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1. Inledning 

Livets tvetydighet och osäkerhet är en erfarenhet svår att slippa undan. Livet blir inte alltid               

som vi tänkt oss. Kanske finns en känsla av att livet på olika sätt bedrog oss. Upplevelsen av                  

att inte kunna göra det man känner är rätt har uttryckts på olika sätt, inte minst i Romarbrevet                  

men också i vår samtid. Katarina Westerlund menar, utifrån hennes undersökning av vår tids              1

föräldraskap, att bilden av den fria och fullkomliga människan rimmar dåligt med våra             

erfarenheter, och att vi snarare är beroende och moraliskt ofullkomliga. Även i mycket             2

musik finns dessa upplevelser uttryckta, ett exempel är låten “I den stora sorgens famn” av               

Ted och Kenneth Gärdestad.  

I den långa vinterns spår 
Trampas frusna blommor ner 
Och där ensamheten går 
Biter kylan alltid mer 
Ändå har jag aldrig tvekat 
Mellan mörker eller ljus 
För när månens skära bleknat 
Har allt pekat åt ditt håll 
Och från mitt håll 
Kan vi nå varandra 

Att kunna urskilja det mörka från det ljusa är sällan samma sak som att undvika allt mörker.                 

Samtidigt visar Westerlunds undersökning att många av oss strävar efter det perfekta. Ett liv              

utan problem, utan misslyckanden, utan skuld. I takt med att verktygen för att förstå livets               

ambivalens och människans ofullkomlighet försvinner, blir önskan om det perfekta större.  

Arvsynden har länge varit ett sätt för kristen teologi att förstå varför livet inte alltid blir som                 

man tänkt sig. Arvsynden har varit ett verktyg för att förstå varför människan inte själv kan                

göra sig perfekt och varför hon inte kan undgå att misslyckas. Det är därför högst relevant att                 

diskutera om och hur en arvsyndslära skulle kunna fungera idag, och därmed vilka             

orimligheter och problem den haft som måste förändras. En förnyad arvsyndslära måste börja             

i att på allvar reda ut de problem som uppstår i mötet med nutida naturvetenskap, filosofi och                 

1 “Det goda som jag vill, det gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag”. Romarbrevet 7:19, Bibel 
2000. 
2 Westerlund, Katarina, “Livsåskådningar, ambivalens och skuld - ett empiriskt exempel”, i Livet enligt 
människan: om livsåskådningsforskning, redigerad av Carl Reinhold Bråkenhielm, Maria Essunger och Katarina 
Westerlund, Nora: Nya Doxa, 2013, s. 58. 

2 



etik. Därför är det viktigt att klargöra vilka kluster av problem som uppstår för arvsyndsläran               

i denna situation.  

Syfte och frågeställning 

Uppsatsens syfte är därför att klargöra några centrala problemkomplex som en arvsyndslära            

måste ta hänsyn till för att vara trovärdig idag. Traditionell arvsyndslära som förstådd av              

främst Augustinus och Luther har i modernitetens utveckling stött på flera problem och visat              

sig behöva revideras på flera punkter för att fortsatt kunna vara trovärdig. Om en sådan               

revidering ska vara möjlig är första steget att identifiera vilka delar av arvsyndsläran som är               

problematiska i nutida världsbild. Detta är därför uppsatsens uppgift. 

Uppsatsens frågeställning är: 

Vilka problemkomplex bör en nutida arvsyndslära förhålla sig till? 

Denna frågeställning rymmer således två delar; för det första att identifiera de            

problemkomplex som finns i nutida diskussion kring arvsyndsläran och för det andra att             

avgöra i vilken utsträckning en nutida arvsyndslära bör ta hänsyn till dessa. 

Genom den här studien utformas en modell för vilka centrala problemkomplex en            

arvsyndslära bör ta hänsyn till för att vara trovärdig idag. 

Teori 

Tankefigurer 

För att kunna bedöma olika problem för en arvsyndslära är första steget att på något sätt söka                 

mönster och gruppera dem. Flera olika problem skulle kunna motivera ett större            

problemkomplex. Jag söker därför större komplex eller områden av problem som finns kring             

en arvsyndslära idag genom att använda mig av begreppet tankefigurer. Genom att skapa en              

förenklad tillämpning av idén om tankefigurer, kan problemkomplex användas som begrepp           

för att söka mönster i nutida arvsyndslära. 

Johan Asplund har i sin modell för idékritisk forskning lagt grunden för begreppet             

tankefigurer. Han identifierar tre nivåer i idéhistorisk forskning; basen, tankefigurernas nivå           3

3 Asplund, Johan, Teorier om framtiden, Stockholm: LiberFörlag i samarbete med Delegationen för 
långsiktsmotiverad forskning, 1979, s. 147 ff. 
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och diskursen. Han menar att tankefigurer är kluster av tankar som grundar sig på basen och                

berättas genom diskursen. Asplund menar att för att förstå innebörden av en diskurs bör              

tankefigurerna vilka den grundar sig på identifieras och friläggas. Han lyfter två egenskaper             

för tankefigurer som här är särskilt relevanta; att de är komplexa och att de är tröga.                

Förändringar hos tankefigurerna går således långsamt.  

Margareta Brandby-Cöster har i sin avhandling om luthersk livsförståelse i Selma Lagerlöfs            

författarskap använt sig av och utvecklat Asplunds begrepp tankefigurer. Hon har använt sig             

av Carl Axel Aurelius som på liknande sätt utvecklat begreppet i sin undersökning av              

lutherbilder. De båda förstår tankefigurer som självklara mönster i en given kultur, som             4

ligger till grund för handlingsvägar, tolkningar av livet och orientering i tillvaron.  

Brandby-Cöster betraktar Selma Lagerlöfs författarskap som en diskurs och dess lutherska           

drag som tankefigurer. Hon lyfter att Asplund kallar sin modell för heuristisk, att den i ett                5

visst sammanhang söker finna de tankar eller drag som annars kanske inte syns. Vidare              

betonar både Asplund och Brandby-Cöster att ett visst antal tankefigurer inte kan anses             

uttömmande för en diskurs och att även annat innehåll finns i diskursen. Således är              

tankefigurerna viktiga underliggande delar av diskursen, men inte allt som utgör den.  

I föreliggande uppsats betraktas åtta teologers omformning av arvsyndsläran under en given            

tidsperiod som en diskurs. I denna diskurs kan ett antal kluster av problem identifieras, vilka               

kan förstås utifrån en förenkling av idén om tankefigurer. För att denna förenklade             

tillämpning ska bli tydlig använder jag hädanefter begreppet problemkomplex och inte           

tankefigur. Problemkomplex är därmed grupper av problem. Utifrån Asplund och          

Brandby-Cöster kan nu ett antal egenskaper för dessa problemkomplex anses utmärkande.  

● De är delar i uppfattningen och orienteringen av tillvaron.  

● De är komplexa och tröga. Även om teologerna tar upp många olika problem,             

förändras problemkomplexen långsamt. 

● De är mönster i ett visst sammanhang som behöver synliggöras för att förstå             

diskursen. Genom att se teologernas problem som skäl till problemkomplexen, söks           

mönster i nutida arvsyndslära. 

4 Brandby-Cöster, Att uppfatta allt mänskligt - underströmmar av luthersk livsförståelse i Selma Lagerlöfs 
författarskap, diss., Karlstad universitet, 2001, s. 12-13. 
5 Brandby-Cöster, Att uppfatta allt mänskligt - underströmmar av luthersk livsförståelse i Selma Lagerlöfs 
författarskap, s. 13. 
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Då en teolog till exempel tar upp att arvsyndsläran kan ge konsekvensen att nyfödda barn               

uppfattas som skyldiga, förstår jag detta som en del av, och skäl till, problemkomplexet att               

skuld inte ärvs. Att skuld inte ärvs är en del av vår uppfattning och orientering av tillvaron                 

som förändras långsamt och motiveras av (bland annat) problemet att förstå nyfödda barn             

som skyldiga. Samma problemkomplex kan därför identifieras hos flera teologer, vars           

reviderade arvsyndslära är olika.  

Det är därmed viktigt att hålla isär två besläktade begrepp genom uppsatsen. Problem förstår              

jag som de enskilda utmaningar, motsättningar eller stridigheter som respektive teolog tar            

upp eller implicit hanterar i utformandet av sin arvsyndslära. Problemkomplex förstår jag som             

en förenklad tillämpning av tankefigurer. Härefter kommer jag därför enbart att använda            

begreppet problemkomplex och inte tankefigur. Problemkomplexen är därmed mönster i          

nutida arvsyndslära, och motiveras av de olika problemen. 

Metod 

Genom att jämföra olika teologers omformning och förståelse av arvsyndsläran har jag            

försökt se gemensamma problemkomplex i en traditionell arvsyndslära som teologerna söker           

undgå. I läsningen av det enskilda materialet har därför följande frågor ställts: 

a) Vilka delar av arvsyndsläran vill teologen revidera? 

b) Vilka problem vill teologen undgå med dessa revideringar och hur motiveras det? 

För att dessa frågor ska vara möjliga att besvaras måste de ställas i relation till traditionell                

arvsyndslära, vilken redovisas under historisk översikt. Utgångspunkten är att de teologer           

som söker revidera arvsyndsläran på något sätt relaterar till, genom att förkasta eller lyfta              

fram delar av, traditionell arvsyndslära. Därför måste även denna undersökning, för att kunna             

förstå vilka problem som finns, beakta traditionell arvsyndslära.  

Det kan understrykas att frågorna syftar till att finna just de problem som respektive teolog               

vill hantera och revidera, då det är fokus för uppsatsen. Samtidigt innebär detta att              

teologernas eventuella konstruktiva lösningar på dessa problem inte tas upp, något läsaren            

bör vara medveten om. 
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Materialet har sedan jämförts för att se vilka problemkomplex som finns. Utifrån de             

egenskaper för ett problemkomplex jag redogjort för i teorin har dessa identifierats. Jag har              

alltså sökt efter problemkomplex som kan motiveras av problemen, som är del av             

uppfattningen av världen eller tillvaron och som förändras långsamt (även om problemen kan             

förändras, tillkomma eller försvinna). Utifrån det har en diskussion förts kring vilka            

problemkomplex som går att se i materialet.  

För att kunna avgöra till vilken utsträckning en nutida arvsyndslära måste ta hänsyn till              

respektive problemkomplex har skäl baserade på Grenholms kriterier för en autentisk och            

rimlig troslära efterfrågats. Jag menar att en nutida arvsyndslära behöver vara autentiskt            

kristen och relevant. Grenholm menar att autenticiteten och rimligheten hos en troslära kan             

bedömas utifrån främst 4 kriterier. Det första är ett autenticitetskriterium, alltså om trosläran             6

motsäger sådant som bibel eller tradition. Det andra är ett erfarenhetskriterium, alltså om             

trosläran motsäger mänsklig erfarenhet. Det tredje är ett integrationskriterium, alltså om           

trosläran motsäger vår uppfattning om tillvaron eller människan till exempel genom           

vetenskap eller moraliska övertygelser. Det fjärde är ett koherenskriterium, alltså om           

trosläran är inkoherent, internt motstridig. Eftersom problemkomplex består av kritik eller           

invändningar mot en troslära blir situationen dock annorlunda. Problemen som ingår i ett             

problemkomplex kritiserar antingen arvsyndslärans autenticitet eller rimlighet. Denna kritik         

kan således klassificeras efter Grenholms kriterium. Frågan blir därför vilka av följande skäl,             

utifrån Grenholms kriterium, som problemen i ett visst problemkomplex ger för att kritisera             

arvsyndsläran.  

● Autenticitetsmässiga skäl - som bygger på exempelvis bibel eller tradition.  

● Erfarenhetsmässiga skäl - som bygger på mänsklig erfarenhet. 

● Integrationsmässiga skäl - som bygger på vår uppfattning om tillvaron eller           

människan genom till exempel vetenskap eller moraliska övertygelser. 

● Koherensmässiga skäl - som bygger på att något i läran är motstridigt.  

Problemkomplex är speciella på så sätt att de kan hänvisa till olika antal av dessa skäl. Jag                 

menar att det visserligen inte är möjligt att säga att ett problemkomplex med fler skäl alltid är                 

allvarligare, men att det ger en rättvis första bedömning. Ett problemkomplex som inte kan              

6 Grenholm, Carl-Henric, Att förstå religion - metoder för teologisk forskning, Lund : Studentlitteratur, 2006, s. 
301-306. 
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hänvisa till något av dessa skäl är troligen inte särskilt relevant medan ett problemkomplex              

som innefattar alla dessa skäl troligen är svårt att undgå. Det är således ett sätt att avgöra                 

vilka problemkomplex som en trovärdig nutida arvsyndslära måste hantera. 

Material och avgränsning 

Eftersom uppsatsen söker efter mönster i nutida utformning av arvsyndsläran har det varit             

viktigt med ett så brett material som möjligt. Därför har teologer med olika bakgrund och               

syften med sina framställningar valts. Vissa avgränsningar har dock gjorts. Främst har en             

tidsavgränsning använts och inget material är därför äldre än 20 år, för att avgränsa              

definitionen av nutida. Därtill har det material valts som så tydligt som möjligt försöker              

hantera arvsyndslärans problem idag. Historiska utläggningar och diskussioner av         

arvsyndslärans tillkomst har alltså valts bort. Däremot har material tagits med vars syfte är att               

diskutera närliggande teologiska frågor, såsom barndop, för att finna så många aspekter och             

mönster som möjligt.  

Eva-Lotta Grantén, Thomas Ekstrand, Mattias Martinson, Anna-Karin Hammar och Sofia          

Camnerin är alla svenska verksamma teologer. Deras material har därför med fördel valts då              

de verkar i samma kontext som jag själv. De har på olika sätt och i olika utsträckning                 

diskuterat arvsyndslärans roll idag. Grantén, som är docent i etik vid Uppsala universitet, har              

skrivit boken Utanför paradiset som en del av forskningsprojektet “Luthersk teologi och etik             

i ett efterkristet samhälle”. Hon har tidigare ägnat sig särskilt åt dialogen mellan             

naturvetenskap och teologi. Ekstrand är docent och Martinson professor i systematisk teologi            

med livsåskådningsforskning vid Uppsala universitet. De har i boken Tro och tvivel skrivit ett              

kapitel om frälsning och där i om den mänskliga situationen av arvsynd samt hur den kan                

förstås och problematiseras idag. Hammar har disputerat vid Uppsala universitet med           

avhandlingen Skapelsens mysterium, skapelsens sakrament där hon undersöker dopteologi         

och dess problem i nutida svensk kontext. Hon behandlar där arvsynden i förhållande till barn               

och dop. Camnerin har disputerat vid Uppsala universitet med avhandlingen Försoningens           

mellanrum om feministisk försoningsteologi. Hon har då även behandlat den feministiska           

kritiken mot arvsyndsläran i förhållande till försoning. 

Både Hammar och Camnerin har således främst behandlat arvsyndsläran i förhållande till en             

annan lära eller praktik. Deras huvudsyfte är inte att bearbeta arvsyndsläran, men eftersom             
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den påverkar deras huvudfokus diskuterar de denna också. Jag har tagit med dessa arbeten i               

mitt material dels eftersom arvsyndsläran är del av ett kristet trossystem och därmed inte kan               

ställas ensam, men också för att detta material gett ytterligare perspektiv till analysen. 

Även tre engelskspråkiga teologer har tagits med i mitt material, inte minst då detta är det                

språk jag förutom svenska främst behärskar. Ett material utifrån enbart min egen kontext             

skulle vara för snävt, och därför har dessa ytterligare tre teologer tagits med. Patricia A.               

Williams är filosof och skriver särskilt om relationen mellan kristendom och vetenskap. Hon             

utgår i boken Doing without Adam and Eve från att teologin måste använda kunskapen från               

biologin för att vara rimlig, och att arvsyndsläran därför måste förstås utifrån sociobiologisk             

vetenskap. Ian A. McFarland är Regius Professor of Divinity vid University of Cambridge             

och har i sin forskning särskilt ägnat sig åt hur kristna läror förstås i samtiden. Han har ägnat                  

boken In Adam’s Fall: A Meditation on the Christian Doctrine of Original Sin åt att diskutera                

arvsyndslärans relevans idag. I denna undersökning har jag dock använt mig av hans             

systematiska redogörelse för arvsyndslärans problem i The Oxford Handbook of Systematic           

Theology. Detta framförallt för att ha utrymme till gå igenom så mycket olika material som               

möjligt. Oliver D. Crisp är professor of systematic theology vid Fuller Theological Seminary             

och har särskilt fokus på reformert kalvinsk tradition. Han har ägnat artikeln “On Original              

Sin” i International Journal of Systematic Theology åt att diskutera arvsyndsläran idag            

framförallt utifrån tanken om en arvsskuld och hur denna ärvs. Till skillnad från Williams              

och McFarland har han alltså ett tydligare fokus för sin problematisering av arvsyndsläran.  

Samtliga av dessa teologer skriver med utgångspunkten att arvsyndsläran ännu fyller en            

viktig funktion. De problematiserar därmed arvsyndsläran inte främst för att avfärda den utan             

för att ge ett konstruktivt bidrag. Detta lämpar sig för min uppsats syfte då jag söker ge en                  

överblick över arvsyndslärans centrala problemkomplex som kan fungera som grund för           

hållbara konstruktiva bidrag. 

Forskningsöversikt 

Det finns mycket skrivet om arvsyndsläran, något som inte minst visar sig i mitt material.               

Något mindre är dock den forskning som, likt denna uppsats, försöker överblicka och finna              

mönster i arvsyndsläran/orna. Jag ska här nämna några av de viktiga bidrag som getts. 
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Nicholas Olkovich har i artikeln “Reinterpreting original sin: integrating insights from           

sociology and the evolutionary sciences” gjort en överblickande modell för olika sätt teologer             

idag förstår arvsyndens ärftlighet. Han fokuserar på hur olika insikter från såväl teologer som              7

andra vetenskapliga discipliner kan kombineras för att utforma en rimlig lära om arvsynd och              

nåd. Han har dock framförallt fokus på att utreda arvsyndens ärftlighet, och inte dess (övriga)               

nutida problem. 

Stanley P. Rosenberg har varit redaktör för antologin Finding ourselves after Darwin :             

conversations on the image of God, original sin, and the problem of evil och ägnat en del av                  

boken till arvsyndsläran och dess problem och möjligheter utifrån evolutionsteorins nya           

kunskap. Genom olika teologers bidrag ger den en överblick över såväl arvsyndens historia             8

som dess utformning i förhållande till evolutionen. Här är fokus på evolutionsteorins            

utmaningar för arvsyndsläran och inte andra problem eller kritik. 

Richard J. Coleman skriver i artikeln “Saving original sin from the secularists” om             

arvsyndslärans utmaningar från antropologin och evolutionsbiologi. Hans undersökning        9

försöker främst visa på varför arvsyndsläran ännu är viktig för att förstå människan, i motsats               

till optimistiska sekulära tänkare. Även Rudolph J. Kriegler undersöker arvsyndsläran utifrån           

flera olika moderna vetenskaper i artikeln “Faith and reason: the original sin”. Han ser till               10

hur främst katolska kyrkans arvsyndslära påverkas av exegetiska och evolutionsbiologiska          

utmaningar. 

John E. Toews ger i boken The story of original sin en historisk överblick över arvsyndsläran.               

Han förklarar hur den Augustinska arvsyndsläran uppstått och argumenterar för en ny             11

förståelse utifrån ny biblisk insikt och en modern världsbild. Detta verk är i första hand en                

historisk undersökning och har inte fokus på nutida utmaningar. Även Tatha Wiley har med              

boken Original Sin-Origins, Developments, Contemporary Meanings skrivit en historisk         

7 Olkovich, Nicholas. “Reinterpreting Original Sin: Integrating Insights from Sociology and the Evolutionary 
Sciences”, The Heythrop Journal, vol. 54, nr. 5, 2013, s. 715-731. 
8 Rosenberg, Stanley P., Michael Burdett, Michael Lloyd m.fl., Finding Ourselves After Darwin: Conversations 
on the Image of God, Original Sin, and the Problem of Evil, Grand Rapids : Baker Academic, a division of 
Baker Publishing Group, 2018. 
9 Coleman, Richard J., “Saving original sin from the secularists”, Theology Today, vol. 70, nr. 4, 2014, s. 
394-306. 
10 Kriegler, Rudolph J., “Faith and reason: the original sin”, Science et Esprit, vol. 66, nr. 3, 2014, s. 395-415. 
11  Toews, John E, The Story of Original Sin, Cambridge, UK: James Clarke & Co, 2013. 
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undersökning av arvsyndsläran, som också sträcker sig fram till vissa nutida uppfattningar            

och kritik. Ytterligare en historisk undersökning av arvsyndsläran har gjorts av Jordan            

Cooper i artikeln “The Lutheran doctrine of original sin in light of other Christian tradition”               

där han söker en rimlig arvsyndslära utifrån olika historiska traditioner.   12

På Uppsala universitet finns också en magisteruppsats skriven av Jonas Nording om            

arvsyndsläran hos Eva-Lotta Grantén och Ian A. McFarland. Även om dessa teologer också             

finns i denna uppsats material skiljer sig analysen. Nording gör främst en jämförande analys              

av Grantén och McFarland för att diskutera vidare hur en rimlig luthersk arvsyndslära bör              

utformas. 

Sammanfattningsvis kan sägas att gemensamt för de nämnda verken är att de har             

fokusområden för sina problematiseringar av arvsyndsläran idag. Jag söker i denna uppsats            

snarare ge en överblickande bild av arvsyndslärans problemkomplex, utifrån att en rimlig            

arvsyndslära behöver ta flera centrala problemkomplex i beaktning.  

Historisk bakgrund 

Jag ska här ge en förenklad överblick över vad jag i uppsatsen kallar traditionell arvsyndslära.               

Det bör dock påpekas att det historiskt inte finns en enig arvsyndslära, utan snarare många               

olika uppfattningar av denna. Eftersom mitt material dock främst fokuserar på och kritiserar             

arvsyndsläran som förstådd av antingen Augustinus eller Luther blir det också främsta fokus             

för denna översikt. 

Även innan Augustinus fanns delar av den arvsyndslära som sedan utformades. I tidig             

patristisk tradition var man mycket angelägen om att betona att Jesu försoningsverk var             

nödvändigt för alla människor. Deras främsta fokus var dock inte problemet människorna            

skulle lösas från, synden, utan hur Gud försonade världen genom Jesus. Traditionen att döpa              

barn väckte dock bredare frågor om arvsynden. Om synd enbart var fria handlingar, verkade              

det orimligt att barn skulle behöva räddas. Här fanns ännu inte tanken om att Adams fall                

skulle påverkat hela den mänskliga naturen.   13

12 Cooper, Jordan, “The Lutheran doctrine of original sin in light of other Christian tradition”, Logia, vol. 22, nr. 
4, 2013, s. 13-20. 
13 Wiley, Tatha, Original Sin - Origins, Developments, Contemporary Meanings, New York : Paulist Press, 
2002, s. 54-55. 
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Augustinus är dock den som först utformade en lära om arvsynden, och vars bidrag påverkat               

mer eller mindre all efterföljande reflektion om detta. Likt de tidigare teologerna var             

Augustinus framförallt intresserad av att reda ut Jesu försoning och hur denna är nödvändig              

för alla människor. Augustinus reflekterade tidigt över arvsynd och upplevde att han själv och              

människor i allmänhet hade svårt att göra det goda de ville. Han menade att enbart Guds nåd                 

kunde hjälpa människan ur sin synd. Augustinus sökte förklaring på människans bristande            14

moraliska kapacitet och fann detta i berättelsen om Adam och Eva. Han menade att Adams               

misstag skapade en obalans hos alla efterkommande människor, vilket han såg som            

människans tillstånd av arvsynd. Augustinus såg döden som en konsekvens av arvsynden, då             

hela mänskligheten lider för konsekvenserna av Adams synd. Han skilde dock på arvsynd och              

personlig synd och menade att arvsynden innebär att människan, på grund av Adams fall, har               

en dragning till ondska medan den personliga synden är konsekvenser av detta. Han             15

uppfattade barndopet som en legitim och viktig praktik, vilket också blev en källa till hans               

arvsyndslära. Eftersom alla människor är i behov av Jesu försoning innefattar detta även             

nyfödda barn. På så sätt menade Augustinus att arvsynden är något medfött och att skuld               

finns även hos små barn.  

I konflikt med Pelagius, en brittisk munk och teolog, om nåden fick Augustinus arvsyndslära              

en definitiv form. Pelagius menade att Gud har gett människan en moral och att hon därför                

kan undvika att synda. Möjligheten att inte synda förlorades därmed inte i och med Adams               

fall. Augustinus opponerade sig mot detta och menade att Gud visserligen gett människan             

moral, men att Adams fall förändrat människans natur. Därför kan människan inte längre             

undvika att synda. Efter konciliet i Kartago (411-418) och konciliet i Orange (529) där frågan               

om arvsynden diskuterades erkändes mycket av de huvudsakliga delarna i Augustinus           

arvsyndslära. Därför har denna till stor del lagt grunden för förståelsen av arvsynden.  16

Thomas av Aquino var den teolog som under medeltiden gjorde störst avtryck i läran om               

arvsynden. Hans förståelse av arvsynden låg till grund för katolska kyrkans förklaring av             

arvsynden som en lära genom Tridentinska kyrkomötet (1545-1563). Thomas menade att           

mänskligheten metafysiskt hör ihop med Adam och därför förlorat sitt gudomliga förnuft och             

14 Wiley, Original Sin, s. 56-57. 
15 Wiley, Original Sin, s. 58. 
16 Wiley, Original Sin, s. 68-73. 
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kompass för vad som är rätt. Tro och hopp kan dock ge rätt kunskap om Gud och frälsning                  

och genom kyrkan kan människan få Jesu förlåtelse för Adams synd. Han menade att dopet               

förlät och tog bort arvsynden.  17

Det tridentinska kyrkomötet var dock även angelägna att fastställa arvsyndsläran för att            

tydliggöra sin position i diskussionen om Martin Luther. Under reformationen var nämligen            

Luther den som gjorde stort avtryck i teologin om rättfärdiggörelsen och arvsynden, vilket             

lagt grunden för den protestantiska traditionens arvsyndslära. Luther menade att enbart tro            

krävdes för rättfärdiggörelsen, vilket utmanade Thomas av Aquinos (och därmed den           

romersk-katolska kyrkans) betoning av kyrkan som förmedlare av Guds nåd. Luther menade            

att dopet inte tar bort arvsynden utan att människor förblir syndare. Rättfärdiggörelsen            

innebär för Luther att Gud betraktar människan som rättfärdig även om hon är och förblir               

syndare. Detta sammanfattas av Luther med “simul justus et peccator” - på samma gång              

rättfärdig och syndare.  18

Medan Thomas av Aquino såg arvsynden som förlusten av ett gudomligt förnuft eller en              

övernaturlig förmåga såg Luther snarare arvsynden, likt Augustinus, som en inneboende ond            

benägenhet. Luther menade att den inre upplevelse av disharmoni, oreda, självmotsägelse och            

moralisk oförmåga är själva rotsynden och därmed den ursprungliga, arvsynden. Detta blir            

något tydligare med engelskans ord för arvsynd - original sin. Arvsynden är i Luthers mening               

således en slags plåga hos människan som inte går att ta bort utan som är integrerad i                 

personen själv.  19

  

17 Wiley, Original Sin, s. 83-87. 
18 Wiley, Original Sin, s. 88-89. 
19 Wiley Original Sin, s. 90-91. 
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2. Arvsyndslärans problem 

Jag kommer i detta kapitel redovisa vilka problem för en nutida arvsyndslära som respektive              

teolog tar upp. I analysen av materialet utifrån analysfråga (a) och (b) framkommer att varje               

teolog lyfter eller indirekt behandlar ett antal olika problem för nutida användning av             

arvsyndsläran. Dessa ska här redovisas för att i nästa kapitel kunna grupperas och analyseras              

som problemkomplex. 

Eva-Lotta Grantén  

Eva-Lotta Grantén diskuterar i sin bok Utanför paradiset hur en luthersk arvsyndslära ska             

bemöta nutida vetenskapliga faktum och världsbild. Hon menar att en trovärdig arvsyndslära            

inte bör strida mot annan forskning inom till exempel biologi och antropologi. Hon tar upp               

fem huvudsakliga problem med traditionell arvsyndslära.  

Skapelseberättelsens paradis är en myt 

Grantén diskuterar först den traditionella arvsyndslärans förankring i berättelsen ur Genesis 3            

där Adam och Eva, de första människorna, fördrivs från paradiset och hur deras ursprungliga              

synd setts som förklaringen till mänsklighetens synd. Ett första steg blir därmed att ta itu med                

historiciteten i och tolkningen av berättelsen om syndafallet.  20

Grantén lyfter fram två moderna exegeters undersökningar av berättelsen i Genesis tidiga            

kapitel, Claus Westermann och Tryggve Mettinger. De båda menar att det vore ett stort              

misstag att förstå Genesis 3 som en historisk berättelse, om faktiska händelser och personer.              

Hela Genesis 1-11 är snarare en ursprungsberättelse med en universell aspekt och hela             

mänskligheten i fokus. Det som utläggs om synden och utdrivandet ur paradiset ska därmed              

inte förstås som kronologiska händelser, utan existentiella tolkningar om tillvarons brister och            

död. Berättelsen påpekar att mänskligheten som helhet är skild från Gud.  21

20Grantén, Eva-Lotta, Utanför paradiset: arvsyndsläran i nutida luthersk teologi och etik, Stockholm: Verbum, 
2013, s. 44. 
21 Grantén, Utanför paradiset, s. 44-45. Grantén hämtar detta från: Mettinger, Tryggve N. D., The Eden 
Narrative: a literary and religio-historical study of Genesis 2-3, Winona Lake, Ind.: Eisenbrauns, 2007. samt 
Westermann, Claus, Genesis 1-11: a commentary, Minneapolis: Augsburg Publishing House, 1984. 
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Grantén drar slutsaten att Genesis 3 inte kan ses som mänsklighetens historiska början.             

Texten vittnar inte om ett ursprungligt tillstånd, utan om att valet mellan ont och gott alltid                

funnits och att odödlighet är något som kan uppnås snarare än något som gått förlorat. Hon                

menar att berättelsens fokus är utdrivandet ur paradiset, vilket berättar om människans            

separation från Gud på grund av människans felaktiga val. Arvsyndens utgångspunkt har            

varit att Genesis 3 beskriver ett fall från ett oskyldigt tillstånd, vilket enligt modern exegetik               

inte kan godtas. Syndafallet som konkret händelse kan inte ses som förklaring till människors              

synd. Grantén summerar att Genesis 3 ska förstås som en myt för att besvara existentiella               

frågor, inte som en historisk skildring.  22

Mänskligheten föll inte men utvecklades 

Ett andra problem Grantén tar upp är att historisk vetenskap idag menar att ingen ursprunglig               

perfekt människa har funnits. Hon redogör för vad historisk vetenskap säger om            

mänsklighetens historia för att visa att tanken på ett paradis och syndafall måste avvisas. 

Grantén lyfter fram arkeologer och antropologer som förklarar att människans medvetande           

uppkommit för ca 45 000 - 30 000 år sedan då hjärnans olika delar knöts ihop till ett kognitivt                   

flöde. Detta ledde till en “kulturell explosion” där konst och religion har sin begynnelse.              

Detta förklarar att människor är de enda varelserna som funderar över sin tillvaro i världen               

och genom sin evolutionsmässigt utvecklade hjärna kan förstå lidande och sårbarhet. En            

kognitiv evolution är därmed orsaken till människans förmåga att föreställa sig en fullkomlig             

tillvaro och upplevelsen av att vara utanför denna. Medan traditionell arvsyndsläran hävdar            

ett ursprungligt tillstånd som orsak till människans längtan efter en fullkomlig tillvaro, pekar             

modern historisk vetenskap snarare på en utvecklad hjärna som orsak till detta. Det vore              

därför inte rimligt att fortsatt hävda att människan har levt i ett ursprungligt paradis eller               

påverkas av minnen av från detta.  23

Själviska gener och lidandets nödvändighet 

Ett tredje problem Grantén tar upp och söker hantera är frågan om arvsyndsläran i förhållande               

till människans särställning, lidandets nödvändighet och skapelsen som god, med bakgrund i            

evolutionsteorins insikter om jordens utveckling.   24

22 Grantén, Utanför paradiset, s. 46. 
23 Grantén, Utanför paradiset, s. 72. 
24 Grantén, Utanför paradiset, s. 76. 
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Grantén beskriver, som nämnt ovan, hur traditionell arvsyndsläran bygger på en världsbild            

som har utgångspunkten att skapelsen från början var fullkomlig, god och utan lidande.             25

Evolutionsteorin innefattar dock teorin om det naturliga urvalet och påvisar att det som driver              

världen och varelser till utveckling är kampen med lidande och död. Skapelsen är således              

beroende av lidande för att utvecklas och ett ursprungligt fullkomligt tillstånd kan inte             

hävdas. Tvärtom skulle ett eventuellt ursprungligt tillstånd då vara relativt outvecklat. Detta            

innebär, menar Grantén, ett stort hinder för den lutherska teologins grundtanke att skapelsen             

och skaparen är god. Dessutom innebär detta att konkurrens och kamp har utvecklat             

organismer till människor och således består också människorna i grunden av själviska gener.             

Just detta nyanserar Grantén dock något då hon menar att självets sökande efter fortsatt              

existens är en självbevarelsedrift snarare än själviskhet och att många anpassningar för att             

kunna överleva inte bara bygger på själviskhet utan även samarbete. Människan har således             26

snarare ambivalenta dispositioner än själviska, vilket enligt Grantén inte innebär någon större            

utmaning för arvsyndsläran utan snarare bekräftar den. Människan har dock inte den            

särställning som skapelsemyten hävdat utan har utvecklats likt övriga varelser i världen. 

Kvarstår gör också problematiken i att världens utveckling är beroende av lidande och död              

vilket Grantén ser som ett utvidgat teodicéproblem och en utmaning för arvsyndsläran.            27

Även om en arvsyndslära inte nödvändigtvis strider mot människans ambivalenta disposition,           

kan inte arvsyndsläran och specifikt syndafallet ses som förklaring till detta. Ett ursprungligt             

tillstånd är inte kompatibelt med evolutionsteorins insikt om att alla levande varelser har             

utvecklats genom naturligt urval och kamp. Därmed är det en ny utmaning för arvsyndsläran              

att på annat sätt förklara varför världen är konstruerad så att lidande och död existerar och                

dessutom verkar nödvändigt. 

Människosyn och barndop 

En ytterligare utmaning Grantén diskuterar är huruvida människor kan anses vara skyldiga            

för något de inte själva orsakat. Hon hävdar att människan inte kan vara ansvarig för sin                

situation eller inför Gud bära skuld för detta. Samtidigt ser hon att arvsynden också talar om                

konkreta erfarenheter och manar till ansvar för sina handlingar och insikt om skuld. Snarare              

25 Grantén, Utanför paradiset, s. 77. 
26 Grantén, Utanför paradiset, s. 78. 
27 Grantén, Utanför paradiset, s. 79. 
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än att behandla detta som ett problem för arvsyndsläran menar Grantén dock att en luthersk               

arvsyndslära har redskap för det. Hon för därför främst en diskussion om hur Luthers syn på                

människan som simul iustus et peccator innebär att människan varken förmår göra allt rätt              

eller är helt korrumperad och handlingsförlamad.  28

Hon diskuterar vidare detta i förhållande till barndop och visar på hur detta i praktiken ändå                

kan vara problematiskt. Om alla människor delar arvsyndens situation har även nyfödda            29

barn del i synden. Grantén förklarar att det i Luthers omvärld var självklart att även barnen                

bar på arvsynd och att han såg dopet som nödvändigt för att barnet skulle få löftet om att Gud                   

inte tillräknar skuld. Hon lyfter att detta även är tydligt i svenska kyrkans dopordning där               30

befrielsebönen syftar till att befria barnet från mörker och ondska. Grantén diskuterar denna             31

barn- och dopsyn vidare utifrån nutida teologer, så som Anna-Karin Hammar som jag tar upp               

nedan, men fördjupar sig inte vidare i problemet. Istället menar hon att även barn är               

ambivalenta och kapabla till ondska, och delar samma situation och arvsynd som vuxna.   32

Hon menar dock att en felaktigt förstådd arvsyndslära har fått och kan få problematiska              

konsekvenser i förhållande till barn. Hon lyfter Sören Dalevi som hävdat att arvsyndsläran             

legitimerat misshandel av barn, då dessa förståtts bära på en arvsynd som måste tyglas.              

Grantén menar att problemet blir att barn då uppfattas som särskilt påverkade av arvsynden,              

medan den som fostrar uppfattas stå utanför tillvarons ambivalens. En sådan uppfattning            

måste därmed hanteras och avfärdas.   33

Niebuhr och den feministiska kritiken 

Grantén tar också upp en diskussion som uppstått mellan Reinhold Niebuhrs karaktäriserade            

av arvsynd som högmod och den feministiska kritiken mot denna generalisering. Grantén            34

behandlar dock detta främst som en kritik mot Niebuhrs syndbegrepp och inte som ett vidare               

problem för arvsyndsläran. Jag redogör därför inte ytterligare för detta. 

28 Grantén, Utanför paradiset, s. 138. 
29 Grantén, Utanför paradiset, s. 165-166. 
30 Grantén, Utanför paradiset, s. 172. 
31 Grantén, Utanför paradiset, s. 176. 
32 Grantén, Utanför paradiset, s. 186-187. 
33 Grantén, Utanför paradiset, s. 184-185. 
34 Grantén, Utanför paradiset, s.105-112 

16 



Thomas Ekstrand och Mattias Martinson 

Thomas Ekstrand och Mattias Martinson diskuterar i boken Tro och tvivel tre problem som en               

arvsyndslära idag måste hantera. De föreslår att arvsyndsläran ska ses som en tolkning av              

människors erfarenheter av tillvaron och dess brustenhet snarare än som en förklaring till             

dessa. De menar att arvsyndsläran innebär stora intellektuella problem då den uppfattas vara             

en förklaring av tillvarons brister, och att denna uppfattning därmed måste överges.  35

Det historiska problemet 

Den första anledning att avfärda arvsyndsläran som förklaring som Ekstrand och Martinson            

tar upp är vad de kallar det historiska problemet. De redogör för hur arvsyndsläran              

traditionellt byggt på antagandet om ett historiskt ursprungligt tillstånd och fall. De menar att              

Augustinus och Luther tillsammans med de flesta teologer genom historien har sett            

berättelsen i Genesis som en historisk skildring och att de första människornas synd därmed              

förklarar mänsklighetens synd.  36

Ekstrand och Martinson ser att denna grund för arvsyndsläran är högst problematisk i             

samtiden. De lyfter att modern kunskap i både exegetik och människans och världens historia              

visar att Genesis skapelseberättelse inte skulle kunna vara historisk. De menar att ny kunskap              

om bibeltexternas tillkomst och om människans och världens historia pekar på att            

skapelseberättelsen inte är en historisk skildring.  37

Det metafysiska problemet 

Ekstrands och Martinsons andra anledning är vad de kallar det metafysiska problemet. De             

förklarar att arvsyndsläran som förklaringsmodell bygger på en platonsk metafysik. Den           

platonska filosofin innebär en tanke om att alla ting bestäms av dess idé. Människans idé är                

således det som gör varje människa till människa. Det innebär att då syndafallet skadade              

människans idé, skadades hela mänskligheten. Denna tanke kan alltså sägas vara           

förutsättningen för att syndens skada ska gå i arv. Ekstrand och Martinson liknar detta vid ett                

35 Ekstrand, Thomas, och Mattias Martinson , Tro och tvivel: systematiska reflektioner över kristen tro, Lund: 
Studentlitteratur, 2004, s. 123. 
36 Ekstrand och Martinson, Tro och tvivel, s. 123. 
37 Ekstrand och Martinson, Tro och tvivel, s. 124. 
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kakmått som varje människa formas ur och som efter syndafallet blivit buckligt och därmed              

skadar varje människas form.  38

Dessa platonska metafysiska förutsättningar är enligt Ekstrand och Martinson svåra att           

acceptera i dagens världsbild. Den moderna världsbilden har till stor del rötter i             39

nominalisternas avståndstagande från den platonska tanken om att verkligheten har          

överordnade principer genom tingens idéer. Nominalisterna menade att skapelsen och          

verkligheten inte kan förstås genom förnuft och resonemang kring någon typ av högre             

ordning (som idéernas verklighet). Ekstrand och Martinson menar att skapelsen och           40

verkligheten inte enkelt kan förstås utifrån en naturlig ordning utan snarare innefattar en             

obegriplighet. Det är därmed inte rimligt att hävda att varje människa svarar mot en              

“människans idé” eller att dess skada skulle förklara människors ofullkomlighet.  

Det praktisk-moraliska problemet 

Ekstrands och Martinsons tredje anledning är vad de kallar det praktisk-moraliska problemet.            

De menar att då människors felaktiga handlingar förklaras med deras inneboende onda natur             

blir det svårt att lösa konkreta problem. Om alla handlingar beror på en generell ondska               41

saknas förklaring till varför vissa personer handlar som de gör. De menar att även om olika                

omständigheter kan förklara en människas handling så har vi också en tankeförmåga och             

måste ta ansvar för våra handlingar. Dessutom menar de att idén om att alla människor är                42

naturligt onda från födseln riskerar legitimera kränkande behandling. Den ondska som           

drabbar en människa blir något hen förtjänar, eftersom denne till sin natur är bortvänd från               

det goda. 

Ekstrand och Martinson menar därför att ett problem för arvsyndsläran är att kunna visa att               

människor är ansvariga för sina handlingar. Arvsyndsläran riskerar undergräva moralisk          

ordning och människovärde då den pekar på allas onda natur och skyldighet. Istället måste              

ansvar utkrävas och skuld upplevas för felaktiga handlingar, trots eventuella bakomliggande           

omständigheter. 

38 Ekstrand och Martinson, Tro och tvivel, s. 124. 
39 Ekstrand och Martinson, Tro och tvivel, s. 125. 
40 Ekstrand och Martinson, Tro och tvivel, s. 77. 
41 Ekstrand och Martinson, Tro och tvivel, s. 125. 
42 Ekstrand och Martinson, Tro och tvivel, s. 128. 
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Ian A. McFarland 

Ian A. McFarland diskuterar i kapitlet “The Fall and Sin” i The Oxford Handbook of               

Systematic Theology hur en arvsyndslära bör förstås i nutida kontext. Han menar att             

arvsyndsläran fyller en viktig teologisk funktion i att visa varför människan inte klarar sig              

utan Guds nåd. Han lyfter tre huvudsakliga problem med arvsyndsläran som måste hanteras             

för att den fortsatt ska kunna fylla sin funktion.  43

Naturvetenskap och historia 

Det första problemet som McFarland tar upp är att arvsyndsläran bygger på en felaktig bild               

av människans historia. Flera naturvetenskapliga och historiska discipliner visar idag på en            

helt annan mänsklig historia än den som arvsyndsläran byggt på. Det är nu relativt obestritt               

att människan aldrig har levt i ett tillstånd utan död och smärta och att hela mänskligheten                

inte kan ha utvecklats från ett ursprungligt par.  44

McFarland lyfter att geologiska undersökningar klargjort att sjukdom, lidande, död och           

naturkatastrofer alla är fenomen som funnits långt innan människan. Ett syndafall kan därför             

inte ses som förklaring till det onda i naturen och människors moral. Ondskan är inte en                

konsekvens av människors misslyckande, utan snarare tvärtom. Eftersom livets villkor alltid           

varit präglade av grymhet verkar människors synd inte vara så obegriplig, utan snarare rimlig.             

 45

McFarland redogör sedan för två möjliga utmaningar för arvsyndsläran som detta kan            

innebära. För det första kan arvsynden, då den inte kan härledas till ett historiskt fall, ses som                 

en oundviklig del av människans natur. Utmaningen blir då att det verkar som om Gud har                

skapat människan felaktig och att Gud således är inkompetent eller delvis ond. För det andra               

kan arvsynden istället härledas till ett socialt arv, där varje människa föds in i ett orättvist                

socialt system vilket ligger till grund för synden. Här blir utmaningen istället att individens              

ansvar tenderar minimeras, eftersom den är del av ett orättvist system vilket leder till fortsatt               

synd.  46

43 McFarland, Ian A., “The Fall and Sin”, i The Oxford Handbook of Systematic Theology, redigerad av Kathryn 
Tanner, John Webster and Iain Torrance, Oxford University Press, 2007,  s. 140. 
44 McFarland, The Fall and Sin, s. 143. 
45 McFarland, The Fall and Sin, s. 143. 
46 McFarland, The Fall and Sin, s. 143. 
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Ansvarig för det oundvikliga 

Det andra problemet McFarland tar upp är att arvsyndsläran verkar innebära en logisk             

motsättning. Synd implicerar ett fritt val och därmed ansvar medan arv implicerar en             

oundviklighet. Ordet arvsynd tenderar i det perspektivet alltså motsäga sig självt. Han menar             

att modern västerländsk kultur inte godtar att en människa skulle vara skyldig för något som               

oundvikligen tillhör dennes natur.  47

McFarland påpekar att detta är en av de mest diskuterade utmaningarna kring arvsyndsläran             

idag och lägger därför stor vikt vid det. Han ser dock fler möjligheter än problem i detta och                  48

diskuterar i stor utsträckningar olika lösningar eller förståelser av detta istället för att fördjupa              

sig i problemet. Jag redogör därför inte vidare för detta. 

Politik och konsekvenser 

Det tredje problemet McFarland tar upp är att arvsyndsläran kan och har gett konsekvenser              

för den kristna praktiken som inte verkar godtagbara.  Han lyfter här tre led av kritik. 49

För det första menar McFarland att arvsyndslärans betoning på universalitet, allas lika            

syndighet, innebär att åtskillnaden mellan offer och förövare görs obetydlig. Särskilt i            

destruktiva strukturer som upprätthålls av individers handlingar riskerar syndens värsta          

följder hamna i skymundan. Eftersom alla är lika mycket syndiga osynliggörs de verkligt             

felaktiga handlingarna. McFarland nämner att detta dessutom innebär att varje nyfött barn är             

lika syndigt som alla andra människor, vilket han menar förefaller tvivelaktigt.  50

Det andra ledet av kritik menar snarare att arvsyndsläran i praktiken misslyckats med att visa               

syndens universalitet. McFarland lyfter att tanken om arvsynd legitimerat utsatthet eller           

förtryck av vissa grupper. Även om man i teorin tänkt att alla människor är syndare, har                

språket använts för att beskriva vissa som särskilt syndiga vilket upprätthåller deras            

marginalisering. McFarland ger homosexuella, långtidsarbetslösa och mörkhyade ungdomar i         

tätorter som exempel på grupper som utsatts för detta.  51

47 McFarland, The Fall and Sin, s. 145. 
48 McFarland, The Fall and Sin, s. 144. 
49 McFarland, The Fall and Sin, s. 146. 
50 McFarland, The Fall and Sin, s. 146. 
51 McFarland, The Fall and Sin, s. 146. 
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Det tredje ledet av kritik är att arvsynden tenderar bygga en hierarki av synder utan att ta                 

hänsyn till kontext. McFarland lyfter att exempelvis stolthet har förståtts som ett            

grundläggande universellt uttryck för arvsynden, vilket inneburit att människor som lever           

under förtryck fått svårt att stå upp för sig själva.  52

McFarlands tredje problem för arvsyndsläran handlar således om risken att ge konsekvenser            

som rimmar dåligt med samhällets nutida politiska uppfattning, om vad som är rättvist. 

Patricia A. Williams 

Patricia A. Williams har i boken Doing without Adam and Eve och i artikeln “Sociobiology               

and original sin” diskuterat och prövat arvsyndsläror utifrån modern exegetisk och biologisk            

kunskap. Hon menar att om arvsyndsläran ska kunna vara trovärdig dag måste den separeras              

från tanken på ett syndafall. Hon tar därför närmare upp arvsyndslärans, och framförallt             53

tanken om syndafallets, problem idag. 

Bibeln har inget syndafall 

Williams menar att de två skapelseberättelser som finns i Genesis 1-3 varken är historiska              

utläggningar eller innehåller ett syndafall. Istället menar hon att detta är senare gjorda             54

tolkningar som inte längre kan godtas. Hon klargör att Genesis 1-3 innehåller två             

skapelseberättelser som inte stämmer överens med varandra och därmed inte syftar till att ge              

en enhetlig historisk utläggning. Hon ger flera exempel på hur dessa berättelser motsäger             55

varandra. I den tidigare berättelsen (Genesis 1-2:3) är vatten något övernaturligt och            

symboliskt, Gud är en mäktig beordrande skapare, växter skapas först och sedan människan             

och människan skapas som ett par och får alla växter till föda. I den senare berättelsen                56

(Genesis 2:4b-3) däremot är vatten något naturligt, Gud är en moderlig nära skapare,             

människan skapas först och sedan växter, mannen skapas först och sedan kvinnan från honom              

och de får alla växter förutom ett träd till föda. Det blir således tydligt att berättelserna inte                 57

52 McFarland, The fall and Sin, s. 147. 
53 Williams, Patricia A. “Sociobiology and Original Sin”, Zygon, vol. 35, nr. 4, 2000, s. 783. 
54 Williams, Sociobiology and original sin, s. 785, 800. 
55 Williams, Patricia A. , Doing without Adam and Eve: Sociology & Original Sin, Minneapolis: Augsburg 
Fortress, 2001, s. 64. 
56 Williams, Doing without Adam and Eve, s. 65. 
57 Williams, Doing without Adam and Eve, s. 65-66. 
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är samstämmiga och att de troligen inte heller gör anspråk på en korrekt historisk              

beskrivning. 

Williams menar dessutom att skapelseberättelserna inte innehåller ett syndafall, eftersom          

Adam och Evas straff inte kopplas till mänsklighetens natur. Hon lyfter fram litteraturvetaren             

Harold Blooms interpretation av berättelsen om Adam och Eva. Han medger att Adam och              

Eva enligt berättelsen straffas av Gud efter att ha ätit av kunskapens träd, men menar att inget                 

i texten tyder på att detta straff skulle skada deras natur eller påverka deras ättlingar.               58

Williams förklarar att denna förståelse har brett konsensus bland gammaltestamentliga          

exegeter och konstaterar därför att ett syndafall som påverkat hela mänskligheten inte kan             

härledas ur Genesis skapelseberättelse. Hon påpekar vidare att inte heller i Nya testamentet             59

beskrivs ett syndafall som orsak till mänsklighetens synd, istället är detta en            

efterhandskonstruktion.  

Människans utveckling är mer än Adam och Eva 

Williams tar upp att ett andra problem för arvsyndsläran är att flera vetenskapliga discipliner              

idag motsäger tanken om ett syndafall med konsekvenser som ärvts och påverkar alla             

människor. Hon tar upp att paleontologi har kunnat bevisa hur djur och växter har utvecklats               60

och förändrats under väldigt lång tid. De djur som finns idag är mycket olika de som fanns                 

för 65 miljoner år sedan. Människan har inte funnits från jordens början utan är snarare en                

relativt ny varelse. Williams redogör dessutom för att ytterligare forskning kunnat visa hur             

människan utvecklats från tidigare liknande djur och hur dessa levt under liknande villkor             

som dagens människor. Människors situation idag med konflikter, död och socialt liv beror             61

alltså på en evolutionär utveckling, inte ett fall från ett ursprungligt harmoniskt tillstånd. Att              

människor och djur dör är dessutom inget tillkommet fenomen, utan har alltid varit en del av                

livet på jorden. Att organismer och varelser dör har alltid varit en del av livets utveckling                62

och Williams drar därför slutsatsen att detta inte kan ses som ett Guds straff för synden. 

Williams menar också att det utifrån denna vetenskap finns två starka anledningar att förkasta              

tanken på ett ursprungligt människopar. För det första visar biologisk kunskap att även om ett               

58 Williams, Doing without Adam and Eve, s. 37. 
59 Williams, Doing without Adam and Eve, s. 38. 
60 Williams, Sociobiology and original sin, s. 785. 
61 Williams, Sociobiology and original sin, s. 786. 
62 Williams, Sociobiology and original sin, s. 801. 
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ursprungligt människopar funnits och gjort ett stort fel skulle denna gärnings resultat inte             

ärvas till deras ättlingar. För det andra visar vetenskap om evolutionen att varelsers             

utveckling och överlevnad bygger på stora befolkningsgrupper och inte individer eller par.  63

Ge bättre grunder för människans natur 

Till sist hävdar Williams att eftersom ett historiskt syndafall utifrån ovan nämnda problem             

inte är en trovärdig grund för arvsynden, måste förklaringen för arvsynden sökas någon             

annanstans. Hon ser stora möjligheter i sociobiologin för att finna grunden till arvsynden.             

Även om Williams själv inte framställer detta som ett problem, verkar de sociobiologiska             

insikterna motivera hennes revidering av arvsyndsläran.  64

Williams beskriver att den sociobiologiska vetenskapen kunnat visa att människan har en            

genetisk benägenhet att vara egennyttig, självisk och konfliktbenägen. På samma sätt har            

dock människan också en genetisk benägenhet till samarbete och omsorg. Denna genetiska            

förklaring till människans ambivalenta situation ser Williams som rimlig, vilket innebär att            

ett syndafall varken är nödvändigt eller önskvärt som förklaringsgrund.  65

Williams beskriver vidare hur denna sociobiologiska insikt om människans genetiska          

ambivalenta disposition, tillsammans med den historiska och exegetiska insikten om att ett            

tillstånd utan denna ambivalens aldrig existerat, ger upphov till ett nytt problem. En             

traditionell förklaring till världens ondska har varit att den kom in i världen med syndafallet.               

Eftersom syndafallet dock varken är exegetiskt eller historiskt korrekt, och sociobiologin           

visar att konflikter och själviskhet är sådant som tillhör människans natur blir frågan inte bara               

varför Gud inte ingriper mot ondskan, men också varför Gud verkar ha skapat den.  66

Oliver D. Crisp 

Den orättvisa arvsskulden 

Oliver D. Crisp slår fast att ett stort problem med arvsyndsläran i en nutida kontext är dess                 

tanke om arvsskuld (original guilt). Denna skuld bygger, i protestantisk tradition, på att den              67

ursprungliga synden som begicks av Adam och Eva har gjort hela den mänskliga naturen              

63 Williams, Sociobiology and original sin, s. 786-787. 
64 Williams, Sociobiology and original sin, s. 799. 
65 Williams, Sociobiology and original sin, s. 799. 
66 Williams, Doing without Adam and Eve, s. 159. 
67 Crisp, Oliver D. “On Original Sin”, International Journal of Systematic Theology, vol. 17, no. 3, 2015, s. 258. 

23 



korrupt och därmed skyldig. Det är alltså inte enbart en tanke om att syndafallet skadat alla                68

efterkommande människor utan också att det försatt alla människor i skuld från födseln. Crisp              

påtalar dock att även om reformationens bekännelser är tydliga med att människans natur är              

skadad, står det inte klart huruvida en skuld tillmäts detta. Tvetydigheten gör således             69

problemet särskilt relevant. 

Crisp menar att tanken om en medfödd skuld är problematisk då det vore svårmotiverat att               

hävda en uppenbart orättvis lära, vilket den verkar vara om varje människa är skyldig för               

något som Adam eller Eva gjort. Människan är således skuldsatt utan att själv ha gjort eller                

gått med på någonting att vara skyldig för. Crisp jämför detta med om någon skulle få ett                 

straff för en handling hen själv inte har begått eller kunnat förhindra. Vi skulle inte godta att                 70

skuld överlåts från en person till en annan. Crisp ger som exempel att även om jag ber någon                  

annan betala min parkeringsbot åt mig, är det fortfarande jag som bär skulden för felet. Han                

menar därför att om människor föds med benägenhet att göra fel på grund av en korrupt                

mänsklig natur är det inget de kan tillräknas skuld för.   71

Crisp lyfter ytterligare ett intressant problem i förhållande till tanken om arvsskuld, som             

uppstår även om man som honom själv hävdar att även om människor inte ärver skuld, har de                 

en benägenhet som gör att de aldrig kan undvika att göra sådant som ger dem skuld. För även                  

om alla människor kan antas göra något som ger dem skuld någon gång under sitt liv, finns                 

människor som dör redan som spädbarn eller som föds med ett mentalt tillstånd som gör att                

de inte kan anses skyldiga för sina handlingar. Crisp menar att det verkar orimligt att               

tillskriva dessa människor en skuld eller en benägenhet till skuld eftersom det skulle innebära              

att de döms utan möjlighet att göra något annorlunda. Ett problem för arvsyndsläran är              72

således att rättvist framställa hur och varför människor blir skyldiga.  

68 Crisp, On Original Sin, s. 257. 
69 Crisp, On Original Sin, s. 259. 
70 Crisp, On Original Sin, s. 257-258. 
71 Crisp, On Original Sin, s. 260. 
72 Crisp, On Original Sin, s. 262. 
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Anna-Karin Hammar 

Att födas ond 

Med material av prästers erfarenheter vid dop analyserar Hammar i sin avhandling            

arvsyndsläran i relation till barnsyn och dopsyn. Hon menar att arvsyndslärans betoning av             73

varje människas medfödda synd och skuld är särskilt problematisk idag i relation till små              

barn och framförallt i förståelsen av dopets betydelse.   74

Hammar lyfter att då dopet förstås som en nödvändig befrielse från arvsyndens skuld kan              

existentiella problem uppstå i pastorala situationer. Hon ger exempel på föräldrar som blivit             

mycket förtvivlade och uppgivna då deras barn dött innan de hunnit döpas, med stor rädsla               

för att barnet i fråga då inte ska kunna tas emot av Gud. Hon ger också exempel på föräldrar                   

som i dopsamtal funnit det mycket stötande att dopordningen innehåller böner med            

exorcistisk karaktär om att barnet ska renas från synd och räddas från skuld. Det framstår               

orimligt att barnet skulle kunna vara skyldigt till något när det knappt kan utföra handlingar               

på egen hand.  75

Hammar menar att skuld är något personligt och att förmedlad skuld eller kollektiv skuld              

skulle förminska detta. Hon hävdar att det inte vore rimligt att ärva skuld, varken från någon                

närstående eller de första människorna. Även om vi, enligt Hammar, ärver ansvar för de              

situationer vi är satta i så innebär det inte att vi kan ärva skulden för andras synd. Det är                   

därmed inte rimligt att se nyfödda barn som onda eller skyldiga, även om de är satta i ett                  

större sammanhang av destruktion.  76

Utifrån detta behöver arvsyndsläran ge en rimligare förklaring, alternativt avfärda, dopets           

nödvändighet och människors skuld eller delaktighet i tillvarons destruktivitet. 

73 Hammar, Anna-Karin, Skapelsens mysterium, skapelsens sakrament: dopteologi i mötet mellan tradition och 
situation, diss., Uppsala universitet, 2009, s. 10. 
74 Hammar, Skapelsens mysterium skapelsens sakrament, s. 41. 
75 Hammar, Skapelsens mysterium skapelsens sakrament, s. 41-42. 
76 Hammar, Skapelsens mysterium skapelsens sakrament, s. 188. 
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Sofia Camnerin 

Både offer och förövare 

Camnerin undersöker i sin avhandling om försoning den feministteologiska kritiken av synd            

och arvsynd. Hon lyfter då kritik mot arvsyndslärans problematiska tendenser att framställa            

alla människor som lika syndiga och därmed förminska distinktionen mellan offer och            

förövare. Camnerin poängterar att arvsynden innefattar människors erfarenheter av         77

misslyckanden, tvetydigheter och utsatthet för att hantera detta.  

Camnerin menar att tillvarons negativa aspekter inte enbart kan förstås som tendensen att             

göra fel, utan även tendensen att bli utsatt för fel. Hon lyfter kritik mot arvsyndslärans               78

framställning av människor som enbart skyldiga, vilket utelämnar offrets erfarenheter. Då           79

alla människor ses som lika skyldiga tenderar fokus bli helt på att förlåta och rädda syndare,                

de som gjort fel, medan offret och dess trasighet hamnar i skymundan. Detta får som               

konsekvens att offer tvingas se sig själva som lika syndiga och skyldiga som sina förövare.               

Offer blir därmed medskyldiga, vilket är särskilt relevant när det gäller barn som utsätts för               

övergrepp och inte enkelt kan skilja på om de är offer eller förövare. Dessutom blir det svårt                 

att någonsin ställa någon till svars för de fel som gjorts, ansvaret tenderar osynliggöras.  

Camnerin ger kritiken ytterligare en dimension då hon även hävdar att om ansvar istället ges               

överdriven vikt försummas det faktum att människor är sårbara och att livet innehåller tragik.             

Camnerin skriver: “ […] även om man vill nå förändring, så kan man inte alltid”. Hon                 80 81

menar att även om en arvsyndslära inte kan ses som förklaring till människors ondska, så               

behöver den tolka att människor ofta är just onda. Arvsyndsläran måste inrymma att vi är               

ansvariga för våra handlingar, men också tolka tillvarons brister och erfarenheter både av att              

synda och att bli utsatt för synd.  

Arvsyndsläran har därmed en utmaning i att göra distinktioner mellan offer och förövare, att              

ha ont och göra ont, utan att försumma tillvarons tvetydighet och alla människors svårighet              

77 Camnerin, Sofia, Försoningens mellanrum: en analys av Daphne Hampsons och Rita Nakashima Brocks 
teologiska tolkningar, diss., Uppsala universitet, 2008, s. 169. 
78 Camnerin, Försoningens mellanrum, s. 168. 
79 Camnerin, Försoningens mellanrum, s. 78. 
80 Camnerin, Försoningens mellanrum, s. 169. 
81 Camnerin, Försoningens mellanrum, s. 169. 
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att enbart handla rätt. Ansvar behöver utkrävas för felaktiga handlingar, utan att förbise             

människans och livets ambivalens.  
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3. Problemkomplex 

Utifrån de ovan redogjorda problemen för en nutida arvsyndslära ska jag här redogöra för              

vilka mönster, problemkomplex som finns samt diskutera deras allvarlighet utifrån de           

kriterier jag ställt upp i metoden. Jag har funnit fyra problemkomplex som här presenteras              

och diskuteras. Det första är att ett ursprungligt människopar eller paradis aldrig funnits. Det              

andra är att skuld inte ärvs, utan att varje person är ansvarig för endast det den själv gjort eller                   

kunnat påverka. Det tredje är att lidande och död är nödvändigt vilket utmanar en traditionell               

gudsbild. Det fjärde är att det finns en viktig skillnad mellan offer och förövare, även om                

människan har en benägenhet att misslyckas. 

 

Ett ursprungligt människopar och paradis har aldrig funnits 

Det första problemkomplexet innefattar de problem som visar att ett ursprungligt, gott            

tillstånd utan lidande, död och konflikter aldrig existerat. Materialet ger både exegetiska,            

historiska och delvis biologiska argument för detta. Att varken ett ursprungligt tillstånd eller             

ett syndafall existerat är problematiskt för arvsyndsläran eftersom det varit själva           

förklaringsgrunden för hur arvsynden uppkom. 

Både Grantén och Williams tar startpunkt i detta problemkomplex genom ett exegetiskt            

problem. Även Ekstrand och Martinson nämner detta. Grantén menar att modern exegetik            

kunnat visa att skapelseberättelsen inte gör anspråk på att vara en historisk skildring, utan              

snarare är en existentiell tolkning av livets villkor. Williams instämmer och motiverar vidare             

detta med att Genesis i själva verket innehåller två skapelseberättelser som inte stämmer             

överens och därmed inte gör historiska anspråk. Williams menar dessutom att           

skapelseberättelserna inte heller kopplar ihop Evas och Adams straff med mänsklighetens           

natur. Att deras fel skulle påverkat alla människor, det vill säga ett syndafall, är helt enkelt                

inte en biblisk tanke utan en senare konstruktion.  

Det är värt att poängtera att både Grantén och Williams börjar i det exegetiska problemet.               

Eftersom den bibliska berättelsen inte har historiska anspråk, blir det så att säga rättfärdigat              

att söka detta i annan vetenskap. Om skapelseberättelsen i Genesis istället faktiskt hade varit              

en tydligt historisk skildring hade den, om än tvivelaktigt, kunnat ses som en utmanare mot               
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andra historiska skildringar. Nu blir istället utgångspunkten att den traditionella förklaringen           

inte håller, och därför måste också andra källor utvärderas. 

Grantén, Williams, McFarland samt Ekstrand och Martinson lyfter historiska problem som           

hör till detta problemkomplex. Historisk vetenskap visar att mänskligheten utvecklats snarare           

än fallit och att död och lidande alltid varit en del av vår existens. Grantén hänvisar till                 

arkeologi och antropologi för att visa att mänsklighetens medvetande och möjlighet att            

reflektera kring sin tillvaro, inklusive lidandet i den, uppkommit genom en evolutionsmässig            

utveckling. Att människor längtar efter ett paradis är således inte på grund av minnen från ett                

ursprungligt sådant utan på grund av ett över lång tid utvecklat medvetande. Williams             

hänvisar till paleontologi för att visa att människan är en varelse som utvecklats från många               

tidigare liknande varelser och att lidande och död alltid varit en del av denna process. Således                

är varken död eller lidande ett Guds straff, utan något som alltid funnits. Dessutom pekar hon                

på att dessa progressioner inte kan ske utifrån ett människopar utan kräver stora grupper av               

djur eller organismer. Även McFarland lyfter, utifrån geologiska undersökningar, att          

sjukdom, lidande och död alltid varit del av människor existens och att detta därför inte är att                 

se som ett gudomligt straff för Evas och Adams misstag. Ekstrand och Martinson             

sammanfattar väl att exegetisk och historisk kunskap är överens om att syndafallet inte är en               

rimlig förklaring. 

Detta problemkomplex underbyggs därmed av två skäl enligt de kriterier jag tagit upp i              

metoden. För det första ett autenticitetsmässigt skäl då Grantén och Williams menar att             

traditionell arvsyndslära bygger på en felaktig förståelse av den bibliska skapelseberättelsen.           

De ifrågasätter därmed dess autenticitet och menar att Genesis varken innehåller en historisk             

skildring av skapelsen, eller en lära om ett syndafall. För det andra ett integrationsmässigt              

skäl då Grantén, Williams, McFarland samt Ekstrand och Martinson menar att traditionell            

arvsyndslära inte går att integrera med flera olika grenar av modern vetenskap. Med             

hänvisning till historisk och biologisk forskning visar de att ett ursprungligt paradis är             

otänkbart. 

Det bör dock uppmärksammas att problemkomplexet egentligen innefattar flera olika          

integrationsmässiga skäl; att människans längtan efter ett paradis kan härledas till ett av             

evolutionen utvecklat medvetande, att människan utvecklats ur flera andra varelser och att            
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detta skett i stora grupper samt att lidande och död alltid existerat. Jag har dock betraktat                

detta som två skäl enligt den gruppering jag gjort i metoden. Samtidigt kan sägas att det                

integrationsmässiga skälet i detta problemkomplexet är mycket starkt.  

Skuld ärvs inte, jag är ansvarig för det jag själv gör 

Det andra problemkomplexet innefattar de problem som visar på att skuld inte är något som               

ärvs utan att varje person är ansvarig för endast det den själv gjort eller kunnat påverka.                

Materialet ger filosofiska, etiska, biologiska och exegetiska argument för detta.          

Uppfattningen att skuld inte kan ärvas är problematiskt för en traditionell arvsyndslära då den              

utgått från att människor ärver skuld från de första människornas misstag. 

Ekstrand och Martinson lyfter ett metafysiskt problem som hör till detta problemkomplex. De             

förklarar att traditionell arvsyndslära bygger på en platonsk metafysik, vilken förstår           

människan som bestämd av en högre idé. Då Adam syndade skadade således människans idé              

och därmed varje efterkommande människa. De menar dock att denna metafysik inte längre             

är aktuell i nutida världsbild, vi förstår inte längre tillvaron som bestämd av högre idéer.  

Även McFarland och Crisp lyfter filosofiska problem och menar att tanken om att skuld ärvs               

är ologisk eller orättvis. McFarland lyfter att arvsynd kan anses vara motsägelsefullt då arv              

implicerar något man inte kan undvika medan synd implicerar ett fritt val. Crisp menar vidare               

att en lära som hävdar att skuld ärvs, och alltså tillskrivs även om det är något personen själv                  

inte gjort, vore uppenbart orättvis. Han menar att skuld är något personligt som inte kan               

överlämnas. Om människor föds med en skadad natur eller benägenhet att misslyckas och             

göra fel är det således inget de kan tillskrivas skuld för. 

Hammar och Grantén lyfter barndopets betydelse och synen på små barn som ett problem i               

detta problemkomplex. De menar att dop av små barn och tanken om att de då befrias från                 

arvsyndens skuld framstår som orimlig. Hammar menar att föräldrar och närstående kan bli             

mycket uppgivna av tanken på att deras barn, som knappt själv kan utföra handlingar, skulle               

bära på skuld. Även Grantén ser att synen på barn som i behov av befrielse i praktiken är                  

problematiskt, men menar samtidigt att barn inte heller kan ses som oskrivna goda blad. Hon               

lyfter vidare att konsekvenserna av att se barn som särskilt utsatta för arvsynden har varit               

förödande då det legitimerat barnmisshandel.  
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Williams nämner ytterligare två problem som hör till detta problemkomplex, utifrån exegetik            

och biologi. För det första menar hon att skapelseberättelsen aldrig berättar att Evas och              

Adams skuld ärvs. Tanken om att skuld ärvts från ett första människopar är således inte               

biblisk. För det andra nämner hon att biologisk kunskap visar oss att skuld inte är en                

karaktärsegenskap som ärvs genetiskt.  

Detta problemkomplex underbyggs därmed av samtliga skäl enligt de kriterier jag tagit upp i              

metoden. Ett autenticitetsmässigt skäl finns i Williams påpekande att tanken om att Evas och              

Adams skuld ärvdes inte är biblisk. Ett mer traditionsbaserat autenticitetsmässigt skäl finns i             

Crisps, Hammars och Granténs konsekvensinriktade problem. Deras utgångspunkt är att en           

god kristendom ska vara rättvis och inte ge konsekvenser som barnmisshandel eller            

uppgivenhet och sorg (hos till exempel föräldrar till odöpta barn). De kritiserar därför             

traditionell arvsyndslära för att inte stämma överens med en kristen tradition, som de förstår              

som rättvis. Hammars problem kan också sägas ge ett erfarenhetsmässigt skäl då hon menar              

att erfarenhet motsäger tanken om att barn skulle födas med en ond benägenhet eller skuld.               

Ett integrationsmässigt skäl finns i Ekstrands och Martinsons metafysiska problem, då de            

menar att en traditionell arvsyndslära motsäger vår nutida uppfattning om hur tillvaron är             

strukturerad. De redogör för att en modern världsbild inte kan sägas bygga på tanken om               

överordnade idéer. Även Williams påpekande att biologi visar att skuld inte är en ärftlig              

egenskap är att se som ett integrationsmässigt skäl. Ett koherensmässigt skäl finns i             

McFarlands kritik av att arvsyndsläran tenderar motsäga sig själv då den både implicerar ett              

oundvikligt arv och ett självvalt syndande.  

Detta problemkomplex är ensamt om att underbyggas av samtliga av de skäl jag tagit upp i                

metoden. Det kan därmed betraktas ha en särskild relevans. Genom såväl praktiska som             

teoretiska problem har det blivit klart att man inte enkelt kan hävda att skulden ärvs, varken                

från förfäder i nära led eller från ursprungliga människor. För att en arvsyndslära ska kunna               

vara trovärdig idag verkar ett klart konsensus finnas om att denna fråga måste hanteras. Detta               

innebär inte nödvändigtvis att all tanke om ärftlighet måste avvisas, men att det är av mycket                

stor vikt att förhålla sig till detta vid utformandet av en trovärdig arvsyndslära. Här är inte                

läge att diskutera olika lösningsförslag men det kan nämnas att det både finns de teologer               
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som drar slutsatsen att skuld inte alls ärvs, de som menar att skulden ärvs genom sociala                

strukturer och de som menar att skulden ärvs genom vår genetiska disposition.   82

Lidande och död är nödvändigt, var är Gud i ekvationen? 

Det tredje problemkomplexet innefattar de problem som på sätt och vis utökar            

teodicéproblemet genom att peka på att lidande och död alltid funnits och dessutom krävs för               

att jorden, människor och allt liv ska kunna utvecklas. Materialet ger biologiska, historiska             

och filosofiska argument för detta. Att lidande och död är nödvändigt är problematiskt för              

arvsyndsläran eftersom den då skulle ifrågasätta Guds godhet eller allmakt.  

Grantén utgår från den biologiska insikten att lidande, död och kamp är det som drivit               

utvecklingen av liv. Det innebär att världen inte bara innehåller lidande utan också är              

konstruerad så att lidandet är nödvändigt för fortsatt liv. Arter har i alla tider kämpat mot                

varandra för att utvecklas och överleva. Hon menar, precis som Williams, att detta             

tillsammans med historisk och exegetisk insikt leder till detta problem. Eftersom           

arvsyndsläran inte kan ge syndafallet som förklaring till varför lidande kom in i världen, och               

biologin visar att lidandet behövs, riskerar arvsyndsläran bli ett bevis på att Gud inte är allgod                

alternativt allsmäktig.  

McFarland drar liknande slutsats främst utifrån det historiska problemet. Även han menar att             

då den traditionella förklaringen till varför arvsynd kom in i världen inte går att använda blir                

problemet kring lidande större. Att arvsynden ses som en oundviklig del av människans             

natur, men som inte beror på ett syndafall, riskerar implicera att Gud är antingen ond eller                

inkompetent.  

Såväl Grantén, Williams och McFarland visar, utifrån kunskapen om lidandets nödvändighet,           

på risken att arvsynden ses som en del av Guds plan. Det rör sig alltså om en slags                  

balansgång mellan Guds egenskaper. Om Guds allsmäktighet betonas riskerar arvsynden          

uppfattas som en del i Guds plan vilket hotar Guds allgodhet. Om Guds allgodhet istället               

betonas kan Gud verka inkompetent, då Gud inte verkar kunnat motverka arvsynden, vilket             

hotar Guds allsmäktighet och allvetande. Här finns en koppling till debatten mellan infra- och              

supralapsarianismen i tidig reformert tradition. Debatten rörde frågan huruvida Guds urval av            

82 Dessa modeller redogörs tydligt för i: Olkovich, Nicholas. “Reinterpreting Original Sin: Integrating Insights 
from Sociology and the Evolutionary Sciences”. 
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människor som räddas (predestination) bestämdes innan eller efter syndafallet.         

Infralapsarianismen, som blivit den populära hållningen i reformert tradition, hävdade att           

Gud valde ut först efter syndafallet som en respons på detta. Supralapsarianismen däremot             

menade att Gud redan i skapelsen förutbestämt vilka människor som skulle räddas och vilka              

som skulle fördömas. Supralapsarianismen ville på så sätt försvara tanken på Guds            

allsmäktighet, och skydda från en bild av Gud som inkompetent. Därmed blir arvsynden som              

en slags avsiktlig del i Guds plan. Således finns här en tidig version av tanken på att Gud                  83

avsiktligt skapat en ofullständig värld. Det skulle kunna sägas att problemkomplexet           

sammantaget påvisar att supralapsarianism är oundviklig om arvsynden hävdas.  

Detta problemkomplex underbyggs därmed av två skäl enligt de kriterier jag tagit upp i              

metoden. Ett autenticitietsmässigt skäl finns då teologerna menar att det är ett problem att              

gudsbilden som allsmäktig, allvetande och allgod hotas. De utgår därmed från att en kristen              

gudsbild har vissa egenskaper, såsom allgodhet, allvetande och allsmäktighet. Ett          

integrationsmässigt skäl finns i den biologiska och historiska kunskap som ger upphov till de              

tre teologernas problemdiskussion. De menar att en arvsyndslära som hävdar att ondska och             

lidande inte alltid funnits eller beror på ett syndafall inte är förenligt med nutida kunskap om                

världen och tillvaron.  

Skilj på offer och förövare, men försumma inte ambivalens 

Det fjärde problemkomplexet innefattar de problem som menar att arvsyndsläran riskerar           

underminera skillnaden på offer och förövare. Materialet ger främst filosofiska och etiska            

argument för detta. Detta är problematiskt för arvsyndsläran då den traditionellt hävdat, eller             

riskerat att hävda, att alla människa är lika syndiga. Detta är enligt dessa problem både               

filosofiskt och konsekvensmässigt tvivelaktigt. 

Ekstrand och Martinson lyfter i sitt praktisk-moraliska problem fram hur arvsyndsläran           

riskerar krocka med hur verkligheten faktiskt ser ut. Att förklara alla felaktiga handlingar             

med en generell ondska ger inte en rimlig bild eller förklaring av hur olika människor i                

verkligheten väljer att handla. Även McFarland lyfter detta problem och utvecklar att om alla              

förstås som lika syndiga riskerar den värsta sortens onda handlingar hamna i skymundan eller              

83Se vidare i; McFarland, Ian A., “Infralapsarianism and Supralapsarianism”, Cambridge Dictionary of Christian 
Theology, 2011, s. 240-241. 
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accepteras som en del av en generell ondska. Camnerin poängterar att arvsyndsläran riskerar             

fokusera helt på att förlåta syndare, medan offrets trasighet marginaliseras. Tanken på alla             

som lika syndiga innebär därmed att offret tvingas acceptera sig själv som lika syndig som               

sin förövare. Det personliga ansvaret suddas ut. 

Både McFarland och Camnerin lyfter dock att även det motsatta är problematiskt. Även om              

varje person själv måste vara ansvarig för sina handlingar, får inte heller livets ambivalens              

försummas. Även Ekstrand och Martinson lyfter detta, men behandlar det inte främst som ett              

problem. McFarland lyfter kritik som hävdat att arvsyndsläran inte kunnat visa på syndens             84

universalitet. Istället har vissa grupper setts som särskilt påverkade av arvsynden, vilket            

legitimerat deras marginalisering eller utsatthet. Camnerin menar att om ansvar ges för stor             

vikt förbises istället att människor är sårbara och inte alltid kan lyckas med det goda de vill.                 

Detta problemkomplex innefattar därmed två möjligen motsatta problem. Dels att          

arvsyndsläran tenderar jämställa offer och förövare, men också att arvsyndsläran tenderar           

missa syndens och sårbarhetens universalitet.  

Camnerin lyfter vidare ett liknande problem. Hon menar att arvsyndsläran tenderar sätta för             

stort fokus på människor som skyldiga, vilket innebär att erfarenheter av livets tvetydighet             

inte ryms. Arvsyndsläran behöver inte bara kunna skilja på offer och förövare, utan även              

inrymma erfarenheten av att vara offer och utsatt. Hon menar att arvsyndsläran tenderar             

missa livets ambivalens om den enbart fokuserar på skuld och att också själva erfarenheten av               

misslyckanden och tragik bör förstås som uttryck för arvsynden. Det faktum att människor är              

sårbara och att livet innehåller tragik får inte försummas. Camnerin är ensam i materialet om               

att lyfta detta problem, men flera av de andra teologerna menar att en av arvsyndslärans               

viktiga funktioner är att tolka livets tvetydighet. Såväl Grantén som Ekstrand och Martinson             

nämner att arvsyndsläran har en funktion i att tolka bristerna och ambivalensen i tillvaron.              85

Det verkar därmed som att även de menar att arvsyndsläran ska innefatta såväl erfarenheten              

av synd och skuld som utsatthet och tragik.  

Detta problemkomplex underbyggs därmed av tre skäl enligt de kriterier jag tagit upp i              

metoden. Ett autenticitetsmässigt skäl finns framförallt i Camnerins påpekande av att           

84 Se Ekstrand och Martinson, s. 126 ff., där de skriver att arvsyndsläran bör påvisa att alla människor är 
moraliskt ofullkomliga. 
85 Se till exempel; Grantén, Utanför paradiset, s. 12, 24. Samt; Ekstrand och Martinson, Tro och tvivel, s. 123. 
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arvsyndsläran riskerar fokusera enbart på syndaren. Camnerin utgår därmed ifrån att en god             

kristendom bör tolka inte bara felaktiga gärningar, utan också ta i beaktande vad det innebär               

att bli utsatt för dessa. Ett erfarenhetsmässigt skäl finns i Ekstrands och Martinsons kritik; att               

arvsyndslärans sätt att förklara onda handlingar med en generell ondska inte verkar stämma             

med erfarenheten av människors handlande. Människor handlar högst olika och under olika            

omständigheter och en generell ondska speglar ingen bra förklaring av detta. Ett            

integrationsmässigt skäl finns i problemkomplexets kritik att arvsyndsläran inte stämmer          

överens med samtidens moraliska övertygelser. Samtliga problem i detta problemkomplex          

menar att ett likställande mellan offer och förövare inte är acceptabelt utifrån en generell bild               

av vad som är rättvist.  

Det här problemkomplexet verkar kritisera ett allt för enkelt tal om arvsynden, antingen             

genom att försumma skillnaden på att göra och få ont eller att försumma människans              

ofullkomliga situation. Det kan därmed sägas innefatta själva arvsyndslärans grundtanke, att           

människan på egen hand inte kan bli perfekt eller fullkomlig. Som jag redan nämnt är det                

flera teologer som tar upp detta som en av arvsyndslärans funktioner. Eftersom detta             

problemkomplex således rör själva arvsyndslärans funktion och omfattning är det något en            

nutida arvsyndslära behöver förhålla sig till. Det väcker frågor som; innefattar arvsyndsläran            

enskilda handlingar? Är djupgående tragik som inte beror på skuld uttryck för arvsynden? 

Vilka problemkomplex är relevanta? 

Jag har funnit fyra centrala problemkomplex då jag undersökt hur teologer i nutid             

problematiserar och reviderar arvsyndsläran. Dessa är; att ett ursprungligt människopar eller           

paradis aldrig funnits, att skuld inte ärvs, att lidande och död är nödvändigt och att det finns                 

en viktig skillnad mellan offer och förövare. Utifrån min diskussion framgår att samtliga av              

problemkomplexen underbyggs av två eller flera skäl utifrån de kriterier jag ställt upp i              

metoden. Jag menar därför att alla dessa problemkomplex är relevanta och att en rimlig och               

relevant nutida arvsyndslära bör förhålla sig till samtliga av dessa. Det går helt enkelt inte att                

negligera något av dessa problemkomplex. Detta innebär dock heller inte att enbart en             

lösning finns på problemkomplexen. Detta syns inte minst när det gäller problemkomplexet            

som visar att skuld inte ärvs, vilket jag redogjort för ovan. 
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Inget av problemkomplexen kan således blankt förnekas. Samtidigt har det i diskussionen            

visat sig att problemkomplexen är av olika slag och att det går att förhålla sig till dem på flera                   

olika sätt. Det andra problemkomplexet, att skuld inte ärvs, ställer till exempel krav på nya               

grunder för hur alla människor delar en situation. Det fjärde problemkomplexet, att skilja på              

offer och förövare utan att försumma tillvarons ambivalens, ställer snarare nya frågor kring             

hur språket om arvsynden kan utformas. 
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4. Sammanfattning 

Uppsatsens syfte har varit att finna några centrala problemkomplex för en nutida arvsyndslära             

att förhålla sig till. Uppsatsen har sökt mönster i nutida teologers utformning och             

problematisering av arvsyndsläran utifrån en förenklad användning av begreppet         

tankefigurer. Frågeställningen har varit: 

Vilka problemkomplex bör en nutida arvsyndslära förhålla sig till? 

Jag har funnit fyra problemkomplex i materialet. Det första innebär att ett ursprungligt             

människopar eller paradis aldrig funnits. Den traditionella förklaringen till hur arvsynden           

kom in i världen har byggt på att ursprungstillståndet var gott och sedan förlorats. Genom               

exegetik, biologi och historiska discipliner har detta visat sig vara orimligt att hävda. Det              

andra problemkomplexet innebär att skuld inte ärvs och att jag snarare enbart är ansvarig för               

vad jag själv gjort eller kunnat påverka. Traditionell arvsyndslära har hävdat att skulden från              

de ursprungliga människornas misstag har ärvts vidare i hela mänskligheten och gett upphov             

till dess situation. Genom filosofiska, praktiska och naturvetenskapliga resonemang har detta           

dock visat sig vara orimligt. Det tredje problemkomplexet innebär att lidande och död är              

nödvändigt och frågar därför hur Guds plan och handling ser ut. En traditionell förklaring till               

lidande och död har varit syndafallet och den ärvda skulden. Detta problemkomplex kan             

alltså sägas följa av de två tidigare, tillsammans med biologisk kunskap och bilden av Gud               

som allsmäktig, allvetande och allgod. Det fjärde problemkomplexet innebär att          

arvsyndsläran måste kunna skilja på offer och förövare, utan att försumma att människor har              

en benägenhet att misslyckas. Traditionell arvsyndslära har kritiserats för att jämställa offer            

och förövare som lika syndiga. Samtidigt har ett annat dike påvisats där ansvarigheten             

betonas så hårt att människans ambivalenta tillvaro missas. 

När jag sedan undersökt vilka skäl respektive problemkomplex kan underbyggas med, baserat            

på uppställda kriterier, blir slutsatsen att samtliga är relevanta. Alla problemkomplex           

underbyggs av minst två skäl enligt kriterierna. En trovärdig nutida arvsyndslära bör således             

förhålla sig konstruktivt till samtliga av de fyra problemkomplexen. 
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Utifrån denna modell för vilka problemkomplex en nutida arvsyndslära måste förhålla sig till             

för att vara trovärdig kan nu vidare forskning ske för hur sådana bidrag kan se ut. Min                 

utgångspunkt har varit att första steget är att ta på allvar de problem som finns, för att kunna                  

gå vidare till konstruktiva förslag. Särskilt intressant vore att fortsätta undersöka hur            

arvsynden påverkar alla människor, där både sociala och metafysiska förslag diskuterats. Jag            

menar att det vore fruktbart att pröva och bearbeta dessa förslag utifrån denna uppsats              

problemkomplex.  

I inledningen skrev jag att verktygen för att förstå våra vardagserfarenheter av att inte räcka               

till, att inte uppnå allt det goda man vill, riskerar förloras. Arvsyndsläran rymmer ett möjligt               

språk för människans ofullkomlighet och erfarenheter av misslyckande och skuld. För den            

som idag vill utforma en trovärdig arvsyndslära måste utgångspunkten vara att förhålla sig till              

de problemkomplex som uppsatsen klargjort. Detta för att ta hänsyn till såväl en kristen              

tradition, människors erfarenhet, vetenskapens och samtidens världsuppfattning som inre         

koherens. Detta vore en god utgångspunkt för arvsyndsläran. 
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