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Abstract  
We live in a so-called late-modern age where religion and various world-views are something 

one must relate to in society, no matter what one thinks of that and wherever one lives in the 

world. This statement applies not least if we are to be able to live in consensus with each 

other and if we want a world with fewer conflicts, which I, without any evidence, claim that 

the majority of the world´s population wants.  

   The fact that people with different truth claims, religions an world-views live side by side as 

today, is not a new phomenon globally and historically, but the Christian conformity that was 

formerly the practice in the West has today been replaced by a multitude of world-views 

through increased immigration and through increased secularization. 

    The purpose of this thesis is to investigate and describe the mission of religious philosophy 

in a late-modern, multi-religious, pluralistic world. And in the first place to find out what the 

three religious philosophers Kevin Schilbrack from USA, Mikael Stenmark from Sweden and 

Nick Trakakis from Australia say about this. By comparing their perceptions with each other, 

I want to point out similarities and differences and see why I mean that the discipline should 

be developed for one or the other direction.  

    I advocate that religion of philosophy continues to work with the methods by which one 

seeks to understand, describe and explain different religions ans world-views, as well as 

critically review, assess or evaluate them. This is because the philosophy of religion is to be 

taken seriously in order for philosophy of religion to take society seriously. Religion of 

philosophy should also study lived religion as a complement to the textculture.  

    Moving the starting point to the religion you are studying can also be of benefit to the study 

of religious philosophy in order to get a more accurate picture of foreign religions. The 

advantage of what I advocate here is that in the future we can get a philosophy of religion that 

is not normative, defined that it has the starting point in theism, that the confessional is the 

norm, or relativistic. 
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1. Inledning  
Vi lever i en så kallad senmodern tid där religion och olika livsåskådningar är något man 

måste förhålla sig till, oavsett vad man tycker om den saken och var man än lever i världen. 

Omvärlden kommer i dag närmare inpå människan och ”vi” kommer närmare ”de andra” 

genom bland annat ökad migration, globalisering och digitalisering. Att människor med olika 

sanningsanspråk, religioner och livsåskådningar lever sida vid sida är historiskt inget nytt 

fenomen.  

    Före den så kallade moderna tiden i väst, ansågs dock inte mångfalden av religioner som ett 

problem. Olika religioner konkurrerade inte, på grund av att de olika gudarna inte ansågs var 

rivaler till varandra, menar Linda Trinkaus Zagzebski, som bland annat forskar i religiös 

mångfald och relationen mellan religion och filosofi. Hon menar att i frågan om vad som var 

sant eller rätt så var det inte ett problem då man resonerade utifrån att vi har rätt och de andra 

har fel (enkelt uttryckt).1  

    Brent Nongbri som är religionshistoriker skriver att individuella religioner har varierat 

genom tiderna och geografiskt och att det finns ett gemensamt element som vi kallar religion 

som går att hitta i alla kulturer över alla tider. 2 Det vill säga att religion som företeelse har 

existerat så länge som det funnits människor på jorden. Dock är ordet religion ett ord som 

tidigast förekommer i den europeiskt kristna traditionens texter och forskare har kunnat se att 

gamla språk inte har något ord för religion, menar Nongbri.3 

    Ordet religion kommer från latinets reli’gio som i Nationalencyklopedin översätts som 

”vördnad för det heliga, gudsdyrkan, ett ord av omdiskuterat ursprung” och vidare ”en 

kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generellt accepterad, heltäckande 

definition”.4  

    Genom att använda ordet religion, kunde man dela upp religion, politik i olika delar och 

begreppet religion spreds till ”den nya världen” genom mission, sjöfart, kolonialism och 

handel från väst. Nongbri hävdar att en av anledningarna till denna uppdelning kommer från 

reformationen och Martin Luther. Avståndstagandet från den katolska kyrkan och den 

politiska scenen i Europa under 1500 och 1600-talet skapade plats för nya möjliga vägar att 

                                                
1 Linda Trinkaus Zagzebski, Philosophy of religion an historical introduction. (USA: Blackwell, 
2007), 190-191. 
2 Brent Nongbri, Before Religion – A history of a modern concept. (New Haven: Yale University 
Press, 2013), 1. 
3 Nongbri (2013), 1. 
4 https://www.ne.se/sök/?t=uppslagsverk&s=lång&q=religion (hämtad 2019-04-03). 
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börja dela in tänkare och troende i olika grupper.5 Idén om att religion är en egen del (sfär) 

separerad från ekonomi, politik och vetenskap är en relativt ny utveckling genom europeisk 

historia som projicerats ut och gjort att religion, som begrepp, nu uppfattas naturligt och 

nödvändigt för vår del av världen.6 

       Den senmoderna värld vi lever i idag ser betydligt annorlunda ut än den har gjort 

historiskt. Väst har inte samma självklara överlägsna ställning som då man bedrev mission, 

sjöfart och kolonialism över andra delar av världen. Genom att fattigdomen i världen minskar 

(andelen människor som lever i extrem fattigdom har under de senaste 20 åren halverats), och 

genom att utbildningsmöjligheterna ökar och ett större antal flickor går i skolan så minskar 

också maktövertaget från de rika länderna i väst.7   

    Människor får generellt bättre livsvillkor och bättre levnadsstandard. Trots detta hotar krig, 

fattigdom och naturkatastrofer vilket leder till att människor flyr och flyttar till andra delar av 

världen som inte är lika utsatta och har bättre levnadsstandard. Detta medför att människor 

från olika traditioner, med olika religioner och livsåskådningar, lever tillsammans under nya 

förutsättningar. Detta medför också att den kristna konformiteten som tidigare var praxis i 

väst, har i dag ersatts av en mångfald av livsåskådningar genom ökad invandring samt genom 

ökad sekularisering.  

    Religionsfilosofen Mikael Stenmark skriver att vi har rört oss från en tid då tron för oss var 

den föregivna utgångspunkten, då det i princip var omöjligt att betvivla att Gud fanns. För 

dagens religionsfilosofi gäller dessa förändrade villkor, att vi lever i ett samhälle där gudstron 

ses som en möjlighet bland många andra livsåskådningar.8  

    När jag i min uppsats använder ordet och begreppet livsåskådning så hänvisar jag till 

Stenmarks definition som är: 

 

                […] en världsbild eller livsåskådning utgörs av de attityder, föreställningar 

                och värderingar vi har – medvetet eller omedvetet – vilka är av stor betydelse 

                (a) för vår grundläggande förståelse av oss själva och av tillvaron i stort  

                (vår livstolkning) och (b) för hur vi handlar och lever våra liv (vår livs- 

                inriktning och (c) för vad vi kan säga, veta och rationellt tro om dessa  

                ting (vår språk- och kunskapssyn). 

                                                
5 Nongbri, (2013), 85.  
6 Nongbri, (2013), 7. 
7 Hans Rosling, Hans, Anna Rosling Rönnlund, Ola Rosling, Factfullness, tio knep som hjälper dig att 
förstå världen. (Stockholm: Natur & Kultur, 2018), 16, 25. 
8 Mikael Stenmark, Tankar om Gud, kristen tro och livets mening – en samling religionsfilosofiska 
essäer. (Skellefteå: Artos & Norma Bokförlag, 2106), 180.  
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Om livsåskådningsbegreppet förstås utifrån denna definition innebär det att begreppet är 

vidare än religionsbegreppet.9 

    För att vi ska kunna leva i samförstånd med varandra i en värld med färre konflikter vilket 

jag, utan att ha några belägg för, hävdar att majoriteten av jordens befolkning vill, måste vi 

kunna förhålla oss till olika religioner, livsåskådningar och traditioner. Att människor med 

olika sanningsanspråk, religioner och livsåskådningar lever sida vid sida är som jag tidigare 

nämnt, inget nytt fenomen. Och jag gissar att människor idag förmodligen filosoferar över 

liknande frågor som människor gjorde under till exempel medeltiden. Men förutsättningarna 

för oss människor ser annorlunda ut nu jämfört med då.  

    I vår senmoderna tid, där både människor och omgivning förändras snabbt så uppstår det 

nya problem när världen kommer närmare genom migration, globalisering och digitalisering. 

Det uppstår problem om vi inte förstår varandra, inte kan föra argumenterande diskussioner, 

inte är villiga att föra en konstruktiv dialog och så vidare.  

    Det jag problematiserar i denna uppsats är religionsfilosofins roll och huruvida den bör 

förändras och utvecklas för att bidra till en ökad förståelse av skilda religioner och 

livsåskådningar den värld vi lever i idag, utifrån ovan givna beskrivning. Och det jag vill 

försöka ta reda på, redogöra för och jämföra i denna uppsats är hur religionsfilosoferna Kevin 

Schilbrack, Mikael Stenmark och Nick Trakakis ser på dagens religionsfilosofi, deras kritik 

mot den samt hur de anser att en framtida religionsfilosofi bör bedrivas.  

    I boken Tankar om Gud, kristen tro och livets mening ställer Stenmark just frågan hur vi 

ska se på religionsfilosofins framtid och uppgift i ett senmodernt, pluralistisk och 

västerländskt samhälle.10 När jag använder mig av begreppet pluralistisk hänvisar jag till 

religionssociologen Peter Bergers definition utifrån vilken jag tolkar pluralism som; den 

situation inom vilken olika religiösa och etniska grupper samexisterar under relativt fredliga 

former och socialt interagerar med varandra.11  

    Livet i ett pluralistiskt samhälle är inte på något sätt enkelt och kräver mer än bara 

laglydnad, vi behöver till exempelvis kunskap, strategier och vägledning för att leva 

tillsammans i en mångreligiös och pluralistisk värld. Vi behöver kunskap för att kunna leva i 

harmoni och vi behöver acceptera att människor med olika sanningsanspråk lever sida vid 

sida.  

                                                
9 Stenmark (2016), 11-12. 
10 Stenmark (2016), 179. 
11 Mikael Stenmark, ”Att filosofiskt studera religioner och livsåskådningar” i Mikael Stenmark 
m.fl.,red., Filosofiska metoder i praktiken (Uppsala Acta Universitatis Upsaliensis, 2018), 29.  
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    Så här beskriver Joel Halldorf, teolog och kyrkohistoriker, begreppet harmoni i boken Gud 

återkomsten: ”Harmoni behöver inte betyda att man blir överens, eller att systemen inte 

kolliderar. Vad som krävs är istället att man i praktiken kan navigera skillnaderna”.12  

    På Lunds universitets hemsida står det som svar på frågan varför man ska läsa 

religionsfilosofi, att man kan göra det som präst, journalist, politiker, akademiker, lärare men 

att man också som människa i största allmänhet har nytta av religionsfilosofi för att bättre 

kunna förstå den komplexa verklighet vi alla lever i. 13  Hur ser då uppgiften ut som 

religionsfilosofin har i denna komplexa verklighet?  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Uppsatsens syfte är att undersöka religionsfilosofins uppgift i en senmodern, mångreligiös 

och pluralistisk värld, och i första hand ta reda på vad det tre religionsfilosoferna Kevin 

Schilbrack, Mikael Stenmark och Nick Trakakis säger om detta. Genom att jämföra deras 

uppfattningar med varandra, vill jag peka på likheter och skillnader och se varför jag menar 

att disciplinen bör utvecklas åt de ena eller det andra hållet. Den övergripande 

frågeställningen är: 

 

Bör religionsfilosofin som disciplin utvecklas eller förändras (och i sådant fall hur och 

varför), för att den ska vara med och bidra till en ökad förståelse av skilda livsåskådningar i 

en pluralistisk värld? 

 

För att svara på den övergripande frågeställningen kommer följande tre delfrågor att 

diskuteras: 

 

1. På vilket sätt beskriver Schilbrack, Stenmark och Trakakis dagens religionsfilosofi? 

2. Vilken utformning av framtida religionsfilosofi förordas av Schilbrack, Stenmark och 

Trakakis och varför? 

3. Är deras kritik och förslag berättigade och rimliga att realisera? 

 

 

 
                                                
12 Joel Halldorf, Gud – återkomsten. (Stockholm: Libris, 2018), 163.	
13 https://www.ctr.lu.se/institutionen/att-lasa-hos-oss/religionsfilosofi-amnesintroduktion/ (hämtad 
2019-05-02). 
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1.2  Metod 

I denna uppsats kommer jag främst att jämföra religionsfilosoferna Schilbrack, Stenmark samt 

Trakakis med varandra och metoden som jag har valt är innehållslig argumentativ idéanalys.  

    Enligt Carl-Henric Grenholm kan syftet med en innehållslig idéananlys vara av tre slag. 

Det första är att beskriva och klargöra innehållet i en text och det andra är att klargöra textens 

logiska struktur. Vidare är den innehållsliga idéanalysens tredje syfte är att ta ställning till om 

det som sägs i texten är godtagbart och att pröva rimligheten i budskapets innehåll.14 Jag 

menar således innehållslig idénanalys som den mest framkomliga metoden för att se samband 

och skillnader mellan hur de tre religionsfilosofer jag jämför, framställer sina teorier om 

dagens och framtidens religionsfilosofi. Samt för att undersöka argumentens hållbarhet, pröva 

rimligheten i de texter jag diskuterar. 

    I Grenholms beskrivning av begreppet innehållslig idéanalys finns inte ordet argumentativ 

med. Jag menar dock inte att han säger att vi inte ska argumentera, men själva ordet finns inte 

med i hans beskrivning. Dock är det ett ord som jag vill lägga till, då jag anser att jag tycker 

att det tydligare visar att metoden går ut på att inte bara tolka de tre religionsfilosoferna utan 

också att försöka ge skäl till varför de tycker som de gör. 

    Det jag också kommer att göra i uppsatsen, när jag diskuterar religionsfilosofernas olika 

uppfattningar om framtida religionsfilosofi, är att diskutera om deras uppfattningar får några 

konsekvenser som de inte själva nämner. Att diskutera konsekvenserna ser jag som en 

naturlig följd av tidigare innehållsliga argumentativa idéanalys. Stenmarks skriver att man 

efter argumentationsanalys bör ställa sig frågan om den uppfattning som diskuteras medför 

några positiva eller negativa konsekvenser som inte nämns i resonemanget. Vidare ska en 

filosof hitta dessa konsekvenser av relevans för bedömning av argumentets giltighet.15  Jag 

tycker att denna definition stämmer bra överens med det jag gör. Dock kommer jag inte att 

använda konsekvensprövning på det sätt som Stenmark beskriver, där konsekvensprövning 

beskrivs som ett steg av flera i en större metod bestående av konkreta steg där 

konsekvensprövning är ett av dessa steg.16  

 

 

 

                                                
14 Carl-Henric Grenholm, Att förstå religion. (Lund: Studentlitteratur, 2006), 213-214. 
15 Mikael Stenmark, ”Naturvetenskap och religion”, Malin Löfstedt m.fl. red., Religionsdidaktik – 
mångfald, livsfrågor och etik i skolan. (Lund: Studentlitteratur, 2011), 92.  
16 Stenmark (2011), 88-93. 
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1.3  Forskningsöversikt 

I april 2013 hölls det ett religionsfilosofiskt symposium på McGill University i Montreal i 

Canada som hade titeln Has Philosophy of Religion a Future? När man läser inbjudan till 

symposiet framgår det att syftet var att rikta sig mot religionsfilosofins nya framväxande ytor 

som breder ut sig bland de bredare kulturella frågorna om teoretiserande religion idag. Man 

hävdade att ämnet var angeläget på grund av att religionsfilosofins innehåll ändrades så 

snabbt, vilket gjorde att många frågade sig vad som skulle bestå av religionsfilosofin. Bland 

de inbjudna talarna på symposiet fanns namn som John D. Caputo och Nick Trakakis, varav 

den sistnämnde är en av de tre religionsfilosofer vars syn på religionsfilosofi jag primärt 

undersöker i min uppsats.17 

    På websidan Philosophy of Religion big question philosphy for scholars and students kan 

man ta temperaturen på vad som diskuteras inom religionsfilosofin idag. Där finns en blogg 

där några av de frågor som diskuteras är frågor som Vad är religionsfilosofi och Vad har 

religionsfilosofin att erbjuda till de moderna universiteten? 18  Funderingarna tycks vara 

många, och vad jag har kunnat se så finns det religionsfilosofer som skriver om och 

problematiserar religionsfilosofins uppgift i framtiden. Förutom de tre religionsfilosofer jag 

har valt att jämföra i denna uppsats, som skriver om detta kan jag som exempel nämna Paul 

Draper, J. L. Schellenberg och John Caputo.  

    När jag undersöker forskningsläget närmare kan jag dock inte finna att någon tidigare gjort 

den typ av jämförande studie och metastudie som jag gör i denna uppsats. Intresset och 

nyfikenheten kring frågan väcktes när jag läste Stenmarks bok Tankar om Gud, kristen tro 

och livets mening. En samling religionsfilosofiska essäer. Stenmark frågar sig: ”Hur ska vi se 

på religionsfilosofins uppgift och framtid i ett senmodernt, pluralistiskt och västerländskt 

samhälle?”19  

    Stenmarks frågeställningen resulterade i att jag ville ta frågan vidare och göra detta genom 

att jämföra religionsfilosoferna Stenmark som är verksam i Sverige, Schilbrack som är 

verksam i USA och Trakakis som är verksam i Australien, med varandra.  

 

 

 

                                                
17 http://philosophyofreligion.org/?ai1ec_event=has-philosophy-of-religion-a-future-a-symposium-at-
mcgill-university (hämtad 2019-05-21). 
18 http://philosophyofreligion.org (hämtad 2019-05-21). 
19 Stenmark (2106), 179. 
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1.4  Disposition och material 

I uppsatsens del 2 kommer jag under 2.1 att ge exempel på hur dagens religionsfilosofi 

presenteras och definieras. Del 2.2-2.4 inleds med presentationer av religionsfilosoferna 

Schilbrack, Stenmark och Trakakis. Vidare försöker jag metodiskt redogöra för hur var och en 

beskriver dagens religionsfilosofi.  

    I del 3, 3.1-3.3 lyfter jag den kritik som jag tolkar att de har mot den religionsfilosofi som 

bedrivs idag, var och en för sig.  

    Vidare i del 4, 4.1-4.3 kommer jag att titta på vilka förhållningssätt till en framtida 

religionsfilosofi som förordas av Schilbrack, Stenmark och Trakakis och varför. Också här 

har jag valt att dela upp dem var och en för sig.  

    Del 5 är uppsatsens diskussionsavsnitt där jag kommer att analysera diskutera och 

problematisera om jag anser att Schilbracks, Stenmarks och Trakakis kritik och förslag är 

berättigade och rimliga att realisera, och varför.  

    I min uppsats använder jag mig huvudsakligen främst av material som är skrivet av de 

religionsfilosofer som jag primärt jämför med varandra. Kevin Schilbracks Philosophy and 

the Study of Religions A Manisfesto, Mikael Stenmarks Tankar om Gud, kristen tro och livets 

mening – en samling religionsfilosofiska essäer och kapitel ett Att filosofiskt studera 

religioner och livsåskådningar, i boken Filosofiska metoder i praktiken, skrivet av Stenmark, 

som en av redaktörerna samt Nick Trakakis The End of Philosophy of Religion.  

    Kompletterande forskare, författare och material som jag använder mig av och refererar till, 

när jag väldigt kortfattat ger historiska exempel för att sätta in dagsläget i ett vidare 

perspektiv, är Brent Nongbri, Before Religion – A history of a modern concept och Linda 

Trinkaus Zagzebski, Philosophy of religion an historical introduction. När jag ger en 

beskrivning av vad harmoni kan betyda använder jag mig av Joel Halldorf, Gud – 

återkomsten. För att förklara hur jag ser på hur jag behandlar konsekvenser i min diskussion 

tittar jag på Stenmarks definition i kapitlet Naturvetenskap och religion som han har skrivit i 

boken Religionsdidaktik – mångfald, livsfrågor och etik i skolan, Malin Löfsted (red).  

För att referera till fakta beträffande omvärldsanalys tar jag hjälp av Rosling & Rönnlunds 

Factfullness, tio knep som hjälper dig att förstå världen. Victora S Harisson, Eastern 

Philosophy, använder jag för att belysa den globala tanken och förståelsen av religionsfilosofi.  

    I min uppsats använder jag mig även av digitala sidor som jag hänvisar till i form av, 

digitala länkar. Det är primärt länkar till de universitet där de tre religionsfilosoferna som jag 

jämför arbetar vid. Materialet jag har hämtat därifrån har främst varit ett redovisande material 

som beskriver religionsfilosoferna Schilbrack, Appalachian State University samt Trakakis, 
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Australian Catholic University. Jag beskriver även dagens religionsfilosofi där jag hämtat 

material från Lunds universitet, Uppsala universitet, University of Notre Dame, Stanford 

Encyclopedia of Philosophy, Salongen nettidsskrift for filosofi och idéhistorie samt 

Philosophy of Religion – big question philosophy for scholars and students. I Filosofiska 

metoder i praktiken tittar jag också på vad redaktörerna säger om hur man idag bedriver 

religionsfilosofi. 

 

 

2. Dagens religionsfilosofi 

2.1 Exempel på hur dagens religionsfilosofi presenteras och definieras 

I Stanford Encyclopedia of Philosophy har Charles Taliaferro definierat religionsfilosofi som 

det filosofiska undersökandet av teman och begrepp som är involverade i religiösa traditioner. 

Den bredare filosofiska uppgiften består av att reflektera över frågor som har religiös 

betydelse inklusive religionens egen natur, alternativa gudsidéer, den ultimata verkligheten 

och den religiösa betydelsen av generella och allmänna kännetecken i kosmos som naturlagar, 

medvetandets uppkomst. Här nämns också reflektioner över historiska händelser som till 

exempel förintelsen under andra världskriget. Inom religionsfilosofin ingår även 

undersökningar och bedömningar av livsåskådningar som sekulär naturalism som ett 

alternativ till religiösa världsåskådningar. Religionsfilosofin omfattar alla filosofins 

huvudområden: metafysik, epistemologi, värdeteori i vilken moralteori och tillämpad etik 

ingår, språkfilosofi, naturvetenskap, historia, politik, konst och så vidare.20  

    Denna definition av religionsfilosofi, att den omfattar alla ovan nämnda områden uppfattar 

jag som en vid definition som visar på en öppenhet mot många olika forskningsområden.  

    På teologiska institutionens hemsida vid Uppsala universitet går det att läsa att 

religionsfilosofin syftar till kritisk och konstruktiv granskning av människors föreställningar 

om och förhållningssätt till tillvarons grundläggande frågor och utifrån exempel som 

funderingar över livet, Gud, kärlek och vad som kommer att hända när vi dör. Man betonar 

också att det akademiska studiet och forskningen inte är begränsad till religioner över huvud 

taget, eftersom att också sekulära svar på människors livsfrågor studeras.21 

                                                
20 Charles Taliaferro, ”Philosophy of Religion”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, (Spring 
2019), Edward N. Zalta (ed.), URL=  https://plato.stanford.edu/entries/philosophy-religion (hämtad 
2019-05-01).  
21 https://www.teol.uu.se/forskning/religionsfilosofi (hämtad 2019-04-26). 
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    I boken Filosofiska metoder i praktiken som skrivits av religionsfilosofer vid Uppsala 

universitet, lyfter redaktörerna två saker som har varit viktiga för dem. För det första nämner 

de att härmandet av andra filosofer varit kännetecknande för deras utbildning. För det andra 

så nämner de också hur de har studerat systematiska teologer och deras sätt att bedriva sin 

forskning. Dessa två tillvägagångssätt i kombination med varandra har resulterat i hur man 

idag bedriver religionsfilosofi. Författarna har en stark tro att detta sätt att lära och lära ut 

filosofi aldrig helt kan ersättas av böcker och betonar att i filosofisk verksamhet fungerar 

denna sorts tradering av implicit filosofisk metod väldigt bra. Dock finns det två externa 

problem kopplat till detta, menar författarna.  

     Det första är det finns generella krav på studenter att explicit kunna redogöra för och 

diskutera metoden de använder sig av i sitt uppsatsskrivande. Det andra kravet gäller för alla 

forskare som ansöker om medel från Vetenskapsrådet och andra liknande 

forskningsfinansiärer att de, utifrån syftet med forskningsprojektet, måste ange vilka metoder 

de använder och varför dessa väljs istället för andra.22  

    Vetenskapsrådet är en myndighet under Utbildningsdepartementet som ger stöd till 

forskning av högsta kvalitet, inom alla vetenskapsområden, med nästan 7 miljarder svenska 

kronor per år.23 Redaktörerna menar att syftet med boken Filosofiska metoder i praktiken är 

att stödja studenter och forskare, den sistnämnda gruppen med tanke på den hårda konkurrens 

från andra forskare från andra discipliner som tränats i att beskriva sina metoder och deras 

relevans.24  

    De statliga, icke-konfessionella universiteten som är beroende av statliga medel måste 

också rätta sig efter de statens krav som ställs på de för att de ska få dessa medel, vilket de 

privata (och oftast konfessionella) inte behöver i samma utsträckning då de till varierande stor 

del, finansieras av privata medel.  

    På University of Notre Dames hemsida, som presenterar sig som USAs ledande katolska 

universitet, skriver man att man att deras primära mission är att främja alster inom ämnet 

religionsfilosofi och filosofisk teologi samt att uppmuntra utvecklingen och forskningen av 

specifikt kristen och teistisk filosofi. Man beskriver hur man också strävar efter att främja 

dialog mellan filosofins och teologins discipliner om ämnen av ömsesidigt intresse och att 

                                                
22 Stenmark (2018), 7. 
23 https://www.vr.se/sidfot/om-vetenskapsradet/det-har-ar-vetenskapsradet.html (hämtad 2019-05-21). 
24 Stenmark (2018), 7.	



13 

sprida resultaten av vetenskaplig forskning kring dessa frågor både inom akademin och till en 

bredare, icke-akademisk publik.25 

    Ovan redogörelse visar på skillnaden mellan University of Notre Dame, som är ett 

konfessionellt universitet, i jämförelse med Uppsala som är ett icke-konfessionellt universitet. 

Jag anser att det kan vara av intresse att visa skillnaden, då ett konfessionellt universitet som 

primärt ägnar sig specifikt åt kristen och teistisk filosofi.  

 

 

2.2 Dagens religionsfilosofi enligt Kevin Schilbrack 

Professor Kevin Schilbrack som undervisar och forskar i religionsfilosofi på Appalachian 

State University, ett icke-konfessionellt universitet, i Boone i North Carolina anser att den 

traditionella uppfattningen har varit att religionsfilosofin bygger på en uppsättning 

sammanlänkande frågor rörande bevis, logik, rättfärdighet eller motivering för tro eller brist 

på tro på Guds existens.26  

    Det utgångsläge som Schilbrack har är det han kallar den traditionella religionsfilosofin. 

Den traditionella religionsfilosofin menar han är en disciplin som primärt har sitt fokus i att 

värdera rationaliteten av teism. Utifrån teismens rationalitet har traditionell religionsfilosofi 

definierat sin uppgift och detta som man i dag hittar i religionsfilosofiska tidskrifter, 

läroböcker och kurser.27  

    Att utgå från sin egen religiösa eller icke-religiösa tradition påverkar således utgångsläget 

när att en religionsfilosof studerar främmande religioner. Det är förmodligen lättare i teorin än 

i praktiken att kliva ur sin egen tradition och in i en annan och just det skulle kunna vara en 

del av problematiken med det utgångsläge Schilbrack beskriver. Det vill säga att den 

traditionella religionsfilosofin har bedrivits där teismen har varit utgångsläge och 

dominerande i samhället man befunnit sig i. Hur gör man för att förflytta utgångsläget? 

Vilken strategi ska man ha och vilket utgångsläge ska man ta?  

    Vidare menar Schilbrack att den traditionella religionsfilosofin 1) är snäv, i bemärkelsen att 

den enbart intresserar sig för ett fåtal religioner i världen. Den intresserar sig inte för religiöst 

lärande utanför den klassiska uppfattningen av Gud. Gudsuppfattningen är ibland också så 

snäv att den exkluderar den teistiska synen för många som tror på Gud. 2) Den är intellektuell 

                                                
25 https://philreligion.nd.edu/about/ (hämtad 2019-05-01). 
26 Kevin Schilbrack, Philosophy and the Study of Religions A Manifesto. (West Sussex: Wiley 
Blackwell, 2014), xi. 
27 Schilbrack (2014), 3. 
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på så sätt att den bara upptar de dimensionerna av de doktriner hos de religioner som den 

studerar. Det är ovanligt att man finner religionsfilosofer som behandlar det etiska, politiska 

eller praktiska ritualer i vilka stora delar av religiösa människor praktiserar och fullbordar sin 

fromhet. 3) Den är trångsynt på så sätt att traditionella religionsfilosofer sällan interagerar 

med andra discipliner som studerar religion, vilket innebär att den också bidrar i väldigt liten 

bemärkelse till andra discipliner. 28  Detta sista förhållningssätt kan visa på att 

religionsfilosofin kan upplevas som isolerad, men också att man anser sig oberoende av andra 

discipliner, som jag tolkar det. 

    Schilbracks undervisning och vetenskap utgår också från intresset för det multidisciplinära 

och han motiveras av uppfattningen av att världen, med tanke på massiv migration och 

utveckling, krymper snabbare än någonsin tidigare. Även frågor som hur religionsfilosofins 

minimala intresse för religiös mångfald och hur den kan förvränga tolkningar när den försöker 

förstå andra, menar Schilbrack är aktuella frågor i dagsläget.29  

 

 

2.3 Dagens religionsfilosofi enligt Mikael Stenmark 

Mikael Stenmark, professor i religionsfilosofi på Uppsala universitet, som är ett icke-

konfessionellt universitet, ger följande definition av religionsfilosofi (som han betonar är 

tentativ och ofullständig):  

 

                religionsfilosofi är en akademisk disciplin vilken bland annat har till uppgift att  

                kritiskt och konstruktivt granska religiösa och livsåskådningsmässiga tros- 

                föreställningars mening, rimlighet och sammanhang. En aktivitet vilken inte kräver,  

                men inte heller hindrar, att religionsfilosofen själv omfattar en viss livsåskådning  

                eller har en viss religiös tro.30 

 

    Stenmark beskriver sig själv som livsåskådningsvetare och vill studera sekulära 

livsåskådningar som till exempel feminism och existentialism i lika stor utsträckning som 

religiösa livsåskådningar. Han begränsar inte heller sina religiösa studier till teistiska 

religioner. Som filosof studerar han olika religiösa och sekulära livsåskådningar med vissa 

                                                
28 Schilbrack (2014), xi-xii. 
29 https://philrel.appstate.edu/faculty-staff/kevin-schilbrack (hämtad 2019-05-03).  
30 Stenmark (2016), 179-180. 
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specifika filosofiska metoder, en uppsättning regler eller normer för hur ett forskningsmaterial 

ska insamlas och bearbetas.31  

    Kopplat till det verklighetsanspråk som Stenmark anser att ämnet religionsfilosofi vid  

Uppsala universitet gör i sin beskrivning av sin disciplin menar han att religionsfilosofin ska 

undersöka hur vi kan förstå vilken typ av frågor som är religiösa frågor och hur religiösa 

erfarenheter kan tolkas. Den ska också undersöka olika religioners och livsåskådningars 

föreställningar och förhållningssätt till varandra, till moraliska, vetenskapliga eller estetiska 

föreställningar. Vidare ska den också undersöka om föreställningarna kan bedömas vara 

giltiga, rimliga och adekvata och i så fall på vilket sätt.32  

    I dagens sekulariserade och pluralistiska samhälle har villkoren för att bedriva 

religionsfilosofi förändrats utifrån att vi inte längre är lika säkra på Guds existens och inte är 

lika säkra på hur Gud ska förstås eller beskrivas som folk var tidigare. Vi är inte heller lika 

säkra på hur gudstrons rationalitet eller rimlighet ska bedömas. Detta gör att villkoren för att 

bedriva forskning inom religionsfilosofi radikalt har förändrats under den senaste tiden och att 

det rimligen bör påverka både religionsfilosofins teoribildning och frågeställning, menar 

Stenmark.33  

    Dagens religionsfilosofer undersöker, kritiskt och konstruktivt, vad människor antar är sant, 

verkligt och gott när de engagerar sig i olika praktiker som till exempel religion eller 

vetenskap.34 Denna grundläggande uppfattning om hur frågor bör formuleras, som kan ställas 

för att kritiskt och konstruktivt undersöka vad människor antar är sant, verkligt och gott delar 

Stenmark med Schilbrack.35  

    Min förståelse är att Stenmark tillhör den analytiska religionsfilosofiska skolan och hans 

syn på dagens religionsfilosofi är att den bör möta, inkludera och studera samtliga 

livsåskådningar som finns i vårt pluralistiska samhälle och göra det på ett analytiskt sätt. Hans  

forskning inkluderar alla livsåskådningar och jag ställer mig frågan om han kanske istället 

skulle titulera sig  livsåskådningsfilosof (och inte livsåskådningsvetare som han benämner sig 

själv utöver filosof), istället för religionsfilosof? Underförstått att religion är en av många 

livsåskådningar som han som filosofi, studerar. Jag funderar över om det inte skulle bli lättare 

för människor både på och utanför universitet, att förstå vad som skiljer en renodlad 

                                                
31 Stenmark (2016), 15. 
32 Stenmark (2016), 199.	
33 Stenmark (2016), 197. 
34 Stenmark (2018), 18. 
35 Stenmark (2018), 19. 
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religionsfilosof från en livsåskådningsfilosof om man förtydligar att det finns en grupp 

filosofer som inte bara studerar religion utan även andra livsåskådningar. 

 

 

2.4 Dagens religionsfilosofi enligt Nick Trakakis 

Nick Trakakis är lärare och forskare på Australian Catholic University, som är ett 

konfessionellt, katolskt universitet, där han arbetar med religionsfilosofi, filosofihistoria och 

metafysik. Han har bland annat forskat kring ondskans problematik.36  

    När Trakakis beskriver dagens filosofi generellt och religionsfilosofi specifikt, gör han det 

utifrån att han tydligt delar in religionsfilosofin i den kontinentala filosofiska skolan och den 

analytiska filosofiska skolan.  

    Målet för filosoferna i den kontinentala skolan, anser Trakakis, är att ge människor på alla 

samhällsnivåer, nya vokabulär och en ny vision som ska inspirera de att ta upp kampen för 

frihet. Deras uppgift är att ständigt uppmanas att börja om på nytt, att ifrågasätta grunden för 

det filosofiska systemet, och då speciellt de system som formar sunt förnuft vardagliga 

uppfattningar som finns i den omgivande kulturen. För att exemplifiera detta drar Trakakis 

paralleller med den moderna konstens uppgift i samhället.37  

    Ett annat utgångsläge som Trakakis beskriver hur man kan se på den kontinentala skolan är 

genom den analogi som Merold Westphal argumenterar för. Westphal menar att korrekt 

religionsfilosofi ska följa i spåren av det distinkta språk som de bibliska profeterna använde, 

den ska vara ekot av Guds tilltal till människan. Den ska vara politisk och eskatologisk men 

inte tidsbunden.38 Den tydliga profetiska diskurs av det slag som Westphal förespråkar kan 

man se exempel på i dag i det som skrivs av religionsfilosofen John Caputo, menar 

Trakakis.39  

    Trakakis tar också upp frågan gällande sanningsanspråk. Trakakis anser att Gud är den 

ultimata sanningen.40 Han diskuterar inte detta ingående men nämner det i samband med att 

han återger texter av Fransiskus av Assisi.  

                                                
36 https://webapps.acu.edu.au/staffdirectory/index.php?nick-trakakis (hämtad 2019-05-14). 
37 Nick Trakakis, The end of philosphy of religion. (London: Continuum International Publishing 
Group, 2008), sid 51-51. 
38 Trakakis (2008), 54-55. 
39 Trakakis (2008), 56. 
40 Trakakis (2008), 88. 
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    Enligt Trakakis är den analytiska filosofiska skolan i dag den som är dominerande och den 

spiritualitet (som man främst finner i den kontinentala filosofiska skolan), som tidigare fanns 

inom religionsfilosofin, har krossats genom att man har institutionaliserat religionen.41 

    Vidare anser Trakakis att det på universiteten, generellt, har skapats en kultur bestående av 

professionalism och naturvetenskap med experter och professorer som utifrån vetenskapliga  

metoder och standardiseringar begränsar sig och bestämmer vad som är en rationell diskurs.42 

Precis som i den kommersiella världen har ”försäljningsmål” blivit en del av dagens akademi.      

Trakakis menar att man mäter antalet artiklar och böcker som blir publicerade och det viktiga 

är att man blir publicerad, oavsett hur underutvecklade ens arbeten är eller hur otillfredsställd 

man är med det man publicerar. Det handlar om att bli publicerad eller tyna bort.43  

    Vidare hävdar Trakakis att denna situation har gjort att den analytiska filosofiska skolan, 

som är dominerande i de anglo-amerikanska delarna av världen, upplever en djup kris. I 

stället för att söka efter visdom har man övergivit sökandet efter visdom i jakten på sökandet 

efter vetande (knowledge).44  

    Som jag uppfattar Trakakis så menar han att de som arbetar som religionsfilosofer inom 

akademin inte gör det för att de drivs av en högre kallelse att söka efter kunskap och visdom, 

som det har var historiskt, utan för att de vill klättra på den så kallade ”professor-stegen”. Han 

anser att det som räknas högst i dag är den betygelse man får för sin forskning, hur stort antal 

inskrivna och nöjda elever man har och så vidare.  

    På så sätt menar Trakakis att filosofin har degenererat. Från att ha varit ett sätt att leva på, 

en levnadsstil, så har den precis som många andra discipliner på universiteten, blivit ett jobb 

som vilket annat jobb som helst.45 Det går också att se att glappen mellan disciplinerna har 

ökat. Här tolkar jag det som att han anser att glappet är stort mellan den analytiska filosofiska 

skolan och den kontinentala filosofiska skolan, men att det också ökar mellan de olika 

disciplinerna inom samma huvudämne. Trakakis menar att i dag har varje enskilt 

specialområde på universiteten fjärmat sig så pass att man inte har någon koll på vilken typ av 

forskning som bedrivs på andra sidan av korridoren.46  

    Jag uppfattar en viss frustration hos Trakakis när han beskriver dagens religionsfilosofi, 

som en filosofi som saknar spiritualitet och äkta kallelse, vilket var anledningen till att man 

                                                
41 Trakakis, (2008), 116. 
42 Trakakis (2008), 117-118. 
43 Trakakis (2008), 119. 
44 Trakakis (2008), 113. 
45 Trakakis (2008), 120. 
46 Trakakis (2008), 122. 
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historiskt blev religionsfilosof. Men är det rimligt att religionsfilosofin ska leva utifrån ett 

historiskt perspektiv när den de facto befinner sig i ett föränderligt postmodernt samhälle? Ser 

Trakakis dagens, institutionaliserade religionsfilosofi som slutet för den gamla, historiska 

religionsfilosofin?  

 

 

3. Kritik mot dagens religionsfilosofi 

3.1 Kritik enligt Kevin Schilbrack  

Schilbrack konkretiserar sin kritik mot den traditionella religionsfilosofin genom att lyfta tre 

punkter. 

    1) Det traditionella synsättet inom religionsfilosofin är snävt, i den mening att den endast 

intresserar sig för några av de faktiska världsreligionerna och inte engagerar sig i religiösa 

läror bortom den klassiska uppfattningen om Gud. Den definierar även Gud så snävt att vissa 

teistiska synsätt exkluderas. 47  Enligt Schilbrack finns det idag nästan inte några 

religionsfilosofer som studerar nord- och sydamerikanska, australiensiska och afrikanska 

religioner. Han lyfter som exempel den afrikanska religionen Yoruba, som trots att den 

uppskattas av ca 50 miljoner människor, är en outforskad religion.48 

    Schilbrack kritiserar även den traditionella religionsfilosofin för att hålla sig för sig själv. 

Den är inte känd för att ”leka med andra”.  Han menar också att den inte heller skriver om 

religiösa, praktiska företeelser som till exempel giftermål, pilgrimsvandringar eller tungotal 

utan lämnar så kallad ”levd religion” till andra discipliner som beteendevetare, antropologer 

eller historiker (inom religion). Detta snäva förhållningssätt har bidragit till att studenter och 

professorer inom till exempel religionsantropologi eller andra religiösa fält, inte skulle ha 

någon nytta av att läsa en bok i religionsfilosofi, eftersom att det inte skulle hjälpa dem i deras 

arbete, menar Schilbrack. Han går så längt i sin kritik att han hävdar att religionsfilosofin är så 

snäv att den inte har något att erbjuda till andra discipliner, den är helt irrelevant.49 

    2) Den är intellektuell utifrån att den enbart studerar dimensionerna av de religiösa 

doktriner som den täcker. Det är ovanligt att man finner filosofer som undersöker det etiska, 

politiska och rituella arenorna där majoriteten av religiösa människor befinner sig och utövar 

sin fromhet. 

                                                
47 Schilbrack (2014), förord xi, xii. 
48 Schilbrack (2014), 12. 
49 Schilbrack (2014), 20. 
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    3) Traditionell religionsfilosofi är trångsynt i den bemärkelsen att den inte samspelar, (den 

är sig själv nog), med andra discipliner. Dock med undantag för kristen teologi och 

bibelstudier. Den tar väldigt lite från och bidrar också väldigt lite till annan 

religionsvetenskap. Schilbrack menar att det vanligaste idag är att de som försvarar den 

traditionella religionsfilosofin är en intellektuell elit, mestadels bestående av män. 

    Vidare anser Schilbrack att det saknas verktyg för att kunna studera den breda skala av 

religiös praktik som finns.50 

 

 

3.2 Kritik enligt Mikael Stenmark  
Stenmark är kritisk till den del av religionsvetenskapen som hävdar att religionsfilosofins 

uppgift är att förstå, beskriva och förklara skilda religioner eller religiösa fenomen av olika 

slag men inte att kritiskt granska, bedöma eller värdera dessa.51 Risken enligt Stenmark är att 

det finns institutioner som helt saknar lärare och forskare som studerar religion med 

filosofiska metoder, utan att kritiskt granska, bedöma, eller värdera dessa, och på så sätt inte 

kan brottas med existentiella frågor som finns i dagens samhälle.  

    Stenmark menar att det finns ett jätteviktigt jobb att utföra för den som filosofiskt studerar 

religions och livsåskådningar och det är hjälpa till att öva upp förmågan att föra informativa, 

kritiska och konstruktiva samtal om innehållet i skilda religioner och livsåskådningar.52  

    Ytterligare kritik som Stenmark har är att vi idag inte kan bedriva religionsfilosofi utifrån 

att människor inte längre är lika säkra på Guds existens eller hur Gud ska förstås eller 

beskrivas som tidigare. Detta bör rimligen påverka både religionsfilosofins teoribildning och 

frågeställning, menar Stenmark.53 Och som jag förstår Stenmarks kritik så innebär detta 

underförstått att han anser att klassiska diskussionen om Gud idag är för snäv och att fokus 

enbart är på den klassiska, teismen.  

    Stenmark är också självkritisk i frågan gällande att de som jobbar med filosofiska metoder 

för sällan bryr sig om vad andra människor säger än de som forskarna själva bedömer har de 

bästa skälen eller argumenten för eller emot ett visst synsätt. Religionsfilosofen tittar på 

argument som framförs av andra religionsfilosofer och fjärmar sig från religionsvetenskapens 

studieobjekt som finns i till exempel levd religion i dag eller i historien. Det finns en risk för 

                                                
50 Schilbrack (2014), förord xi, xii. 
51 Stenmark (2018), 16-21. 
52 Stenmark (2018), 31-32. 	
53 Stenmark (2016), 197. 
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att för att kontakten med andra religionsvetare blir för liten och att det leder till att filosofiska 

studier av religion, av andra, kan uppfattas som mindre relevanta.54 

    Stenmark menar också att den institutionella inramningen och de samtalspartner man har 

lokalt där det filosofiska studiet bedrivs, påverkar arbetet. Om de lokala samtalspartners man 

har är andra än filosofer har filosofisk forskning om religion ingen självklar plats utan 

förväntas också vara relevant för dessa andra forskares perspektiv. Exempel på andra forskare 

skulle kunna vara exegeter, religionspsykologer eller kyrkohistoriker.55  

 

3.3 Kritik enligt Nick Trakakis 

För att få en bättre förståelse för Trakakis problematiserande i sin roll i den akademiska 

traditionen, när han beskriver sin kritik mot religionsfilosofin, väljer jag att inleda detta 

avsnitt på följande sätt: 

 

                To write a systematic and coherently agued book against analytic philosophy  

                  while doing so using the very apparatus of such a philosophy (e.g.,its vocabulary,  

                  style and methods) is clearly a performative contradiction.56 

 

Jag tycker att detta citat sammanfattar den problematik som jag uppfattar Trakakis anser sig 

vara mitt i. Det visar också hur starkt befäst den analytiska filosofiska skolan är med sina 

vetenskapliga metoder. Trakakis riktar sin kritik mot akademin och den institutionalisering av 

filosofin som har skett. Enligt honom är väldigt mycket av den filosofi som idag studeras 

färglös, monoton, sorgsen och melankolisk i sitt ändlösa försök att göra allting rationellt 

begripligt.57 Han skriver om och får medhåll från David Tacey, som är en australiensisk 

författare (som jag kan tycka går ett steg längre men) som hävdar att spiritualiteten har 

krossats av den institutionaliserade religionen genom att man inte har tagit hänsyn till att Gud 

är ett mysterium i hjärtat av den vanliga realiteten.58  

    Trakakis är kritisk mot den del av religionsfilosofin som kallas den analytiska skolan, som 

jag tolkar att han anser är en produkt av den institutionalisering som skett av akademin och 

det sätt som den analytiska skolan i dag bedriver religionsfilosofi på. Han kritiserar 

tydligheten och noggrannheten som han nästan upplever som en besatthet hos analytiska 

                                                
54 Stenmark (2018), 31. 
55 Stenmark (2018), 31. 
56 Trakakis (2008), 84. 
57 Trakakis (2008), 1. 
58 Trakakis (2008), 116. 
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filosofer samt att den är så pass vetenskaplig att den blir exkluderande för alla utom en elit 

som är tränade i en vetenskaplig och tekniskt skrivande stil.59  

    Som jag uppfattar Trakakis kritik mot den analytiska skolan så är det främst det analytiska 

språkets begränsning samt de analytiska metoder som används som han är kritisk mot. 

Trakakis menar att språket som används i den kontinentala skolan inte är lika begränsat och 

mer litterärt.60 Den kontinentala skolan hävdar att sanning och rationalitet inte går att finna i 

den typ av vetenskaplig metod som analytiska filosofer använder sig av.61 Analyserna blir för 

tillslutna och tekniska när man talar om till exempel heliga ting.62  

    I The end of Philosophy of Religion gör Trakakis en jämförelse av språket genom att ställa 

Alvin Plantinga från den analytiska skolan mot John Caputo från den kontinentala skolan för 

att tydligt visa på hur han menar att skillnaden mellan de olika skolorna kan se ut. Jag nämner 

de här men kommer av avgränsningsskäl inte att gå djupare in på deras religionsfilosofi och 

teorier.  

    När Trakakis kritiserar den analytiska filosofiska skolans språk och tillvägagångssätt 

upplever jag att han har en längtan till något som finns i den kontinentala och att han vill bort 

från det som han uttryckligen anser är begränsande inom den analytiska skolan. Jag tycker 

också mig kunna se en längtan när han som exempel beskriver den intima och personliga ton 

som frekvent återkommer inom den kontinentala skolan.63 Som exempel på goda (religions) 

filosofer tar Trakakis upp exempel som Fransiskus av Assisi (1181-1226) samt den grekiske 

författaren och poeten Nikos Kazantzakis (1883-1957) som Trakakis påverkats mycket av. 

Han beskriver dessa två författares poetiska språk som bygger på lidande och poängterar 

också hur filosofen Ludvig Wittgenstein (1889-1951), erkände att den bästa filosofin alltid 

föds ur stort lidande. Enligt Trakakis är det svårt att fånga och beskriva någontings essens 

med det språk som i dag används i den analytiska skolan.64 

    Trakakis skyller dock inte enbart på universiteten och filosofin som disciplin utan också 

(och speciellt) på den större socioekonomiska omgivningen. Precis som i den kommersiella 

världen har akademin idag mål som ska uppnås och det finns en press på de som jobbar inom 

akademin att publicera mycket och att kvaliteten på det man publicerar blir lidande av detta. 

Enligt Trakakis så behöver filosofi som görs på rätt sätt, få ta tid, ofta mycket tid. Det är 
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därför svårt att idag bedriva ett genuint filosofiskt liv i akademins alltmer bolagiserade 

klimat.65  

    Trakakis beskriver även den ”inomfilosofiska” kritik som finns inom religionsfilosofin, där 

den analytiska skolan kritiserar den kontinentala skolan och vice versa vilket inte är något jag 

kommer att gå djupare in på i min uppsats, men ändå tycker att det är värt att nämna. 

 

 

4. Framtida religionsfilosofi 

4.1 Utformning av framtida religionsfilosofi enligt Kevin Schilbrack 

Trots den kritik som Schilbrack ger religionsfilosofin, att den är snäv, intellektuell och 

trångsynt så säger han att den samtidigt är mångfasetterad och rik men att den framöver bör 

expandera sin traditionella förståelse och få en bredare överblick.66 Schilbracks framtida 

övergripande mål är att formulera och utveckla en global vision för disciplinen 

religionsfilosofi som ska fokusera på praktik och vara reflexiv.67 Att den ska vara reflexiv 

uppfattar jag som att den ska kunna iaktta sig själv i förhållande till sin omvärld, på ett mer 

eller mindre kritiskt sätt.  

 Schilbrack menar att hans vision om en framtida utformning av religionsfilosofin ska mynna 

ut i en modell som kan stå som ideal för en holistisk och integrerad religionsfilosofi. De olika, 

viktiga frågorna inom disciplinen ska hänga samman med varandra, det måste finnas en 

koherens. 68  De frågor som Schilbrack föreslår bör ställas är följande: 1) Är religiösa 

trosföreställningar sanna? 2) Är religiösa praktiker moraliska? 3) Är religiösa erfarenheter 

verkliga? 4) Är religiösa institutioner rättvisa? Religiösa trosföreställningar, religiösa 

praktiker, religiöserfarenheter och religiösa institutioner ska utvärderas, det vill säga en 

bedömning av deras värde ska göras.69  

    Enligt Schilbrack behövs det också en större förståelse för religiöst praktiserande inom 

religionsfilosofin. Denna förståelse menar han att religionsfilosofer kan få genom att titta 

närmare på religiösa fenomen, den levda religionen och inte fortsätta som i dagsläget att 

enbart läsa det som andra religionsfilosofer har skrivit. 70  Schilbrack är intresserad av 

betydelsen av den kroppsliga förståelsen och anser att den sociala ontologin är viktig för att 
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komma åt vad religion är och hur den fungerar.71 Social ontologi är ett växande fält och 

många discipliner har kommit att betona den teoretiska aktualiteten och relevansen för det 

sociala som ontologisk kategori.72 

    Studiet av det kroppsliga (den levda religionen) ska ses som ett komplement till den 

traditionella textkulturen. Detta förhållningssätt menar Schilbrack, att se människan som en 

holistisk varelse utifrån sitt handlande, kan ge religionsfilosofin svar som gynnar den.73  

    För att förstå den bakomliggande anledningen till varför två personer utför samma handling 

måste vi fråga de, var och en, och med stor sannolikhet skiljer sig deras svar, menar 

Schilbrack.74  

        Religiösa fenomen bör undersökas genom att man försöker beskriver den religiösa tron 

och praktiken korrekt. Att vidare förklarande återge kommer som steg två i processen. I båda 

dessa stadier är det viktigt att värna om integriteten och att utesluta förklarande texter är fel, 

menar Schilbrack. Att beskriva och respektfullt återge material som man använder när man 

utvärderar religiös tro, erfarenhet och praktik, och vidare göra en bedömning av deras värde, 

menar jag är det arbetssätt som Schilbrack beskriver.75   

    Schilbracks modell kan hjälpa religionsfilosofer att utveckla metaforer för att de bättre ska 

förstå abstrakta koncept och förstå det utomkroppsliga och det abstrakta.76 Som jag tolkar 

Schilbracks förslag så innebär detta för religionsfilosofin att den bör bli mer aktiv i 

undersökandet av levd religion och ta reda på var och ens unika orsak till ett handlande. 

Risken för att religionsfilosofin blir generell och normativ, skulle kunna minskas. Genom att 

ställa frågor till individer där varje individ kan ge sitt unika svar skulle religionsfilosofin få en 

mer deskriptiv karaktär.  

    Socialvetenskapen spelar och bör även i framtiden spela en viktig roll i relation till 

religionsfilosofin skulle jag påstå att Schilbrack menar. Religionsfilosofin ska inte enbart 

beskriva utan också ge orsakssammanhang till religiösa fenomen samt hjälpa till att se vad 

som är normativt och inte, i relation till exempelvis ett religiöst fenomen.77 

    Traditionell religionsfilosofi idag ställer allmänna metafysiska frågor om verkligheten, 

epistomologiska frågor om kunskap och axiologiska frågor om värde men jag tolkar 

Schilbrack som att det inte är tillräckligt och att religionsfilosofin måste ställa dessa frågor på 
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75 Schilbrack (2014), 184-185. 
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ett nytt sätt. Frågorna är grunden och vidare blir språket här avgörande och hur man ställer 

frågorna och i vilket utgångsläge man tar. Som jag uppfattar Schilbrack, och många 

religionsfilosofer med honom, är att när man ställer frågor till en annan religion så har man 

oundvikligen sin egen religion och tradition med sig, så att säga. Till exempel så ställer 

traditionell religionsfilosofi metafysiska frågor om verkligheten, epistemologiska frågor om 

kunskap och axiologiska frågor om värden - i relation till traditionell teism. Det Schilbrack 

stället föreslår är att den religionsfilosofin gör en förflyttning av utgångsläget, vilket innebär 

att den istället bör ställa dessa metafysiska, epistemologiska och axiologiska frågor - i relation 

till den religion som studeras.78  

 

4.2 Utformning av framtida religionsfilosofi enligt Mikael Stenmark  

Det förhållningssätt som Stenmark beskriver och som han även ser som en del av framtida 

utformning av religionsfilosofi, är att skilda religioner eller religiösa fenomen av olika slag 

fortsatt ska bedömas och värderas, genom att kritiskt och konstruktivt granskas. Detta innebär 

att om man inte håller med om det sistnämnda så får man lämna de sekulära, 

skattefinansierade statliga utbildningsanstalterna och söka sig till de privata akademiska 

utbildningsanstalterna i stället, menar Stenmark.79  Vidare ställer Stenmark följande fråga:  

 

                Visst måste det väl vara en legitim religionsvetenskaplig arbetsuppgift att åtminstone 

                få analysera hur kristna, muslimer eller utövare av någon annan religion argumenterar 

                för innehållet i sin tro (teoretisk rationalitet) och för hur de bör handla  

                (praktisk rationalitet)? 80 

 

I enlighet med etikern och religionsprofessorn John Kelsay anser Stenmark att vi skulle kunna 

säga att hur människor resonerar och tänker i existentiella frågor och vad de anser sig 

berättigar deras tro och deras handlingar i dessa sammanhang utgör primära data för det 

filosofiska studiet av religion och livsåskådning.81 

    Stenmark menar att det akademiska studiet av religion som genomförs med filosofiska 

metoder kan ge oss olika typer av teorier och kriterier om vad som är sant, vad som är verkligt 

och vad som är gott.82  
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    Som jag uppfattar Stenmark är det viktigt för framtida religionsfilosofi att den också bör 

studera andra gudsuppfattningar än den klassiska gudsuppfattningen. Den bör även inkludera 

studiet av alla livsåskådningar. 

    För att undvika relativism inom religionsfilosofin och för att innehållet i skilda religioner 

och livsåskådningar inte ska negligeras, menar Stenmark vidare att religionsfilosofin har till 

uppgift att kunna möta dagens samhälle. Människor behöver få hjälp att öva upp förmågan att 

föra informerade, kritiska och konstruktiva samtal. För den som studerar religioner och 

livsåskådningar och som tar de existentiella diskussionerna och frågorna om hur de kan 

besvaras på allvar, finns här ett viktigt arbete att utföra.83 

 

4.3 Utformning av framtida religionsfilosofi enligt Nick Trakakis 

Enligt Trakakis måste religionsfilosofer lösa sin tunga och hitta sin röst igen. Akademin måste 

sluta följa alla ”oskrivna” lagar som hindrar den från att vara passionerad, känslosam och vis 

och filosofer kan inte fortsätta med sitt specialiserade, akademiska skrivsätt och fortsätta att 

mekaniskt producera texter. 84  Precis som i den kontinentala skolan, där målet för 

religionsfilosoferna är att tillgodose människor med nytt vokabulär och genom det ge de nya 

visioner som ska inspirera, ska detta vara det framtida målet för hela religionsfilosofin.      

    Religionsfilosoferna ska i framtiden inte heller vara någon förlängning av 

naturvetenskapen, som Trakakis anser är fallet idag, utan ge sin syn på naturvetenskapen.85 

Trakakis mål med The End of Philosophy of Religion, är att visa att den analytiska filosofiska 

traditionen (skolan) på grund av dess vetenskapliga normer som utgör grunden för rationalitet 

och sanning, inte kan komma till rätta med den mystiska, transcendenta verklighet som 

avslöjas i religiös praktik.86 

   Trakakis vill inte ”kasta bort” den analytiska skolan, men han vill förändra den. Jag tolkar 

det som att han vill att religionsfilosofin ska få ta mer tid och inte vara styrd av utomstående 

faktorer, när han skriver att filosofi som görs på rätt sätt tar tid, ofta mycket tid.87 Vidare ser 

han gärna att språket förändras. Att tala om Gud och Guds existens i metaforer som 

Fransiskus av Assisi gjorde eller att skriva passionerad poesi baserad på drömmar och 
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symbolik som Kazantzakis, så vill Trakakis att det religionsfilosofiska språket ska utformas i 

framtiden.88  

    Som jag tidigare nämnde när jag beskrev Trakakis syn på dagens religionsfilosofi så 

nämner han frågan gällande sanningsanspråk. Trakakis anser att Gud är den ultimata 

sanningen.89 Han diskuterar dock inte frågan vidare eller lyfter detta som något som bör ligga 

till grund för utformning av framtida religionsfilosofi, men han förnekar det inte heller. Jag 

har också tidigare i Trakakis beskrivning av den kontintala skolan, nämnt hur han beskriver 

Westphals argumentation av hur korrekt religionsfilosofi ska följa i spåren av det distinkta 

språk som de bibliska profeterna använde. Som ekot av Guds tilltal till människan. Detta tal 

om Gud som den ultimata sanningen och det bibliska profetiska språket som ett eko av Guds 

tilltal, menar jag, kan tolkas som att Trakakis anser, inte enbart ska utforma en framtida 

religionsfilosofi, utan också är det religionsfilosofin bör utgå ifrån.  

 

5. Möjliga vägar, diskussion 
Jag har fram till nu redogjort för hur Schilbrack, Stenmark och Trakakis ser på dagens 

religionsfilosofi, kritik mot den samt hur de anser att en framtida utformning bör vara.  

    Utifrån frågeställningen huruvida religionsfilosofin som disciplin bör utvecklas eller 

förändras för att den ska vara med och bidra till en ökad förståelse av skilda livsåskådningar i 

en pluralistisk värld, kommer jag nu att diskutera Schilbracks, Stenmarks och Trakakis kritik 

och förslag för att se om jag kommer fram till att de är rimliga att realisera. Jag kommer också 

att diskutera varför jag anser detta och vilka konsekvenser deras förslag kan få eller inte få.  

   Schilbrack kritiserar dagens traditionella religionsfilosofi och hävdar att den måste få en 

bredare överblick och expandera sin traditionella förståelse. Detta uppfattar jag som att han 

vill att religionsfilosofin bör göra en förflyttning från det traditionella utgångsläget, som har 

varit teismen.90 När man bedriver religionsfilosofi i framtiden, menar han bör man i stället ha 

utgångsläget i den religion man studerar.91 Att kunna gå utanför sin egen tradition eller 

religion när man gör god religionsfilosofi är en åsikt som jag delar med Schilbrack.  

    Jag är även kritisk till fokuseringen på kristendomen, precis som Schilbrack och Stenmark. 

Att kunna flytta fokus och gå utanför sin egen tradition, till ett annat utgångsläge, menar jag 

skulle kunna gynna religionsfilosofin. Förmodligen för att det skulle kunna innebära att nya 

                                                
88 Trakakis (2008), 90-91. 
89 Trakakis (2008), 88. 
90 Schilbrack (2014), 3. 
91 Schilbrack (2014), 23. 



27 

typer av frågor ställs, vilket skulle kunna ge oväntade och nya förklaringar när man utforskar 

en främmande religion. En positiv konsekvens av detta skulle det också kunna bidra till att 

nya frågor och förklaringar till den tradition eller religion man själv står i.  

   Utifrån de nya svar som uppkommer kan man också försöka bedöma giltigheten utifrån vad 

man bedömer som förnuftigt och rationellt, utifrån de förklaringar man kommer fram till.  

Att sätta sig in i någons situation kan dock vara svårt och kräver träning, vilja och fantasi för 

att se saker ur andras perspektiv. Jag skulle dock vilja säga att det är nödvändigt för att kunna 

föra en meningsfull dialog i ett mångreligiöst och pluralistiska samhälle.  

    Som jag läser Shilbrack och Stenmark så delar de mening om att religionsfilosofins uppgift 

är att förstå, beskriva och förklara skilda religioner och religiösa fenomen, samt att kritiskt 

granska, bedöma eller värdera dem. De delar även den grundläggande uppfattningen om hur 

frågor bör formuleras. Jag tolkar det som att de menar att detta förhållningssätt ska vara 

oförändrat inom den framtid som vi kan överblicka.     

    Stenmark anser liksom Schilbrack, att utgångsläget för religionsfilosofin har förändrats, när 

han säger att villkoren för att bedriva religionsfilosofi har förändrats. Stenmark menar att 

utifrån att vi inte längre är lika säkra på Guds existens och inte heller är lika säkra på hur Gud 

ska beskrivas eller förstås som folk var tidigare.92 Dock talar han inte om utgångsläget, att 

man ska förflytta sig från teismen, till att ha utgångsläget i den religion man studerar, på 

samma tydliga sätt som Schilbrack gör.  

    Det Stenmark gör är att han anser att villkoren för att bedriva forskning rimligen bör 

påverka både religionsfilosofins teoribildning och frågeställning utifrån att vi inte heller 

längre är lika säkra på hur gudstrons rimlighet eller rationalitet ska bedömas.93 Vilket jag 

menar innebär att vi bör ifrågasätta den klassiska bilden av teismen för att på ett adekvat sätt 

kunna möta de människor som omfattas av andra, icke-klassiska gudsbilder.  

    Trakakis anser jag, har ett helt annat förhållningssätt till religionsfilosofins utgångsläge. 

Hans åsikt är att den ultimata sanningen är Gud.94 Han anser också att den analytiska skolan 

med sina vetenskapliga normer, som utgör grunden för vedertagen rationalitet och sanning, 

inte kan komma till rätta med den mystiska och transcendenta verkligheten som avslöjas i 

religiös praktik. 95  Detta sanningsanspråk, att den ultimata sanningen är Gud, borde 

korrespondera med att Trakakis anser att utgångsläget, som jag uppfattar det, bör vara Gud, 
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när vi studerar religionsfilosofi. Utifrån denna tolkning borde det vara rimligt att ska ha 

utgångsläget i teismen när man studerar religionsfilosofi. 

    Vad kan det får för konsekvenser om man utgår ifrån att den ultimata sanningen är Gud? 

Förmodligen färre problem i ett konfessionellt sammanhang än i ett icke-konfessionellt 

sammanhang. Dock anser jag att det kan få problematiska konsekvenser när människor med 

denna typ av sanningsanspråk möter människor med andra religiösa uppfattningar eller 

livsåskådningar. Det kan bli svårt att föra en konstruktiv dialog och det kan i värsta fall leda 

till dogmatism. Vill man till exempel kommunicera med någon som inte tror på Gud är 

fungerar det inte att använda sig av religiösa argument.  

    Det kan också få vidare konsekvenser att man blir isolerad och inte blir tagen på allvar av 

stora delar av akademin och samhället, som är av en annan åsikt.  

    Jag förstår inte exakt hur Trakakis vill förändra den analytiska skolan. Är det metoden eller 

språket han vill förändra? Eller både och? Han säger att han vill förändra språket och ger 

exempel som metaforer och profetiskt tal.96,97  Han säger också att det inte går att finna 

sanning och rationalitet genom metoderna.98 Antingen så menar Trakakis att den analytiska 

skolan bör förändras genom att den ska 1) ställa samma typ av frågor som ställs idag, fast de 

ska innehålla annan vokabulär. Eller så menar han att 2) de vetenskapligt grundade frågor 

som ställs idag, ska ersättas av metaforer och ett profetiskt tal. Om de vetenskapligt grundade 

frågorna som kritiskt granskar, bedömer och värderar religiösa fenomen ersätts med metaforer 

och profetiskt, så försvinner det som är det analytiska sättet att bedriva religionsfilosofi, 

menar jag. De frågor man ställer, ställs för att man vill förstå och vidare tolka de svar man fått 

när man navigerar sig fram till ett utfall som verkar rimligt och rationellt, eller motsatt. Min 

tolkning är att Trakakis vill mer än att bara förändra språket, men jag förstår inte riktigt hur 

han vill förändra språket, och inte heller hur han vill utforma den nya, framtida, analytiska 

religionsfilosofin ska vara utformad.  

     Att Stenmark är av en motsatt åsikt än Trakakis uttrycks klart när han riktar kritik mot de 

institutioner som studerar religion med filosofiska metoder utan att kritiskt granska, bedöma 

eller värdera det man kommer fram till. Han betonar att det är ett jätteviktigt jobb de som 

filosofiskt studerar religions och livsåskådningar har, i form av att hjälpa människor att öva 

upp förmågan att föra informativa, kritiska och konstruktiva samtal om innehållet i skilda 
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religioner och livsåskådningar.99 Som jag tolkar Stenmark ska det inte heller framöver finnas 

några begränsningar i vad en religionsfilosof bör och kan studera i ett pluralistiskt samhälle 

alla livsåskådningars verklighetsanspråk menar han att religionsfilosofin ska undersöka. 100 

Olika livsåskådningars och religioners föreställningar och förhållningssätt till varandra, till 

vetenskapliga, moraliska eller estetiska förställningar. Dessa ska också bedömas utifrån sin, 

giltighet, rimlighet och om de är adekvata (överensstämmande) och i så fall på vilket sätt.101 

Här återkommer jag till mina tidigare funderingar och ställer mig frågan om det inte vore 

rimligare att en person som Stenmark, utifrån hans ambitioner med religionsfilosofin, istället 

faktiskt skulle kalla sig för livsåskådningsfilosof. Jag funderar över om det inte skulle bli 

lättare för människor både på och utanför universitet, att förstå vad som skiljer en renodlad 

religionsfilosof från en livsåskådningsfilosof genom att kanske klargöra att det finns en grupp 

filosofer som inte bara studerar religion utan även andra livsåskådningar. På så sätt skulle 

man lättare förstå skillnaden mellan vad Stenmark studerar i relation till Schilbrack och 

Trakakis, till exempel. 

    En annan aspekt är den kritik Stenmark riktar mot sig själv och mot andra som jobbar med 

filosofiska metoder. För att det filosofiska studiet framöver av andra religionsforskare, till 

exempel, ska uppfattas som mer relevant, bör man framöver inte fjärma sig från 

religionsvetenskapens studieobjekt som finns i till exempel historien eller levd religion.102 

Schilbrack betonar likt Stenmark vikten av att studera levd religion.  

    Genom att i större utsträckning studera levd religion, intressera sig mer för den kroppsliga 

förståelsen kan man mer korrekt återge och komma åt vad religion verkligen är samt hur den 

fungerar.103 Att studera människan som en holistisk varelse, att studera den levda religionen 

som ett komplement till textkulturen, kan ge religionsfilosofin svar som gynnar den, menar 

Schilbrack.104 Vidare ska man också studera religiösa fenomen genom att först beskriva den 

religiösa tron och praktiken korrekt och sedan ska man förklarande återge den.105 Jag tolkar 

det som att detta första steg, att återge den religiösa tron och praktiken korrekt, är något som 

religionsfilosofer kanske inte gör i så stor utsträckning idag utan i stället går direkt på att 

förklarande återge från sin egen tolkning. Genom detta kan man få en mer korrekt förståelse 

av vad den levda religionen betyder och innebär för de som faktiskt praktiserar den.  
                                                
99 Stenmark (2018), 31-32.	
100 Stenmark (2016), 15. 
101 Stenmark (2016), 199. 
102 Stenmark (2018), 31. 
103 http://philrel.appstate.edu/faculty-staff/kevin-schilbrack (hämtad 2019-05-03). 
104 Shilbrack (2014), 35. 
105 Schilbrack (2014), 184-185. 
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    Schilbrack intresserar sig för och motiveras av och har uppfattningen av att världen 

krymper snabbare än någonsin och menar att om vi ska få en bättre förståelse för andra bör vi 

också minimera förvrängningar när vi försöker förstå andra.106 Här kan jag tycka mig se att 

Schilbrack och Stenmark har en ganska samstämmig bild. Det som dock skiljer de tydligt från 

varandra är att Schilbrack menar att religionsfilosofin ska studera religioner, utifrån det han 

skriver, medan Stenmark menar att religionsfilosofin ska studera samtliga livsåskådningar, 

där religionerna ingår som en delmängd.  

    Jag tolkar att finns en rimlighet hos både Stenmark och Schilbrack att vilja möta andra, 

oliktänkande i en värld som krymper, som är pluralistisk. Dock skulle jag vilja säga att 

Stenmark är villig att gå ett steg längre än Schilbrack genom att han inte begränsar sig till 

studiet av religioner.  

    Inom studiet av religionsfilosofin, där Schilbracks fokus ligger på studiet av religioner, vill 

han bredda religionsfilosofin från att inte vara så snäv som den är idag.107 Min uppfattning är 

att han anser att fler religioner bör studeras och att det skulle gynna religionsfilosofin i 

framtiden. Här tolkar jag det som att han får medhåll från Victoria S. Harrison, professor i 

religionsfilosofi, som lyfter frågan om studiet av religiös mångfald och filosofi som ett 

globalt, krosskulturellt fenomen. Tillika med Schilbrack uttrycker hon att hon anser att 

religionsfilosofer bör kunna mer om religioner och religionsfilosofi. I kontrast till Schilbrack 

tror dock inte Harrison på en global modell då hon med det ser risken för att man skulle kunna 

hamna i en så kallad jämförande filosofi och relativism.108 

    Schilbrack och Trakakis förenas i det att de uttrycker sig om språket inom 

religionsfilosofin. Dock har de olika åsikter om hur språket bör förändras. Jag har tidigare 

diskuterat Trakakis syn på hur den analytiska religionsfilosofiska skolans språk bör förändras. 

Även om jag erkänner att jag inte har fått klart för mig exakt hur Trakakis menar att 

förändringen ska se ut.  

    Som jag tolkar Schilbrack ska man genom att studera levd religion ställa samma frågor som 

man gör idag, men ställa de på ett annat sätt. Den språkliga förändringen ligger i 

förflyttningen av utgångsläget (som jag tidigare diskuterat) och som jag anser att Schilbrack 

menar att en god religionsfilosof bör göra.  

                                                
106 https://philrel.appstate.edu/faculty-staff/kevin-schilbrack (hämtad 2019-05-03). 
107 Shilbrack (2014), förord xi, xii. 
108 Victoria S Harrison, Eastern Philosophy (Oxon: Routledge, 2019), 4-5. 
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    Schilbrack lyfter också sin vision, som jag tolkar i grunden är den förflyttning han 

förespråkar, vilken ska mynna ut i den modell, jag tidigare nämnt, som han menar ska kunna 

ligga till grund för en holistisk och integrerad religionsfilosofi.109 

    Avslutningsvis vill jag också nämna något om hur jag tolkar att Schilbrack, Stenmark och 

Trakakis ser på akademin och utbildningsanstalterna i relation till religionsfilosofin och hur 

de rimligen anser att den bör se ut framöver. Jag har tidigare beskrivit Stenmarks 

förhållningssätt, att de som inte är beredda att i framtiden bedriva religionsfilosofi som 

bedöms och värderas, genom att kritiskt och konstruktivt granskas bör lämna de sekulära, 

skattefinansierade, statliga utbildningsanstalterna.110 Jag uppfattar Stenmarks förhållningssätt 

som att han anser att religionsfilosofin bör vara en del av det mångreligiösa och pluralistiska 

samhället och kunna möta upp de krav som ställs på akademin och institutioner som ställs 

från samhället. Och så bör det rimligen vara i framtiden. Detta menar jag skiljer sig avsevärt 

från Trakakis förhållningssätt.  

    Trakakis menar att den kultur på universiteten som består av begränsande vetenskapliga 

metoder och standardiseringar bör förändras.111 Den religionsfilosofi som han menar fanns 

historiskt, som har krossats genom att man har institutionaliserat religionen, tolkar jag som att 

han vill återupprätta.112 Religionsfilosofin i framtiden måste få ta mycket tid i anspråk och 

inte ha pressen på sig att uppfylla de krav som finns utifrån den kommersiella världen.113 

    Shilbrack beskriver inte samma tydliga förhållningssätt till akademin och 

utbildningsanstalter som Stenmark och Trakakis. Dock tolkar jag det som att Trakakis 

framöver vill se en akademi som inte består av en intellektuell elit bestående av mestadels 

män.114 

    Utifrån ovan diskussion, efter att ha jämfört Shilbrack, Stenmark och Trakakis med 

varandra och deras syn på om religionsfilosofin som disciplin bör utvecklas eller förändras för 

att den ska bidra till en ökad förståelse av skilda livsåskådningar i en pluralistisk värld, 

uppfattar jag att de har starka åsikter om detta. Dock uppfattar jag det som att de finner sig på 

skilda positioner/punkter inom den analytiska skolan. Det finns ingen tydlig gemensam bild 

som omfattas av de alla tre om hur en framtida religionsfilosofi bör utvecklas eller förändras 

                                                
109 Schilbrack (2014), 25. 
110 Stenmark (2018), 19-20. 
111 Trakakis (2008), 117-118. 
112 Trakakis (2008), 39. 
113 Trakakis (2008), 118-119. 
114 Schilbrack (2014), 15. 
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för att den ska vara med och bidra till en ökad förståelse av skilda livsåskådningar i en 

pluralistisk värld, som jag tolkar det jag har kommit fram till. 

    Stenmark och Trakakis står längst ifrån varandra och Schilbrack någonstans mittemellan 

dem. Jag uppfattar Trakakis som den som kanske har svårast att möta en pluralistisk värld. 

Dels utifrån hans syn på sanningsanspråk och utgångsläge, men också för att han inte nämner 

andra religioner eller livsåskådningar när han talar om studiet av religionsfilosofi. Jag 

uppfattar också Trakakis som bakåtsträvande, lite som att ”det var bättre förr” när han 

kritiserar hur akademin och samhället ser ut idag.  

    Jag kan dock känna igen Trakakis längtan efter ett poetiskt språk, ibland när jag läser 

vetenskaplig litteratur som talar om det gudomliga eller om helighet. Men trots det anser jag 

att den typen av språk kan vara svårframkomligt i en mångreligiös och pluralistisk värld, om 

vi genom religionsfilosofin vill kunna föra kritiska och konstruktiva samtal.  

    Om vi ska få en ökad förståelse bör religionsfilosofin utvecklas i takt med att samhället 

utvecklas för att den ska kunna möta samhället och ta existentiella diskussioner på allvar. 

Annars tror jag att det blir svårt för religionsfilosofin att bli tagen på allvar. Jag tycker att det 

förslag, som Schilbrack kallar vision och modell, att förflytta sitt utgångsläge vid studiet av 

religionsfilosofi är ett rimligt förslag för att göra den mer trovärdig och korrekt. Vill man bli 

tagen på allvar bör man också ta sitt studieobjekt på allvar när man diskuterar vad som är sant, 

verkligt och gott. Som jag tidigare skrivit och som jag menar är värt att upprepa för att 

exemplifiera hur jag tänker så menar jag att om man vill kommunicera med någon som inte 

tror på Gud så fungerar det inte att använda sig av religiösa argument.  

 

 

6. Slutsats  
Syftet med denna uppsats var att undersöka religionsfilosofins uppgift i en senmodern, 

mångreligiös och pluralistisk värld. Detta gjordes genom att i första hand ta reda på vad det 

tre religionsfilosoferna Schilbrak, Stenmark och Trakakis hade att säga om detta. Den 

övergripande frågeställningen som formulerades i inledningen var:   

 

Bör religionsfilosofin som disciplin utvecklas eller förändras (och i sådant fall hur och 

varför), för att den ska vara med och bidra till en ökad förståelse av skilda livsåskådningar i 

en pluralistisk värld? 
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Genom att jämföra dessa tre religionsfilosofers uppfattningar med varandra, har jag kunnat se 

att den mest framkomliga vägen för att religionsfilosofin ska vara med och bidra till en ökad 

förståelse av skilda livsåskådningar i en pluralistisk värld, är att den kan ska kunna möta 

samhället och ta existentiella diskussioner på allvar. Detta för att den inte ska bli dogmatisk 

och relativistisk.  

    Jag förordar att religionsfilosofin fortsätter att arbeta med de metoder genom vilka man 

försöker förstå, beskriva och förklara skilda religioner och livsåskådningar, samt att kritiskt 

granska, bedöma eller värdera dem. Detta för att religionsfilosofin ska tas på allvar i ett 

mångreligiöst och pluralistiskt samhälle och för att religionsfilosofin i sin tur ska ta samhället 

på allvar.  

    Genom att i framtiden studera levd religion, som ett komplement till textkulturen, bör 

religionsfilosofin rimligen få en bättre uppfattning om vad levd religion innebär. Men det 

räcker inte enbart med att studera den levda religionen. Den levda religionen måste också 

beskrivas mer adekvat, vilket innebär att den först beskrivs så korrekt som möjligt, innan den 

tolkas och återges. Detta skulle förhoppningsvis göra att andra discipliner som studerar 

religion skulle anse sig ha mer glädje och nytta av det som religionsfilosofin producerar.  

    Vid studiet av levd religion kan man upptäcka att samma tradition kan gestaltas på olika 

sätt och att levd religion med stor sannolikhet förändras eftersom människor är föränderliga 

varelser.  

    Att förflytta utgångsläget till den religion eller livsåskådning man studerar kan också vara 

till fördel för studiet av religionsfilosofi och minska risken för att den blir normativ. Med 

normativ i det här avseendet menar jag att den har utgångsläget i teismen, när man studerar 

andra religioner och det konfessionella när man studerar andra livsåskådningar. Detta skulle 

kunna leda till att nya frågor ställs och fler och nya förklaringar skulle ha en möjlighet att ges, 

vilket skulle kunna gynna religionsfilosofin.  

    Jag förordar också att en uppdelning mellan religionsfilosofi och livsåskådningsfilosofi 

skulle kunna göras för att lättare sortera in de olika filosoferna utifrån det de studerar. Det 

skulle också kunna klargöra för människor både på och utanför universitet, att förstå vad som 

skiljer en renodlad religionsfilosof från en livsåskådningsfilosof.  

    För att få till en mer global religionsfilosofi bör även fler religioner studeras i större 

utsträckning. 

    Religionsfilosofin bör också vara en del av det mångreligiösa och pluralistiska samhället 

och kunna möta upp de krav som ställs på akademin och institutioner som ställs från 

samhället 
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7. Sammanfattning 
Denna uppsats frågade om religionsfilosofin som disciplin bör utvecklas eller förändras (och i 

sådant fall hur och varför), för att den ska vara med och bidra till en ökad förståelse av skilda 

livsåskådningar i en pluralistisk värld. Frågeställningen utgick från att vi lever i en så kallad 

senmodern tid där religion och olika livsåskådningar är något man måste förhålla sig till i 

samhället, oavsett vad man tycker om den saken och var man än lever i världen.  

    Sammanfattningsvis tycker jag mig kunna se att religionsfilosofin har en viktig roll att 

spela och att den framöver bör fortsätta att arbeta med de metoder genom vilka man försöker 

förstå, beskriva och förklara skilda religioner och livsåskådningar, samt att kritiskt granska, 

bedöma eller värdera dem. Detta är viktigt för att religionsfilosofin inte ska bli normativ (se 

tidigare i uppsatsen hur jag här definierar normativ) och relativistisk. Och för att den ska 

hjälpa till med att bidra till en konstruktiv diskussion för att människor ska kunna leva med 

varandra i samförstånd och förhålla sig till olika religioner, livsåskådningar och traditioner.  

    Religionsfilosofin bör kunna möta det pluralistiska samhället och ta existentiella frågor på 

allvar, som skilda religiösa och sekulära livsåskådningar aktualiserar, i en värld som snabbt 

förändras. Annars tror jag att det kommer att bli svårt för religionsfilosofin att blir tagen på 

allvar.  
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