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Abstract 
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The premise for this study is the question how we should relate to people with different 

religious beliefs. The aim is to examine if an existence characterized by a religious diversity 

should affect the certainty and confidence in our faith. To answer my question I have turned 

to the philosophers David Basinger, Mikael Stenmark, William Lane Craig and Robert 

McKims different views on this issue. Using an approach based on a comparative method and 

argument analysis I have then assessed their different opinions in the matter. Based on my 

own discussion of these arguments I conclude that a religious diversity should imply a 

reduction in our own religious confidence and that it should be reduced in relation to the 

amount of disagreement that exist between conflicting religious perspectives in an specific 

case and matter. This may also foster a reduction of religious intolerance through a nuanced 

of our own belief while highlighting the conceptions and values in our own religion that 

stresses tolerance. 
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1. Inledning  

 

1.1. Introduktion  
 

Hur ska vi förhålla hos till personer som har en annan religiös tro än vår egen och bör vår 

egen övertygelse påverkas av en religiös pluralism som finns i det egna samhället? Dessa 

frågor anser jag är både intressanta och viktiga då vi befinner oss i en värld präglad av en allt 

större mångfald och ömsesidigt beroende. För att kunna skapa möjligheter till dialog och för 

att undvika eventuellt framtida konflikter kan det därför vara intressant att inte bara undersöka 

vilka förhållningssätt som är möjliga och rimliga i ett religiöst möte utan också om 

trosvissheten i den egen trosföreställning bör påverkas av denna religiösa mångfald. Denna 

fråga finner jag särskilt angelägen då styrkan i en övertygelse tycks kunna få destruktiva 

konsekvenser.
1
 Det kan därför även vara viktigt att undersöka om en religiös mångfalds 

påverkan på den egna trosvissheten kan och bör skapa en ökad religiös tolerans. Därav har jag 

valt att undersöka detta närmare. 

1.2. Syfte och frågeställning 
 

Syftet med denna uppsatsen är främst att se hur graden av trosvissheten i det egna religiösa 

förhållningssätet kan och bör påverkas av en religiös pluralism. Målet är att lyfta fram ett par 

moderna filosofers resonemang kring denna fråga för att sedan göra en jämförelse mellan 

dessa och slutligen presentera ett eget normativt ställningstagande.  

 

Min frågeställning är därför följande:  

 

 

 Bör en tillvaro präglad av religiös pluralism och mångfald påverka den egna religiösa 

trosvissheten? 

 

 

                                                 
1
 Kimball, 2005, s. 59 
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1.3. Avgränsning 
 

I uppsatsen kommer jag att utgå från den analytiska traditionen inom den moderna filosofin i 

mitt försök att besvara frågeställningen. Den analytiska filosofin är sedan länge den 

dominerande riktningen i Norden och de anglosaxiska länderna där det eftersträvas en strikt 

vetenskaplig prägel genom exempelvis användandet av logik och begreppsanalys
2
. Den passar 

därför väldigt bra in på min egen frågeställning samtidigt som jag själv är främst skolad inom 

denna tradition. På grund av uppsatsens begränsade omfång kommer jag utgå från författarna 

David Basinger, Mikael Stenmark, William Lane Craig och Robert McKims olika texter och 

resonemang för att besvara min frågeställning.  

 

1.4. Metod och material  
 

Inledningsvis kommer jag presentera ett par författare som i sina olika texter berör min 

frågeställning för att sedan göra en jämförelse mellan dessa och visa på två olika positioner. 

Jag kommer sedan utifrån jämförelsen diskutera de resonemang som finns inom respektive 

position. Avslutningsvis kommer jag presentera ett eget ställningstagande där jag framlägger 

vad jag själv anser vara en rimlig slutsats i frågan utifrån de presenterade författarnas 

resonemang. I min presentation av författarna kommer jag till stor del vara deskriptiv för att 

lägga ett större fokus på min egen reflektion i uppsatsens jämförelse och diskussion. I denna 

uppsatsen kommer jag använda mig av en innehållslig idéanalys och en komparativ metod. 

Den innehållsliga idéanalysen används för att bland annat klargöra en texts innehåll och 

kritisk granska rimligheten hos de uppfattningar som presenteras i texten.
3
 Inom den 

innehållsliga idéanalysen kommer jag att fokusera på en begreppsanalys samt göra en 

konsistens och hållbarhetsprövning. En begreppsanalys är en metod där centrala begrepp 

analyseras och preciseras för att tydliggöra vad som påstås i en text. I en konsistensprövning 

undersöks om en uppfattning i en text på något sätt motsäger sig själv. En hållbarhetsprövning 

analyserar de skäl som anges för en viss uppfattning för att se om dessa är rimliga eller 

korrekta. Exempelvis om argumentets premisser är sannolika eller om det finns relevant 

                                                 
2
 http://www.ne.se/lang/analytisk-filosofi 

3
 Grenholm, 2006, s. 277 
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information som har utelämnats då de underminerar premissernas trovärdighet.
4
 Dessa 

metoder används för att klargöra och lyfta fram författarnas syn på huruvida trosvissheten i 

den egna trosuppfattningen bör påverkas av mötet med andra religioner i en pluralistisk 

kontext. En komparativ metod används för att söka efter olikheter och likheter i texter vilket 

är användbart för att visa på det unika i respektive text.
5
 Utifrån den komparativa metoden 

kommer jag att fokusera på två analysfrågor för att tydliggöra själva jämförelsen och för att 

underlätta för läsaren att se skillnader respektive likheter. Dessa presenteras i början av 

avsnittet för jämförelsen (se 2.4). Mitt huvudmaterial kommer bestå av dels Mikael Stenmarks 

bok ”Religioner i konflikt” (2012) där han diskuterar trosvisshet, angelägenhet och dialog i 

det religiösa mötet. Mitt andra huvudmaterial är antologin "Religious tolerance through 

humility" (2008) redigerad av James Kraft och David Basinger där ett flertal erkända och 

nutida filosofer berör frågan om en religiös mångfald bör skapa en epistemologisk ödmjukhet 

hos den religiöst troende och om denna ödmjukhet bör resultera i en ökad religiös tolerans. 

Dessa böcker utgör en stabil grund för min egen undersökning då de tillsammans presenterar 

en vid diskussion kring ämnet med en rad olika slutsatser vilket bidrar till att uppsatsen kan 

återge en fördjupad diskussion av frågan och förhoppningsvis höja kvalitén på min slutsats. 

 

 

1.5. Bakgrund 
 

Innan jag börjar presenterar min undersökning kan det vara bra att ge en bakgrund till den 

debatt som förs inom religionsfilosofin kring olika religiösa förhållningssätt. Detta för att 

lättare kunna sätta sig in i den fråga jag valt att undersöka. Jag kommer inte presentera själva 

argumentet inom denna debatt då en rättvis redogörelse av dessa skulle kräva ett alltför stort 

utrymme för uppsatsens omfång. Jag kommer kort lyfta fram de förhållningssätt som 

vanligtvis brukar figurera i frågan kring hur vi bör förstå den religiösa mångfalden och hur vi 

bör närma oss vad en annan religiös person förespråkar. Dessa förhållningssätt är 

exklusivism, inklusivism och pluralism.   

 

Exklusivismen är synen att sanningen finns exklusivt i en religion och att alla andra religioner 

är felaktiga så länge dessa står i konflikt med den sanna religionens utsagor. Den egna 

                                                 
4
 Stenmark, 2011, s. 82-93 

5
 Vikström, 2005, s. 67 
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religiösa uppenbarelsen är unik och frälsningen eller frigörelsen finns därmed enbart inom 

denna specifika religion.
6
 I likhet med exklusivismen så menar inklusivismen att det finns en 

absolut väg till frälsning eller frigörelse och att denna är mest korrekt uttryckt inom en 

religiös tradition. Däremot så utesluter inte inklusivisten att denna frälsning eller sanning kan 

vara manifesterad på olika sätt i andra religioner.
7
 Andra religioner kan med andra ord 

innehålla delar av sanningen medan bara en religion är helt sann. Det finns en religiös 

tradition som erbjuder en fullständig förståelse av den yttersta verkigheten och den mest 

adekvata vägen till frälsning eller frigörelse.
8
 Pluralismen anser till skillnad från 

exklusivismen och inklusivismen att alla världsreligioner erbjuder en alternativ väg eller ett 

perspektiv till en och samma yttersta verklighet. Världsreligionerna erbjuder med andra ord 

bara olika kulturella bilder av denna verklighet där ingen religion i realiteten står i konflikt 

med någon annan.
9
 De är alla likvärdiga vägar till frigörelse eller frälsning. Oförenliga 

religiösa föreställningar är i själva verket bara beskrivningar av hur verkligheten tycks framstå 

för olika människor och inte hur den faktiskt är. Det är alltså en skillnad på verkligheten som 

den är i sig själv och hur den uppfattas av människor. Skillnaderna i de religiösa 

beskrivningarna beror därför på vilka tolkningsbegrepp som har används för att försöka förstå 

och strukturera omvärlden.
10

  

 

Utöver dessa tre vanliga förhållningssätt så kan den religiösa mångfalden även förstås utifrån 

ett flertal andra förhållningssätt. Exempelvis subjektivismen som menar att alla religioner har 

rätt i den meningen att den är sann för den egna individen eller den antipatiska som menar att 

alla religioner har fel eftersom det finns så många motstridiga sanningsanspråk bland världens 

religioner.
11

 Det som däremot är aktuellt för min uppsats är huruvida den egna trovissheten 

bör påverkas av den religiösa mångfalden. Denna fråga adresseras ofta inte i debatten och kan 

därför vara intressant för de flesta om inte alla förhållningssätt som vanligtvis brukar figurera 

i diskussionen kring en religiösa pluralism. 

 

Avslutningsvis vill jag väldigt kort även nämna den debatt som förs inom filosofin om 

berättigade föreställningar. Detta då flera av de författare jag tar upp i min uppsats indirekt 

relaterar till denna på olika sätt samtidigt som det för mångas resonemang utgör ett 

                                                 
6
 Peterson , 1997, s. 247 

7
 Peterson , 1997, s. 253 

8
 Runzo, 2001, s. 38 

9
 Runzo, 2001, s. 36 

10
 Peterson, 1997, s. 249 

11
 Runzo, 2001, s. 35-36 
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fundamentalt grundantagande. Övergripande finns det två vanliga uppfattningar kring 

berättigade övertygelser, internalism och externalism. Enkelt förklarat så anses vi utifrån 

internalismen ha tillgång till grunden för vår berättigade trosuppfattning. Genom vår egen 

reflektion kan vi bli medvetna om de faktorer eller processen som gör vår uppfattning 

berättigad. Dessa faktorer finns med andra ord internt tillgängliga för oss. Externalismen 

anser däremot att vi inte alltid har det. Vi kan eller behöver inte alltid inte vara medvetna om 

vad som gör trosuppfattningen berättigade för att den faktiskt ska vara berättigad. Dessa 

faktorer kan alltså finnas externt för subjektet.
12

 Jag kommer återknyta till dessa två 

uppfattningar senare i min jämförelse och diskussion.    

 

1.6. Definitioner  
 

 

För att fortsätta behöver vissa centrala begrepp för uppsatsen definieras. Begreppet trosvisshet 

refererar till vissheten eller säkerheten med vilken en person omfamnar ett försanthållande. 

Begreppet avser ett psykologiskt tillstånd där trosvissheten kan stärka eller minska en individs 

benägenhet att handla efter sin övertygelse. Ett annat centralt begrepp är religiös intolerans 

vilket jag kommer förstå som när någon eller några vill förhindra eller begränsa någon annan 

från att uttrycka sin religiösa övertygelse eller praktik. Beroende på den religiösa praktiken 

kan en religiös intolerans sedan vara moraliskt försvarbart eller inte. Exempelvis att det är 

moraliskt försvarbart att vara intolerant mot människooffer. Begreppet kan ofta uppfattas som 

ett negativt laddat ord men är inte vad jag ser per definition något dåligt eller felaktigt. 

Religiös tolerans är när det finns en respekt och ett accepterande för en annan persons 

religiösa övertygelse och utövande. Detta är precis som religiös intolerans positivt eller 

negativ beroende på kontexten i min mening. Ett annat begrepp är epistemologisk ödmjukhet 

som i min uppsats hänvisar till en försiktighet till de egna centrala kunskaps och 

sanningsanspråken. Det är en öppenhet för att vi själva kan ha fel och andra rätt i det vi anser 

oss veta eller har kunskap kring.   

                                                 
12

 http://plato.stanford.edu/entries/justep-intext/, hämtad 2013-05-21 
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2. Undersökning 
 
 
 

2.1. Presentation  
 

 

I detta kapitel kommer jag utifrån mitt material presentera olika författare som berör frågan 

kring huruvida en religiös mångfald bör medföra en epistemologisk ödmjukhet och om denna 

ödmjukhet senare kan leda till en ökad religiös tolerans. Inledningsvis kommer jag ta upp 

filosoferna David Basinger och Mikael Stenmark som svarat jakande eller ställer sig positiva 

till frågan om en religiös mångfald bör påverka den egna trosvissheten och om detta i sin tur 

kan skapa en ökad religiös tolerans. Därefter kommer filosoferna William Lane Craig och 

Robert McKim att introduceras vilka svarar nekande eller är mer skeptiska till dessa frågor. 

Jag kommer sedan jämföra författarna emellan för att på så sätt försöka tydligöra deras olika 

resonemang och poänger.  

 

2.2. David Basinger: Religiös mångfald och religiös tolerans  
 

 

I sin text berör David Basinger frågan huruvida en genuin och seriös beaktning av en religiös 

mångfald bör resultera i en epistemologisk ödmjukhet och om detta i sin tur kan främja en 

religiös tolerans. Basinger utgår i sin text från filosofen Philip Quinn som menar att ett 

religiöst trossystem bara kan ha ett tillräckligt berättigande om alternativa trossystem finns 

med i den egna beaktningen. Han menar att det egna trossystemet kan erbjuda skäl för att de 

egna föreställningarna skulle vara närmare sanningen än andra religiösa alternativ. Däremot 

så finns det inte en epistemologisk position där vi objektivt kan avgöra om någon religion är 

mer överlägsen än någon annan. För att kunna göra det behöver vi självständiga skäl som inte 

är beroende av ett visst epistemologiskt och religiöst perspektiv, och i nuläget tycks vi inte 

kunna finna en universell konsensus på vilka skäl som skulle vara tillräckliga för en sådan 
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prövning. Denna epistemologiska jämställdhet har därmed en epistemologisk ödmjukande 

inverkan på ett religiöst trossystems berättigande.
13

 

 

Basinger anser likt Quinn att den religiösa mångfalden nödvändiggör en viss form av 

epistemologisk ödmjukhet men påpekar att det är missledande att mena att en seriös beaktning 

av den religiösa mångfalden är epistemologiskt ödmjukande i den betydelsen att den 

uppfattade verkligheten av en sådan mångfald försvagar berättigandet för det egna 

trossystemet.  För att belysa vilken form av epistemologisk ödmjukhet som den religiösa 

mångfalden kan skapa så presenterar Basinger fyra möjliga reaktioner på religiösa 

epistemologiska dispyter:  

 

1. Jag kan objektivt demonstrera att mitt eget religiösa perspektiv är överlägset mina 

motståndares perspektiv.  

 

2. Även om jag inte objektivt kan visa att mitt eget religiösa perspektiv är överlägset 

mina motståndares så tror jag lika starkt som innan att mitt eget perspektiv faktiskt är 

det överlägsna.  

 

3. Eftersom jag inte objektivt kan visa på att mina epistemologiska motståndare har fel, 

så håller jag mindre starkt fast vid mitt eget religiösa perspektiv än tidigare. Alltså att 

jag är mindre säker på att mitt eget perspektiv är det överlägsna.  

 

4. Eftersom jag inte objektivt kan visa på att mina epistemologiska motståndare har fel, 

så är jag mindre berättigad att anse att mitt eget perspektiv är överlägset, med andra 

ord så har min eget berättigande för att tro att mitt perspektiv är överlägset i själva 

verket försvagats eller minskat.
14

   

 

Både Basinger och Quinn vill bejaka möjligheten till en epistemologiska ödmjukhet som finns 

relaterad till alternativ 1. Men för att det alternativet ska vara möjligt krävs det skäl som är 

oberoende av ett religiöst perspektiv och möjligheterna att komma överens om vilka skäl som 

är skulle vara oberoende och tillräckliga för en sådan bedömning är bortom vårt räckhåll i 

nuläget. Med andra ord så menar Basinger att vi idag saknar en uppsättning kriterier som gör 

                                                 
13

 Basinger, 2008, s. 29-30 
14

 Basinger, 2008, s. 34 
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att vi kan lösa merparten av de religiösa epistemologiska dispyterna på ett neutralt och 

förutsättningslöst sätt, vilket gör att vi hamnar i en epistemologisk ödmjuk situation.  

 

Däremot så menar Basinger att Quinn vill gå längre genom att hävda att alternativ 4 är sant, 

att den troende är mindre berättigad att tro att hennes eget perspektiv är överlägset. Detta 

stämmer inte enligt Basinger då han inte ser den nödvändiga kopplingen mellan en bekräftad 

religiös mångfald och en berättigad personlig tro. När vi gör en bedömning av olika 

perspektiv i en religiös dispyt så behöver vi inte enligt Basinger kunna göra en objektiv 

demonstration för att bibehålla en berättigad tro. Enligt honom så kräver inte heller ett 

förnekande av möjligheten till alternativ 1 att vi måste ha ett förhållningssätt som är alternativ 

4. Ett förnekande av alternativ 1 är även kompatibelt med alternativ 2 och 3 där Basinger 

anser att det är mer troligt att vi efter en seriös bedömning av konkurrerande religiösa 

perspektiv hamnar i alternativ 3, men att detta inte är en epistemologisk nödvändighet.
15

  

 

 

 

Religiös tolerans genom epistemologisk ödmjukhet  

 

Enligt Basinger kan en epistemologisk ödmjukhet leda till en minskning av en olämplig 

religiös intolerans. Till skillnad från Quinn anser Basinger att det inte finns en nödvändig 

epistemologisk koppling mellan en religiös mångfald och en berättigad personlig övertygelse. 

Däremot menar Basinger att det kan och ofta finns en signifikant koppling mellan en 

epistemologisk ödmjukhet och en minskad religiös övertygelse. Genom en seriös bedömning 

av sin egen och andras trosövertygelser blir vi ofta epistemologiskt ödmjuka i och med att vi 

inte kan bevisa att de andra religiösa perspektiven har epistemologiskt fel. Detta kan i sin tur 

leda till att vi erkänner att de andra religiösa perspektiven är lika kunniga och uppriktiga som 

vi eller åtminstone mer än vad vi tidigare antog. Basinger tror dock inte att detta normalt sett 

resulterar i att anhängare till olika religiösa trosuppfattningar överger sin tidigare position. 

Däremot leder det ofta till en mer nyanserad bild av de frågor som behandlas, det skapar en 

mer flexibel och inkluderande uppfattning av hur en tro kan förstås.
16

  

 

                                                 
15

 Basinger, 2008, s. 34-35 
16

 Basinger, 2008, s. 37-38 
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Basinger påpekar att respekten som en anhängare för ett visst religiöst perspektiv har till sin 

motståndare i ett religiöst meningsutbyte ökar i relation till vilken utsträckning som 

anhängaren anser att hennes motståndare är epistemologiskt jämlik, med andra ord huruvida 

de är lika kunniga och uppriktiga. Basinger poängterar dock att det inte finns en nödvändig 

koppling mellan en ökad respekt för sin motståndare och ett tolerant beteende. Ett mänskligt 

beteende är komplext och att avgöra varför vi handlar som vi gör är ofta svårt, inte minst 

gällande ett religiöst intolerant beteende. Däremot kan vi enligt Basinger göra den rimliga 

generaliseringen att ett religiöst intolerant beteende ofta berättigas desto starkare övertygelsen 

är att ett avvikande religiöst perspektiv verkligen är fel och att detta perspektiv utgör en fara 

för samhället och den oskyldiga individen.
17

  

 

Vidare påpekar Basinger att tolerans genom mångfald bygger på ett fundamentalt antagande 

att alla parter i ett religiöst meningsutbyte engagerar sig i en seriös bedömning av den egna 

och andras trosuppfattningar. Måste anhängare till ett viss religiöst perspektiv därmed erkänna 

att hennes motståndare är lika kunniga och uppriktiga? Basinger påpekar att enligt filosofen 

Alvin Plantinga behöver exempelvis inte kristna anse att religiösa meningsutbyten är faktiska 

konflikter mellan och bland epistemologiska jämlikar, och att de därmed inte behöver 

engagera sig i den typ av bedömning som en genuint likvärdig epistemologiskt konflikt 

kräver.
18

  

 

Enligt Basinger håller Plantinga med om att två individer som har två skilda perspektiv inom 

en religiös fråga både kan vara uppriktiga samtidigt som båda inte vet om något argument 

som skulle övertyga den andre om att den har fel. Plantinga förnekar inte att de båda kan ha 

en berättigad tro men däremot anser Plantinga att en av de epistemologiska konkurrenterna 

kan ha berättigade skäl för att anse att hen är epistemologiskt privilegierad på något sätt. 

Exempelvis att den heliga ande förhindrar möjliga felaktigheter i det egna religiösa 

perspektivet eller att hen är välsignad med ett synsätt som inte den religiöse andre har. 

Eftersom det inte går att visa på att den kristna tron med stor sannolikhet är falsk så är det 

enligt Plantinga därför berättigat att fortsätta anse att de andra religiösa anhängarna inte är 

epistemologiskt jämlika med en själv och att vi därmed kan behålla vår egen tro utan en 

vidare reflektion. Med andra ord tycks Plantinga anse att vi inte kan skapa tolerans genom en 

religiös mångfald då det inte existerar en epistemologisk jämlik situation. 

                                                 
17

 Basinger, 2008, s. 38 
18

 Basinger, 2008, s. 30 
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Enligt Basinger anser Plantinga att såvida det inte går att visa på ett objektivt och 

förutsättningslöst sätt att de olika religiösa anhängarna faktiskt är epistemologiskt jämlika så 

är det berättigat för någon av dessa att fortsätta hävda att så inte är fallet.  Basinger anser att 

det är tvärtom! Såvida en religiös anhängare inte på ett objektivt och förutsättningslöst kan 

visa att de som har uppfattningar som är inkompatibla med den egna faktiskt inte är 

epistemologiskt jämlika, är det inte berättigat för hen att anta att så är fallet. Detta betyder 

dock inte enligt Basinger att vi inte ibland kan ha berättigade skäl att i specifika fall anse att 

de vi diskuterar med inte är lika uppriktiga eller kunniga som oss själva.
19

 Med andra ord 

förutsätter Basinger att det inte går att visa på att olika religiösa anhängare inte skulle vara 

epistemologiskt jämlika vilket ger möjligheten att skapa religiös tolerans genom en religiös 

mångfald. 

 

Följden av detta är att vi bör göra en noggrann reflektiv bedömning av vår egen och andras 

religiösa perspektiv enligt Basinger. I sin text presenterar han sedan tre skäl för en sådan 

bedömning. Det första är att den grundläggande religiösa övertygelsen ofta får oerhörda 

praktiska konsekvenser för oss själva och andra. Den påverkar hur vi ser på oss själva, vår 

egen självkänsla, vad som är meningsfullt i livet, hur vi förklarar existentiella frågor samt hur 

vi behandlar andra, exempelvis de som inte delar den egna religiösa tron.  

 

Det andra skälet är att en reflektion kring dessa grundläggande uppfattningar ibland orsakar 

en betydande modifikation av dessa. Det som kan verka säkert och uppenbart sant kan och har 

ändrats med tiden. Exempelvis har många kristna med tiden modifierat sina övertygelser kring 

Guds natur, bibelns ofelbarhet, kön och etnicitet och den primära orsaken till detta enligt 

Basinger är att det nästan alltid har skett en seriös reflektion kring dessa övertygelser. Därför 

kan en noggrann reflektiv bedömning av vår egen och andras religiösa perspektiv ha en 

positiv effekt utifrån ett pragmatiskt perspektiv.  

 

Det tredje skälet är att våra bästa religiösa intuitioner ibland visar sig vara opålitliga. Basinger 

förnekar inte att vissa personer kanske kan ha en speciell tillgång till en religiös sanning eller 

berättigade skäl att tro detta. Däremot är han bekymrad över vilka konsekvenser en sådan 

uppfattning kan få. Han är orolig över den omfattning som människor strukturerar upp hela 
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sina liv och över vilken utsträckning som viktiga politiska och sociala beslut görs utifrån en 

påstådd privilegierad tillgång till en religiös sanning vilket påverkar livet för miljoner av 

människor över hela världen. Basinger är bekymrad eftersom dessa grundläggande sanningar i 

efterhand har visat sig vara fel. Alltså att felaktiga uppfattningar har fått enorma praktiska 

konsekvenser som är oåterkalleliga. Alla dess skäl talar därför enligt Basinger för att vi i ett 

religiöst jämlikt epistemologisk meningsutbyte borde engagera oss i en reflektiv 

trosbedömning.
20

 

 

 

Sammanfattningsvis anser Basinger att en religiös mångfald nödvändiggör en viss form av 

epistemologisk ödmjukhet eftersom vi inte objektivt kan demonstrera att vårt eget religiösa 

perspektiv är överlägset eller mer privilegierat än våra motståndares perspektiv. För att kunna 

göra en objektiv demonstration krävs självständiga universella skäl som inte är beroende av 

ett visst epistemologiskt och religiöst perspektiv vilket vi idag saknar. En objektiv prövning 

tycks därför vara omöjlig vilket gör att vi bör anta att vi är epistemologiskt jämlika tills 

motsatsen bevisas. Detta betyder däremot inte enligt Basinger att berättigandet för vårt eget 

trossystem med nödvändighet måste försvagas utan bara att det är mer troligt. En berättigad 

tro kräver inte en objektiv demonstration när vi gör en bedömning av olika religiösa 

perspektiv i en religiös konflikt och trosvissheten på att det egna religiösa perspektivet är 

överlägset kan både reduceras eller bli oförändrat. Däremot leder det ofta till en mer 

nyanserad bild av de frågor som behandlas där respekten har möjlighet att öka i relation till 

hur mycket vi anser oss vara epistemologiskt jämlika vilket också underminerar ett negativt 

intolerant religiöst beteende.   
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2.3. Mikael Stenmark: Trosvisshet och tolerans  
 

 

I sin bok "Religioner i konflikt" (2012) argumenterar Mikael Stenmark för att vår 

medvetenhet kring en religiös pluralism bör påverka den egna religiösa trosvissheten. Om vi 

möter flera andra människor som verkar förnuftiga och ärliga och som har avvikande religiösa 

föreställningar så bör vi faktiskt reflektera över möjligheten att vi själva har fel. Något som i 

sin tur bör påverka de egna övertygelserna i fråga så att de får en minskad grad av trosvisshet. 

Detta är däremot kontextuellt enligt Stenmarks  resonemang då en enhetlig kultursituation kan 

göra det rationellt att ha en absolut övertygelse som utesluter möjligheten att vi själva har fel 

och andra har rätt. Stenmark påpekar att vi måste ta hänsyn till plausibilitetsstrukturen i ett 

visst sammanhang när vi bedömer om något är rationellt att omfamna eller inte. Vad som är 

ett rimligt agerande är på så vis styrt efter kontexten. Om det i en viss kultur finns ingen eller 

väldigt få som betvivlar en viss uppfattning är det intellektuellt tillåtet att till en början och 

utan vidare eftertanke avfärda de skäl som riktas mot denna generellt accepterade 

föreställningen. Allt annat är enligt Stenmark ett allför hårt krav på rationalitet med tanke på 

människors begränsade tillgång till tid och kunskapsmässiga resurser.
21

 Detta resonemang 

utgår från Stenmarks presumtiva rationalitetsmodell som menar att det är rationellt att 

fortsätta tro på det vi tror så länge det inte presenteras några speciella skäl att ifrågasätta eller 

överge denna övertygelse. Givet människans tillstånd är detta den mest rimliga 

rationalitetsmodellen då allt annat skulle kräva för mycket utav oss. Om vi måste ha goda skäl 

för att kunna omfamna någon trosföreställning så måste vi ständigt ifrågasätta alla våra 

föreställningar och åsikter kring livets alla aspekter för att kontrollera om vi har goda skäl för 

alla dessa. Något som blir ett helt orimligt krav på rationalitet vilket gör att vi bör använda oss 

av den presumtiva rationalitetsmodellen enligt Stenmark.
22

     

 

Inom en kontext där det finns en religiös mångfald och där flera till synes förnuftiga och 

ärliga människor har en avvikande religiös övertygelse bör trosvissheten i vår egen 

trosuppfattning därmed minska då det är det som krävs av oss utifrån den presumtiva 

rationalitetsmodellen. Som ansvarstagande individer bör vi därför vara öppna för den reella 

möjligheten att vi kan ha fel samt vara beredda lyssna på de människor med avvikande 
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åsikter. Detta förhållningsätt kallar Stenmark för trosvisshetsprincip vilket ska reglerar 

styrkan i den egna tron.
23

 

 

Denna princip påverkar även vårt sätt att behandla våra medmänniskor då en respekt och 

tolerans för andra människors religiösa tro kan skapas enligt Stenmark. Hur starkt vi tror på 

att vi själva har rätt medan andra har fel påverkar hur vi bemöter och behandlar våra 

medmänniskor. När vi med säkerhet tror oss har rätt så tar vi oss ofta rätten att påtvinga våra 

egna beslut över andra människor trots deras protester då vi anser oss veta bäst. Detta 

motverkas däremot av trosvisshetsprincipen då den undanröjer möjligheten att betrakta 

anhängare av andra religiösa perspektiv som dårar eller mindre vetande i en mångreligiös 

kultur.
24

  

 

 

Sammanfattningsvis menar Stenmark att förutsatt den plausibilitetsstruktur som finns i en 

kultur så bör vår medvetenhet kring en religiös pluralism påverka den egna religiösa 

trosvissheten. Stenmarks resonemang utgår från hans presumtiva rationalitetsmodell enligt 

vilken vi bör omfamna en trosvisshetsprincip som menar att vår egen trosvisshet i den 

religiösa övertygelsen bör minska i styrka om vi möter flera andra människor med avvikande 

religiösa föreställningar som verkar förnuftiga och ärliga. Denna princip bidrar även med att 

motverka en religiös intolerans genom att underminera möjligheten att betrakta anhängare av 

andra religiösa perspektiv som epistemologiskt underlägsna och kan på så sätt bidra med en 

ökad respekt och tolerans för människor med en avvikande religiös tro.  
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2.4. William Lane Craig:  Osäkerhet och religiös tolerans 
 

 

William Lane Craig bemöter i sin text uppfattningen att ens religiösa osäkerhet skulle göra 

den troende mindre benägna att angripa andra som inte delar den troendes synsätt eftersom de 

andra likväl kan ha rätt. Lane Craig påpekar att denna uppfattning saknar en moralisk 

anledning eller grund till varför vi inte bör vara intoleranta och kan därför som bäst fungera 

som en psykologisk teori. Även om den skulle vara korrekt så misslyckas den med att besvara 

på frågan varför det skulle vara fel att använda ett religiöst motiverat våld.
25

  

 

Istället poängterar Lane Craig att det inom olika religiösa trossystem finns etiska 

komponenter som uppmanar till en religiös tolerans (exempelvis tanken att älska sin fiende) 

vilket gör att vi snarare borde kultivera den religiösa säkerheten och stärka trosvissheten för 

att få en öka religiös tolerans. En ökad osäkerhet kring den egna övertygelsen skulle snarare 

få en motsatt effekt. Här gör Lane Craig en skillnad mellan religion och religion och påpekar 

att vissa religioner så som exempelvis islam faktiskt förespråkar våld och inte tolerans. Med 

andra ord saknar vissa religioner dessa viktiga etiska komponenter vilket gör de inte kan bli 

alltför starka i sin övertygelse ifall vi inte ska få destruktiva följder. Enligt Lane Craig så leder 

det psykologiska tillvägagångssättet därför till en tolerans grundad på en oerhört farlig 

osäkerhet då den måste epistemologiskt balansera mellan de religioner som främjar tolerans 

och de som främjar våld för att de inte ska blir alltför osäkra respektive säkra i sin 

övertygelse.
26

  

 

Vidare påpekar Lane Craig att detta tillvägagångssätt är naivt då intolerans och våld snarare 

skapas från hatet mot de som är annorlunda. Det är ofta socio-kulturella faktorer som är 

grunden till våldet och inte en stark trosvisshet på den egna religionens sanningsanspråk. 

Utöver detta tycks även den mänskliga religiösa erfarenheten tala mot tanken att trovissheten i 

den egna religiösa övertygelsen kan reduceras genom en religiös mångfald. Exempelvis 

nämner Lane Craig hur det mångreligiösa romarriket inte hade någon uppenbar effekt på den 

tidiga kristendomens övertygelse att dess egna tro skulle vara sann. Förslaget att en ökad 
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gemenskap med andra religiösa anhängare försvagar den egna trovissheten ser Lane Craig 

därmed som instabilt, farligt och oriktigt.
27

 

 

Lane Craig ställer sig även kritisk till tanken att religioner i en religiös pluralism skulle vara 

epistemologiskt jämlika vilket i sin tur skulle kunna skapa en ökad religiös tolerans. Eftersom 

ingen har lyckats visa att motstridiga religioner är epistemologiskt likvärdiga är vi berättigade 

att fortsätta anta att det motsatta. Vidare anser Lane Craig att det finns religioner som har en 

högre epistemologisk status då de bättre kan svara på filosofiska invändningar och är mer 

historiskt korrekta. Lane Craig framhåller också i likhet med Alvin Plantinga att vissa 

religioner har en högre epistemologisk status eftersom de kan vara gudomligt privilegierade 

där exempelvis den Heliga Ande garanterar religionen sanningshalt. Sammantaget gör detta 

att föreställningen att vi kan skapa tolerans genom en epistemologisk jämlikhet blir ett 

grundlöst antagande.
28

  

 

Även om vi skulle lyckas sänka trovissheten för olika religiösa anhängare finns det problem 

enligt Lane Craig. Om den epistemologiska nivån sänks så sänks även den epistemologiska 

statusen för de moraliska principer som finns inom olika religioner och som påbjuder en 

religiös tolereras. Utöver detta kan vi även fråga oss hur lågt vi faktiskt måste sänka den 

epistemologiska kvalifikationen om alla religioner ska vara jämlika? Lane Craig menar att 

detta antagande i själva verket kan slå tillbaka mot den religiösa toleransen samtidigt som det 

kan leda till negativa följder även i de fall där det finns religioner som saknar etiska 

komponenter som främjar tolerans. Eftersom varje moralisk princip som finns inom en 

religion reduceras kan det leda till ett ammoraliskt tillstånd som kan vara värre än det förra. 

Förvisso kan vi ha en förståelse av moraliska krav och påbud som till stor del är självständiga 

från våra religiösa föreställningar men även om detta skulle vara sant så blir det 

motsägelsefullt med flera av de stora världsreligionerna enligt Lane Craig. För att tesen ska 

vara möjlig krävs det att religioner måste vara både epistemologiskt jämlika och att de har en 

lägre epistemologisk nivå än de goda moraliska principer med vilka de kan hamna i konflikt 

med. Detta kan utgöra ett hinder från att omfamna vissa religiösa övertygelser så som Advaita 

Vendanta Hinduism och Mahayana Buddhism eftersom synen på att allt är en illusion blir 
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inkonsekvent med den moraliska uppfattningen att en religiös tolerans äger en epistemologisk 

överlägsenhet.
29

  

 

 

Sammanfattningsvis anser Lane Craig att en religiös tolerans grundad på en religiös osäkerhet 

är en instabil och naiv uppfattning som saknar en moralisk grund och som i vissa fall är 

inkonsekvent med flera av världsreligionerna. Istället menar han att vi bör kultivera den 

religiösa säkerheten för att stärka de etiska komponenter inom religionerna som uppmanar till 

tolerans. Vidare anser Lane Craig att epistemologisk jämlikhet är ett grundlöst antagande då 

vi inte kan bevisa att motstridiga religioner är epistemologiskt likvärdiga. Snarare är vissa 

religioner epistemologiskt överlägsna då de är mer historiskt korrekta och har bättre 

filosofiska argument. 

 

2.5. Robert McKim: En väg till tolerans 
 

 

Robert McKim ifrågasätter i sin text påståendet att den religiösa mångfalden effektivt skulle 

kunna skapa en ökad religiös tolerans. McKim håller med om att den religiösa mångfalden 

antagligen kan ha en viss nedtonande effekt genom att anhängare till andra religiösa 

traditioner har starka argument och relevanta erfarenheter för sitt eget epistemologiska 

berättigande. Men om den religiösa mångfalden leder till en epistemologisk ödmjukhet 

undermineras även trovissheten i de trosläror inom religionen som främjar tolerans. Den 

religiösa mångfalden enligt Basingers strategi leder därför enligt McKim till att element som 

främjar både intolerans och tolerans inom religionen reduceras. McKim belyser också att 

själva påpekandet att andras religiösa övertygelse skulle vara mindre berättigad än vad de 

tidigare trott på grund av den religiösa mångfalden kan skapa hotfulla reaktioner. Reaktioner 

som i sin tur  kan leda till intolerans. Om Basingers strategi är lika hjälpfull som skadlig så är 

den enligt McKim därför en tvivelaktig strategi. Om den i vissa fall ökar tolerans medan den i 

andra reducerar tolerans kan vi inte veta vilka fall som blir vanligast. Därför riskerar vi att få 

en generell reducering av religiös tolerans enligt McKim.
30
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McKim är även kritisk till de mekanismer som antas ligga bakom en berättigandereducerande 

process. McKim ställer sig frågan varför inte de flesta religiösa övertygelser faktiskt skulle 

falla under gränsen för vad som är rationellt acceptabelt utifrån den religiösa mångfalden. Vad 

är det som utgör den distinkta skillnaden mellan intoleranta övertygelser som faller under 

gränsen och merparten av människors övertygelser som inte gör det? Det finns två möjligheter 

till detta som McKim berör i sin text. Den första är baserad på antagandet att den religiösa 

mångfalden har samma reducerande effekt på berättigandet för alla religioner. Något som får 

till följd att intoleranta övertygelser i sig själva är mer osäkra i sitt epistemologiska 

berättigande oavsett vilken religiös tradition vi talar om. I så fall antas de större religiösa 

traditionerna vara oemottagliga eller ogästvänliga för intolerans och väldigt mottagliga för 

tolerans vilket är en alltför optimistisk syn enligt McKim.
31

  

 

En annan möjlighet är att den religiösa mångfalden inte har samma reducerande effekt på det 

epistemologiska berättigandet för alla religioner. Intoleranta övertygelser drabbas mer av den 

religiösa mångfalden medan toleranta kanske inte drabbas alls. Enligt McKim skulle detta 

kunna ske genom att reducerandet i berättigandet som drabbar en viss övertygelse är en 

funktion av mängden oenighet kring en aktuell fråga bland de olika religiösa perspektiven. 

När det finns mindre oenighet bland traditionerna blir det därmed en mindre reduktion av det 

egna berättigandet. Om det inte finns någon meningsskiljaktighet bland de religiösa 

perspektiven kring ett visst ämne finns det heller inte en mångfaldsrelaterad reduktion av 

övertygelserna. En möjlig uppfattning skulle enligt McKim exempelvis kunna vara att 

religion har en viss betydelse eller att religion i alla fall inte är helt meningslöst. Oavsett olika 

religioners meningsskiljaktigheter så borde de vara överens i denna fråga. Denna tanke skulle 

därmed inte få ett reducerande berättigande utifrån den religiösa mångfalden eftersom det 

finns en konsensus i frågan enligt McKim.
32

  

 

Men även utifrån denna syn så måste världsreligionerna förkasta intolerans och stödja tolerans 

för att intoleranta övertygelser ska drabbas hårdare av den religiösa mångfaldens reducerande 

effekt på det epistemologiska berättigandet enligt McKim. Det är med andra ord en fråga om 

huruvida det finns en utbred oenighet bland de religiösa traditionerna att intolerans av andras 

religiösa perspektiv och praktiker är oacceptabelt. Detta är på samma sätt en väldigt 

optimistisk antagande enligt McKim. Det antar att de större religiösa traditionerna är 
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oemottagliga eller ogästvänliga för intolerans. Om det bara är frågor kring vilket det finns en 

oenighet som drabbas av en reducerande effekt så borde det säkerställa att det finns en 

övergripande enighet kring värdet av tolerans. Detta förutsätter att det finns stora 

toleransproducerande och intoleransbekämpande resurser (värderingar, förställningar) bland 

de större religiösa traditionerna. Men om så är fallet borde ett effektivt sätt att bekämpa 

intolerans vara att belysa dessa resurser enligt McKim. De egna anhängarna i en religion 

skulle kunna påminnas av förekomsten och närvaron av dessa resurser inom den egna 

traditionen. Exempelvis om de värdefulla bidrag resurserna har gjort i det förflutna, hur 

inflytelserika ledare har implementerat dessa och hur de kreativt kan komma till uttryck idag. 

Den egna religionen borde även äga mer auktoritet för den religiöst troende än ett filosofiskt 

argument. Vidare menar McKim att så länge dessa relevanta resurser är interna för det egna 

religiösa perspektivet så kan ett försök att övertala troende att deras religiösa övertygelse som 

helhet är mindre berättigad bli kontraproduktivt. Det kan underminera de faktorer som faktiskt 

bidrar till att bekämpa intolerans. Det som behövs är att istället peka ut att givet de religiöst 

troendes andra trosuppfattningar och förpliktelser så är de inte berättigade att vara 

intoleranta.
33

  

 

 

Sammanfattningsvis menar McKim att den religiösa mångfalden kan ha en viss nedtonande 

effekt på den egna religiösa trosvissheten men att detta även kan underminera de trosläror 

som förespråkar tolerans. Om vi försöker skapa tolerans genom en epistemologisk ödmjukhet 

kan därmed element inom en religion som främjar både intolerans och tolerans undergrävas.  

McKim poängterar vidare att om vi försöker övertala andra om att deras religiösa perspektiv 

är  mindre berättigat utifrån den religiösa mångfalden så kan vi istället få hotfulla reaktioner 

och till följd mer intolerans än tolerans. McKim är också kritisk till tanken om hur en religiös 

mångfald kan skapa en epistemologiskt berättigandereducerande process för alla eller vissa 

religiösa perspektiv. Hans påpekar att detta resonemang utgår från ett alltför optimistiskt 

antagande att de större religiösa traditionerna är ogästvänliga för intolerans och mottagliga för 

tolerans. Istället föreslår McKim att vi belyser de trosuppfattningar och förpliktelser inom en 

religion som motverkar intolerans då de troligtvis äger mer auktoritet för den religiöst troende 

än ett filosofiskt resonemang baserat på hur vi bör resonera i en religiös mångfald.  
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2.6. Jämförelse  

 

I denna jämförelse kommer jag kort redovisa likheter och skillnader mellan de presenterade 

författarnas resonemang för att visa på två skilda positioner. Jämförelsen kommer utgå från 

två analysfrågor för att strukturera upp avsnittet och underlätta redovisningen av den 

komparativa redogörelsen. Analysfrågorna är följande:     

 

 Anser författarna att en religiös mångfald bör påverka trosvissheten i den religiösa 

övertygelsen?  

 

 Hur ser författarna på möjligheten att en religiös tolerans kan skapas utifrån en 

epistemologisk ödmjukhet?  

 

 

 

Basinger och Stenmark 

 

Båda Basinger och Stenmark anser att en religiös mångfald bör påverka den egna religiösa 

trosvissheten. Vi bör alltså vara epistemologiskt ödmjuka. Skillnaden ligger i att Stenmark 

utgår från en trosvisshetsprincip medan Basinger menar att det är en nödvändig effekt av vår 

oförmåga att objektivt demonstrera ett epistemologisk privilegium eller överlägsenhet. 

Basinger menar även att denna oförmåga skapar ett utgångsläge där alla religioner är 

epistemologiskt jämlika vilket Stenmark däremot inte uttrycker i sin text.  

 

Basinger berör även till skillnad från Stenmark frågan om vår epistemologiska ödmjukhet bör 

påverka berättigandet för den egna tron. I Basingers fall så anser han att en religiös mångfald 

inte med nödvändighet måste påverka det egna berättigandet medan Stenmark inte direkt tar 

upp denna fråga. Däremot påpekar Stenmark att givet den plausibilitetsstruktur som råder bör 

vi vara mer benägna att anta att vi själva har fel i vår religiösa övertygelse vilket i min mening 

kan tolkas som att berättigandet för den egna tron bör försvagas.  

 

En likhet mellan Stenmark och Basinger är att båda argumenterar för möjligheten till en ökad 

tolerans utifrån en epistemologisk ödmjukhet. I Basingers fall ökar vår respekt i relation till 
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hur mycket vi anser oss vara epistemologiskt jämlika vilket underminerar ett negativt 

intolerant beteende. I Stenmarks fall så är en ökad tolerans däremot relaterad till vår 

uppfattning om huruvida den religiöse andre är epistemologiskt underlägsen vilket kan 

undermineras genom trosvisshetsprincipen. Båda synsätten behöver däremot i min mening 

inte utesluta varandra. De är enbart två olika argument för en epistemologisk ödmjukhet.   

 

 

Lane Craig och McKim 

 

Lane Craig menar att en religiös mångfald inte bör påverka den religiösa trosvissheten då 

religioner inte har samma epistemologiska likvärdighet och för att en religiös säkerhet bättre 

kan kultivera en religiös tolerans. Vidare poängterar Lane Craig att historiskt sett verkar inte 

en religiös mångfald kunna påverka trosvissheten i den egna religiösa överlägsenheten. I 

likhet med Lane Craig anser McKim att en stärkt trosvisshet bättre kan leda till religiös 

tolerans samtidigt som han inte utesluter möjligheten att en religiös mångfald kan reducera en 

religiös trosvisshet. Något som Lane Craig däremot är mer skeptisk till. Till skillnad från 

Lane Craig så tycks McKim även inte utesluta möjligheten att religioner kan vara 

epistemologiskt likvärdiga.  

 

Både Lane Craig och McKim anser att en ökad tolerans inte är ett giltigt argument för en 

epistemologisk ödmjukhet. McKim påpekar att en epistemologisk ödmjukhet som reducerar 

det religiösa berättigandet kan vara lika hjälpfullt som skadligt då en minskad trosvisshet 

underminerar trosläror som främjar både tolerans och intolerans. Istället ska vi enligt McKim 

stärka trosvissheten i de goda moraliska principer som existerar inom religionen för att skapa 

en ökad religiös tolerans. Detta tillvägagångssätt är även mer effektivt enligt McKim då det 

bygger på den egna religionens auktoritet istället för auktoriteten i ett filosofiskt resonemang. 

En annan skillnad är att McKim är kritisk till den religiösa mångfaldens påstådda möjlighet 

att skapa tolerans då det utgår från ett optimistiskt antagande att religioner skulle vara  

ogästvänliga för intolerans och mer öppna för tolerans. I likhet med McKim vill Lane Craig 

uppmuntra de etiska komponenter inom en religion som främjar en  religiös tolerans men till 

skillnad från McKim anser han att inte alla religioner har sådana trosföreställningar eller 

grundläggande värderingar.    
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Här kan vi kort lyfta in debatten om externalism och internalism. Lane Craig verkar 

förespråka den externalistiska. Han påpekar att vissa religioner är epistemologiskt 

privilegierade samtidigt som han poängterar att vi är berättigade att tro att vår egen religion är 

överlägsen tills motsatsen bevisas. Här är Lane Craig öppen för ett gudomligt berättigade 

vilket gör att skälen kan existera externt för subjektet. Den Heliga Ande kan exempelvis 

garantera en högre epistemologisk status utan att vi behöver veta den exakta processens 

bakom detta garanterande. Skälen till att en religion är berättigade kan alltså finnas 

otillgängligt för subjektet då Gud är bortom människans förstånd. Detta  skiljer sig mot de 

övriga författarna. Exempelvis är Basinger skeptisk till möjligheten att objektivt kunna ge skäl 

för en viss religion vilket talar för ett internalistiskt förhållningssätt.  
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3. Diskussion 

 

3.1. Reflektion  
 

I det här avsnittet kommer jag utifrån min frågeställning göra en reflektiv bedömning av de 

presenterade författarnas resonemang. Diskussionen kommer utgår från de två positioner som 

förtydligades i jämförelsen.  

 

 

David Basinger & Mikael Stenmark 

 

Om vi ser till Basinger resonemang så har han i min mening flera poänger. En religiös 

mångfald nödvändiggör vad jag ser en viss form av epistemologisk ödmjukhet eftersom vi 

inte kan finna några oberoende kriterier för att objektivt klargöra alla religiösa 

meningsutbyten. I de flesta fall kan vi inte epistemologiskt visa på att vi själva har rätt medan 

andra religiöst troende har fel. Däremot utesluter inte detta möjligheten att peka på vad som är 

mer eller mindre rimligt i en religiös dispyt. Förvisso är det inte säkert att vi kan finna 

kriterier på rationalitet som skulle accepteras i de flesta sammanhang. Däremot är detta inte 

nödvändigt då ett religiöst meningsutbyte alltid befinner sig i en given kontext och utifrån de 

rådande paradigmen kan vi peka på vad som är rimligt och inte. Annars vore det i min mening 

meningslöst med en religiös dialog då vi inte har något gemensamt att förhålla våra 

resonemang till i våra försök att nå en ökad förståelse. Detta får även stöd utifrån Stenmarks 

trosvisshetsprincip.  

 

Här måste vi däremot uppmärksamma att Stenmarks trosvisshetsprincip utgår från antagandet 

att den presumtiva rationalitetsmodellen är den mest rimliga. Vidare utgår Stenmarks princip 

från att flera till synes uppriktiga och förnuftiga människors med avvikande religiösa 

uppfattning utgör tillräckliga skäl för att vi ska ifrågasätta vår egen övertygelse utifrån 

presumtivismen. Är verkligen Stenmarks presumtivism rimlig och utgör detta i så fall 

verkligen tillräckliga skäl? Vad jag kan se så är den rimlig. Givet vårt vardagliga liv med alla 

livsnödvändiga uppgifter samt vår begränsade tid och kognitiva resurser så kan vi inte 
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ständigt göra rationella bedömningar av alla möjliga uppfattningar. Det är varken 

eftersträvansvärt eller möjligt. Presumtivismen är därför ett rimligt alternativet. Skälen är 

också som jag ser det tillräckliga utifrån presumtivismens egna krav. Att inte lyssna till ett 

stort antal personer som verkar uppriktiga och förnuftiga skulle vara ignorant och märkligt. 

Stenmarks trosvisshetsprincip tillsammans med Basinger påpekande att vi inte objektivt kan 

visa på en epistemologisk överlägsenhet eller status utgör i min mening därför ett stark 

argument till varför en religiös mångfald bör påverka vår religiösa trosvisshet.  

 

En vikigt fråga i sammanhanget är hur mycket trosvissheten bör påverkas. En fråga som 

Stenmark tyvärr inte berör. Jag föreslår däremot att vi tillämpar ett likande resonemang som 

McKim gör i frågan om ett religiöst berättigande. Trosvissheten bör minska i relation till hur 

mycket vi är oeniga med övriga personer som är förnuftiga och uppriktiga. Reducerandet av 

styrkan är en funktion av mängden oenighet i den aktuella frågan. Om det i ett enskilt fall inte 

finns någon meningsskiljaktighet bland de religiösa perspektiven kring ett visst ämne finns 

det heller inte en mångfaldsrelaterad reduktion av trosvissheten. Förslaget har givetvis flera 

begärningar men det kan förhoppningsvis fortfarande ge en viss indikering av hur mycket 

styrkan bör reduceras.      

 

Detta kan relateras till frågan om huruvida en reducerad trosvisshet även reducerar 

berättigandet för det egna trossystemet. Här håller jag med Basinger om att en seriös 

bedömning av en religiös mångfald inte med nödvändighet försvagar berättigandet. Som 

Basinger visar så finns det flera möjliga reaktioner på epistemologiska konflikter. Däremot 

kan det vara sannolikt att det egna berättigandet även reduceras i och med att trosvissheten 

minskar. Det är även rimligt i min mening att anta att en seriös bedömning av en religiös 

mångfald skapar en viss ökad respekt. Eftersom vi inte kan bevisa att andra religiösa 

perspektiv har epistemologiskt fel så skapas möjligheten till att anhängare till andra religiösa 

perspektiv erkänns som mer kunniga och uppriktiga än vad vi tidigare antagit.   

 

Här är det däremot viktigt att vi är medvetna om att Basingers resonemang är beroende av hur 

vi ser på bevisbördan. Ska vi utgå från att alla är epistemologiskt jämlika tills starka skäl för 

motsatsen kan påvisas eller är det rimligare att utgå från att vi själva har ett epistemologiskt 

överläge tills någon kan visa på motsatsen? Det är en svår fråga där ingen av de två synsätten 

är direkt övertygande. Däremot tycker jag att det är mer rimligt att luta åt Basingers hållning. 

En religiös mångfald som rymmer många förnuftiga och uppriktiga människor med olika 
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trosuppfattningar implicerar ett mer jämlikt förhållningssätt. Vi kanske inte i själva verket är 

epistemologiskt likvärdiga i alla sammanhang men utifrån den religiösa mångfalden verkar vi 

åtminstone vara mer jämlika än ojämlika..  

 

Basingers resonemang är även beroende av huruvida vi faktiskt bör göra en seriös bedömning 

av vårt eget och andras trossystem i en religiös mångfald. I sin text presenterar han flera skäl 

till varför vi bör göra dessa som bygger på de oerhörda praktiska konsekvenser som vår 

religiösa övertygelse har för oss själva och andra samtidigt som de kan vara felaktiga. Här kan 

vi dock fråga oss om inte Basinger ställer alltför höga krav på vad som förväntas utav oss? 

Som Stenmark påpekar är det inte rimligt att göra ständiga bedömningar som kräver mer tid 

och kognitiva resurser än det som är mänskligt möjligt för oss i det vardagliga livet. Skulle 

inte Basingers resonemang på samma sätt bli orimligt då vi städigt måste göra seriösa 

bedömningar av alla religiösa perspektiv i en religiös mångfald på grund av deras praktiska 

konsekvenser? I min mening skulle Basinger resonemang bli ohållbart förutsätt att vi ständigt 

måste ska göra dessa seriösa bedömningar, men det är inte säkert att Basinger menar detta. 

Han kan likväl mena att i enskilda fall där två religiösa perspektiv möts bör vi göra seriösa 

bedömningar. I så fall tycker jag att Basinger har ett rimligt resonemang till varför en seriös 

bedömning av en  religiös mångfald behövs.  

 

När det gäller möjligheten till en ökad respekt och religiös tolerans utifrån Basingers 

resonemang kan vi fråga oss om Lane Craig och McKim har rätt i att det behövs en moralisk 

grund? Denna kritik bemöter dock Basinger i sin text. Han påpekar att den nödvändiga 

epistemologiska ödmjukheten inte hotar de moraliska värderingar som inom religionen 

uppmanar till religiös tolerans eller förbjuder religiös intolerans eftersom inte religionens 

berättigande måste reduceras. Tvärtom påpekar han att denna koppling faktiskt kan leda till 

ett mer tolerant beteende. Eftersom den epistemologiska ödmjukheten bidrar till att andra 

religiösa perspektiv anses vara mindre okunniga eller farliga än vad som tidigare antagits så 

kan en kontext skapas som snarare effektiviserar religiösa värderingar som uppmanar till 

tolerans än att miljön för dessa värderingar hotas.
34

 I min mening har Basinger därmed en 

stark poäng  mot Lane Craigs och McKims invändning.  

 

 

                                                 
34

 Basinger, 2008, s. 40-41 
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William Lane Craig & Robert McKim 

 

Utifrån William Lane Craigs text kan vi se flera brister i hans resonemang. För det första är 

det orimligt att hävda att religioner så som islam skulle främja våld. Lane Craig tycks utgå 

från en essentialistisk syn där han tillskriver en hel världsreligion negativa egenskaper. Lane 

Craig presenterar inga skäl till sin uppfattning och även om han faktiskt hade gjort detta skulle 

de med stor sannolikhet vara bristfälliga. Det är i min mening inte möjligt att tala om hur en 

hel världsreligion generellt främjar tolerans eller våld då det finns otaliga tolkningar av dessa. 

Islam har därför lika många former som det finns kontexter där både destruktiva eller 

konstruktiva trosföreställningar kan bli mer eller mindre framträdande.  

 

För det andra har Lane Craigs slutsats om den epistemologiska ödmjukhetens nödvändiga 

balansgång flera problem. Blir inte slutsatsen utifrån Lane Craigs egen logik en högst 

kontextuell fråga? Varför blir i så fall en balansgång nödvändig om det i en aktuell kontext 

bara finns en våldsbenägen religion? Lane Craig påpekar förvisso att det finns en risk att det 

kan skapa ett oönskat ammoraliskt tillstånd. Men i så fall utesluter han möjligheten att moral 

kan existera oberoende av den egna religionen vilket inte stämmer då det finns människor 

som har starka etiska principer utan en religiös trosuppfattning. 

 

För det tredje har Lane Craig en falsk dikotomi i sitt resonemang. Enligt honom skapar vi 

antingen en epistemologisk osäkerhet som försummar de toleransfrämjande komponenterna i 

en religion eller så skapar vi en religiös trosvisshet som stärker de toleransfrämjande värdena. 

Han bortser alltså från att vi kan stärka vissa värden och försvaga andra för att skapa en 

religiös tolerans. Genom att benämna det epistemologiskt ödmjukande resonemanget som ett 

psykologisk förhållningssätt så försöker Lane Craig även kategorisera synsättet som icke 

moraliskt när det snarare hänvisar till ett resonemang som har högts etiska komponenter och 

konsekvenser. Lane Craig bortser även från möjligheten att hatet till de religiöst avvikande 

likväl kan skapas utifrån övertygelsen att den egna tron är absolut sann. Även om Lane Craig 

skulle ha rätt blir hans egen slutsats naiv utifrån hans eget resonemang. Om det främst är 

socio-kulturella faktorer som skapar religiös intolerans så kan heller inte de toleransfrämjande 

komponenterna med större framgång motverka intolerans.  

 

För det fjärde tycks Lane Craig göra en misstolkning när han påpekar att den religiösa 

mångfalden historiskt inte har påverkat religiösa gruppers övertygelser. För det första kan vi 
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inte med säkerhet säga detta och för det andra tror jag att diskussionen snarare handlar om att 

den borde minska och inte att den faktiskt har det. Med andra ord kan det likväl beror på en 

bristande genuin beaktning av den religiösa mångfalden utifrån Basingers resonemang.  

 

Något jag däremot kan stämma in i är den externalistisk grundsyn som Lane Craig tycks ge 

uttryck för. Jag anser som Lane Craig att vi inte alltid behöver vara fullt medveten om den 

process eller faktorer som gör vår uppfattning berättigad för att den ska kunna vara det. Om 

en trosuppfattning är berättigad så är den berättigad även om subjektet i fråga inte känner till 

alla dess aspekter. Samtidigt är jag skeptisk till Lane Craigs försök att hänvisa till externa skäl 

som refererar till något gudomligt. För mig behöver vi vara noggrannare än så i ett 

externalistiskt förhållningssätt. Exempelvis påpekar Basinger att våra religiösa uppfattningar 

ofta ändras med tiden samtidigt som våra bästa religiösa intuitioner kan vara fel. Det krävs 

alltså en försiktighet och ödmjukhet utifrån ett externalistiskt förhållningssätt enligt mig. 

Vidare är det en skillnad mellan att ha en berättigad tro och antagandet att den egna tron är 

överlägsen vilket Lane Craig tycks bortse från. På så sätt utesluter inte ett externalistiskt 

förhållningssätt en epistemologisk ödmjukhet enligt mig.  

 

Om vi ser till McKims text så gör han i min mening både viktiga noteringar och vissa mindre 

relevanta ansatser. Bland annat belyser han frågan om vad som utgör den distinkta skillnaden 

mellan intoleranta övertygelser som faller under gränsen för vad som är rationellt acceptabelt 

och de som inte gör det. Det är en intressant fråga som bör ställas. Däremot är den kanske inte 

relevant för den aktuella diskussionen. Som jag ser handlar det inte om att intoleranta 

övertygelser främst ska falla under vad som är rationellt acceptabelt. Det handlar om att de 

trosuppfattningar som är intoleranta per definition kan bli mer toleranta om trovissheten 

reduceras. Vad som är en intolerant övertygelse är den trosuppfattningen som har 

komponenter som leder till ett intolerant beteende. En av dessa komponenter är att det finns 

ett fundamentalistiskt tänkande där det inte finns något utrymme för att den egna tron skulle 

vara fel. Som Stenmark påpekar är det ofta detta som rättfärdigar våld och intolerans mot 

andra med en avvikande trosuppfattning.   

 

En viktig notering som McKim gör i sin text är att när det finns en mindre oenighet bland 

religiösa perspektiv blir även reduktionen av det egna berättigandet mindre. Om det inte finns 

någon meningsskiljaktighet bland de religiösa perspektiven kring ett visst ämne så finns det 

heller inte en mångfaldsrelaterad reduktion av övertygelserna. Som jag nämnt tidigare anser 
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McKim att detta är ett alltför optimistisk antagande då det antar att de större religiösa 

traditionerna är oemottagliga eller ogästvänliga för intolerans och mer mottagliga för tolerans. 

Jag instämmer med McKim att detta är något av ett naivt och optimistiskt önsketänkande. En 

religion kan tolkas och uttryckas på många olika sätt beroende på den aktuella kontexten. 

Huruvida en religiös tradition är oemottagliga eller ogästvänliga för intolerans och mottagliga 

för tolerans är därför en högst kontextuell fråga. I en kontext där de flesta religiösa perspektiv 

uppmanar till religiös tolerans borde därför en religiös mångfald få en reducerande effekt på 

berättigandet att använda ett religiöst motiverat våld. Detta kan även i likhet med Stenmark  

resonemang stämma in med plausibilitetsstrukturen i en kultur. Vi bör med andra ord vara 

toleranta i ett samhälle där merparten är toleranta vilket den mångfaldsrelaterade effekten 

bidrar till.  

 

 

Avslutningsvis noterar McKim att den egna religionen troligtvis äger mer auktoritet för den 

religiöst troende än ett filosofiskt argument. Alltså blir Basingers och Stenmarks resonemang 

overksamma i praktiken om vi ska kunna skapa en ökad religiös tolerans. Istället behöver vi 

peka ut för de religiöst troende att de inte är berättigade att vara intoleranta givet deras andra 

trosuppfattningar och förpliktelser enligt McKim. För mig blir McKim påpekande däremot 

motsägelsefullt då han först hävdar att det är en alltför optimistisk syn att religioner i stort 

skulle främja tolerans och motverka intolerans för att sedan belysa dessa aspekter som en 

alternativ väg till en ökad religiös tolerans generellt. Jag håller med om att en religion med 

största sannolikhet äger större auktoritet för den troende än ett filosofiskt argument. Men 

frågan är inte om det har en liknande auktoritet. Det handlar om att försöka eliminera de 

faktorer som skapar intolerans vilket är en absolut trovisshet i den egna övertygelsen. Det 

handlar alltså om att lyfta fram och nyansera den egna övertygelsen som redan har en 

auktoritet. I min mening bör vi alltså både reducera en absolut trosvisshet samtidigt som vi 

tilltalar (förutsatt att dessa finns) de trosuppfattningar inom det egna religiösa perspektivet 

som uppmanar till religiös tolerans.   
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3.2. Resultat   
 

 

I detta avsnitt kommer jag ta upp min frågeställning och besvara den utifrån diskussionen i 

uppsatsen. 

 

 

Bör en tillvaro präglad av religiös pluralism och mångfald påverka den egna religiösa 

trosvissheten? 

 

Utifrån uppsatsens diskussion är min slutsats att en religiös mångfald nödvändiggör en viss 

form av epistemologisk ödmjukhet. Slutsatsen utgår från Stenmarks trosvisshetsprincip och 

Basinger påpekande att vi inte kan finna några oberoende kriterier för att objektivt klargöra 

alla religiösa meningsutbyten. Detta betyder däremot inte att vi inte kan ha externa skäl för 

berättigandet av vår egen religiösa tro. Det är främst tron på den egen överlägsenhet och inte 

tron på det egna berättigandet som bör minska enligt mig. Detta gör även att de moraliska 

principer som finns inom religionen inte med nödvändighet reduceras i och med en minskad 

trosvisshet. I likhet med Basinger så anser jag att det snarare kan öppna upp möjligheten för 

att stärka de etiska komponenterna som främjar en lämplig tolerans. Hur mycket som 

trosvissheten bör reduceras föreslår jag ska stå i relation till mängden oenighet som det finns 

mellan  motstridiga religiös perspektiv i ett aktuellt möte och fråga.  

 

Jag är medveten att min slutsats har flera begränsningar. Frågeställningen är komplex och kan 

säkert beröras utifrån andra rimliga förhållningssätt och argument. Mitt slutsats utgår även 

bara från de nämnda filosofernas resonemang. Min slutsats är bara ett enkelt förslag som 

förhoppningsvis kan  visa på en av flera rimliga förhållningssätt till uppsatsen frågeställning.  

 

En annan fråga som är viktig att betona är om slutsatsen har något reellt värde. Kan mitt 

förslag tillämpas i verkligheten eller är det bara ett abstrakt filosofiskt resonemang? Det 

kanske bara kan marginellt påverka de som redan lutar mot ett tolerant förhållningssätt och 

inte förhindra en religiös intolerans som utgår från en fundamentalistisk övertygelse? Här vill 

jag däremot lyfta fram att ett fundamentalistiskt och religiöst motiverat våld i större 

omfattningar kräver ett utbrett nätverk som samarbetar. Dessa nätverk kan i sin tur 

undermineras genom en användning av filosofiska argumenten samtidigt som vi belyser de 
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trosuppfattningar inom den egna tron som motverkar ett intolerant beteende.
35

 Som Basinger 

påpekar så är det mänskliga beteende ett väldigt komplext fenomen vilket gör att vi med all 

säkerhet även behöver komponenter utifrån psykologiska, socio-kulturella och politiska 

perspektiv för att komma åt och motverka ett religiöst motiverat våld. Men utifrån en 

filosofisk utgångspunkt tror jag att den diskussion som jag har belyst i min uppsats kan 

indikera på religionsfilosofins möjlighet att reellt motverka ett religiös motiverat våld och 

intolerant beteende. 
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4. Sammanfattning  
 

 

 

Utgångspunkten för min uppsats är frågan hur ska vi förhålla hos till personer som har en 

annan religiös tro, där jag har valt att undersöka om den egen övertygelsen bör påverkas av en 

religiös pluralism. Detta återspeglas i uppsatsens frågeställning som är:  

 

Bör en tillvaro präglad av religiös pluralism och mångfald påverka den egna religiösa 

trosvissheten? 

 

För att besvara min frågeställning har jag utgått från filosoferna David Basinger, Mikael 

Stenmark, William Lane Craig och Robert McKims olika resonemang i denna fråga. Utifrån 

en innehållslig idéanalys och komparativ metod har jag sedan jämfört och bedömt deras 

förslag. Utifrån min egen diskussion av dessa resonemang är min slutsats att en religiös 

mångfald bör implicera en reduceras trosvisshet där främst tron på den egen överlägsenhet 

och inte tron på det egna berättigandet bör minska. Mitt förslag är också att trosvissheten bör 

reduceras i relation till mängden oenighet som finns mellan motstridiga religiös perspektiv i 

ett aktuellt möte och fråga. Detta kan även tjäna till att reducera en religiös intolerans genom 

att den egna övertygelsen nyanseras samtidigt som vi belyser de trosuppfattningar och 

värderingar inom den egna religionen som uppmanar till tolerans.   
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