer klartänkt och det andra för 

att presentera en vision om en ny upplysningstid där en sekulär värld är obegränsad av 

dogmer och vidskepelse och där de mänskliga rättigheterna istället står i centrum. Bokens 

undertitel syftar på Sturmarks förra bok Tro och vetande 2.0 och på Ingemar Hedenius 

välkända uppgörelse med religion och kyrkans makt, Tro och Vetande. Titeln begagnas även 

för att de begreppen används i den offentliga debatten, trots att Sturmark ser tro och vetande 

som varianter av samma sak, vilket kommer att behandlas längre fram i denna uppsats. Sitt 

upplysningsprojekt ser Sturmark som bidrag till ett öppet och mer tolerant samhälle där den 

sekulära etiken utgör en förutsättning för att människan ska kunna leva i fredlig samexistens. 

Människan ska själv ta ansvar för livet ”före döden”61, som Sturmark uttrycker det. Ett sådant 

ansvar ska inte tillfalla religion eller vidskeplighet då detta oftast leder till förtryck. Sturmarks 

upplysningsprojekt är till stor del även ett frihetsprojekt. 62 

 I en rad exempel 63 menar Sturmark på att religiositet och allmän vidskepelse är 

likställt med ett irrationellt tänkande som kan vara livsfarligt och som under de senaste 

decennierna har brett ut sig globalt i en allt ökande takt. Sverige är inte undantaget, menar 

Sturmark. Människor som lämnat landet för att ansluta sig till IS, frikyrkor utför exorcism, 

kommersiella tv-kanaler producerar program där medier påstår sig kunna tala med de döda 

och neokonservativa partier vill ta bort evolutionsteorin från svensk skolundervisning. Dessa 

strömningar utgör det som Sturmark vänder sig emot i sitt upplysningsprojekt. 64 I många fall 

är samhällets måttstockar inte baserade på vad som är rimligt, utan på vad som är allmänt 

socialt accepterat och än mer på vad som ger trygghet.  

 Motargumenten från anhängare av vad Sturmark menar vara en New Age-

inspirerad kritik av sanningsbegreppet, menar att sanningen är relativ, kontextuell och 

kulturellt beroende. Detta är något som Sturmark vänder sig skarpt emot i sin bok och menar 

att det snarare handlar om ”tankelättja” 65 och allmän okunskap om filosofiska och 

vetenskapliga begrepp. Även om Sverige i allmänhet är ett tämligen sekulariserat land, så 

påverkas vi av Europa och USA och är, som ovan nämnts, inte förskonade för den av 

Sturmark så farliga irrationaliteten, som enligt honom präglar all religiositet. Religiösa 

trosfrågor i sin tur har en stor inverkan på samhället och den politik som förs, varpå det är 

centralt för Sturmark att människor tänker ”klart” 66 så irrationalitet inte tar över.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
60 Sturmark, C., (2015), Upplysning i det 21:a århundradet – Tro och vetande 3.0, Fri Tanke Förlag, Stockholm, s., 11-12 
61 Sturmark, C., s. 17 
62 Sturmark, C., s. 12-17 
63 Sturmark, C., s. 18-25 
64 Sturmark, C., s. 25-29 
65 Sturmark, C., s. 31 
66 Sturmark, C., s. 34 
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Det öppna sinnet 

 

Sturmark beskriver sin barndom som fantasifull i sitt inledande kapitel. Speciellt fastnade han 

för Alice i Underlandet av Lewis Carroll, vilken gav honom en känsla av att ”allting var 

möjligt”67, men att Alice samtidigt var en skeptiker. Han nämner att han gick på den ökände 

Uri Gellers tricks och att Isaac Asimov och J.R.R. Tolkien var hans favoritförfattare. Hans 

fantasi fick honom att vilja tro på övernaturliga väsen, parapsykologiska fenomen och 

gudomliga företeelser. Han kopplar dock detta till sin barndom, till sitt oreflekterande, 

irrationella stadium i livet och att han snart kom att växa upp. Under tonåren mötte han 

Bertrand Russells böcker, vilka blev startskottet för hans filosofiintresse och hans övertygelse 

kring att man inte ska tro på något bara för att man vill att det ska vara sant. Det, menar 

Sturmark, är inte intellektuellt hederligt. Tron måste rättfärdigas samtidigt som man måste ha 

ett öppet sinne. 68 

 

Den intellektuella moralens maxim 

 

Sturmark tar avstånd till öppenhet baserat på vad man tror och menar istället att det handlar 

om ”hur benägen man är att ändra sin uppfattning baserat på nya fakta och belägg”. 69 Han 

ser det inte som öppet att tro på det minst rimliga alternativet. Man bör visserligen vara 

nyfiken och lyhörd, men samtidigt alltid anamma den intellektuella moralens maxim: ” 70 Tro 

på något om och endast om du har goda skäl att hålla det för sant”. Sturmark tolkar detta som 

att du ska vara beredd att pröva alla alternativ, men sen välja det som är mest rimligt. Denna 

öppenhet och ovanstående kriterium är inte något som nyandligheten förfäktar. Där är istället 

spänningen eller mysticismen det som drar, vilket Sturmark alltså vänder sig kraftigt emot.  

 Den intellektuella moralens maxim problematiseras av bl.a. Carl-Henrik 

Bråkenhielm som frågar sig vad som egentligen menas med förnuftiga skäl. Till detta finns 

det en klar risk, menar Bråkenhielm, att denna princip lägger ribban alldeles för högt. 71  

 Vidare så kan en religiös människa mena att det är berättigat att försanthålla 

sådant som i strikt scientistisk bemärkelse inte går att bevisa, men som ändå kan anses 

konstituera kunskap. Den ovan nämnda intellektuella moralens maxim har ifrågasatts på 

denna basis. Vad menas egentligen med förnuftiga skäl? Sturmark skulle troligtvis svara att 

endast naturvetenskapliga skäl ska räknas som förnuftiga, en form av rationalistisk scientism, 

men detta innebär att man inte gör någon åtskillnad mellan rationellt tro och 

naturvetenskaplig kunskap. Det kan finnas gott om saker som vi har förnuftiga skäl att hålla 

för sant som inte kvalificerar som bevisning inom den naturvetenskapliga empirismen, menar 

Bråkenhielm. 72 

 

Ockhams rakkniv 

 

Naturliga förklaringar är inte heller mindre öppna än övernaturliga och till detta lägger 

Sturmark ytterligare en princip – Ockhams rakkniv, vilket Sturmark tolkar som att man ska 

sträva efter enkelhet i förklaringar och teorier. Skulle det visa sig att vi faktiskt inte har en 

förklaring som går att applicera på Sturmarks ovanstående utgångspunkter, så innebär det 

endast att vi inte kan förklara något än. Det säger inget om att vi inte i framtiden kommer att 

kunna förklara det undersökta. Att ta steget från att man inte förstår något till att den enda 

                                                 
67 Sturmark, C., s. 34 
68 Sturmark, C., s. 37-43 
69 Sturmark, C., s. 44 
70 Sturmark, C., s. 44 
71 Bråkenhielm, C-R. (2009), Verklighetsbilder, Bokförlaget Nya Doxa, Nora, s. 30 
72 Bråkenhielm, C-R., s. 75 
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förklaringen är att det då är något övernaturligt som har skett är ett logiskt felslut, menar 

Sturmark. Istället är det rimligare att dra slutsatsen att det jag inte kan förklara kanske någon 

annan kan eller att det existerar en hittills okänd, men ändock naturlig förklaring till 

fenomenet i fråga. Man kan inte utgå från sin egen begränsade erfarenhet. Då blandar man 

ihop begreppen ”förklarat” och ”förklarbart” 73, vilket alltså leder oss bort från det öppna 

sinnet  74 och istället mot ett överskattande av sin egen kunskap.  

 

Fyra idoler 

 

Sturmark noterar att tanken ofta leder fel och hänvisar till Francis Bacons tankar om fyra 

idoler; idola tribus, idola fori, idola specus och idola theatri. 75 Idola tribus innebär att vi 

tolkar fakta utifrån våra egna föreställningar, vanor och tankemönster och att vi genom detta 

klassificerar och generaliserar kunskap på ett felaktigt sätt, vilket genererar bl.a. fördomar. 

Idola fori innebär att man fastnar i semantiken, man styrs av språket (som inte är precist, utan 

obskyrt och diffust) och förväxlar ibland begreppet med verkligheten. Idola specus är när man 

ser världen endast från sitt eget perspektiv och sina egna begränsningar; det som kallas 

”kognitiv bias”. 76 Idola theatri är den okritiska och oreflekterade tron på auktoriteteter, 

traditioner, normer och andra läror som Sturmark beskriver som ”dunbolsterluddiga 

teologiska tankesystem”. 77 Sturmark ser inte traditionen som ett argument i sig för fenomens 

inneboende riktighet.  

 

Rationalitet och klokhet  

 

Utöver öppenhet, Ockhams rakkniv, Russels maxim och ovanstående kognitiva brasklappar så 

adderar Sturmark rationalitet och klokhet som kriterier för giltig kunskap. Rationalitet är ett 

tänkande som utgörs av motsägelsefria och följdriktiga resonemang, menar Sturmark. 

Rationella resonemang är alltid förnuftiga om man ser till deras logiska struktur. Ett 

irrationellt resonemang är alltså ologiskt. Rationella resonemang är alltid korrekta i vad 

Sturmark kallar ”mekanisk mening”, 78 vilket dock inte behöver innebära att slutsatsen är sann 

för det. Är premisserna falska så är också resultatet falskt. Ett rationellt resonemang måste 

inte heller vara moraliskt försvarbart eller korrekt, det behöver inte ens rymma moraliska 

aspekter överhuvudtaget, om dessa inte utgör någon av premisserna. Rationalitet är till detta 

kontextuellt, menar Sturmark, då olika individer kan grunda sina antaganden i helt olika 

premisser, vilket kan ha sin grund i ålder, kultur och vilka moraliska axiom som människan 

förfogar över. 79 Sturmark vill addera klokhet till rationaliteten för att denna inte bara ska 

handla om medlen, utan även om målet, om konsekvenserna av det rationella resonemanget. 

Han medger att klokhet är svårare att definiera än rationalitet, men hävdar att ”Det kloka 

resonemanget är också rationellt, men det rationella resonemanget är inte alltid klokt.”. 80 

 Som ovan nämnts så ifrågasätter t.ex. Bråkenhielm detta och menar att Den 

intellektuella moralens maxim är kunskapsteoretisk norm kring vad det är som räknas som 

förnuftiga skäl för att tro något. Han menar att man kan se den maximen som empirisk 

evidentialism, d.v.s. att man bara är berättigad till att tro något bara om man har empiriska 

belägg för det, vilket kan ses som en mycket strikt rationalitetsnorm. 81 Det i sig väcker frågan 

                                                 
73 Sturmark, C., s. 48.  
74 Sturmark, C., s. 48-50 
75 Sturmark, C., s. 50-51 
76 Sturmark, C., s. 51 
77 Sturmark, C., s. 51 
78 Sturmark, C., s. 52 
79 Sturmark, C., s. 51-52 
80 Sturmark, C., s. 53 
81 Bråkenhielm, C-R., s. 160 



 23 

om det finns förnuftiga, d.v.s. i detta fallet empiriska skäl för att anta en sådan 

rationalitetsnorm.  

 Det kan finnas skäl att anta den empiriska evidentialismen som norm. Sådana 

skäl skulle kunna vara rent pragmatiska. Världen skulle kunna ses som generellt bättre om 

denna norm kunde leda till att folk gjorde sig av med t.ex. irrationell, religiös fundamentalism 

som leder till våld, övergrepp och förtryck. Man kan också argumentera för att den empiriska 

evidentialismen generellt har bidragit mer än någon annan norm till att upptäcka sådant som 

anses vara sant och på att undvika det som är falskt. Genom en sådan norm kan vi gå från 

vaga förmodanden genom empiri fram till substantiell kunskap. Den har bidragit till en stark 

kunskapsutveckling i världen. Evidentialism har lett fram till den experimentella metoden 

som varit en kritisk komponent i vår moderna kunskapsbank, men Bråkenhielm frågar sig om 

den strikta evidentialismen som t.ex. Sturmark ger uttryck för verkligen kan hålla den stränga 

linje som Sturmark menar. Det skulle kunna finnas förnuftiga skäl att hålla något för sant där 

dessa förnuftiga skäl inte nödvändigtvis är empiriska. Ett tredje skäl är naturalismen i sig där 

den som ontologisk teori skulle ge att den materialism och fysikaliska ontologi som utgör dess 

grund visar på att empiri faktiskt är det enda som är sant. Vi kanske också måste begränsa vår 

tankar kring vad som finns och vad som inte finns till empiriska belägg, eftersom det är 

genom våra sinnen som vi erfar världen. Frågan är dock återigen vilken epistemologisk grund 

vi i så fall har för detta antagande. 82 

 Invändningar emot Den intellektuella moralens maxim är t.ex. Jan Andersson 

och Mats Furbergs åsikt att maximen i sig är helt orimlig eftersom den förbjuda dig från i att 

praktiken tro ”på nästan allt du tidigare varit säker på.” 83 Filosofer som Hume har visat att 

våra natural beliefs i sig är axiom som vi egentligen inte kan förlita oss på, men som ändå är 

oundvikliga för den uppfattning vi har om världen. 84I en strikt mening kan vi inte sluta oss 

till att det finns en av oss oberoende, materiell verklighet och naturvetenskapen kan inte heller 

vissa att denna tro är sann. Våra sinnen är inte helt tillförlitliga och vi uppfattar både skeenden 

och ting olika beroende på personlighet, kontext och tidsålder. Att invända mot en sådan 

allmän skepsis låter sig inte lätt göras med empirisk bevisning, vilket alltså Sturmark anser 

vara den enda vägen till giltig kunskap. Själva vetenskapen utgår från axiom som att 

framtiden kommer att styras av samma lagar som nu och att andra människor har ett själsliv 

som liknar det egna. Dessa förutsättningar är ”inte hypoteser som själva är föremål för 

vetenskapliga experiment.”. 85  

Ett ytterligare substantiellt argument mot ovanstående maxim är att den ställer 

alltför stora krav på vår kunskapsförmåga. Religionsfilosofen Mikael Stenmark kallar detta 

för presumptivism. 86 Snarare ska vi s.a.s. fria än fälla, då detta är förnuftigare än att betvivla 

alla våra erfarenheter och intryck. Det kan ses som mer rationellt att inte vara skeptisk till allt, 

utan istället sätta sin tillit till alla de trosföreställningar som registreras och genereras av 

människans kognitiva förmågor. 87 Detta är något som t.ex. Mats Furberg benämner som den 

milda rationalismen, som han formulerar enligt följande: ”Du bör inte tro på något som du har 

förnuftiga skäl för att hålla för osant: och för var åsikt du hyser är du skyldig att hålla sinnet 

öppet för frågan Finns goda förnuftiga skäl mot den?”. 88 Genom denna form av rationalism 

så kan man ha en tro på olika saker så länge som det inte finns förnuftiga skäl mot dem, 

snarare än att man endast kan tro saker som det finns förnuftiga skäl för. 
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Mot evidentialismen finns ännu ett argument som går ut på att det inte är 

centralt om en person själv har förnuftiga skäl för något. Det viktiga är om det finns förnuftiga 

skäl eller inte och om dessa uppkommit genom en process som kan ses som tillförlitlig. Detta 

argument kallas ofta för reliabilism, vilket enkelt uttryckt innebär att man fokuserar på att 

kunskapsbildningen uppkommit i en tillförlitlig social process (i motsats till evidentialismen). 
89 Kunskapen att ingenting kan färdas snabbar än ljuset är förnuftig kunskap för mig, trots att 

jag inte själv har undersökt dessa skäl empiriskt eller kanske inte ens känner till dem. Jag har 

en väl grundad, fiduciell (se nedan) tro på dessa skäl. I grund och botten prövar vi våra 

sinneserfarenheter med hjälp av de bakgrundsföreställningar vi har, men dessa föreställningar 

baserar sig på våra sinneserfarenheter. Evidentialismen förutsätter på detta sätt det som ska 

bevisas. Men om en kunskap är socialt etablerad, inte innehåller externa eller interna 

motsättningar som är omöjliga att hantera och om den ger oss möjlighet att förutsäga och 

kontrollera vår tillvaro och samtidigt adderar till vår bild av hur vår sinneserfarenhet fungerar 

eller inte fungerar, så kan vi se kunskapen som giltig. 90 

  

Deskriptiva och normativa livsåskådningar 

 

Sturmark skriver vidare att alla människor i någon mån omfattas av livsåskådningar, 

uppfattningar om verkligheten som styr hur man anser att man bör leva och handla mot sig 

själv och omvärlden. Dessa livsåskådningar har två dimensioner; den deskriptiva och den 

normativa, vilka båda utgör tämligen heltäckande uppfattningar. Den deskriptiva behandlar 

hur världen är beskaffad och den normativa innehåller värderingar, moraliska och etiska 

utsagor och människosyn. Den deskriptiva dimensionen innehåller tankar om epistemologi 

(vad som är giltig kunskap och hur vi tillgodogör oss den), men också utsagor kring vad som 

kan betecknas som verkligt (ontologi). Även om han anser att begreppet religion är 

svårfångat, så menar Sturmark att alla religioner innehåller dessa två dimensioner, precis som 

livsåskådningar, men med det undantaget att religioner introducerar en övernaturlig aspekt i 

sina åskådningar. 91 Sturmark listar en rad punkter om vad som utgör en livsåskådning och 

motiverar reflekterandet över detta som en träning i att tänka själv, att förstå världen och 

skapa dig en utgångspunkt där du inte bara är resultatet av andras uppfattningar. 92  

 

Sturmarks utsiktspunkt 

 

Sturmark slår fast att han ser sig själv som en sekulär humanist och att han genom detta har en 

sekulär livsåskådning som, i förhållande till religiositet, ser Gud som en helt och hållet 

mänsklig idé. Hans sekulära humanism är utgångspunkten för alla hans resonemang. 

Sturmark ser denna sekulära humanism som ett sätt att leva ett reflekterande liv i relation med 

världen och att denna humanism leder till en hållbar värdegrund, en som är både rationell och 

moralisk.  

 Humanism som begrepp delar Sturmark upp i tre delar. Som ett bildningsideal, 

som ett allmänmänskligt engagemang  och som en sekulär livsåskådning. De två första går att 

förena med religiös tro, men när alla begreppen förenas så innebär det en livsåskådning där 

gudar eller övernaturliga krafter är helt frånvarande och inte på något sätt utgör en del i någon 

förklaringsmodell. Världen ses som naturlig och består av ”materia, energi och naturlagar.” 93 
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 Sturmark ser således den sekulära humanismen som en livsåskådning, enligt 

sina egna kriterier, och menar att den framförallt behandlar människans relation till världen 

och till andra individer.  

 Vidare ser sig Sturmark som en ateist, men att detta endast är en uppfattning i en 

enskild sakfråga där den sekulära humanismen är en syn på världen som samtidigt innefattar 

ett etiskt system, en värdegrund baserad på en naturalistisk uppfattning där ateismen är en 

konsekvens av denna. 94 

 Sturmarks åsikt är också att det rationella resonemanget ligger till grund för all 

kunskap, vilket han delar han med Descartes, Spinoza och Leibniz. Hans åsikt att även empiri 

utgör en central roll för det som vi kallar kunskap kommer från empirister som Locke och 

Berkeley, 95 upplysningsfilosofer som Diderot, Voltaire, Hume och Holbach 96 och i 

synnerhet mer moderna filosofer som Bertrand Russell och Ingemar Hedenius.  
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Verklighet, kunskap och sanning 

 

Sturmark skriver att det rationella förhållningssättet till världen inte menar sig göra anspråk 

på slutgiltiga svar kring världens beskaffenhet. Så långt räcker inte vetenskapen och vår 

nuvarande kunskap. Denna insikt i sin egen begränsning anser Sturmark vara en styrka där 

religioner istället kommer med absoluta sanningsanspråk, något som han inte anser vara 

rimligt. Istället för att acceptera att många saker är utanför människans räckvidd, så används 

Gud som en ersättande förklaring för ovisshet, menar Sturmark. Han anser inte att det är 

rimligt att ersätta ett mysterium med ett annat mysterium, vilket inte ens behöver vara ett 

mysterium i sig (bara en ovisshet).  

 Vissa saker kan vi ha kunskap om, förutsatt att vi; 1. Tror det. 2. Det är sant. 3. 

Har goda skäl att tro det.97 Sturmark skriver att det är dessa tre kriterier som inledningsvis 

kännetecknar det som vi kallar för kunskap. Alla tre måste vara uppfyllda. Vi kan inte veta 

något vi inte tror. Vi kan tro något och ha goda skäl för att tro det, men det kan samtidigt visa 

sig vara falskt. Det kan också finnas goda skäl för att tro något som också är sant, men som vi 

vägrar att tro på (av någon psykologisk eller social anledning). Att något råkar vara sant som 

jag dessutom tror innebär inte att det är kunskap. Det måste finnas goda skäl för det, annars är 

det endast en slump att jag råkar tro något som också är sant. 98Således måste alla tre villkoren 

vara uppfyllda för att i ska kunna beteckna något som kunskap. 99 

 Även detta problematiseras av t.ex. Bråkenhielm som menar att man kan 

utvidga förnuftsbegreppet. En människa har en mängd livsupplevelser som dels kan vara inre 

upplevelser och dels sinneserfarenheter som går utöver det vanliga. Vi kan uppfatta strukturer 

i verkligheten, men som i sig kanske är för subjektiva för att kunna omfattas av en nu 

rådande, vetenskaplig teori. Människan kan ha religiösa och existentiella upplevelser, där de 

senare till stor del handlar om människans tillvaro. Existentiella erfarenheter, i sin utveckling 

religiösa, kan måhända addera kunskap från en annan källa än den naturvetenskapliga. Ser vi 

till den existentiella och humanistiska filosofin så menar dessa att vi t.o.m. får en 

betydelsefull kunskap om den mänskliga existensen. Existentiella utsagor kan inte 

allmängiltigt bevisas och är snarare ”gripbar endast genom en intuitiv erfarenhetsakt eller 

omedelbar upplevelse.”100 Människan måste till detta engagera sig och uppleva sina 

erfarenheter på ett öppet sätt för att kunna göra existentiella erfarenheter, men när vi gör detta 

så kan vi uppleva saker som frihet, gemenskap, lidande eller hopp. Erfarenheter som inte låter 

sig mätas naturvetenskapligt, men som ändå berikar människan med kunskap. Detta måste 

inte innebära transcendentala upplevelser (som religiösa eller andliga), men utesluter dem inte 

heller. Kants kända ord: ”Två ting fyller själen med ständigt ny och tilltagande beundran och 

vördnad, ju oftare och intensivare tanken sysslar med dem: den stjärnbeströdda himlen över 

mig och den moraliska lagen inom mig. ”101 visar på sådana erfarenheter som får oss att 

varsebli och tänka kring vad det innebär att vara till. När vi ser på en stjärnhimmel så innebär 

detta att vi gör sinneserfarenheter, men inre, existentiella upplevelser ger beskådandet av 

stjärnhimmeln ett betydligt mer omfattande innehåll. 102 Vi ser och upplever mer än det för 

andra uppenbara. Sammanhanget ”överskrider alla tänkbara sinneserfarenheter.” (vilket kan 

ses som en transcendenserfarenhet inte långt från de religiösa upplevelserna). 103  
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En falsk dikotomi  

 

Det ligger en inneboende falsk dikotomi i åtskillnaden mellan tro och vetande som är mycket 

förhärskande i den offentliga diskussionen, menar Sturmark. Han ser istället tro och vetande 

som samma sak, men vetande är tro på goda grunder, enligt ovan. Ur ett kunskapsteoretiskt 

perspektiv så existerar inte denna dikotomi. Religiös tro är något annat, som Sturmark 

definierar som ”det jag håller för sant utan skäl.”. 104 

 Sturmark skriver att våra hjärnor visserligen evolverat för att ge oss en kunskap 

om tillvaron som gör att vi överlever, inte nödvändigtvis en kunskap om världens inneboende 

egenskaper. Överlevnad och sanning är två skilda saker och det kan mycket väl finnas 

evolutionära, istället för epistemologiska, skäl för hur våra sinnen uppfattar omvärlden. 

Verkligheten skulle kunna vara overklig för oss. Dock, menar han, så har vi ändå lyckats 

tillgodogöra oss sanningar, främst genom matematiken, som ständigt visar sig ha en 

motsvarighet i den fysiska verkligheten. 105 Sturmark avfärdar solipsism (även om en stark 

skepticism ses som god) då saker och ting tycks tämligen beständiga, oavsett vår upplevelse 

av och vår relation till dem. 106  

 För att kunna avgöra om något är falskt eller sant menar Sturmark att vi måste 

skilja på smakfrågor och sakfrågor. Smakfrågor är inte några sanna eller falska svar, men det 

har sakfrågorna. Även om vi inte har svaret på en sakfråga så har ändå sakfrågorna ändå ett 

inneboende falskt eller sant svar. Att vi inte känner till det ger inte att det inte finns en 

objektiv lösning till frågan. Smakfrågor kan lämnas i frågan om kunskap och sanning, men 

sakfrågor står kvar.  

 För att utröna om en sakfrågas svar är sann eller falsk, så finns det metoder som 

ger oss dessa svar och en av dem är den vetenskapliga metoden, skriver Sturmark. Det är den 

metod som fungerar bäst i sådana sammanhang. Som utgångspunkt bör man alltid ha 

definierat de begrepp man använder sig av så att båda parter är överens om det man talar om. 

Semantiken får inte stå i vägen. 107 

 Som den mest tillförlitliga metoden att nå sanning vill Sturmark använda sig av 

korrespondensteorin, vilken har som grund att om det finns ett samband mellan ett påstående 

och verkligheten så är detta påstående sant. Detta samband innebär att påståendet alltså 

motsvaras av verkligheten. Detta förutsätter en uppfattning om verkligheten som kallas 

realism – att verkligheten faktiskt existerar objektivt (till skillnad från antirealism där 

verkligheten är avhängig människans föreställningar). 108 Sturmarks anammande av 

korrespondensteorin och den filosofiska realismen innefattar även en medvetenhet om 

semantik och de begrepp som utgör vår kommunikation kring verklighetens objekt. Tingens 

extension och deras referens är inte samma sak. Koncept som färg och andra egenskaper är 

begrepp (extension) som vi projicerar på verkligheten för att kunna vara samstämmiga om 

våra utsagor, medan singulära begrepps faktiska existens (referens) i verkligheten inte måste 

omfatta dessa subjektiva utsagor, extensionerna, i sig. 109 

 Även om vi inte kan nå en fullständigt sann, objektiv bild av verkligheten så är 

ändå vissa utsagor sannare än andra. Sturmark ger exemplet att om det ligger tre äpplen på 

bordet så är det sannare att säga att det ligger tre äpplen där, än att påstå att det ligger fyra. Att 

avgöra en utsagas sanningshalt avgörs bäst genom den vetenskapliga metoden, genom 

experiment och empiri genom vilka vi kan förutse resultat och också tillämpa våra modeller 

av verkligheten genom t.ex. teknik och maskiner. ”Om de fungerar, så fungerar de, oavsett de 
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bakomliggande teoriernas kvalitet”110, skriver Sturmark. Vetenskapens tillämpningar är 

sanna, oavsett de bakomliggande modellerna för verkligheten. Empiri är det som i slutändan 

avgör om något är sant eller inte. 111. 

 

Sanningsrelativism 

 

Den ovan nämnda tanken att vi kanske inte kan nå fram till någon absolut sanning eller 

kunskap i sig betecknar Sturmark som kritisk realism, vilken inte ska förväxlas med 

sanningsrelativism – vilken menar att sanningen är helt avhängig perspektivet man utgår från. 

Sturmark hävdar att denna av matematiken influerade koherensteori är felaktig, då de 

grundläggande axiomen i ett sådant system inte alls behöver ha någon motsvarighet eller 

förankring i verkligheten112. Koherensteorin som egen metod för sanning är endast sann inom 

matematiken och leder dessutom till omfattande moraliska problem, anser Sturmark. En sådan 

”sanningsrelativism” 113 leder obönhörligen till att alla påståenden, oavsett hur moraliskt 

förkastliga de är, är sanna – givet att de utgör en motsägelse och koherent struktur. Sturmark 

ser detta som helt förkastligt och tanken att objektiv sanning inte existerar är naiv och 

fullständigt felaktig och tenderar dessutom att närma sig den religiösa fundamentalismen, 

något som Sturmark inte vill befatta sig med. 114 Han förkastar med detta t.ex. Richard Rorty 

och Bruno Latour som hävdade att alla sanningsbegrepp är relaterade till vilka 

grundantaganden vi gör om verkligheten. Detta, menar Sturmark, skulle innebära att om vi 

antar en geocentrisk världsbild så skulle det vara sant att solen kretsar kring jorden eller att 

bakterier inte finns bara för att vi inte kan se dem, vilket ter sig fullständigt orimligt. Dessa 

filosofer blandar ihop beskrivningen med det som beskrivs. En objektiv verklighet existerar, 

skriver Sturmark; ”sanningsbegreppet kan inte relativiseras.”. 115 

 Vidare menar Sturmark att postmodernismen, innefattande bl.a. 

socialkonstruktivism och sanningsrelativism, medför omfattande kunskapsteoretiska problem 

som t.ex. att naturvetenskapen skulle vara en social konstruktion, jämställd med andra sociala 

konstruktioner. 116 Detta exemplifieras med Moira von Wrights tankar om att vetenskapligt 

tänkande står i motsatsförhållande till demokratiska ideal som jämställdhet och demokrati och 

att vetenskap inte på något sätt utgör den enda sanningen samt att t.ex. fysik förutsätter en 

relationell vinkel. Sturmark ser detta som ett exempel på hur postmodernismen helt 

relativiserar sanningsbegreppet. 117 

 Sturmark är övertygad om att sanningen existerar i sig. Något annat är 

”ohederligt och odemokratiskt”. 118 
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Tro på goda grunder 

 

Sturmark behandlar vidare vad det innebär att tro på goda grunder och närmar sig detta 

genom att försöka definiera vad ordet ”tro” kan innebär. Han anser att ordet är diffust och 

mångtydigt, speciellt på den svenska språket och använder sig därav av de engelska orden 

think, believe, faith. Think översätter han till att man talar om en faktisk omständighet som 

man är något osäker på. Believe kännetecknar svenskans tillit, något man har förtroende och 

tilltro för. Faith handlar om den sortens tro man har till gudar, men också om den svenska 

motsvarigheten förtröstan. 119 

 

Kognitiv och fiduciell tro 

 

Med detta tillägger Sturmark att man kan skilja på två olika sorters tro: Kognitiv och fiduciell 

tro. Kognitiv tro handlar om kunskap och antaganden kring att saker och ting förhåller sig på 

ett visst sätt, ett försanthållande. Fiduciell tro handlar om tillit, om att ”tro på, snarare än att 

tro att.”120 Vår bild av världen grundar sig på kognitiv tro och genom den försanthåller vi hur 

världen är uppbyggd.  

Sturmark skriver vidare att vi måste skilja på belägg och bevis för att korrekt 

kunna hantera begreppet tro. Bevis i en strikt kunskapsteoretisk mening existerar bara i 

matematiken, menar Sturmark, men i det faktiska livet så är vissa utsagor mer rimliga än 

andra och synnerligen starka belägg går över till att utgöra bevis. Vi formulerar vidare teorier, 

modeller för hur verkligheten är beskaffad och dess teorier grundar sig i prövbara hypoteser. 

Teorierna kan falsifieras, vilket Sturmark ser som en central del i vetenskapliga teorier. När 

det finns många olika sätt att förhålla sig och tro på något, så väljer vi den teori som förefaller 

mest rimlig. Med detta menar Sturmark att även om vi inte kan nå absolut kunskap eller ställa 

upp absoluta bevis (utom i matematiken) så menar vi ändå att vi vet något om vi tror det på 

mycket goda grunder. Vi förlitar oss på våra sinnen och dessa utgör basen i den kognitiva 

tron, vi bör lita på våra sinnen, enligt Sturmark, då det är dessa som är vår länk till den yttre 

världen. Människor har i många områden även en fiduciell tro där vi tror på våra nära och han 

menar även att vi har en fiduciell tro till vår kognitiva tro – annars skulle det vara mycket 

svårt att leva. 121 

Vetenskapen, vilken alltså utgör grunden för vår kognitiva tro och vår kunskap, 

enligt Sturmark ska inte förväxlas med en tro i någon fiduciell mening. Man ska ha tilltro till 

vetenskapen och den har ”som kunskapskälla visat sig ha högre trovärdighet än profeter, 

uppenbarelser, drömmar eller religiösa skrifter.”. 122 Vetenskapen är det som ger oss faktiskt 

och användbar kunskap om verkligheten, även om tilltron inte är helt utan gränser. Vår tro att 

solen ska lysa imorgon är baserad på vissa kunskapskällor som man litar på, även om det i 

någon absolut mening inte går att säga att det är helt sant. Vädret kan ändras, solen kan 

explodera, men vi har ändå en god grund för våra antaganden, en kognitiv tro. Man kan också 

ha en fiduciell tro till vetenskapsmän och vetenskapen i sig kring sådant som vi litar på att 

vetenskapsmän vet bättre än lekmän. Vetenskapen skiljer sig från religionen genom att den 

ständigt omprövar sina försanthållanden, 123  vilket gör att även om vi inte i strikt mening kan 

bevisa något så är ändå den intellektuella moralens maxim och ett prövande, vetenskapligt 

(empiriskt) förhållningssätt så pass fungerande att det är det rimligaste sättet att förhålla sig 

till vad som är kunskap. 124 Dessutom måste vi i någon form av ödmjukhet acceptera att 
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andra, som är kunniga i sitt område, vet mer än vad vi vet i frågan. En form av auktoritetstro, 

som inte går över till blind tro, måste vi ändå ha. Men i slutändan är det du själv som måste 

avgöra vad som är rimligt. 125 

Sturmark menar också att ”extraordinära påståenden kräver extraordinära 

argument.” 126 Vidlyftiga påståenden om skeende, även sådana som skulle kunna vara 

naturliga, måste även dem prövas enligt de filter som Sturmark ställer upp och då framförallt 

Hedenius maxim. Även om man inte kan bevisa motsatsen till påståendet, så är detta inte ett 

skäl för att tro på det, det är ingen rimlig anledning att acceptera något. Den som påstår att 

något är sant måste också föra detta i bevis eller belägga dess rimlighet och först då är det 

rimligt att acceptera det. Annars blir vi tvungna att acceptera allt som inte kan motbevisas. 

Bevisbördan ligger hos den som kommer med ett påstående. 127 

Som ytterligare en del av Sturmarks syn på kunskap så adderar han en princip 

som kallas reductio ad absurdum som går ut man antar att det som påstås verkligen är sant. 

Därefter funderar man på vilka konsekvenser detta skulle få om det var sant. Om 

konsekvenserna sen verkar vara orimliga så är det rimligt att anta att påståendet i sig var 

falskt. 128 

Sturmark anser att meningen med kunskap i grund och botten handlar om att 

begränsa sina föreställningar, men inte på ett negativt sätt. Det gäller att använda sina 

vetenskapliga verktyg på ett sådant sätt att vi inte slösar tid på dåliga alternativ. Han menar 

samtidigt att en idé är ”giltig och legitim så länge man har goda skäl för den.”.129 Får man 

bättre skäl så ska man ompröva sin idé.  

En nyansering av detta är att skilja på en mild och en sträng rationalitetstro där 

den uppfattning som Sturmark har – att tro endast på det som man har förnuftiga skäl att hålla 

för sant – är att mildra denna tro till att endast tro på det som man har förnuftiga skäl att inte 

hålla för falskt. 130  

 

Bevis och kunskap 

 

Gregory E. Ganssle skriver i sin bok A Reasonable God – Engaging the new face of atheism 
131 att de beviskrav för kunskap som t.ex. Sturmark, som representant för nyateismen och 

humanismen, lägger fram är beviskrav som går att problematisera i en högre grad än vad 

Sturmark gör. Ganssle ser utmaningen mellan tro och vetande och instämmer till viss del i att 

ett gott tänkande måste i första hand vara baserat på rationalitet, 132 men att den av Sturmark 

förmodade dikotomin inte måste vara given, beroende på vilken syn på kunskap, tro och 

vetande som en människa förfäktar. Sturmarks uppdelning av think, faith och belief motsvaras 

av Ganssles faith, belief och reason. Ganssle, i sin polemik mot nyateismen, menar att en 

gudstro bör innehålla någon form av faktiskt kunskap baserad på rationalitet för att ha någon 

bäring. Att så inte skulle vara fallet hos religiösa människor menar Ganssle beror på en snäv 

bild av vad kunskap är och begreppsförvirring. 133 Han instämmer i att belief kan motsvaras 

av tro att något förhåller sig på ett visst sätt, man försanthåller något. Man tror att vissa saker 

är fakta, även om det skulle visa sig att så inte är fallet. Man menar att det när man tror på att 

så återger ens tro ett tillstånd i den faktiska världen. Genom att tillståndet motsvaras i världen 

                                                 
125 Sturmark, C., s. 96 
126 Sturmark, C., s. 96 
127 Sturmark, C., s. 97, s.101-102 
128 Sturmark, C., s. 100 
129 Sturmark, C., s. 103 
130 Bråkenhielm, C-R.,s. 24 
131 Ganssle, G.E. (2009), s. 31 
132 Ganssle, G.E., s, 31 
133 Ganssle, G.E., s, 39 



 31 

så går det att undersöka och gradera hur pass väl grundad den kunskapen är, skriver Ganssle. 
134  

 

Tro på och tro att 

 

Vidare instämmer Ganssle i att belief that – tro på något är en form av förtröstan, en tillit. 

Skillnaden mellan att tro på och att tro att blandas återkommande ihop och det gäller att göra 

en distinktion där emellan. Ganssle menar att tro på något ger ett djupare engagemang än att 

bara tro att något och man visar genom att man tror på något så utövar man även denna tro. 

Tro att tjänar som en grund för att tro på, men att tro att  innebär inte givet att man tror på. 

Tror man inte att kan man inte tro på, men tror man att  så innebär det alltså inte att man 

måste tro på. Jag kan tro att återvinning av miljöfarliga ämnen är bra, men jag behöver inte 

tro på det och därför måste jag inte återvinna själv. Åt andra hållet fungerar det dock, menar 

Ganssle. 135 Kopplingen där emellan är dock inte proportionell, menar Ganssle. Uppfattningen 

som Sturmark förfäktar är att det man tror måste stå i proportion till bevisen, men Ganssle 

hävdar att det visserligen kan stämma när det kommer till att tro att något, men det stämmer 

inte när det kommer till att tro på något. Han ger exemplet att om han sätter sig i en bil så vet 

han att det är mindre än hundra procents chans att han kommer fram säkert. Han kan fördela 

sin tro att på ett sådant sätt att den är mindre än hundra procent, men hans tro på kommer att 

vara noll eller hundra procent. Inget där emellan. Antingen sätter han sig i bilen och åker eller 

så gör han det inte. Han kan inte åka i bilen till nittionio procent. 136 På ett liknande sätt menar 

Ganssle att antaganden som gör att man tror på något inte alls behöver stå i ett rakt, 

proportionellt förhållande till bevisen. Tro på något baserar sig fortfarande på att man tror att, 

men graden av hur mycket man tror på något är ”the sort of commitment that cannot be 

proportioned”. 137 Ett liknande förhållningssätt kan man ha till t.ex. sin fru där tron på att frun 

älskar en ligger till grund för tron på frun, men proportionen på tron på är inte fullständigt 

korrelerad med tron att.  

Sturmarks tankar om bevis och belägg ser Ganssle som ett uttryck för 

evidentialism då det kännetecknar en uppfattning att en människas tro endast är giltig om det 

finns tillräckliga bevis för den. 138 Detta för att undvika att kunskap blandas ihop med 

tursamma gissningar som råkar vara sanna, vilket inte heller Ganssle anser vara kunskap. 

Evidentialismen har dock ett inbyggt problem, skriver Ganssle. Han ger exemplet att om jag 

tror att tigrar inte finns i Afrika så är det här inte baserat på hans egna erfarenhet av detta, det 

som Sturmark skulle beteckna som kognitiv tro, utan på en fiduciell tro på de böcker han läst 

som liten. Han har inte med sin egen kognition kommit till slutsatsen att tigrar inte finns i 

Afrika, han har istället en förtröstan, en tillit på att andra vet vad de talar om. Det här är något 

som även Sturmark tillstår, enligt ovan. Han menar att man kan ha en fiduciell tilltro till 

vetenskapsmän i deras egenskap av att vara experter. Ganssle bygger vidare på detta och 

menar att ett bevis för något kan alltså ha en fiduciell tro på en annans kognitiva erfarenheter. 

På detta sätt är det inte nödvändigtvis så att kognitiv erfarenhet, empiri, är det enda sättet att 

skaffa sig kunskap, istället antar man att någon annan har skaffat sig den empirin och förlitar 

sig på att detta är sant. 139 

Vidare problematiserar Ganssle den uppfattningen som Sturmark har att bevis i 

en kognitiv och empirisk mening måste innebära kunskap i sig. Om t.ex. Gud skulle göra så 

att en boll träffade någon i huvudet och genom detta kopplades neuronerna i min hjärna ihop 
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på ett sådant sätt att incidenten gav mig en tro på Gud, så skulle det finnas en direkt kausal 

länk mellan det faktum att Gud existerar och en tro på honom. På detta sätt skulle det alltså så 

att jag står ”in some relation to his existence such that his existence is itself the reason for my 

belief.”. 140 Detta skulle dock inte ge en människa tillräckliga skäl för att lita på bevisen, 

enligt Ganssle. Det krävs något annat än en relation mellan bevis och tro än att den är strikt 

kausal. Utöver detta finns inga bevis för falsk tro, det går inte att bevisa att saker inte finns om 

de inte finns. Här skiljer sig Ganssle från Sturmark. Sturmark menar att det inte finns någon 

anledning att tro på något om det inte finns tillräckliga bevis för det. Detta leder automatiskt 

till att man inte tror på det som det inte finns bevis för. Problemet blir då att när man inte tror 

på det man inte hittar bevis för, så finns det inte heller bevis för denna s.a.s. negativa tro, 

vilket leder till att det inte finns skäl för att hålla den, menar Ganssle. 141 Alla antaganden 

måste bevisas om de ska vara giltiga, även de negativa.  

Ganssle adderar också en subjektiv dimension för bevis och belägg. Han frågar 

sig för vem bevisen måste vara övertygande? Bevisen måste vara starkare för den som tror sig 

veta något. Det är rationellt för någon som tagit del av övervägande bevisning emot Gud att 

vara en ateist, men det är samtidigt rationellt för någon som tagit del av övervägande 

bevisning för Gud att vara teist. I båda fallen existerar bevisning och i båda fall ligger 

rationaliteten som grund för det, då det handlar om vilken bevisning man har tagit del av. Till 

detta kan något vara sant, trots att bevisen verkar peka på motsatsen. Ganssle ger exemplet att 

om ett rån har skett och bilderna på övervakningskameran visar en man som verkligen liknar 

Ganssle, det finns vittnen som pekar ut Ganssle och det finns inga vittnen på att Ganssle har 

varit någon annanstans, så finns det mer bevis för att Ganssle har utfört rånet, trots att han 

själv vet att han satt hemma och läste en bok. Det är alltså sant att Ganssle inte utförde rånet, 

men bevisen tyder på att han gjorde det. Det som vi kallar bevis behöver alltså egentligen inte 

vara det. 142  

Ganssle sluter sig till den Augustinska traditionen där både fiduciell och 

kognitiv tro måste existera för att vi ska kunna närma oss vad kunskap faktiskt innebär. Både 

tro och vetande är centralt för vår kunskap. Vi måste till exempel tro, i bemärkelsen anta eller 

försanthålla, att våra sinnen är tillförlitliga för att kunna tillskansa oss kunskap empiriskt. Att 

sinnena är tillförlitliga går dock inte att bevisa empiriskt, menar Ganssle. Vi kan inte använda 

sinnena för att bevisa att sinnena går att använda. 143 I samma tradition kan kunskap ses som 

en kombination av tro och vetande där tron ”was thought of as believing in the deliverance of 

a reliable authority.”. 144 

Ganssle skriver vidare att det finns en övertro i den empiriska traditionen på att 

allt som ses som sann kunskap är bevisbart nu. Att tro detta är uppenbarligen felaktig då det 

t.ex. finns matematiska sanningar som är sanna nu, men som ännu inte är bevisade. De är 

dock fortfarande sanna, bara utanför vår kunskaps räckvidd just nu. Bevis och belägg måste 

ses i sin tidsmässiga kontext. Vi kan bevisa vissa saker nu, men andra saker kan vi ännu inte 

sluta oss till, men detta påverkar inte sanningen i sig. 145 

Filosofer som Philip Clayton menar att det finns en rad olika ståndpunkter kring 

vad som kan betecknas som kunskap och bevis. Han menar att om man omfattar en 

uppfattning att det endast är naturvetenskapen som kan producera giltiga bevis och giltig 

kunskap så har man uppenbara problem. 146 I vardagen accepterar vi nämligen betydligt fler 

former av bevis än de naturvetenskapliga. Vem som tog en chokladbit från chokladasken, 
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vem som mördade någon och stöder för att din fru älskar dig, baserar sig alla på helt olika 

former och grader av bevisföring, men vi ser ändå allt detta som kunskap. 147 Vi måste fråga 

oss vilken sorts bevis som är tillräcklig, sett till den kontext som vi befinner oss i.  

 

Bråkenhielm om kunskapsteori 

 

Sturmark skriver om kunskapens föremål, giltighet och grund där empirismen får ett stort 

utrymme. Sett ur ett rationalistiskt perspektiv så finns det klara inneboende problem med 

empirismen, då erfarenheten utgör en tämligen bräcklig grund för kunskap då kunskap måste 

kunna vara grundad på ”absolut säkra och ofelbara insikter”148, vilket bland annat Car-Henrik 

Bråkenhielm skriver om i sin bok ”Verklighetsbilder”. 149 Han ger ett exempel: Om man tror 

att man glömt att låsa dörren när man går hem ifrån så måste man som empirist åka hem igen 

och kolla om det verkligen är låst. Rationalisten resonerar sig istället fram till kunskapen 

genom att sluta sig till att han alltid låser dörren bakom sig och därför är det naturligt att han 

även denna gång gjort det. Man har goda skäl att hålla det för sant och om det visar sig 

stämma är det sant och det är också, till stor del, baserat på erfarenheter (men inte enbart). 

Således skulle även detta också kunna betecknas som kunskap, menar Bråkenhielm. 150 

Bråkenhielm menar att om man framhäver de sinneserfarenheter som den moderna 

naturvetenskapen baserar sig på och menar att detta är den enda vägen till giltig kunskap, så 

innebär det att man är en anhängare av scientism, vilket det finns många former av. Frågan 

kring vad som faktiskt är erfarenheter väcks även i samband med detta, menar Bråkenhielm. 

Moraliska erfarenheter, existentiella livsupplevelser och även religiösa erfarenheter låter sig 

inte så lätt fångas in av naturvetenskapen, men ses ändå återkommande som faktiskt kunskap, 

sett ur ett erfarenhetsmässigt perspektiv. Risken är att man, vilket även Sturmark skriver om, 

öppnar dörren för pseudovetenskap, övertro och vidskepelse. Jeffner försöker komma tillrätta 

med detta med sin norm om den empiriska vetenskapens primat 151där han söker sätta en 

gräns mellan empiriskt-vetenskapliga teorier och ett mer vidgat erfarenhetsbegrepp.  

I allmänhet hos filosofer så ses de ontologiska frågorna som primära i 

förhållande till de kunskapsteoretiska, även om detta inte innebär koncensus i frågan. 

Bråkenhielm menar dock att man kan skilja mellan metafysiskt bestämda verklighetsbilder 

och kunskapsteoretiskt bestämda verklighetsbilder. De metafysiskt inriktade 

verklighetsbilderna baserar sig främst på en specifik ontologi eller kosmologi och de 

kunskapsteoretiska bilderna riktar in sig på frågan om kunskap och rationalitet. 152 Detta är 

något som knyter an till Sturmarks uppfattning att endast en kunskapsteoretisk bild kan ge oss 

en uppfattning om det som är verkligt.   
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Om vetenskap 

 

Sturmark menar att den vetenskapliga metoden egentligen inte är något annat än det lilla 

barnets upptäckande av världen där det via sinnen systematiskt prövar sig fram genom att 

interagera med sin omvärld och därigenom drar slutsatser från de resultat som uppstår. Viss 

kunskap får barnet från vuxna som förklarar och beskriver vissa saker, men majoriteten av 

barnets kunskap skaffar barnet sig självt. Allt eftersom barnet växer upp blir mer och mer av 

kunskapen inhämtad via medier, internet, samtal och allt mindre av faktiska, egna 

undersökningar av omvärlden. Vetenskapen är alltså, enligt Sturmark, ett ”systematiserat 

prövande och tänkande.” 153 

 Sturmark beskriver vidare vetenskapen som ett system där man gör en åtskillnad 

mellan fakta, hypoteser och teorier där fakta är observationer och resultat, teorier är 

konstruktioner för att förutsäga och förklara de resultaten och hypoteser är mer komplexa 

teorier i vilka man försöker ge förklaringar av ett observerat fenomen. Teorier blir då mer 

generella förklaringar av en klass av fenomen. De vetenskapliga teorierna måste också vara 

kompatibla med kända fakta och samtidigt kunna förutsäga resultat av utförda observationer. 

Man måste kunna testa både teorier och hypoteser samt kunna falsifiera dem – d.v.s. kunna 

visa att de av någon anledning inte stämmer. Teori, hypotes, observation och falsifierbarhet är 

alltså sammanhängande delar, vilka tillsammans utgör grunden för det vi kallar vetenskaplig 

kunskap. Teorierna kan alltid omprövas, men kan i sig utgöras av svaga eller starka belägg. 

Teorier kan bara kallas vetenskapliga om de antingen strävar efter att hitta generella lagar 

(naturvetenskap) eller om de försöker beskriva individuella och precisa fall (kultur-

/samhällsvetenskap). 154 

 För Sturmark är det viktigt att definiera detta då vetenskapen är det som ger 

kunskap, till skillnad från pseudovetenskapen (falsk vetenskap) som inte ger någon kunskap. 

Vetenskapen är en metod, inte en samling sanningar eller svar i sig. Vetenskapen ger 

sanningar och svar, men är alltså i sig inte sanningar eller svar, utan enbart den metod som 

leder fram till verklig kunskap. 155  

 

Sturmark om vetenskapskritik 

 

Den vetenskapliga metoden har kritiserats för att dess resultat omvärderas och omprövas och 

ändras konstant, vilket Sturmark menar är något av en missuppfattning. Visserligen har 

vetenskapen präglats av återkommande misstag och det som i perioder har uppfattats som 

vetenskap har visat sig vara pseudovetenskap. Istället för att vetenskapen som ett resultat av 

en metod så är vetenskapen själva metoden. Den erbjuder kontinuerligt förbättrade och ofta 

kompletterande modeller av verkligheten, inte exakta bevis eller beskrivningar av universums 

sanna natur. Istället ger den oss tillräckligt bra modeller för att dessa modeller ska kunna 

tillämpas i praktiken. Sturmark ger exempel på MRI-kameran som är byggd efter teorier kring 

elektromagnetisk strålning och som i sin faktiska användning upptäcker t.ex. cancer hos 

patienter. Detta innebär inte att vi vet allt om elektromagnetisk strålning och inte heller att vår 

bild av den inte kan komma att kompliceras i framtiden, men vi har en tillräckligt god modell 

av hur den fungerar för att den ska kunna vara praktiskt tillämpbar. Det finns alltså bättre och 

sämre beskrivningar av vår verklighet med olika kvaliteter. Det är på detta sätt vi bör förstå 

vetenskapen, skriver Sturmark. 156 
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Deduktion och induktion 

 

Den vetenskapliga metoden baserar sig på deduktion och induktion, vilka Sturmark kallar för 

”härledningsregler”, 157 vilkas syfte är att bibehålla sanning. Om vi använder dessa principer 

på premisser, så vet vi också att slutsatserna blir sanna. 158 

 Den deduktiva härledning delas in i två delar; modus ponens och modus tollens. 

Modus ponens och modus tollens ger båda att om slutsatsen följer logiskt av premisserna så är 

slutsatsen sann om premisserna är sanna. Modus ponens innebär att man bekräftar något och 

modus tollens att man förnekar något. Modus ponens grundar sig på att om A ger B och vi vet 

A, då vet vi också B. Modes tollens ger att om A ger B och vi vet icke-B, då vet vi också 

icke-A. 159 En grund i modus tollens är också falsifierbarhet som är en sätt att tillämpa modus 

tollens. Om en teori anger att A måste ge resultatet B och det visar sig att A resulterar i icke-

B, då måste deduktivt sluta oss till icke-A. En vetenskaplig sanning är alltid tillfällig eller 

provisorisk, men giltig,  fram tills att den eventuellt falsifieras. 160  

 Till detta lägger Sturmark en princip som kallas tertium non datur, som kan 

sammanfattas i att P och icke-P kan inte båda vara sanna samtidigt. Det kan t.ex. inte snöa och 

inte snöa samtidigt. 161 

Induktiva slutledningar grundar sig att man rör sig från ett enskilt fall till 

generella sanningar. I motsats till deduktiv slutledning så kan induktiva slutledningar leda till 

falska slutsatser, trots att premisserna är sanna. Detta kan leda till falska slutsatser, men 

slutsatserna är oftast troliga om än inte lika säkra som vi deduktiva slutledningar. Sturmark 

ger som exempel på induktiv slutledning att om jag släpper en sten så faller den till marken. 

Upprepar jag detta så kan man dra den generella slutsatsen att stenar faller till marken om jag 

släpper dem, därmed är det inte i strikt mening bevisat att stenar alltid kommer att falla till 

marken när man släpper dem. 162 

I vetenskapen baserar man ofta sina undersökningar på en kombination av den 

deduktiva och induktiva metoden i kombination med teorier och hypoteser, vilka tillsammans 

ger den hypotetiskt-deduktiva metoden, vilken kan beskrivas enligt följande: 

1. Utgå ifrån eller formulera en teori. 

2. Ställ upp en eller flera testbara hypoteser. 

3. Testa dessa hypoteser med experiment och iakttagelser 

4. Beroende på resultatet av testerna får teorin stöd eller falsifieras. 163 

Induktionen har normalt sett sin plats i steg ett och utifrån den går vi sen vidare och 

formulerar allmängiltiga hypoteser. 164 

 En teori får sedan giltighet om den lyckas förklara fenomen på ett sätt som är 

bättre än tidigare teorier, om den lyckas få samma resultat genom upprepade tester och när 

den inte falsifieras av andra teorier. Detta, menar Sturmark, är den punkten då en teori kan 

sägas utgör kunskap, speciellt om den i praktiken går att använda till att skapa tekniska 

lösningar utifrån de modeller som den stipulerat. Att vetenskapen sen har en form av 

inneboende tröghet i sitt accepterande av nya teorier är av godo, menar Sturmark, då den inte 

lätt ska acceptera nya teorier eller påståenden. Erfarenhet och experiment är centrala och 

dessa måste kunna upprepas av andra då ”om en teori håller, håller den oberoende av vem 

som prövar den.” 165 Den ovan nämnda falsifierbarheten trycker Sturmark ytterligare på. 
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Teorier som bara kan bejakas är inte vetenskapliga teorier, det måste vara frågor som det även 

går att svara nej på. I Karl Poppers tradition så anser Sturmark att en utsaga måste ha en 

förmåga att utesluta att vissa händelser förekommer; ”[…] ju mer en teori förbjuder desto mer 

säger den oss.”.166 Sturmark adderar således Poppers demarkationskriterium som ett kriterium 

för vetenskap (och därigenom kunskap). 167 

 De enda absoluta sanningarna, som Sturmark ser det, är de matematiska 

sanningarna och besläktade grenar som logik. Sturmark menar att den matematiska världen är 

helt a priori – vilket innebär att vi kan sluta oss till dess riktighet helt utan empiriska 

experiment. Matematiken är uteslutande deduktiv och dess framkomna sanningar kan aldrig 

falsifieras med ny erfarenhet, skriver Sturmark. Har man räknat rätt är ”slutsatsen för evigt 

sann.”. 168 

 I empiriska försök trycker Sturmark på att blindtester och dubbelblindtester 

tjänar som garanter för att den kunskap som antas kan bekräftas. Detta till skillnad från 

metoder och preparat som förekommer i t.ex. New Age-rörelsen där sådan test tämligen 

kategoriskt faller till föga. Som Sturmark formulerar det: ”Vad kallas då den 

alternativmedicin som fungerar? Medicin.”. 169 

 

Kritik mot den hypotetiskt-deduktiva metoden 

 

Invändningar mot den hypotetiskt-deduktiva metoden har dock rests på flera håll. Timothy 

Keller skriver bl.a. i sin bok Varför ska jag tro på Gud?170 att det finns uppenbara, filosofiska 

problem med denna metod och menar att det finns en ”blind trospremiss” i den vetenskapliga 

metoden för att nå kunskap. 171 Vetenskapsmän måste alltid utgå från att orsaken till det som 

de studerar är naturlig och genom detta låter sig fångas med de metoder som vetenskapen 

begagnar sig av. Att det sen kan existera annan kunskap som människan kan nå fram till med 

andra metoder är inget som vetenskapen överhuvudtaget inte kan uttala sig om, skriver Keller. 

Det finns en outtalad filosofisk förutsättning att t.ex. ”omöjligen kan finnas någon 

övernaturlig orsak till en naturlig företeelse.”. 172 Ingen försöksmodell kan verifiera detta 

påstående då vetenskapen enbart sysslar med undersökningar av det naturliga och inte med 

det övernaturliga. Man förutsätter vad som ska bevisas inom vetenskapen, menar Keller. 

Naturvetenskapen har den inneboende egenskapen att den inte kan pröva eller undersöka 

något som inte har naturliga orsaker, trots att det skulle kunna vara så att detta existerar och 

således också innebär kunskap för människan. Det kan alltså finnas kunskap som den 

vetenskapliga metoden inte kan närma sig, menar Keller, vilket då innebär att det är möjligt 

att naturvetenskapen som metod inte behöver vara det enda sättet att skaffa kunskap.  

 

Kunskapsnormer och kunskapsteoretisk scientism 

 

Vidare baserar sig Sturmarks syn på den naturvetenskapliga metoden, som det enda rimliga 

sättet att skaffa sig kunskap, på ett antal kunskapsnormer 173 som i sig ger en vägledning och 

en uppfattning kring inte bara vad man ser som kunskap, utan även hur man bildar sig sin 

verklighetsuppfattning. Det här skiljer sig från rationalitetsnormer (normer som anger vad det 

är förnuftigt att tro), eftersom vi kan ha goda anledningar att tro något vi inte vet. Sturmarks 
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kunskapsnorm kan ses som angränsande eller till och med överlappande till den 

kunskapsteoretiska scientismen.  Sturmark ser just vetenskap och förnuft som grunden för sitt 

upplysningsprojekt och att samhällets befrielse ligger i förnuftet och vetenskapen. Den här 

uppfattningen, att all kunskap är vetenskaplig kunskap, går att se som en kunskapsnorm, 

menar Bråkenhielm. 174 

 

Nagels två teser 

 

Den kunskapsteoretiska scientismens utformning är starkt påverkad av Ernest Nagels två teser 

kring kunskap. Den första, ontologiska tesen innebär att allt är materia eller har materien som 

förutsättning. Den andra tesen behandlar kännetecknen för giltig kunskap, där Nagel menar 

samma som Sturmark; att giltig kunskap endast uppkommer i de undersökningar vi finner hos 

den moderna, naturvetenskapliga, empiriska vetenskapen. Nagel går lite längre än Sturmark 

och menar att det överhuvudtaget inte finns någon annan giltig kunskap än den vetenskapliga. 

Här menar Sturmark att vi egentligen inte kan säga något om det som naturvetenskapen inte 

kan nå fram till, vilket i praktiken ändå innebär att det som står utanför den 

naturvetenskapliga metoden inte heller kan sägas vara kunskap. Sturmark och Nagel står 

alltså på samma position. Den tillförlitliga kunskapen får vi endast genom den empiriska 

vetenskapen. ”[…]den enda verklighet vi kan veta något om är den verklighet som 

vetenskapen har tillgång till.”. 175 

 En fråga kring denna kunskapsnorm blir: Vad kan bli föremål för vetenskaplig 

kunskap? Om t.ex. religiösa och moraliska frågor s.a.s. tas över av naturvetenskapen så får vi 

en variant av expansionistisk scientism (som om fattas av bl.a. Richard Dawkins). 176 Vi kan 

se att Sturmark verkar omfatta denna kunskapsteoretiska scientism och i viss mån även den 

expansionistiska, då Sturmark förfäktar uppfattningen att vetenskapen kan ”utforska både 

religionens och metafysikens kunskapsanspråk” 177 (även om det senare inte egentligen 

behandlas i denna uppsats).  

 

Argument för och emot den kunskapsteoretiska scientismen. 

 

Sturmarks och (Nagels) kunskapsnorm/kunskapssyn går att försvara på flera sätt och i korthet 

kan vi urskilja fyra grundläggande argument: 

 

1. Det grundläggande skälet är vetenskapligt i sig. Alla andra hypoteser om 

kunskap kan ses som ogiltigförklarade då de inte i någon mening erbjudit 

några belägg eller bevis för att få kallas för riktiga. Detta gäller t.ex. 

religiösa argument för Gud.  

2. Man undviker kognitiv dissonans om vi utesluter andra kunskapskällor än 

den vetenskapliga, empiriska. Vi får då inga motsättningar eller motstridiga 

föreställningar i vår värld av erfarenheter. En världsbild som hänger ihop 

och är konsekvent kan ses som mer sann än en som innehåller motsägelser 

och motstridiga utsagor.  

3. En enklare kunskapsteori är ett eftersträvansvärt mål, enligt t.ex. Ockhams 

rakkniv, som formulerade det som ”non est ponenda pluralitas sine 

necessitate” – ”en mångfald bör inte antas utan tvingande nödvändighet”.178 
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Många kunskapskällor skulle utgöra en alldeles för komplicerad och 

svåröverskådlig kunskapssyn.  

4. En pragmatisk synvinkel är att då kunskapsteorier erbjuder modeller över 

verkligheten så kan en kunskapsteoretisk scientism erbjuda en betydligt 

tryggare och överskådlig modell och genom detta även erbjuda en större 

nytta för människorna än en komplicerad och obskyr mosaik av olika 

uppfattningar. 179 

 

Mot en kunskapsteoretisk scientism går dock att ha flera invändningar. I 

förhållande till den första punkten: En problematik med detta argument är att det förutsätter 

att den vetenskapliga metoden faktiskt är den enda vägen till kunskap eftersom alla andra 

kunskapsanspråk nödvändigtvis måste underkastas den vetenskapliga metoden för att kallas 

för sanna? Scientismen blir ett axiom, en obevisad grundförutsättning. Hur bevisar man att det 

finns andra sätt att nå kunskap än den vetenskapliga metoden om man endast får använda den 

metoden för att bevisa det? För att förhålla sig till den ovanstående fjärde punkten, går det 

t.ex. att se transcendentala antaganden som en trygghet i sig och även som korrelerade med 

faktiska varseblivningar av verkligheten på individnivå. Många människor skulle uppleva 

verkligheten som märklig och fattig utan sådana antaganden. Man bör också skilja mellan den 

pragmatiska nyttan av den kunskapsteoretiska scientismen och dess faktiska sanningsanspråk. 

 

Mänsklig erfarenhet 

 

Vår mänskliga erfarenhet behöver inte nödvändigtvis enbart erbjuda kunskap som kan 

underkasta sig vetenskapliga undersökningar, men som ändå är kunskap. Iakttagelser i 

vardagen, introspektion, reflektioner, relationer och minnen är exempel på sådant som inte 

omedelbart låter sig fångas av den naturvetenskapliga metoden. Framförallt inom 

introspektion så kan vi iaktta vårt eget medvetande, varsebli känslor och kognitiva processer 

och genom detta t.ex. förutsäga reaktioner och skeende. Till detta kommer vår jag-upplevelse 

som inte heller låter sig fångas av en kunskapsteoretisk scientism. Det är ändå orimligt att 

anta att vår jag-upplevelse är falsk och att vi inte har ett jag. Det går inte att objektifiera jaget 

på samma sätt som vi inte kan säga något objektivt om andra människors jag-upplevelse, utan 

endast om deras beteenden. Ändå är jaget en förutsättning för hela den vetenskapliga 

processen genom dess krav på intersubjektivitet som genom prövning av många olika jag ses 

som en garant för den kunskapsteoretiska scientismens normer. 180 

 En annan invändning är, som tidigare tangerats, att den kunskapsteoretiska 

scientismen i sig inte är en vetenskap, utan en filosofisk tolkning av vetenskapen. Hur kan 

man med vetenskapliga experiment avgöra om en filosofisk utsaga är sann? Vilka mätmetoder 

och instrument skulle man använda för att empiriskt avgöra om den empiriska hypotesen är en 

del av den scientismen genom experimentell prövning?  

 Man kan alltså skilja på den vetenskapliga metoden och den kunskapsteoretiska 

scientismen. De är inte nödvändigtvis samma sak då scientismen grundar delar av sina 

kunskapsanspråk på filosofiska tankar som ligger utanför naturvetenskapens prövbarhet. Vi 

finner att vi har filosofisk scientism och vetenskaplig scientism. 181 Det viktiga i separationen 

mellan dessa är att den filosofiska kan föregå den vetenskapliga scientismen och då påverkar 

våra förutfattade teorier även våra observationer av verkligheten. Det vi menar finnas, det vi 

påstår existerar går inte att vederläggas isolerat från andra påståenden. Vi ser också 

återkommande att empiriska data inte är tillräckliga för att avgöra vilken kunskapsteori som 
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är giltig. Ett exempel på detta ger Bråkenhielm när han berättar om upptäckandet av Uranus, 

Neptunus och Pluto där de empiriska observationerna utgick från Newtons fysik och de 

rådande föreställningarna att ljuset alltid gick i raka linjer. Det visade sig att de upptäckta 

planeternas rörelser inte alls stämde överens med etablerad kunskap och vetenskapsmännens 

empiri, varpå den bakomliggande kunskapsteorin fick skrivas om. Det som blev tydligt var att 

empiriska data inte alltid är tillräckliga och att de ofta kan försöka införlivas i en teori, trots 

att denna teori är felaktig. 182  

 Bråkenhielm anknyter till Quines teorier när han menar att den 

kunskapsteoretiska scientismen är en integrerad del av den moderna vetenskapen och att 

scientismen anser att det är endast genom denna som vi kan nå kunskap. Bråkenhielm vill 

dock skilja på dessa uttalanden, vilket nämnts ovan. Den första utsagan är mycket riktigt en 

integrerad del av vetenskapen, men den andra utsagan är en normativ (av vetenskapen även en 

obevisad) princip och filosofisk uttalande. ”[…]uppfattningen att vetenskapen anger 

gränserna för vår kunskap är inte vetenskap, utan ett sätt att förhålla sig till vetenskapen.”. 183 
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Religion och vetenskap 

 

Sturmark menar att vetenskap och religion är förenliga så länge som religionens 

sanningsanspråk inte strider med de resultat som vetenskapen har framlagt. Han menar vidare 

att religionen inte kan komma med uttalanden om hur själva verkligheten är beskaffad. 

Återkommande så kommer dock religionen med sådana anspråk och en Gud som är aktiv i 

världen, som lyssnar till människors böner och som utför mirakel kommer med anspråk som 

inte är förenliga med vetenskapen. Sturmark att det inte är helt givet att dessa anspråk är 

felaktiga, däremot visar vetenskapen att det inte är på det sättet. Han anser också att teologin 

inte har något att tillföra vetenskapen, då teologin främst rör sig med frågor som inte hamnar 

inom vetenskapens gränser. Tvärtom så bidrar vetenskapen med invändningar som s.a.s. kan 

”rensa ut vissa teologiska uppfattningar”. 184 Ur ett historiskt perspektiv så har dock teologin 

lagt grunden för uppfattningen att världen är begriplig och utan den grunden så skulle det idag 

tett sig meningslöst att ägna tid åt vetenskap. Sturmark ser religionen som embryot för den 

verkliga kunskapen; vetenskapen. 185  

Invändningar har rests mot denna tanke, som vissa menar angränsar till filosofisk 

naturalism, av t.ex. forskaren Francis Collins, som anknyter till Lundborgs tanke att man kan 

organisera sina erfarenheter på olika sätt. Istället för att se t.ex. evolutionen som uteslutandes 

en gudomlig kraft, så kan man se naturens finjustering och ordning som den mekanism en 

eventuell Gud har skapat för att frambringa de skeenden som naturvetenskapen sen 

undersöker. 186 Att se världen på detta sätt är något som t.ex. Dawkins menar är omöjligt, men 

det är ändå en synsätt som omfattas av många, enligt Keller. 187 Den amerikanske fysikern 

och teologen Ian Barbour menar t.ex. att istället för att skapa en dikotomi mellan vad 

Sturmark skulle se som vetenskap och pseudovetenskap (kunskap och icke-kunskap), så bör 

man istället se kunskap som en skala med komplexa synsätt på människors erfarenheter och 

teoribildningar. Olika kompetensområden ger olika kunskap. 188 Att det skulle följa naturligt 

av naturvetenskapen att det är den enda vägen till kunskap betvivlas av ett antal 

vetenskapsmän. Stephen Jay Gould menar snarare att vetenskapsmän kanske inte första hand 

är ateister på grund av deras naturvetenskapliga hållning, utan av sociologiska orsaker, vilket 

t.ex. kunskapssociologen Peter Berger har skrivit om. 189 Vetenskapsmän påverkas som alla 

andra av den kontext som de verkar i och av de personer som de vill bli respekterade av. Han 

menar att det skulle kunna vara så att vetenskapsmän ”tar med sig sin antaganden till 

forskningen snarare än grundar dem på forskningen”. 190 Gould menar vidare att vetenskapen 

kanske inte kan förklara allt i tillvaron eller ge oss en fullständigt sann kunskapsbild av 

skeendena däri, vilket bl.a. filosofen Thomas Nagel skriver om. Han menar att vi inte måste 

omfatta den materialistiska, naturalistiska uppfattningen att all kunskap och alla skeenden kan 

härledas till fysik, kemi eller biologi för att äga giltighet eller existens. Moraliska utsagor som 

att folkmord är fel är inte helt korrelerade med endast de neurokemiska processer som sker 

inom oss, menar Nagel, men de är ändå reella, erbjuder kunskap och äger existens. 

Uppfattningen att vetenskapen är den enda kunskapskällan ser Nagel som reduktionistisk och 

förnekar existensen av sådant som inte kan reduceras till den vetenskapliga metodiken eller 

identifieras med fysiska företeelser. 191  
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 Författare som Joseph Runzo instämmer med Nagel och menar att t.ex. ett 

matematisk närmande till tillvaron kommer att generera matematiska upplevelser, bevis och 

svar, men om man förutsätter att tillvaron endast består av matematiska sammanhang så 

förnekar man samtidigt möjligheten till andra former av kunskap. Detta verkar dock inte alls 

stämma överens med den enorma mängd av empiriska data som ryms i den mänskliga 

erfarenheten, menar Runzo. Vi borde förvänta oss att en annan form av epistemologi är 

applicerbar på våra liv. Vi upplever konst, musik, mat, förtryck och de av Kant ovan 

beskrivna stjärnhimlarna inom oss. Den vetenskapliga metoden förordar distans, det 

mänskliga livet kräver passion och utvecklar sig ofta som en historia, en oerhört osäker och 

vacklande sådan. Ett narrativ med existentiella erfarenheter upplevt inifrån.192 Runzo skriver 

vidare att vetenskap och religion rör sig inom olika sfärer: ” While scientific humanism does 

preclude religion, religion does not preclude a scientific understanding of the physical world.” 
193  
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Hjärnspöken 

 

Sturmark menar att trots vår stora förmåga att nå fram till kunskap genom empiri, vetenskap 

och logik så är våra hjärnor inte helt tillförlitliga. Synillusioner och synestesi är två exempel 

på detta. 194Båda lurar våra hjärnor att anta saker om det vi upplever, men detta på grund av 

att hjärnan antingen misslyckas med att tolka information på rätt sätt (t.ex. synillusioner) eller 

att hjärnan projicerar egen information på det vi upplever (t.ex. synestesi) och på detta sätt 

tillmäter omvärlden egenskaper som den inte har. 195 Hjärnan är ganska lättmanipulerad och 

kan använda sig av irrelevant information när den drar slutsatser, enbart för att denna låg nära 

till hands, vilket exemplifieras i det kända experimentet av Daniel Kahneman där 

ankareffekten visade sig spela en central roll i människor gissningar. 196 Ankareffekten visar 

hur lätt vår hjärna påverkas av ovidkommande information och hur saker som t.ex. vår 

intuition inte på något sätt behöver ha en reell förankring i verkligheten. 197 

 En rad andra företeelser visar på vår hjärnas bristfällighet när det kommer till att 

tolka världen korrekt. En överskattad självbild, ett felaktigt fokus, kognitiva blinda fläckar 

och t.ex. beslutsblindhet i kombination med efterrationalisering. Experiment kring de sista 

två företeelserna har visat att vi, i betydligt mindre utsträckning än vad vi kanske tror, baserar 

våra värderingar och uppfattningar på noga genomtänkta, rationella funderingar med förnuftig 

grund. Istället tenderar vi ofta att fatta förhastade beslut som inte är ordentligt förankrade i oss 

för att istället rationellt motivera dessa i efterhand – först efter det att omdömet är fällt. 198 

 Sturmark menar också att den kunskap som vi får genom abstrakt tänkande 

tillkom tämligen sent i evolutionen och vårt sociala tänkande är därför mer utvecklat, vilket 

utgör en starkare påverkan för det som vi tror är kunskap. I vilket fall så är abstrakt tänkande, 

jämfört med socialt, svårare för oss människor av den anledningen att vi varit kapabla till det 

under kortare tid. 199 

 

Religionen i hjärnan 

 

Som tidigare nämnts anser Sturmark att hjärnan evolverat för vår överlevnads skull, inte 

nödvändigtvis för att skänka oss en sann bild av omvärlden, vilket han hämtar stöd från i 

evolutionspsykologisk forskning.200 Det ofta förmodade religiösa behovet som återkommande 

tillskrivs människor behöver dock inte ha ett socialt överlevnadsvärde, utan kan vara 

evolutionära rester, bieffekter av vår kognitiva förmåga. Sturmark skriver att vår benägenhet 

att se mönster och samband troligtvis har tillåtit människan att överleva så länge som vi har, 

men samtidigt är vi kanske ”lite för bra på detta”. 201 Vår hjärna kan se mönster och samband 

där det inte finns några, vilket har visat sig i många psykologiska tester, t.ex. Rorsachtestet, 

Justin Barretts forskning och Albert Michottes tester under 1940-talet.202 Sturmark menar att 

vår hjärna inte riktigt klarar av att något sker utan en till synes rimlig orsak. Till detta har 

människan en tendens att förmänskliga ting, levandegöra dem och betrakta dem som agenter. 

Detta kan ha en evolutionär fördel i någon slags ”better-safe-than-sorry-mekanism” 203, men 

utgör ändå en feltolkning, vilken kan leda oss till att tro på övernaturliga företeelser och 

därigenom de gudar som religionerna menar finns. Detta förstärks, menar Sturmark, genom 
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vår förmåga att tolka in intentionalitet på grund av vår mentaliseringsförmåga (som vi delar 

med högre utvecklade djur). 204 Dessa egenskaper genererar vad Sturmark kallar för ”magiskt 

tänkande” 205 där vi tillskriver yttre skeenden magiska egenskaper när vi inte kan överblicka 

de kausala sambanden. Vi tillskriver oförklarliga skeenden intentionalitet, mönster och 

samband som vi relaterar till vårt eget mänskliga beteende. Sturmark ger en liknelse med när 

en blixt slår ner i en hydda. Återkommande har människor haft en benägenhet att se detta som 

att någon arg agent har slagit sönder min hydda, eftersom människor själva ofta slår sönder 

saker när de är arga. Det gäller då att blidka denna agent så att hyddan inte slås sönder igen 

och i detta ligger då embryot till våra religioner. Genom detta uppfinner vi Gud. Ett sådant 

tänkande var tidigare rationellt, utifrån den kunskap vi hade förut, men med dagens kunskap 

så förefaller detta fullständigt orimligt, menar Sturmark. Anledningen till att ett sådant 

magiskt tänkande fortfarande lever kvar går att härleda till ovanstående, kognitiva bieffekter 

av de evolutionspsykologiska processerna i vår hjärna. 206  
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Sturmarks gudsbild 

 

Sturmark menar att begreppet ”Gud” är problematiskt och allt som oftast betecknar företeelser 

som redan har ett etablerat begrepp, som ”kärlek” och ”naturen”. 207 Inom nyandligheten så 

sätter man ofta Gud som ett begrepp, en etikett, på sådant som man ännu inte förstår. Detta, 

menar Sturmark, gör att begreppet ”Gud” töms på mening och gör att det kan innebära precis 

vad som helst, beroende på vem det är som begagnar sig av det. För att överhuvudtaget kunna 

tala om Gud och Guds eventuella allsmäktighet så måste vi enas om vad ordet betyder. 208 

 Att Gud existerar som litterär gestalt och som mänsklig idé är inget som 

Sturmark vänder sig emot. Han är också medveten om att bilden av Gud är enormt 

mångfacetterad. Däremot, menar han, finns det några grundläggande egenskaper som Gud 

antas ha, sett ur de tre stora, monoteistiska religionernas vinkel, d.v.s. ur Judendomens, 

Kristendomens och Islams perspektiv. Han menar att dessa ter sig som följande: 

- Gud kan inte förklaras med naturens lagar 

- Gud är inte underkastad naturens lagar 

- Gud är således övernaturlig  

- Gud har någon form av medvetande 

- Gud har ett syfte med oss människor 

- Gud har en uppfattning om vad vi bör och inte bör göra 

- Gud ingriper i människors liv 209 

Gud inom ovanstående världsreligionerna innebär alltså ett begrepp som uppfyller följande 

kriterier: 

1. Gud är övernaturlig 

2. Gud är medveten 

3. Gud vill något 

4. Gud förmår något 210 

En icke-existerande Gud kan inte vara allsmäktig. Sturmark avvisar de kända argumenten för 

guds argument och menar att de kosmologiska, det ontologiska och de teleologiska 

argumenten alla misslyckas med att bevisa guds existens och således inte heller ger en grund 

för guds förmodade allsmäktighet. 211 Detta är något som jag inte går in på ytterligare i denna 

uppsats, då det är ovidkommande för frågeställningen. 

 

En naturlig värld – naturalism, agnosticism och ateism 

 

Sturmark ser världen som naturalistisk, istället för gudomligt påverkad. Den styrs inte av 

övernaturliga krafter, utan av mekaniska, materiella krafter. Detta leder till att han ser ”gudar 

eller andra övernaturliga väsen som osannolika.”, vilket leder till att han betecknar sig som 

ateist. 212 

 Sturmark skriver att begreppet naturalism är mer komplext än begreppet 

materialistiskt. Han menar att materialismen säger att allt som existerar består av materia eller 

energi och att alla skeenden styrs av naturlagar. Naturlagarna existerar inte i sig, utan är 

beskrivningar av hur naturen beter sig. Med naturalism menar Sturmark att allt som existerar 

kan förklaras med de metoder som naturvetenskapen har utvecklat. Tanken att det existerar 

övernaturliga varelser förkastas helt, men utrymme ges för att t.ex. matematiska objekt som 

primtal skulle kunna existera, som trots sin till synes abstrakta natur skulle kunna existera i en 
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naturalistisk verklighet – något som Sturmark själv inte går in närmare på. 213 Han fastslår 

dock att inga övernaturliga väsen existerar i en naturalistisk värld. 214 Det saknas helt goda 

skäl att tro på Gud. 215 

 

Sturmarks bild av Gud som allsmäktig (Godhet, ondska och moral) 

 

Sturmark bemöter tankarna kring guds allsmäktighet när han t.ex. skriver om 

teodicéproblemet. 216Det finns de som löser det problemet genom att mena att Gud inte är 

allsmäktig för att kunna ge utrymme för människans fria vilja. Sturmark avfärdar detta genom 

att säga att Gud skulle mycket väl ha kunnat ge människan en fri vilja att välja goda saker. En 

allsmäktig Gud kan göra det så att människan inte kan göra saker som leder till onda 

handlingar, men ge henne full frihet att utföra vilka goda och konstruktiva handlingar som 

hon vill. Detta för att skydda och bevara människan och samtidigt skänka henne frihet. Det 

ligger ingen motsättning i att hindra människan från att göra ont och samtidigt vara allsmäktig 

och skänka människan en sådan fri vilja, skriver Sturmark. En sådan värld skulle vara en 

bättre värld än det vi lever i och ”Hade Gud funnits, med allsmäktig förmåga att skapa den 

bästa av världar, hade han kunnat skapa en sådan värld.” 217 Till det lägger Sturmark en 

skillnad mellan moralisk och naturlig ondska. Människans medvetna, onda handlingar utgör 

en moralisk, destruktiv kraft som skulle kunna ha utrymme om människan gavs total frihet. 

Den naturliga ondskan, som jordbävningar, blixtnedslag och andra naturkatastrofer är helt 

fristående från människans vilja, men en allsmäktig Gud hade kunnat förhindra detta, vilket 

han (om han skulle finnas) inte gör. 218 

 

Rimlig och orimlig tro 

 

Sturmark hävdar att man vad det gäller tro kan skilja mellan rimlig tro och orimlig tro. Den 

senare kännetecknas av att den strider mot det nuvarande kunskapsläget. Han menar att när en 

uppfattning motsägs av majoriteten av experter inom området, om den är logiskt omöjlig 

(eller osannolik) eller om den inte stöds av några vetenskapliga resultat utan istället är baserad 

på t.ex. hörsägen, så är den orimlig och därför inte giltig. 219 

 Sett till Kuhns ovan nämnda teori om paradigm så placerar alltså Sturmark 

definitionen kring vad som är en rimlig tro i ett sammanhang som överensstämmer med 

rådande paradigm, men räknar inte med de anomalier som uppstår i alla paradigm och som 

över tid leder vidare till nya definitioner kring vad som är rimligt och orimligt. Sturmark 

förefaller att endast se det som är gängse kunskap som rimligt, vilket enligt Kuhn skulle 

kunna leda till ett epistemologiskt problem. Med Sturmarks bild av rimlig tro så bortser han 

från anomalierna (vilka han skulle klassa som orimlig tro) och ger prov på det Kuhn beskriver 

som inkommensurabilitet – en oförmåga att se gränserna för det egna vetandet inom 

paradigmet. 
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Svenska Kyrkans bild av Gud som allsmäktig 

 

I Befrielsen - Stora boken om kristen tro så framträder flera bilder av Gud som Skapare, 

Befriare och Livgivare. Boken försöker fånga in många aspekter av den Gud som Svenska 

Kyrkan tror på. 220 De ser inte en enskild bild av Gud, utan en sammansatt sådan ihopsatt av 

de många bilder som framträder i Bibeln. 221 Svenska Kyrkan försöker också förhålla sig till 

naturvetenskapen, vilket jag kort kommer att nämna.  

 Grundläggande för Svenska Kyrkans kristna tro är att Gud är skaparen av 

universum och att detta universum har uppstått ur intet. Allt kommer från gud, men Gud är 

inte identisk med sitt verk, utan verket (det skapade) är släkt med Gud och liknar honom i 

vissa aspekter.  De menar också att ”Guds skaparkraft är total och suverän.” 222 och att Gud 

har en uttalad avsikt med världen.  

 I sitt förhållande till vetenskapen så menar Svenska Kyrkan att de anammar och 

omsluter den moderna vetenskapen, men detta sker med tanken att varje vetenskaplig 

beskrivning är provisorisk. Synsätten omprövas och ”perspektivet på verkligheten är alltid 

avgränsat.”. 223 Man menar att förutsättningen för all vetenskap är att den är öppen och 

vetgirig och att man genom den upptäcker att tillvaron är ändamålsenlig i en väv där allt 

levande (och dött) ingår i ett nätverk av skeenden som inte heller vetenskapen fullt kan 

överblicka. 224  Vetenskapen ses dock som en av de viktigaste metoderna för att kartlägga 

tillvaron, men man menar att detta inte på något sätt behöver utesluta andra källor till 

kunskap. Man vill se helheten, utan att bortse från specifika fakta. 225 Den kristna 

livstolkningen anses inte upphäva naturvetenskapens lagar då vetenskapens betraktelsesätt är 

fokuserat på fakta och teorier som kan iakttas via precis den sortens experiment som empiriskt 

kan bevisa det man undersöker. Den kristna tron sätter in dessa fakta i ett större sammanhang 

där tillvaron ses som en meningsfull helhet. Vetenskapen rubbar inte synen på universum, 

utan berikar den. 226 

 Bland de många bilderna av Gud som framträder i Svenska Kyrkans tro, så är 

bilden av Gud som allsmäktig en av dem. Kyrkan menar att den inte kan ge någon entydig, 

klar bild av det gudomliga eftersom ingen har sett Gud och vi bara kan ana honom. Därför 

måste man använda sig av symboler för att kunna hitta ramarna till det gudomliga. 227 

 Gud tillskrivs ändå epitet som evig, helig, allsmäktig, allvis och god. 228 När det 

kommer till epitetet allsmäktig så menar kyrkan att vi lätt hamnar i ett semantiskt problem. 

Förutom att teodicéproblemet blir tämligen svårlöst så är det begreppet associerat till de 

strukturer som vi finner i mellanmänskliga sammanhang. I en sådan kontext ser vi lätt 

allsmäktighet som någon form av yttre maktmedel med vilket man håller strukturer och 

motståndare till ordningen i kontroll. Således har begreppet allsmäktighet en konnotation som 

gör att allting som sker och existerar hålls i en fullständig kontroll. Problemet som uppstår, 

semantiskt sett, är att ordet allsmäktig inte borde ha använts från första början när man 

översatte Bibeln från grekiskan. Man menar att en bättre översättning är ”alltings rätte herre” 
229, vilket bättre motsvarar andra begrepp som kung och härskare från den 

gammaltestamentliga tiden. Den, enligt kyrkan, bättre översättningen ger också en mer 

korrekt konnotation av att Gud är den rättmätige härskaren och kämpar om den rättmätige 
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makten. Man menar vidare att det som Paulus skriver om att Kristus ”måste härska tills han 

har lagt alla fiender under sina fötter.”230 syftar på att allsmäktigheten inte är ”utgångspunkten 

för Kristi herravälde, utan dess slutpunkt”. 231 

 Vidare menar Svenska Kyrkan att sättet som ordet allhärskare 232 används i Nya 

Testamentet (nästan uteslutande i Uppenbarelseboken) så visar det på att Guds förmodade 

allsmäktighet istället handlar om tiden efter det att Jesus återvänt, Djävulen är störtad och 

Gud då själv tar makten över tillvaron. 233Då vi sägs leva i tiden innan detta sker så bör man 

istället se till begreppet allsmäktighet som syftandes på det sättet som Jesus visar att vi ska 

leva. Han var inte ute efter någon form av yttre herravälde. Det var istället kärleken som 

vägledde honom och Svenska Kyrkan menar att denna från Gud givna kraften är starkare än 

allt annat. Kärleken anses kunna trotsa allt och till och med övervinna döden. Gud är kärlek 

och kärleken är allsmäktig. Man menar också att den mest konkreta vittnesbörden av Guds 

allsmäktighet är de vi får från redogörelserna av Jesus liv, hans död och hans uppståndelse – 

en kämpande Gud som står på människans sida och deltar i kampen mot det onda. 234 

 Till detta gäller det att ha tillit, menar Svenska Kyrkan, det som Sturmark 

beskriver som fiduciell tro, en förtröstan till att även om vi inte kan greppa Gud som entitet, 

så kan vi förlita oss på att han är med oss och att hans makt är något i vardande som växer sig 

starkare i takt med utrymmet för den kraft som är Gud – kärleken. Det handlar inte i första 

hand om kognitiv tro, utan just om en fiduciell sådan. ”Att tro är att delta.”235  

Man anar att något är sant, utan att kunna bevisa det i någon strikt vetenskaplig 

mening. Istället ser man ett mönster för tolkningen av den kognitiva tron, till vetenskapen och 

till alla livets skeenden. 236  

Det finns ytterligare nyanser i synen på Gud som allsmäktig där han kan ses mer 

i egenskapen som allsmäktig på den här sidan Jesus återkomst, men där denna allsmäktighet 

ändå har sina begränsningar. Gud kan t.ex. vara begränsad av logikens lagar. Han kan inte få 

två plus två att bli fem, visa sin allmakt genom att ta livet av sig (då han sägs vara evig) eller 

lyfta sig själv i håret. En allsmäktig Gud skulle dock kunna bryta mot naturlagarna om så 

krävs. Allsmäktig kan ses som en begränsad, men utsträckt allmakt, något som Thomas 

Andersson skriver om i sin bok Guds moral – en essä om lidandets och ondskans problem. 237 

Som Svenska Kyrkan menar i boken Befrielsen så återfinns inte ordet allsmäktig Bibeln på ett 

sådant sätt som vi menar i dagligt tal. 238 Ordet härstammar ursprungligen från grekiskans 

”pankrator” där det används i en målande, snarare än en karaktäriserande funktion och syftar, 

som ovan nämnts, snarare på en framtida funktion som når sin höjd då den ”kosmiska 

historieprocessen nått sitt slut.”. 239 Till detta har ordet inte heller en förklarande funktion, 

utan en proklamerande. Det var snarare så att allsmäktig infördes med de latinska 

översättningarna (när de införde ordet omnipotens) varpå de efterföljande teologiska 

diskussionerna under seklen förde begreppet allt längre bort från den vardagliga 

trosupplevelsen av Gud till en allt abstraktare och i och med detta, mäktigare Gud. Många 

kristna idag menar att synen på Gud som omnipotent och andra utsagor om Gud vilka är 

obegränsade, leder snabbt till tydliga svårigheter. ”Makten blir så stor att den upphäver sig 

själv.”. 240 
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Ann Heberlein, teolog och troende, ger i sin bok Gud, om vi ska talas vid du och 

jag måste jag vara ärlig en ytterligare dimension till den allmänna bilden av Gud som 

allsmäktig. Hon kallar Gud för ”Gud. Moder. Vanmäktig.” 241 som en alludering på Gud, 

Fader, allsmäktig, där Gud kanske vill, men inte kan styra helt över alla skeenden. Hon menar 

att Gud har avstått en del av sin allmakt till människorna som en del av vår fria vilja. Makten 

är delad med oss. Hon menar att Gud kanske inte ens har varit allsmäktig innan människan 

fick en del av makten. Gud är istället allseende, allvetande, allkännande. 242 Han hoppas att vi 

kommer till insikt om vår egen förmåga och den makt som blivit oss förlänade. Den makten 

var till för att vi skulle hjälpa varandra, men vi missbrukar den och istället kanske Gud ser det 

som att människor påtvingat honom egenskaper som inte är hans. Makt ligger inte ens i hans 

intresse, skriver Heberlein. 243 Gud kan inte upphäva människans ordningar, makten är delad. 
244 

Vi får genom detta en bild av Gud som allsmäktig som är nyanserad och 

problematiserad, men som genom dess grund i Svenska Kyrkan kan antas omfattas av många 

människor. De aspekter som Anderberg och Heberlein adderar stämmer väl överens med 

Svenska Kyrkans och det är rimligt att sluta sig till att den är tämligen representativ för 

svensk kristendom.  

Vi finner alltså bilden av en Gud som inte i sig eller genom sin skapelse strider 

mot den naturvetenskapliga världsåskådningen utan på ett sätt själva genomgår en liknande 

evolution som själva universum. Guds allsmäktighet är en allsmäktighet i vardande, i 

tillblivelse. Det finns ett tidsperspektiv på begreppet. Den ursprungliga handlingen då Gud 

skapade världen ses som allomfattande då den just omfattade allt och däri kan en stor del av 

Guds förmodade allmakt ligga, i förmågan att skapa allt. När alltet väl var skapat så ger 

naturvetenskapen kartan genom vilken Guds verk kan kartläggas, men det finns en distinkt 

skillnad mellan själva skapelsen och Skaparen. De är inte ett och samma och naturvetenskap 

och Gud ses som olika kunskapskällor. De utgör olika mönster. Naturvetenskapen är den del i 

det större sammanhanget som i sig utgörs av Gud. Gud som allsmäktig bär med sig ovan 

nämnda semantiska problem och är nedtyngt av den mänskliga erfarenheten av makt. Kyrkan 

håller kvar vid begreppet allsmäktig, men ser alltså Gud som alltings rätte herre, vilken efter 

Jesus återkomst kommer att härska över allting som han s.a.s. har rätt till. Hans makt, själva 

kärleken är en inre makt (inte en yttre, mänsklig) och genom detta flödar skapelsekraften 

genom alla skeenden och vid tidens slutpunkt når den sitt mål. Guds allsmäktighet begränsas 

av logikens lagar och är ett deskriptivt, proklamerande begrepp. Inte ett fastslående av en 

specifik egenskap. Den rätt till makt som Gud innehar är också delad med människan, så 

begreppet allsmäktighet är inte heller ett som enbart tilldelats Gud. Gud delade med 

människan, enligt Kyrkan, så den har inte endast en utövare. Hela mänskligheten delar den 

med Gud och är således delaktiga och ansvariga för hur denna makt utövas.  

Vi finner att Guds allsmäktighet kan ses ur ett långt, ackumulerande 

tidsperspektiv där makten är delad med människan och grundar sig i rättmätighet och kärlek, 

snarare än i en despotisk makt som riktas.  
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Resultat 

 

Sturmarks epistemologi  

 

Christer Sturmark har en önskan att världen endast ska vara befolkad av vad han kallar 

förnuftiga och upplysta människor. Detta, som han själv anser, moderna upplysningsprojekt 

ska vara en sekulär värld, baserad på vetenskaplig kunskap som är deriverad från den 

naturvetenskapliga metoden. Till detta adderar han en humanistisk och ateistisk etik och 

moral, vilken Sturmark inte bara tätt förknippar med vetenskapen i sig, utan även med ett 

filosofiskt, icke-relativt sanningsbegrepp.  

 Sturmark ser fantasi som något otvetydigt kreativt och stimulerande, men inte 

som något som i sig skänker människan någon kunskap. Istället har han Den intellektuella 

moralens maxim som grundbult i sin epistemologi. Till detta lägger han sedan Ockhams 

rakkniv, vilket tillsammans med ovanstående maxim ger en epistemologi som grundar sig på 

rimliga, förnuftiga och så enkla förklaringar som möjligt. Skulle alltså information visa sig 

vara orimlig, oförnuftig och onödigt komplicerad, så skulle Sturmark troligtvis avfärda denna 

information som icke-kunskap. Om informationen är diffus eller oklar betyder dock inte detta 

att Sturmark nödvändigtvis skulle avfärda informationen som ogiltig, utan möjligtvis endast 

som oförklarad, till skillnad från oförklarbar. För att göra information begriplig anser alltså 

Sturmark att den måste passera Den intellektuella moralens maxim och Ockhams rakkniv. Det 

som sen kännetecknas som rimligt eller orimligt måste dels vara vetenskapligt och dels ingå i 

det paradigm som vetenskapen verkar i, vilket går att se som en något stängd gräns för 

eventuella framtida nya insikter som kan basera sig på alternativa kunskapskällor. 

 Åsikten att kunskap inte bara måste vara rationell och klok, utan också att denna 

rationalitet måste vara uteslutande baserad på empiri, gör att Sturmark tenderar att omfatta en 

strikt empirisk evidentialism utöver en presumptvistisk, materialistisk och mekanisk 

världsuppfattning (men går inte i på vilket sätt abstraktioner som primtal skulle kunna ha en 

strikt materialistisk existens). Sturmark omfattar inte en reliabilistisk epistemologi, eftersom 

han vänder sig starkt emot ett relativiserande av sanningsbegreppet. Han tillstår dock fiduciell 

tro kan vara både förnuftig och rimlig förutsatt att denna tilltro är riktad mot 

naturvetenskapliga utsagor där man inte gjort egna empiriska erfarenheter, men där man litar 

på vetenskapsmännens empiri.  

Sturmark är tydlig med att alla människor har en förutfattad uppfattning om hur 

världen är beskaffad. Vi utgår från axiom och deskriptiva och normativa förutsättningar, där 

den senare är axiomet för vad som faktiskt räknas som kunskap. Sturmark verkar dock inte 

inriktad på att ifrågasätta sina egna normer och föreställningar när han själv utgår från att ett 

naturvetenskapligt synsätt är korrekt i sig, detta trots att han själv ägnar ett ganska stort 

utrymme till att beskriva hur bräcklig vår verklighetsuppfattning är.   Ett problem med detta 

uppstår då Sturmark begränsar sina definitioner på vad som rimligt och förnuftigt till att 

endast omfatta det han från början antar, d.v.s. sådant som faller inom den strikta, empiriska 

och ateistiska evidentialismen. Hans ontologi ger, som ovan antytts, att endast det som är 

materiellt, mätbart, empiriskt och som kan fångas in av det mänskliga förnuftet kan räknas 

som verkligt. Detta gör att Sturmark anammar en scientistisk kunskapssyn (med en sekulär 

humanism som en följd av detta).  

Ett problem som vi finner med ett scientistiskt synsätt är att en utsaga som säger 

att endast empirisk bevisning är giltig kan i sig inte bevisas genom empiri, varpå utsagan är 

obevisad. 

Sturmarks tankar om att vi kan ha kunskap om; vi tror det, om det är sant och 

om vi har goda skäl att tro det kan ses som en diffus uppställning då t.ex. religiösa människor 

tror, kan ha goda skäl att tro och deras religiösa uppfattning kan vara sann. Om den inte är 
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sann, så kan de rimligtvis inte ha någon egentlig kunskap om den, men vi kommer då till ett 

av den empiriska evidentialismens inneboende problem. Det kan vara så att vi inte har någon 

erfarenhet av något än, men det kan fortfarande vara sant. Om en människa på 1300-talet 

trodde att vi blev sjuka av något litet, bakterier, hade goda skäl att tro det (t.ex. av att ha 

iakktagit loppors skadeverkan på människor och sen dragit slutsatsen att mindre djur kan 

finnas och vara skadliga), men ändå inte empiriskt varseblivit bakterier så innebär detta ändå 

att kunskapen var sann och riktig. Den förutsätter också att vi har möjlighet att greppa allt i 

tillvaron. Detta är inte bevisat, lika lite som att scientismen inte kan bevisas med scientism. 

En myra kan med all sannolikhet inte greppa en människas känsloliv, men det existerar likväl.  

Vi har också problem med att fånga existentiella upplevelser med empiri då vi 

egentligen bara fångar de semantiska uttrycken för dem, men inte upplevelsen i sig.   

Sturmark tror på att sanning existerar i sig som ett icke-relativt begrepp, vilket 

ställer enorma krav på människans förmåga att inhämta och förstå sin omvärld. Att människan 

skulle vara kapabel till att greppa denna absoluta, objektivt existerande kunskap förefaller 

vara ett tämligen stort axiom att ta sig förbi. Han försöker till viss del att lösa detta genom att 

begagna sig av principen reductio in absurdum för att avgöra en eventuell sannings rimliga 

eller orimliga konsekvenser. Återigen så är bedömningen av den presumtiva sanningens 

rimlighet baserad på en scientistisk uppfattning kring vad som är rimligt. Detta kan vara en 

helt korrekt uppfattning, men det är återigen inte fullt ut bevisat att så är fallet. Sturmark har 

en fiduciell tro på vetenskapen (och dess utövare), men tenderar att förväxla den med en 

kognitiv tro på det vetenskapliga. Sturmark försanthåller att våra sinnen ger oss en korrekt 

uppfattning om världen och att vårt förnuft kan teoretisera kring dessa uppfattningar på ett 

sådant sätt att objektiv kunskap uppstår. Då Sturmark själv förfäktar ett rationalistiskt 

förhållningssätt så ter det sig en smula diffust att han litar på våra bräckliga sinnen som den 

fundamentala basen för kunskap. Som rationalist, så förlitar han sig på empiri. Han förlitar sig 

också på att den naturvetenskapliga metoden kan omfatta all möjlig kunskap, han förlitar sig 

också på att det är det enda sättet att nå kunskap. Båda dessa antaganden är axiom. Bevis 

uppstår endast i den naturvetenskapliga metoden, enligt Sturmark, detta trots att vi i vår 

vardag ändå godkänner bevis på en glidande skala, men ändå ser icke-empiri som kunskap 

(minnen, existentiella upplevelser).  

Sammanfattningsvis så kan vi se att Sturmarks epistemologi, med grund i den 

hypotetiskt-deduktiva metoden som enda kunskapskälla, går att se som kunskapsteoretisk 

scientism. Eftersom han dessutom anser att vetenskapen även kan komma att omfatta 

moraliska och etiska anspråk så blir slutsatsen att Christer Sturmarks epistemologi, såsom den 

kommer till uttryck i Tro och Vetande 3.0 är expansionistisk scientism. 
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Sturmarks epistemologi och Grenholms kriterier för kunskap 

 

Sturmarks resonemang och epistemologi verkar stämma väl överens med Grenholms två 

första kriterier på kunskap. Ser vi till korrespondensteorin så ter sig sakerna som Sturmark 

påstår stämma överens med verkligheten. Vår samlade kunskap som vi har idag baserar sig 

till stor del på den naturvetenskapliga metoden som har visat stämma väl överens med 

sakförhållanden som vi kan finna i verkligheten. Vi kan alltså sluta oss till att Sturmarks 

utsaga att vetenskapen ger kunskap är sann. Vetenskapen har bevisligen gett människan 

enormt mycket kunskap och även om vi ännu inte etablerat att den metoden omfattar all 

möjlig kunskap, så stämmer ändå dess sakförhållanden så pass bra överens med verkligheten 

att kunskapen går att omsätta i praktiken.  Vi kan säga att den kunskap som den 

naturvetenskapliga metoden ger är sann, utan att för den skull påstå att det är det enda sättet 

att nå kunskap. Korrespondensteorin ger att Sturmarks vetenskapssyn är korrekt.  

 Sturmarks argument är rationella och passar väl in i hans epistemologi. Han 

kommer inte med några uttalanden som går stick i stäv med sin epistemologi, som att det är 

sannolikt att Gud finns, trots att vi inte ännu funnit bevis för det genom den 

naturvetenskapliga metoden. Sturmark är synnerligen konsekvent med att endast godkänna 

sådant som stämmer överens med hans expansionistiska scientism. De slutsatser han drar 

utifrån denna och kanske i högre grad de slutsatser han undviker att dra är logiska, rationella 

och passar väl in det naturvetenskapliga paradigm han anammar. Koherensteorin ger alltså att 

Sturmark även här kommer med rationella och förnuftiga argument för sin sak. Han hänvisar 

inte till sådant som inte kan bevisas intersubjektivt och sträcker sig inte utanför ramarna för 

sin egen epistemologi när det kommer till den kunskap vi nu har.  

 När det kommer till det tredje av Grenholms kriterier där vi ser om argument är 

förnuftiga genom att se hur de stämmer överens med argument som vi i övrigt godtar, så blir 

det en aningens mer problematiskt. Visserligen har han en god grund i empiri och det går inte 

att komma ifrån det faktum att basen för den mänskliga kunskapen utgörs av våra 

sinneserfarenheter. Plockar vi bort alla våra sinnen så är det väldig svårt att sluta sig till hur vi 

skulle kunna få någon form av kunskap, allra minst användbar sådan. Samtidigt har Sturmark 

en mycket stark tilltro till våra sinnen vilka, som tidigare stipulerats, kan vara bedrägliga.  

 Jag har i min uppsats visat på att kunskapsbegreppet är komplicerat och 

mångfacetterat samt att många saker som vi ser som kunskap i vår vardag inte kan omfattas 

av endast empiriska erfarenheter. Som ett tydligt exempel har jag tagit de existentiella 

erfarenheterna, vilka ofta utgör djupa inre upplevelser som för många anknyter till religiösa 

förklaringsmönster.  

Sturmarks kunskapssyn är inte felaktig i sig, då han faktiskt uppfyller 

Grenholms kriterier för giltig kunskap och vi kan godkänna argument som är empiriskt 

underbyggda. 

Problemet uppstår när Sturmark går vidare och säger att endast den 

naturvetenskapliga metoden ger kunskap och att endast hans expansionistiska scientism är 

rimlig och förnuftig. Sturmark lyckas inte heller fånga in en tydlig bild av vad det innebär att 

vara förnuftig. Att använda sitt intellekt och kognitiva resurser ter sig olika för olika tänkare 

och filosofer. Han grundar sig, vilket jag visat i uppsatsen, dels på axiom som han inte bevisat 

och dels på paradoxen i att den vetenskapliga metodens sanningsanspråk inte går att bevisa 

med den vetenskapliga metoden. Detta anspråk är inte förankrat empiriskt och sett till många 

människors existentiella erfarenheter så är inte Sturmarks tankar här fullt ut kvalificerade. Vi 

hamnar inte minst i Sturmarks eget uttalande kring att extraordinära påståenden kräver 

extraordinära argument. Att påstå att den naturvetenskapliga metoden är den enda 

kunskapskällan är ett extraordinärt påstående som Sturmark saknar extraordinära argument 

för. Då det, som redan nämnts, inte går att bevisa Sturmarks utsaga med den för honom enda 
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giltiga metoden, så gör detta att uttalanden i sig är icke-kunskap, enligt Sturmarks egna 

kriterier.  

Sturmarks tilltro till den naturvetenskapliga metoden är alltså giltig enligt 

Grenholms kriterier, men hans epistemologi visar sig inte vara det. Hans epistemologi faller 

framförallt på Grenholms tredje kriterium.  

 

Hur relaterar Sturmarks epistemologi till en bild av Gud som allsmäktig? 

 

Sturmark markerar en oerhört stark gräns till det han betecknar som kunskap och stänger 

således ute allt som inte kan förstås genom empiri och den naturvetenskapliga, hypotetiskt-

deduktiva metoden, vilket gör att Sturmarks epistemologi är oförenlig med bilden av Gud som 

allsmäktig. Uppenbarligen så anser inte Sturmark att Gud ens existerar, vilket gör hans 

eventuella allsmäktighet till en icke-fråga för honom. Sturmark upprättar en dikotomi mellan 

bilden av Gud som allsmäktig och vetenskapen där man antingen måste bevis Gud genom den 

naturvetenskapliga metoden eller acceptera att Gudstro bara är vidskepelse och helt saknar 

trovärdighet. Gudsbilden kan, enligt Sturmark, endast existera om det finns förnuftiga men 

också vetenskapliga skäl för att anamma den. Allt som inte är vetenskapligt förankrat klassar 

Sturmark som pseudovetenskap och är ogiltig kunskap.  

Vetenskaplig kunskap förutsätter att vi redan har annan kunskap som vi tar med 

oss in när vi väl utför empiriska experiment. Ett sådant exempel, minneskunskap (med vilken 

vi t.ex. hittar till det laboratorium i vilket vi utför vetenskapliga experiment), har redan 

påvisats här i uppsatsen och det är troligt att vi använder oss av någon form av kunskap med 

vilken vi utformar experimenten vi utför.  

Sturmarks relation till sådant som inte omfattas av den naturvetenskapliga 

metoden blir snabbt problematisk. Då denna metod uppkom för runt fyrahundra år sen och 

först framåt våra dagar utvecklats till en dominerande metod för kunskap – innebär det då att 

de människor som levde innan den naturvetenskapliga metoden utvecklades helt saknade 

kunskap? Det förefaller orimligt. Sannolikt så hade människorna innan dess betydande 

kunskaper, på vilka den naturvetenskapliga metoden i sin tur uppstod. Bara detta i sig ger att 

det finns tämligen goda skäl att anta att kunskap inte bara uppstår under naturvetenskapliga 

former. Om människan, vilket Svenska Kyrkan uppenbarligen anser, har personliga 

livsupplevelser av Guds allsmäktighet och hans påverkan i världen genom existentiella 

upplevelser, så skulle dessa kunna räknas som kunskapsgrundande. De omfattas inte av 

empiri, eftersom de egentligen inte baserar sig på sinnesintryck, men de följer i en tradition av 

mänskliga erfarenheter såsom tidigare nämnts; logiska insikter, mystiska erfarenheter, 

relationserfarenhet och etiska intuitioner. Alla dessa mänskliga erfarenheter skapar mönster i 

hur människan överblickar tillvaron och dessa mönster tecknar olika bilder av verkligheten.  

Den bild av Guds allsmäktighet som tecknats i denna uppsats och som baserar 

sig på Svenska Kyrkans bild, motsäger inte Sturmarks syn på den naturvetenskapliga metoden 

som giltigt verktyg för att nå kunskap, snarare omfamnas den. Man ser det som en mycket 

viktig metod för att kartlägga tillvaron, men man ser den inte som den enda metoden.  

Religiösa människor ser existentiella och för dem även religiösa upplevelser som ytterligare 

sätt att teckna mönster för tillvaron - andra mönster än de som naturvetenskapen ger. Dessa 

mönster motsäger inte de naturvetenskapliga, utan introducerar ytterligare dimensioner till 

den. Till detta så ser Svenska Kyrkan det som att naturvetenskapen tecknar en bild av 

skapelsen, inte av skaparen. Man gör en distinkt skillnad där.  

 Sturmarks scientism avvisar själva existensen av Gud, men bilden av Guds 

allsmäktighet som tecknats i denna uppsats avvisar inte vetenskapen, däremot avvisar den 

Sturmarks expansionistiska scientism. Bilderna relaterar till varandra på ett sätt som gör dem 

ömsesidigt uteslutande. Man kan inte omfamna båda uppfattningarna.  
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Både Sturmark och Svenska Kyrkans bild av Gud som allsmäktig grundar sig på 

axiom. Sturmarks axiom är att världen är materialistisk/naturalistisk och att det inte finns 

utrymme för någon Gud i det naturvetenskapliga paradigmet. Kyrkans axiom är att Gud 

existerar och att de existentiella och religiösa erfarenheterna visar på detta. Från dessa 

erfarenheter har sen Svenska Kyrkan skapat en bild av Guds allsmäktighet, såsom den 

kommer till uttryck i denna uppsats. 

Det kan finnas goda skäl för både Sturmarks och kyrkans uppfattningar. Skälen 

är dock inte tvingande. Det finns inte tillräckliga skäl för en rationell människa att tro att Gud 

finns och det finns inte tillräckliga skäl för en rationell människa att anta att vi endast når 

kunskap genom vetenskapen.  

Vi kommer då fram till att bilden av Gud som allsmäktig och Sturmarks 

epistemologi i slutändan handlar om hur vi tolkar vår tillvaro. Dessa tolkningar kan vara mer 

eller mindre rimliga, men båda baserar sig på olika erfarenheter av tillvaron. Det ter sig som 

att det går att vara sekulär eller religiös och samtidigt vara rationell. Grundfrågan är snarare 

hur man sätter samman sina erfarenheter och vilket mönster de då bildar. När Sturmark 

genom sin epistemologi betraktar världen så upplever han inget annat en mekanik och en 

avsaknad av något transcendent. När troende betraktar världen så upplever de en närvarande, 

allsmäktig Gud som delar sin existens och sin makt med oss människor. Detta möjliggörs 

genom att de som tror på Gud som allsmäktig och de som anammar Sturmarks epistemologi 

organiserar sina erfarenheter på olika sätt. De har samma faktabas, men de ger den olika 

gestalt. Som jag inledningsvis skrev så kan man se fyra streck som bara fyra streck, men 

också som en kvadrat. Att organisera strecken i sitt inre så att de bildar just en kvadrat skapar 

ett kunskapstillskott. Detta är något som troligtvis både Sturmark och Svenska Kyrkan skulle 

kunna vara överens om. Det finns alltså förnuftiga skäl och en kunskapsgrund för både Guds 

allsmäktighet och Sturmarks epistemologi. De utesluter inte varandra, utan handlar om hur 

man ser på vad vetande och tro kan vara.  

Det förefaller som att Sturmark inte riktigt vet att han tror. 

 

 

 

 

 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 54 

Litteraturförteckning/källor 

 

Anderberg, T. (1997), Guds moral – en essä om lidandets och ondskans problem, Bokförlaget 

Nya Doxa, Nora 

 

Andersson, J., Furberg, M. (1966), Språk och påverkan. Om argumentationens semantik, 

Bokförlaget Aldus/Bonniers, Stockholm 

 

Andersson, L. (2011), Förnuft och Högmod, artiklar – prosa – pjäser, Natur & Kultur, 

Stockholm 

 

Aquinas, T. (1948)., Summa Theologiae, Benziger Brothers, New York, USA 

 

Bibelkommissionen (2000), Bibel 2000, Libris Förlag, Örebro 

 

Bishop, John, "Faith" (Winter 2016 Edition), The Stanford Encyclopedia of 

Philosophy, Edward N. Zalta (red.) 

 

Bohlin, H. (2009), Tyst kunskap: ett mångtydigt begrepp, ur Bornemark, J.(2009) Red., Vad 

är praktisk kunskap? ,Södertörns Högskola, Stockholm 

 

Bråkenhielm, C.R.(2009), Verklighetsbilder, Bokförlaget Nya Doxa, Nora 

 

Clayton, P. (2012), Religion och naturvetenskap, Dialogos Förlag, Stockholm 

 

Eagleton, T., (2006), Lunging, flailing, mispunching, London Review of Books 28 

 

Ellegård, A. (1989), Om själen, Natur och Kultur, Stockholm 

 

Furberg, M. (1970), Tankar om döden, Prisma Förlag, Stockholm 

 

Ganssle, G.E., (2009), A reasonable God – Engaging the New Face of Atheism, Baylor 

University Press, Waco, Texas, USA 

 

Grenholm, C-H. (2006), Att förstå religion – metoder för teologisk forskning, Studentlitteratur 

AB, Lund 

 

Haught, J., (2008), God and the new atheism: A Critical Repsonse to Dawkins, Harris and 

Hitchens, Westminister John Knox Press, Kentucky, USA 

 

Heberlein, A. (2015), Gud, om vi ska talas vid du och jag måste jag vara ärlig, Albert 

Bonniers Förlag, Stockholm 

 

Hedenius, I. (2009), Tro och Vetande, Fri Tanke Förlag, Stockholm 

 

Hoffman, J. & Rosenkrantz, G., Omnipotence, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 

Edward N. Zalta (red.), 

 

Howe, J.T., (2012), Affirmations after God: Friedrich Nietsche and Richard Dawkins on 

atheism, Zygon Journal of Religion and Science, vol. 47, no.1, mars 2012 



 55 

 

Jeffner, A., (1989), Att studera människosyn – en översiktlig problemanalys, Linköpings 

Universitet, Tema Teknik och Social Förändring 

 

Jaeger, L., (2016), Facts and theories in Science and Technology: Implication for the 

Knowledge of Human Origins, Themelios - an international journal for students and religious 

studies, Vol. 41:3 

 

Keller., T. (2008), Varför ska jag tro på Gud, Credoakademin, Stockholm 

 

Kuhn, T.S., (1970), The Structure of Scientific Revolutions, The University of Chicago Press, 

Chicago, USA 

 

Lind, H., m.fl. (Red.) (1993), Befrielsen – Stora boken om kristen tro, Verbum Förlag, 

Stockholm 

 

Lundborg, J., (2013) Från Hedenius till Humanisterna, ur Westerlund, K., (Red.) Livet enligt 

människan – om livsåskådningsforskning, Bokförlaget Nya Doxa, Nora 

 

Longino, H. (1999), Feminist epistemology, ur Greco, J., & Sosa, E. (Red.), The Blackwell 

guide to epistemology, Blackwell Publishing LTd., Massachusetts, USA 

 

Marc-Wogau, K., (1963), Filosofiska Diskussioner, Bokförlaget Liber, Stockholm 

Nilsson, C., (2009), Fronesis och den mänskliga tillvaron, ur Bornemark, J.(2009) Red., Vad 

är praktisk kunskap? ,Södertörns Högskola, Stockholm 

 

Monton, Bradley and Mohler, Chad(Summer 2017 Edition), Constructive Empiricism, The 

Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta (red.) 

 

Peters, K.E. (1982), Religion and an evolutionary theory of knowledge, ur Zygon Journal of 

Religion and Science, 17 (4) december 1982 

 

Plantinga, A., (1983), Reason and Belief in God,ur Plantinga and Wolterstorff, Oxford 

University Press 

 

Plantinga, A., (1993), Warrant: The Current Debate, Oxford: The Clarendon Press, England 

 

Popper, K. (1988), En intellektuell självbiografi, Bokförlaget Thales, Stockholm 

 

Rosenkrantz, G. S. and Hoffman, J., (1980), The Omnipotence Paradox, Modality, and Time, 

Southern Journal of Philosophy, no. 18 

 

Runzo, J. (2001), Global Philosophy of religion – a short introduction, Oneworld 

Publications, England 

 

Stenmark, M., (2001), Scientism, Science, Ethics and Religion,  Aldershot, Ashgate 

Publishing, London, England 

 

Stenström, T.(1966), Existentialism. Studier i dess idétradition och litterära yttringar, Walter 

Ekstrands Bokförlag, Lund 



 56 

 

Steup, M., (Fall 2016 Edition), Epistemology, The Stanford Encyclopedia of Philosophy , 

Edward N. Zalta (red.), 

 

Sturmark, C., (2015), Upplysning i det 21:a århundradet – Tro och vetande 3.0, Fri Tanke 

Förlag, Stockholm 

 

Svenaeus, F. (2009), Känslornas kunskap, ur Bornemark, J.(2009) Red., Vad är praktisk 

kunskap? ,Södertörns Högskola, Stockholm 

 

Vanhoozer, K, (2003), Theology and the condition of postmodernity: a report on knowledge 

(of God), ur Kevin Vanhoozer (Red.), Cambridge Companion to Postmoderm Theology, 

Cambridge: Cambridge University Press 

 

Websidor:  

(maj 2017) 

 

https://plato.stanford.edu/entries/faith/   

 

https://plato.stanford.edu/entries/omnipotence/ 

 

https://plato.stanford.edu/entries/epistemology/ 

 

https://plato.stanford.edu/entries/constructive-empiricism/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://plato.stanford.edu/entries/faith/
https://plato.stanford.edu/entries/omnipotence/
https://plato.stanford.edu/entries/epistemology/
https://plato.stanford.edu/entries/constructive-empiricism/

	Inledning
	Min egna bakgrund är ursprungligen kristen, då jag som barn växte upp i ett kristet hem med ett vardagligt, om än begränsat, kyrkligt engagemang. Jag hade en ambition att bli präst i tidig 20-årsålder och läste då basåret på Teologen i Lund. Under det...
	Mål och Syfte
	Problemformulering/Frågeställning
	Huvudfråga:
	Vilken epistemologi ligger till grund för Christer Sturmarks kunskapssyn i boken Tro och Vetande 3.0?
	Följdfråga:
	Hur relaterar Christer Sturmarks epistemologi till Svenska Kyrkans bild av en allsmäktig Gud?
	Delfrågor/definitioner
	Vad är Svenska Kyrkans bild av Gud som allsmäktig?
	- Svaret på denna fråga utgör troligtvis en kontrast till Sturmarks sätt att uppfatta verkligheten som något strikt materialistiskt och mekaniskt. Detta kan ge oss en inblick i en eventuell alternativ epistemologi än Sturmarks.
	Vad är tro?
	Vad är kunskap?
	- Det är nödvändigt att definiera dessa begrepp tidigt, så att inte semantiken står i vägen för slutsatserna. Finns det olika definitioner uppstår begreppsförvirring och det blir omöjligt att jämföra begrepp om de betyder olika saker för olika människ...
	Var går gränserna för Christer Sturmarks kunskapssyn?
	- Olika epistemologier behandlar olika sätt att förstå begreppet kunskap, men i och med detta måste de också avgränsa sig mot andra sätt att förstå detta begrepp. Dessa gränser utgör i sig en kunskapssyn och är således relevanta när olika epistemologi...
	På vilka sätt uttrycker sig Christer Sturmarks kring sin kunskapssyn i boken Tro och Vetande 3.0?
	- Huvudfrågan besvaras genom att slå fast vilken epistemologi som Sturmark omfattar, men det är samtidigt relevant att undersöka hur denna epistemologi tar sig uttryck för att därigenom skapa en fylligare och mer detaljerad förståelse för Sturmarks re...
	Metod
	Jag kommer att utföra en kvalitativ litteraturstudie för att utröna Sturmarks kunskapssyn och genom denna redogöra för de huvudsakliga argumenten däri och därefter problematisera dem enligt den teoridel som återfinns Grenholms bok Att förstå religion....
	Jag kommer att problematisera kunskapssynens inneboende riktighet genom att undersöka relevansen och grunderna för de belägg som framförs i de olika böckerna, genom några återkommande sätt att undersöka argumentens eventuella rationalitet och logiska...
	- Jag kommer att undersöka om Sturmarks epistemologi är sann, utifrån de kriterier som stipuleras i korrespondensteorin, vilken hävdar att en utsaga är sann om den uttrycker ett påstående som helt överensstämmer med ett sakförhållande som vi kan finna...
	- Jag kommer att undersöka om Sturmarks utsagor är rationella genom koherensteorin, d.v.s. undersöka om argumentet passar in och inte motsäger ett i övrigt logiskt sammanhängande system av utsagor.
	- Jag kommer att avgöra om Sturmarks argument är förnuftiga genom att undersöka om argumentet strider mot övertygelser som vi i övrigt godtar. Detta kommer att ske genom ett skeptiskt förhållande till människans sinnesförnimmelser som kan vara bedrägl...
	I analysdelen kommer jag att redogöra för de valda författarnas olika kunskapssyner och Svenska Kyrkans bild av Gud som allsmäktig och därefter relatera dessa till varandra. Jag kommer att lyfta ut huvuddragen hos de valda författarna och sammanfatta ...
	Jag kommer således redogöra för de olika uppfattningarna och därefter värdera vilka uppfattningar som är hållbara enligt tre ovanstående kriterierna för en deduktiv utsaga, för att därefter söka svara på huvudfrågan och dess delfrågor, av vilka några...
	Jag har valt att inte inrikta mig på Sturmarks uppfattningar kring moral och etik, utan fokuserat på hans epistemologiska grund och till viss del kring hans uppfattning om religion. Jag kommer inte heller gå in närmare på polemiken mellan teism och a...
	Disposition
	Jag inleder med att i teori- och forskningsöversikten redogöra för och definiera några av de centrala begreppen som jag använder mig av i uppsatsen. Några av delfrågorna besvaras kortfattat för att sen få utförligare svar i analysen. Jag redovisar sed...
	Teori och forskningsöversikt
	Begrepp
	Tro – Det finns ingen enskild, heltäckande definition på vad tro är. Begreppet kan snarast ses som ett sammanhållande begrepp under vilket många deldefinitioner existerar. I denna uppsats syftar jag inte specifikt på uppfattningen av att Gud som väsen...
	Kunskap – Jag jämställer detta med vetande, i enlighet med den ovan nämnda argumentationsanalysen samt i enlighet med Hedenius maxim att man inte ska tro på något som det inte finns förnuftiga skäl att hålla för sant.  Har man förnuftiga skäl att håll...
	Med förnuftiga skäl avses det som stämmer överens med Grenholms tre kriterier för kunskap. Kunskap kan ses som det vi har goda, rationella skäl att hålla för sant, vilket skiljer det från ovan nämnda definition av tro där man på sannolika grunder hål...
	Litteratur
	Jag kommer att genomföra en litteraturstudie av ett antal böcker som behandlar olika perspektiv av en allsmäktig gudsbild och av de kunskapsteoretiska utsagor som Christer Sturmark gör. Viss kringlitteratur kommer att tjäna som ytterligare kunskapskäl...
	Upplysning i det 21:a århundradet – Tro och Vetande 3.0 av Christer Sturmark. Boken behandlar inte bara den moderna ateismen, utan i högre utsträckning den sekulära humanismen. Sturmark går igenom den sekulära humanismens historia och redogör för des...
	Religion och Naturvetenskap av Philip Clayton. Boken är uppdelad i fyra delar och behandlar en eventuell dikotomi mellan vetenskap och religion, Intelligent Design och nyateism, vetenskaplig och religiös etik och framtiden för vetenskapen och för rel...
	A Reasonable God – Engaging the new face of atheism av Gregory E. Ganssle. Boken bemöter de filosofiska argument som nutidens mest kända nyateister lägger fram och söker försvara bilden av och tron på Gud. Ganssle går igenom en lång rad argument emot...
	Varför ska jag tro på Gud? av Timothy Keller. Boken bemöter en rad av de frågor och tvivel som ställs upp i polemik mot den kristna tron. Keller har sammanställt en mängd filosofiska och teologiska resonemang med hjälp av en rad litterära källor och ...
	Guds Moral – en essä om lidandets och ondskans problem av Thomas Anderberg. Boken behandlar i huvudsak en allsmäktig gudsbild och hur denna relaterar till och hanterar Teodicéproblemet. Boken för ett kontinuerligt resonemang kring denna gudsbild, hur...
	Verklighetsbilder av Carl-Reinhold Bråkenhielm. Boken behandlar några av det sekulariserade samhällets livsåskådningar och hur filosofer, teologer och naturvetare söker skapa icke-religiösa världsbilder som ateism, humanism och skepticism. Bråkenhie...
	Befrielsen – Stora Boken om Kristen Tro av Hilda Lind, Eva Block, Bo Larsson och Carl Åkesson. Boken är utgiven av Svenska Kyrkan och fungerar som en antologi som samlar bilder av den kristna, allsmäktiga guden och hur denna gestaltar sig i den Svens...
	Gud – om vi ska talas vid du och jag måste jag vara helt ärlig av Ann Heberlein. Boken tjänar som ett exempel på hur en allsmäktig Gud kan uppfattas av en troende och hur den troende kan skapa en tänkt dialog med Gud. Heberlein tar sin utgångspunkt i...
	Forskning och skrivande  - konsten att skriva enkelt och effektivt av Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb och Joseph M. Williams. Boken är en praktisk vägledning för att skriva och strukturera en uppsats. Boken utgör en bakgrund för den uppsatsens uppl...
	Att förstå religion – Metoder för teologisk forskning av Carl-Eric Grenholm. Boken behandlar metoder för att bedriva teologisk forskning och vetenskaplig verksamhet i ett religionsvetenskapligt studium och har bland annat som tes att goda teologiska ...
	Forskningsöversikt
	Analys
	Syftet med Christer Sturmarks Tro och Vetande 3.0 – Upplysning i det 21 århundradet
	Christer Sturmark inleder sin bok Tro och Vetande 3.0 med en önskan om att få leva i en fri värld som styrs av förnuftiga och upplysta människor och att detta ideal ska få prägla den svenska skolan med en humanistisk och ateistisk etik och moral som g...
	I en rad exempel   menar Sturmark på att religiositet och allmän vidskepelse är likställt med ett irrationellt tänkande som kan vara livsfarligt och som under de senaste decennierna har brett ut sig globalt i en allt ökande takt. Sverige är inte unda...
	Motargumenten från anhängare av vad Sturmark menar vara en New Age-inspirerad kritik av sanningsbegreppet, menar att sanningen är relativ, kontextuell och kulturellt beroende. Detta är något som Sturmark vänder sig skarpt emot i sin bok och menar att...
	Det öppna sinnet
	Sturmark beskriver sin barndom som fantasifull i sitt inledande kapitel. Speciellt fastnade han för Alice i Underlandet av Lewis Carroll, vilken gav honom en känsla av att ”allting var möjligt” , men att Alice samtidigt var en skeptiker. Han nämner at...
	Den intellektuella moralens maxim
	Sturmark tar avstånd till öppenhet baserat på vad man tror och menar istället att det handlar om ”hur benägen man är att ändra sin uppfattning baserat på nya fakta och belägg”.   Han ser det inte som öppet att tro på det minst rimliga alternativet. Ma...
	Den intellektuella moralens maxim problematiseras av bl.a. Carl-Henrik Bråkenhielm som frågar sig vad som egentligen menas med förnuftiga skäl. Till detta finns det en klar risk, menar Bråkenhielm, att denna princip lägger ribban alldeles för högt.
	Vidare så kan en religiös människa mena att det är berättigat att försanthålla sådant som i strikt scientistisk bemärkelse inte går att bevisa, men som ändå kan anses konstituera kunskap. Den ovan nämnda intellektuella moralens maxim har ifrågasatts ...
	Ockhams rakkniv
	Naturliga förklaringar är inte heller mindre öppna än övernaturliga och till detta lägger Sturmark ytterligare en princip – Ockhams rakkniv, vilket Sturmark tolkar som att man ska sträva efter enkelhet i förklaringar och teorier. Skulle det visa sig a...
	Fyra idoler
	Sturmark noterar att tanken ofta leder fel och hänvisar till Francis Bacons tankar om fyra idoler; idola tribus, idola fori, idola specus och idola theatri.   Idola tribus innebär att vi tolkar fakta utifrån våra egna föreställningar, vanor och tankem...
	Rationalitet och klokhet
	Utöver öppenhet, Ockhams rakkniv, Russels maxim och ovanstående kognitiva brasklappar så adderar Sturmark rationalitet och klokhet som kriterier för giltig kunskap. Rationalitet är ett tänkande som utgörs av motsägelsefria och följdriktiga resonemang,...
	Som ovan nämnts så ifrågasätter t.ex. Bråkenhielm detta och menar att Den intellektuella moralens maxim är kunskapsteoretisk norm kring vad det är som räknas som förnuftiga skäl för att tro något. Han menar att man kan se den maximen som empirisk evi...
	Det kan finnas skäl att anta den empiriska evidentialismen som norm. Sådana skäl skulle kunna vara rent pragmatiska. Världen skulle kunna ses som generellt bättre om denna norm kunde leda till att folk gjorde sig av med t.ex. irrationell, religiös fu...
	Invändningar emot Den intellektuella moralens maxim är t.ex. Jan Andersson och Mats Furbergs åsikt att maximen i sig är helt orimlig eftersom den förbjuda dig från i att praktiken tro ”på nästan allt du tidigare varit säker på.”   Filosofer som Hume ...
	Ett ytterligare substantiellt argument mot ovanstående maxim är att den ställer alltför stora krav på vår kunskapsförmåga. Religionsfilosofen Mikael Stenmark kallar detta för presumptivism.   Snarare ska vi s.a.s. fria än fälla, då detta är förnuftiga...
	Mot evidentialismen finns ännu ett argument som går ut på att det inte är centralt om en person själv har förnuftiga skäl för något. Det viktiga är om det finns förnuftiga skäl eller inte och om dessa uppkommit genom en process som kan ses som tillför...
	Deskriptiva och normativa livsåskådningar
	Sturmark skriver vidare att alla människor i någon mån omfattas av livsåskådningar, uppfattningar om verkligheten som styr hur man anser att man bör leva och handla mot sig själv och omvärlden. Dessa livsåskådningar har två dimensioner; den deskriptiv...
	Sturmarks utsiktspunkt
	Sturmark slår fast att han ser sig själv som en sekulär humanist och att han genom detta har en sekulär livsåskådning som, i förhållande till religiositet, ser Gud som en helt och hållet mänsklig idé. Hans sekulära humanism är utgångspunkten för alla ...
	Humanism som begrepp delar Sturmark upp i tre delar. Som ett bildningsideal, som ett allmänmänskligt engagemang  och som en sekulär livsåskådning. De två första går att förena med religiös tro, men när alla begreppen förenas så innebär det en livsåsk...
	Sturmark ser således den sekulära humanismen som en livsåskådning, enligt sina egna kriterier, och menar att den framförallt behandlar människans relation till världen och till andra individer.
	Vidare ser sig Sturmark som en ateist, men att detta endast är en uppfattning i en enskild sakfråga där den sekulära humanismen är en syn på världen som samtidigt innefattar ett etiskt system, en värdegrund baserad på en naturalistisk uppfattning där...
	Sturmarks åsikt är också att det rationella resonemanget ligger till grund för all kunskap, vilket han delar han med Descartes, Spinoza och Leibniz. Hans åsikt att även empiri utgör en central roll för det som vi kallar kunskap kommer från empirister...
	Verklighet, kunskap och sanning
	Sturmark skriver att det rationella förhållningssättet till världen inte menar sig göra anspråk på slutgiltiga svar kring världens beskaffenhet. Så långt räcker inte vetenskapen och vår nuvarande kunskap. Denna insikt i sin egen begränsning anser Stur...
	Vissa saker kan vi ha kunskap om, förutsatt att vi; 1. Tror det. 2. Det är sant. 3. Har goda skäl att tro det.  Sturmark skriver att det är dessa tre kriterier som inledningsvis kännetecknar det som vi kallar för kunskap. Alla tre måste vara uppfylld...
	Även detta problematiseras av t.ex. Bråkenhielm som menar att man kan utvidga förnuftsbegreppet. En människa har en mängd livsupplevelser som dels kan vara inre upplevelser och dels sinneserfarenheter som går utöver det vanliga. Vi kan uppfatta struk...
	En falsk dikotomi
	Det ligger en inneboende falsk dikotomi i åtskillnaden mellan tro och vetande som är mycket förhärskande i den offentliga diskussionen, menar Sturmark. Han ser istället tro och vetande som samma sak, men vetande är tro på goda grunder, enligt ovan. Ur...
	Sturmark skriver att våra hjärnor visserligen evolverat för att ge oss en kunskap om tillvaron som gör att vi överlever, inte nödvändigtvis en kunskap om världens inneboende egenskaper. Överlevnad och sanning är två skilda saker och det kan mycket vä...
	För att kunna avgöra om något är falskt eller sant menar Sturmark att vi måste skilja på smakfrågor och sakfrågor. Smakfrågor är inte några sanna eller falska svar, men det har sakfrågorna. Även om vi inte har svaret på en sakfråga så har ändå sakfrå...
	För att utröna om en sakfrågas svar är sann eller falsk, så finns det metoder som ger oss dessa svar och en av dem är den vetenskapliga metoden, skriver Sturmark. Det är den metod som fungerar bäst i sådana sammanhang. Som utgångspunkt bör man alltid...
	Som den mest tillförlitliga metoden att nå sanning vill Sturmark använda sig av korrespondensteorin, vilken har som grund att om det finns ett samband mellan ett påstående och verkligheten så är detta påstående sant. Detta samband innebär att påståen...
	Även om vi inte kan nå en fullständigt sann, objektiv bild av verkligheten så är ändå vissa utsagor sannare än andra. Sturmark ger exemplet att om det ligger tre äpplen på bordet så är det sannare att säga att det ligger tre äpplen där, än att påstå ...
	Sanningsrelativism
	Den ovan nämnda tanken att vi kanske inte kan nå fram till någon absolut sanning eller kunskap i sig betecknar Sturmark som kritisk realism, vilken inte ska förväxlas med sanningsrelativism – vilken menar att sanningen är helt avhängig perspektivet ma...
	Vidare menar Sturmark att postmodernismen, innefattande bl.a. socialkonstruktivism och sanningsrelativism, medför omfattande kunskapsteoretiska problem som t.ex. att naturvetenskapen skulle vara en social konstruktion, jämställd med andra sociala kon...
	Sturmark är övertygad om att sanningen existerar i sig. Något annat är ”ohederligt och odemokratiskt”.
	Tro på goda grunder
	Sturmark behandlar vidare vad det innebär att tro på goda grunder och närmar sig detta genom att försöka definiera vad ordet ”tro” kan innebär. Han anser att ordet är diffust och mångtydigt, speciellt på den svenska språket och använder sig därav av d...
	Kognitiv och fiduciell tro
	Med detta tillägger Sturmark att man kan skilja på två olika sorters tro: Kognitiv och fiduciell tro. Kognitiv tro handlar om kunskap och antaganden kring att saker och ting förhåller sig på ett visst sätt, ett försanthållande. Fiduciell tro handlar o...
	Sturmark skriver vidare att vi måste skilja på belägg och bevis för att korrekt kunna hantera begreppet tro. Bevis i en strikt kunskapsteoretisk mening existerar bara i matematiken, menar Sturmark, men i det faktiska livet så är vissa utsagor mer riml...
	Vetenskapen, vilken alltså utgör grunden för vår kognitiva tro och vår kunskap, enligt Sturmark ska inte förväxlas med en tro i någon fiduciell mening. Man ska ha tilltro till vetenskapen och den har ”som kunskapskälla visat sig ha högre trovärdighet ...
	Sturmark menar också att ”extraordinära påståenden kräver extraordinära argument.”   Vidlyftiga påståenden om skeende, även sådana som skulle kunna vara naturliga, måste även dem prövas enligt de filter som Sturmark ställer upp och då framförallt Hede...
	Som ytterligare en del av Sturmarks syn på kunskap så adderar han en princip som kallas reductio ad absurdum som går ut man antar att det som påstås verkligen är sant. Därefter funderar man på vilka konsekvenser detta skulle få om det var sant. Om kon...
	Sturmark anser att meningen med kunskap i grund och botten handlar om att begränsa sina föreställningar, men inte på ett negativt sätt. Det gäller att använda sina vetenskapliga verktyg på ett sådant sätt att vi inte slösar tid på dåliga alternativ. H...
	En nyansering av detta är att skilja på en mild och en sträng rationalitetstro där den uppfattning som Sturmark har – att tro endast på det som man har förnuftiga skäl att hålla för sant – är att mildra denna tro till att endast tro på det som man har...
	Bevis och kunskap
	Gregory E. Ganssle skriver i sin bok A Reasonable God – Engaging the new face of atheism   att de beviskrav för kunskap som t.ex. Sturmark, som representant för nyateismen och humanismen, lägger fram är beviskrav som går att problematisera i en högre ...
	Tro på och tro att
	Vidare instämmer Ganssle i att belief that – tro på något är en form av förtröstan, en tillit. Skillnaden mellan att tro på och att tro att blandas återkommande ihop och det gäller att göra en distinktion där emellan. Ganssle menar att tro på något ge...
	Sturmarks tankar om bevis och belägg ser Ganssle som ett uttryck för evidentialism då det kännetecknar en uppfattning att en människas tro endast är giltig om det finns tillräckliga bevis för den.   Detta för att undvika att kunskap blandas ihop med t...
	Vidare problematiserar Ganssle den uppfattningen som Sturmark har att bevis i en kognitiv och empirisk mening måste innebära kunskap i sig. Om t.ex. Gud skulle göra så att en boll träffade någon i huvudet och genom detta kopplades neuronerna i min hjä...
	Ganssle adderar också en subjektiv dimension för bevis och belägg. Han frågar sig för vem bevisen måste vara övertygande? Bevisen måste vara starkare för den som tror sig veta något. Det är rationellt för någon som tagit del av övervägande bevisning e...
	Ganssle sluter sig till den Augustinska traditionen där både fiduciell och kognitiv tro måste existera för att vi ska kunna närma oss vad kunskap faktiskt innebär. Både tro och vetande är centralt för vår kunskap. Vi måste till exempel tro, i bemärkel...
	Ganssle skriver vidare att det finns en övertro i den empiriska traditionen på att allt som ses som sann kunskap är bevisbart nu. Att tro detta är uppenbarligen felaktig då det t.ex. finns matematiska sanningar som är sanna nu, men som ännu inte är be...
	Filosofer som Philip Clayton menar att det finns en rad olika ståndpunkter kring vad som kan betecknas som kunskap och bevis. Han menar att om man omfattar en uppfattning att det endast är naturvetenskapen som kan producera giltiga bevis och giltig ku...
	Bråkenhielm om kunskapsteori
	Sturmark skriver om kunskapens föremål, giltighet och grund där empirismen får ett stort utrymme. Sett ur ett rationalistiskt perspektiv så finns det klara inneboende problem med empirismen, då erfarenheten utgör en tämligen bräcklig grund för kunskap...
	I allmänhet hos filosofer så ses de ontologiska frågorna som primära i förhållande till de kunskapsteoretiska, även om detta inte innebär koncensus i frågan. Bråkenhielm menar dock att man kan skilja mellan metafysiskt bestämda verklighetsbilder och k...
	Om vetenskap
	Sturmark menar att den vetenskapliga metoden egentligen inte är något annat än det lilla barnets upptäckande av världen där det via sinnen systematiskt prövar sig fram genom att interagera med sin omvärld och därigenom drar slutsatser från de resultat...
	Sturmark beskriver vidare vetenskapen som ett system där man gör en åtskillnad mellan fakta, hypoteser och teorier där fakta är observationer och resultat, teorier är konstruktioner för att förutsäga och förklara de resultaten och hypoteser är mer ko...
	För Sturmark är det viktigt att definiera detta då vetenskapen är det som ger kunskap, till skillnad från pseudovetenskapen (falsk vetenskap) som inte ger någon kunskap. Vetenskapen är en metod, inte en samling sanningar eller svar i sig. Vetenskapen...
	Sturmark om vetenskapskritik
	Den vetenskapliga metoden har kritiserats för att dess resultat omvärderas och omprövas och ändras konstant, vilket Sturmark menar är något av en missuppfattning. Visserligen har vetenskapen präglats av återkommande misstag och det som i perioder har ...
	Deduktion och induktion
	Den vetenskapliga metoden baserar sig på deduktion och induktion, vilka Sturmark kallar för ”härledningsregler”,   vilkas syfte är att bibehålla sanning. Om vi använder dessa principer på premisser, så vet vi också att slutsatserna blir sanna.
	Den deduktiva härledning delas in i två delar; modus ponens och modus tollens. Modus ponens och modus tollens ger båda att om slutsatsen följer logiskt av premisserna så är slutsatsen sann om premisserna är sanna. Modus ponens innebär att man bekräft...
	Till detta lägger Sturmark en princip som kallas tertium non datur, som kan sammanfattas i att P och icke-P kan inte båda vara sanna samtidigt. Det kan t.ex. inte snöa och inte snöa samtidigt.
	Induktiva slutledningar grundar sig att man rör sig från ett enskilt fall till generella sanningar. I motsats till deduktiv slutledning så kan induktiva slutledningar leda till falska slutsatser, trots att premisserna är sanna. Detta kan leda till fal...
	I vetenskapen baserar man ofta sina undersökningar på en kombination av den deduktiva och induktiva metoden i kombination med teorier och hypoteser, vilka tillsammans ger den hypotetiskt-deduktiva metoden, vilken kan beskrivas enligt följande:
	1. Utgå ifrån eller formulera en teori.
	2. Ställ upp en eller flera testbara hypoteser.
	3. Testa dessa hypoteser med experiment och iakttagelser
	4. Beroende på resultatet av testerna får teorin stöd eller falsifieras.
	Induktionen har normalt sett sin plats i steg ett och utifrån den går vi sen vidare och formulerar allmängiltiga hypoteser.
	En teori får sedan giltighet om den lyckas förklara fenomen på ett sätt som är bättre än tidigare teorier, om den lyckas få samma resultat genom upprepade tester och när den inte falsifieras av andra teorier. Detta, menar Sturmark, är den punkten då ...
	De enda absoluta sanningarna, som Sturmark ser det, är de matematiska sanningarna och besläktade grenar som logik. Sturmark menar att den matematiska världen är helt a priori – vilket innebär att vi kan sluta oss till dess riktighet helt utan empiris...
	I empiriska försök trycker Sturmark på att blindtester och dubbelblindtester tjänar som garanter för att den kunskap som antas kan bekräftas. Detta till skillnad från metoder och preparat som förekommer i t.ex. New Age-rörelsen där sådan test tämlige...
	Kritik mot den hypotetiskt-deduktiva metoden
	Invändningar mot den hypotetiskt-deduktiva metoden har dock rests på flera håll. Timothy Keller skriver bl.a. i sin bok Varför ska jag tro på Gud?  att det finns uppenbara, filosofiska problem med denna metod och menar att det finns en ”blind trosprem...
	Kunskapsnormer och kunskapsteoretisk scientism
	Vidare baserar sig Sturmarks syn på den naturvetenskapliga metoden, som det enda rimliga sättet att skaffa sig kunskap, på ett antal kunskapsnormer   som i sig ger en vägledning och en uppfattning kring inte bara vad man ser som kunskap, utan även hur...
	Nagels två teser
	Den kunskapsteoretiska scientismens utformning är starkt påverkad av Ernest Nagels två teser kring kunskap. Den första, ontologiska tesen innebär att allt är materia eller har materien som förutsättning. Den andra tesen behandlar kännetecknen för gilt...
	En fråga kring denna kunskapsnorm blir: Vad kan bli föremål för vetenskaplig kunskap? Om t.ex. religiösa och moraliska frågor s.a.s. tas över av naturvetenskapen så får vi en variant av expansionistisk scientism (som om fattas av bl.a. Richard Dawkin...
	Argument för och emot den kunskapsteoretiska scientismen.
	Sturmarks och (Nagels) kunskapsnorm/kunskapssyn går att försvara på flera sätt och i korthet kan vi urskilja fyra grundläggande argument:
	1. Det grundläggande skälet är vetenskapligt i sig. Alla andra hypoteser om kunskap kan ses som ogiltigförklarade då de inte i någon mening erbjudit några belägg eller bevis för att få kallas för riktiga. Detta gäller t.ex. religiösa argument för Gud.
	2. Man undviker kognitiv dissonans om vi utesluter andra kunskapskällor än den vetenskapliga, empiriska. Vi får då inga motsättningar eller motstridiga föreställningar i vår värld av erfarenheter. En världsbild som hänger ihop och är konsekvent kan se...
	3. En enklare kunskapsteori är ett eftersträvansvärt mål, enligt t.ex. Ockhams rakkniv, som formulerade det som ”non est ponenda pluralitas sine necessitate” – ”en mångfald bör inte antas utan tvingande nödvändighet”.  Många kunskapskällor skulle utgö...
	4. En pragmatisk synvinkel är att då kunskapsteorier erbjuder modeller över verkligheten så kan en kunskapsteoretisk scientism erbjuda en betydligt tryggare och överskådlig modell och genom detta även erbjuda en större nytta för människorna än en komp...
	Mot en kunskapsteoretisk scientism går dock att ha flera invändningar. I förhållande till den första punkten: En problematik med detta argument är att det förutsätter att den vetenskapliga metoden faktiskt är den enda vägen till kunskap eftersom alla ...
	Mänsklig erfarenhet
	Vår mänskliga erfarenhet behöver inte nödvändigtvis enbart erbjuda kunskap som kan underkasta sig vetenskapliga undersökningar, men som ändå är kunskap. Iakttagelser i vardagen, introspektion, reflektioner, relationer och minnen är exempel på sådant s...
	En annan invändning är, som tidigare tangerats, att den kunskapsteoretiska scientismen i sig inte är en vetenskap, utan en filosofisk tolkning av vetenskapen. Hur kan man med vetenskapliga experiment avgöra om en filosofisk utsaga är sann? Vilka mätm...
	Man kan alltså skilja på den vetenskapliga metoden och den kunskapsteoretiska scientismen. De är inte nödvändigtvis samma sak då scientismen grundar delar av sina kunskapsanspråk på filosofiska tankar som ligger utanför naturvetenskapens prövbarhet. ...
	Bråkenhielm anknyter till Quines teorier när han menar att den kunskapsteoretiska scientismen är en integrerad del av den moderna vetenskapen och att scientismen anser att det är endast genom denna som vi kan nå kunskap. Bråkenhielm vill dock skilja ...
	Religion och vetenskap
	Sturmark menar att vetenskap och religion är förenliga så länge som religionens sanningsanspråk inte strider med de resultat som vetenskapen har framlagt. Han menar vidare att religionen inte kan komma med uttalanden om hur själva verkligheten är besk...
	Invändningar har rests mot denna tanke, som vissa menar angränsar till filosofisk naturalism, av t.ex. forskaren Francis Collins, som anknyter till Lundborgs tanke att man kan organisera sina erfarenheter på olika sätt. Istället för att se t.ex. evolu...
	Författare som Joseph Runzo instämmer med Nagel och menar att t.ex. ett matematisk närmande till tillvaron kommer att generera matematiska upplevelser, bevis och svar, men om man förutsätter att tillvaron endast består av matematiska sammanhang så fö...
	Hjärnspöken
	Sturmark menar att trots vår stora förmåga att nå fram till kunskap genom empiri, vetenskap och logik så är våra hjärnor inte helt tillförlitliga. Synillusioner och synestesi är två exempel på detta.  Båda lurar våra hjärnor att anta saker om det vi u...
	En rad andra företeelser visar på vår hjärnas bristfällighet när det kommer till att tolka världen korrekt. En överskattad självbild, ett felaktigt fokus, kognitiva blinda fläckar och t.ex. beslutsblindhet i kombination med efterrationalisering. Expe...
	Sturmark menar också att den kunskap som vi får genom abstrakt tänkande tillkom tämligen sent i evolutionen och vårt sociala tänkande är därför mer utvecklat, vilket utgör en starkare påverkan för det som vi tror är kunskap. I vilket fall så är abstr...
	Religionen i hjärnan
	Som tidigare nämnts anser Sturmark att hjärnan evolverat för vår överlevnads skull, inte nödvändigtvis för att skänka oss en sann bild av omvärlden, vilket han hämtar stöd från i evolutionspsykologisk forskning.  Det ofta förmodade religiösa behovet s...
	Sturmarks gudsbild
	Sturmark menar att begreppet ”Gud” är problematiskt och allt som oftast betecknar företeelser som redan har ett etablerat begrepp, som ”kärlek” och ”naturen”.   Inom nyandligheten så sätter man ofta Gud som ett begrepp, en etikett, på sådant som man ä...
	Att Gud existerar som litterär gestalt och som mänsklig idé är inget som Sturmark vänder sig emot. Han är också medveten om att bilden av Gud är enormt mångfacetterad. Däremot, menar han, finns det några grundläggande egenskaper som Gud antas ha, set...
	- Gud kan inte förklaras med naturens lagar
	- Gud är inte underkastad naturens lagar
	- Gud är således övernaturlig
	- Gud har någon form av medvetande
	- Gud har ett syfte med oss människor
	- Gud har en uppfattning om vad vi bör och inte bör göra
	- Gud ingriper i människors liv
	Gud inom ovanstående världsreligionerna innebär alltså ett begrepp som uppfyller följande kriterier:
	1. Gud är övernaturlig
	2. Gud är medveten
	3. Gud vill något
	4. Gud förmår något
	En icke-existerande Gud kan inte vara allsmäktig. Sturmark avvisar de kända argumenten för guds argument och menar att de kosmologiska, det ontologiska och de teleologiska argumenten alla misslyckas med att bevisa guds existens och således inte heller...
	En naturlig värld – naturalism, agnosticism och ateism
	Sturmark ser världen som naturalistisk, istället för gudomligt påverkad. Den styrs inte av övernaturliga krafter, utan av mekaniska, materiella krafter. Detta leder till att han ser ”gudar eller andra övernaturliga väsen som osannolika.”, vilket leder...
	Sturmark skriver att begreppet naturalism är mer komplext än begreppet materialistiskt. Han menar att materialismen säger att allt som existerar består av materia eller energi och att alla skeenden styrs av naturlagar. Naturlagarna existerar inte i s...
	Sturmarks bild av Gud som allsmäktig (Godhet, ondska och moral)
	Sturmark bemöter tankarna kring guds allsmäktighet när han t.ex. skriver om teodicéproblemet.  Det finns de som löser det problemet genom att mena att Gud inte är allsmäktig för att kunna ge utrymme för människans fria vilja. Sturmark avfärdar detta g...
	Rimlig och orimlig tro
	Sturmark hävdar att man vad det gäller tro kan skilja mellan rimlig tro och orimlig tro. Den senare kännetecknas av att den strider mot det nuvarande kunskapsläget. Han menar att när en uppfattning motsägs av majoriteten av experter inom området, om d...
	Sett till Kuhns ovan nämnda teori om paradigm så placerar alltså Sturmark definitionen kring vad som är en rimlig tro i ett sammanhang som överensstämmer med rådande paradigm, men räknar inte med de anomalier som uppstår i alla paradigm och som över ...
	Svenska Kyrkans bild av Gud som allsmäktig
	I Befrielsen - Stora boken om kristen tro så framträder flera bilder av Gud som Skapare, Befriare och Livgivare. Boken försöker fånga in många aspekter av den Gud som Svenska Kyrkan tror på.   De ser inte en enskild bild av Gud, utan en sammansatt såd...
	Grundläggande för Svenska Kyrkans kristna tro är att Gud är skaparen av universum och att detta universum har uppstått ur intet. Allt kommer från gud, men Gud är inte identisk med sitt verk, utan verket (det skapade) är släkt med Gud och liknar honom...
	I sitt förhållande till vetenskapen så menar Svenska Kyrkan att de anammar och omsluter den moderna vetenskapen, men detta sker med tanken att varje vetenskaplig beskrivning är provisorisk. Synsätten omprövas och ”perspektivet på verkligheten är allt...
	Bland de många bilderna av Gud som framträder i Svenska Kyrkans tro, så är bilden av Gud som allsmäktig en av dem. Kyrkan menar att den inte kan ge någon entydig, klar bild av det gudomliga eftersom ingen har sett Gud och vi bara kan ana honom. Därfö...
	Gud tillskrivs ändå epitet som evig, helig, allsmäktig, allvis och god.   När det kommer till epitetet allsmäktig så menar kyrkan att vi lätt hamnar i ett semantiskt problem. Förutom att teodicéproblemet blir tämligen svårlöst så är det begreppet ass...
	Vidare menar Svenska Kyrkan att sättet som ordet allhärskare   används i Nya Testamentet (nästan uteslutande i Uppenbarelseboken) så visar det på att Guds förmodade allsmäktighet istället handlar om tiden efter det att Jesus återvänt, Djävulen är stö...
	Till detta gäller det att ha tillit, menar Svenska Kyrkan, det som Sturmark beskriver som fiduciell tro, en förtröstan till att även om vi inte kan greppa Gud som entitet, så kan vi förlita oss på att han är med oss och att hans makt är något i varda...
	Man anar att något är sant, utan att kunna bevisa det i någon strikt vetenskaplig mening. Istället ser man ett mönster för tolkningen av den kognitiva tron, till vetenskapen och till alla livets skeenden.
	Det finns ytterligare nyanser i synen på Gud som allsmäktig där han kan ses mer i egenskapen som allsmäktig på den här sidan Jesus återkomst, men där denna allsmäktighet ändå har sina begränsningar. Gud kan t.ex. vara begränsad av logikens lagar. Han ...
	Ann Heberlein, teolog och troende, ger i sin bok Gud, om vi ska talas vid du och jag måste jag vara ärlig en ytterligare dimension till den allmänna bilden av Gud som allsmäktig. Hon kallar Gud för ”Gud. Moder. Vanmäktig.”   som en alludering på Gud, ...
	Vi får genom detta en bild av Gud som allsmäktig som är nyanserad och problematiserad, men som genom dess grund i Svenska Kyrkan kan antas omfattas av många människor. De aspekter som Anderberg och Heberlein adderar stämmer väl överens med Svenska Kyr...
	Vi finner alltså bilden av en Gud som inte i sig eller genom sin skapelse strider mot den naturvetenskapliga världsåskådningen utan på ett sätt själva genomgår en liknande evolution som själva universum. Guds allsmäktighet är en allsmäktighet i vardan...
	Vi finner att Guds allsmäktighet kan ses ur ett långt, ackumulerande tidsperspektiv där makten är delad med människan och grundar sig i rättmätighet och kärlek, snarare än i en despotisk makt som riktas.
	Resultat
	Sturmarks epistemologi
	Christer Sturmark har en önskan att världen endast ska vara befolkad av vad han kallar förnuftiga och upplysta människor. Detta, som han själv anser, moderna upplysningsprojekt ska vara en sekulär värld, baserad på vetenskaplig kunskap som är derivera...
	Sturmark ser fantasi som något otvetydigt kreativt och stimulerande, men inte som något som i sig skänker människan någon kunskap. Istället har han Den intellektuella moralens maxim som grundbult i sin epistemologi. Till detta lägger han sedan Ockham...
	Åsikten att kunskap inte bara måste vara rationell och klok, utan också att denna rationalitet måste vara uteslutande baserad på empiri, gör att Sturmark tenderar att omfatta en strikt empirisk evidentialism utöver en presumptvistisk, materialistisk ...
	Sturmark är tydlig med att alla människor har en förutfattad uppfattning om hur världen är beskaffad. Vi utgår från axiom och deskriptiva och normativa förutsättningar, där den senare är axiomet för vad som faktiskt räknas som kunskap. Sturmark verkar...
	Ett problem som vi finner med ett scientistiskt synsätt är att en utsaga som säger att endast empirisk bevisning är giltig kan i sig inte bevisas genom empiri, varpå utsagan är obevisad.
	Sturmarks tankar om att vi kan ha kunskap om; vi tror det, om det är sant och om vi har goda skäl att tro det kan ses som en diffus uppställning då t.ex. religiösa människor tror, kan ha goda skäl att tro och deras religiösa uppfattning kan vara sann....
	Vi har också problem med att fånga existentiella upplevelser med empiri då vi egentligen bara fångar de semantiska uttrycken för dem, men inte upplevelsen i sig.
	Sturmark tror på att sanning existerar i sig som ett icke-relativt begrepp, vilket ställer enorma krav på människans förmåga att inhämta och förstå sin omvärld. Att människan skulle vara kapabel till att greppa denna absoluta, objektivt existerande ku...
	Sammanfattningsvis så kan vi se att Sturmarks epistemologi, med grund i den hypotetiskt-deduktiva metoden som enda kunskapskälla, går att se som kunskapsteoretisk scientism. Eftersom han dessutom anser att vetenskapen även kan komma att omfatta morali...
	Sturmarks epistemologi och Grenholms kriterier för kunskap
	Sturmarks resonemang och epistemologi verkar stämma väl överens med Grenholms två första kriterier på kunskap. Ser vi till korrespondensteorin så ter sig sakerna som Sturmark påstår stämma överens med verkligheten. Vår samlade kunskap som vi har idag ...
	Sturmarks argument är rationella och passar väl in i hans epistemologi. Han kommer inte med några uttalanden som går stick i stäv med sin epistemologi, som att det är sannolikt att Gud finns, trots att vi inte ännu funnit bevis för det genom den natu...
	När det kommer till det tredje av Grenholms kriterier där vi ser om argument är förnuftiga genom att se hur de stämmer överens med argument som vi i övrigt godtar, så blir det en aningens mer problematiskt. Visserligen har han en god grund i empiri o...
	Jag har i min uppsats visat på att kunskapsbegreppet är komplicerat och mångfacetterat samt att många saker som vi ser som kunskap i vår vardag inte kan omfattas av endast empiriska erfarenheter. Som ett tydligt exempel har jag tagit de existentiella...
	Sturmarks kunskapssyn är inte felaktig i sig, då han faktiskt uppfyller Grenholms kriterier för giltig kunskap och vi kan godkänna argument som är empiriskt underbyggda.
	Problemet uppstår när Sturmark går vidare och säger att endast den naturvetenskapliga metoden ger kunskap och att endast hans expansionistiska scientism är rimlig och förnuftig. Sturmark lyckas inte heller fånga in en tydlig bild av vad det innebär at...
	Sturmarks tilltro till den naturvetenskapliga metoden är alltså giltig enligt Grenholms kriterier, men hans epistemologi visar sig inte vara det. Hans epistemologi faller framförallt på Grenholms tredje kriterium.
	Hur relaterar Sturmarks epistemologi till en bild av Gud som allsmäktig?
	Sturmark markerar en oerhört stark gräns till det han betecknar som kunskap och stänger således ute allt som inte kan förstås genom empiri och den naturvetenskapliga, hypotetiskt-deduktiva metoden, vilket gör att Sturmarks epistemologi är oförenlig me...
	Vetenskaplig kunskap förutsätter att vi redan har annan kunskap som vi tar med oss in när vi väl utför empiriska experiment. Ett sådant exempel, minneskunskap (med vilken vi t.ex. hittar till det laboratorium i vilket vi utför vetenskapliga experiment...
	Sturmarks relation till sådant som inte omfattas av den naturvetenskapliga metoden blir snabbt problematisk. Då denna metod uppkom för runt fyrahundra år sen och först framåt våra dagar utvecklats till en dominerande metod för kunskap – innebär det då...
	Den bild av Guds allsmäktighet som tecknats i denna uppsats och som baserar sig på Svenska Kyrkans bild, motsäger inte Sturmarks syn på den naturvetenskapliga metoden som giltigt verktyg för att nå kunskap, snarare omfamnas den. Man ser det som en myc...
	Sturmarks scientism avvisar själva existensen av Gud, men bilden av Guds allsmäktighet som tecknats i denna uppsats avvisar inte vetenskapen, däremot avvisar den Sturmarks expansionistiska scientism. Bilderna relaterar till varandra på ett sätt som g...
	Både Sturmark och Svenska Kyrkans bild av Gud som allsmäktig grundar sig på axiom. Sturmarks axiom är att världen är materialistisk/naturalistisk och att det inte finns utrymme för någon Gud i det naturvetenskapliga paradigmet. Kyrkans axiom är att Gu...
	Det kan finnas goda skäl för både Sturmarks och kyrkans uppfattningar. Skälen är dock inte tvingande. Det finns inte tillräckliga skäl för en rationell människa att tro att Gud finns och det finns inte tillräckliga skäl för en rationell människa att a...
	Vi kommer då fram till att bilden av Gud som allsmäktig och Sturmarks epistemologi i slutändan handlar om hur vi tolkar vår tillvaro. Dessa tolkningar kan vara mer eller mindre rimliga, men båda baserar sig på olika erfarenheter av tillvaron. Det ter ...
	Det förefaller som att Sturmark inte riktigt vet att han tror.
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