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Abstract

Denna uppsats syftar till att analysera den klassiska, den objektiva och den subjektiva 

försoningsläran och se hur dessa förhåller sig till den pluralistiska och inklusivistiska 

religionssynen. Uppsatsens syfte är att undersöka huruvida synen på Jesus som vägen till frälsning i 

de tre försoningslärorna förändras om samma försoningslära ställs emot pluralismen respektive 

inklusivismen. I en koherensanalys undersöks huruvida någon av försoningslärorna inte är koherent 

med pluralismen eller inklusivismen. Genom denna undersökning följer resultatet att 

sanningsbegreppet inte används på samma sätt i de olika religionssynerna och försoningslärorna 

vilket leder till problem främst mellan den klassiska respektive den objektiva försoningsläran och 

pluralismen. Det framkommer även att en viss form av pluralism - den restriktiva - är mer koherent 

med försoningslärorna än andra former. Alla former av inklusivism och dess sanningsbegrepp är 

mer lättförenliga med den klassiska och den objektiva försoningsläran än med den subjektiva. I 

fallet med den subjektiva försoningsläran kan motiveringen för ett inklusivistisk synsätt ifrågasättas 

vilket gör den mer koherent med pluralism än med inklusivism.

In this essay the coherence between three theories of atonement are analysed with religious 

pluralism and religious inclusivism. The atonement theories analysed are the classical, the 

objective, and the subjective theory. The result shows if the role of Jesus as saviour in the Passion 

changes if the specific theory of atonement is combined with religious pluralism or religious 

inclusivism. Through an analysis of the coherence between the three theories of atonement and 

pluralism and inclusivism, it is made clear that the notion of truth is not viewed in the same way 

within the theories of atonement and religious pluralism and inclusivism. The classical and the 

objective theory meets problems when combined with religious pluralism because of this. Only one 

form of religious pluralism, the restrictive pluralism, is compatible with theese two theories of 

atonement. All forms of religious inclusivism are coherent with the classical and the objective 

theory but not with the subjective theory wich is much more compatible with religious pluralism. 

Sökord: atonement, salvation, soteriology, religious pluralism, religious inclusivism 
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Frågan hur vi ska förhålla oss till människor med olika bakgrund, kultur, politisk och religiös 

tillhörighet är ytterst relevant i dagens samhälle. Vad skulle kunna hända om jag har en religiös tro 

som förkastar alla andra trosföreställningar som falska? Hur ska jag då förhålla mig till en mängd 

människor i samhället eftersom det nästan är en omöjlighet att åtminstone någon gång stöta ihop 

med en oliktänkande? Det jag framförallt har intresserat mig för är relationen mellan specifika 

trosföreställningar och olika uppfattningar angående andra religioner. Är det möjligen så att vi 

ibland håller vissa trosföreställningar för sanna och samtidigt har en syn på andra religioners 

sanningsanspråk eller frälsningseffektivitet som inte går ihop med dessa?

När nya ärkebiskopen i Sverige blev vald 2014 väcktes mina tankar kring denna problematik 

extra mycket. I intervjuer med Antje Jackelén framgick att hon står för vad jag (inte hon själv) 

skulle benämna som en pluralistisk eller möjligen en inklusivistisk religionssyn. Hon har själv 

skrivit följande:

En ganska självklar utgångspunkt för mig i mina möten med judar och muslimer är att vi tillber samma

Gud – hur skulle det kunna finnas mer än en allsmäktig skapare av universum? Lika självklart är det 

att vi inte förstår eller beskriver Gud på samma sätt. Bland dessa olikheter är det frågorna om Jesus 

Kristus som skapar störst oro. De rör vid vår identitet som kristna och behöver hanteras med omsorg. 

[…] Risken är  att  vi  förminskar  Guds  vilja  och  vägar  att  frälsa  världen  om vi  dömer  ut  andra  

religioners erfarenheter av Gud och ställer ”sanningen” mot ”den enda sanningen”. Det rimmar också 

dåligt med grundtextens ord för sanning – grekiskans  aletheia  handlar om avslöjad verklighet. Och  

verkligheten är alltid komplex.1 

Frågan om Jesus roll, person och handlingar är av yttersta vikt i kristendomen. Min fråga gäller hur 

synen på Jesus och innebörden av den så kallade passionshistorien förändras i ljuset av en 

pluralistisk respektive inklusivistisk religionssyn. Vilken inställning jag har till andra religioners 

sanningsanspråk och andra regioners frälsningsvägar borde rimligtvis påverka min egen syn på 

Jesus och Jesu roll för frälsning. Citatet ovan tycker jag på ett tydligt sätt visar på den problematik 

som kan uppstå när en specifik tro (till exempel den om att Jesus dog för våra synder så att vi skulle

få evigt liv) ska gå ihop med en pluralistisk syn på andra religioner. Utifrån denna bakgrund och 

dessa tankar ska jag i denna uppsats undersöka pluralismens och inklusivismens påverkan på olika 

1 Jackelén, Antje, (hämtat 2014-04-28)
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försoningsläror och se om någon av dessa försoningsläror går ihop, eller inte går ihop, med en 

pluralistisk respektive inklusivistisk religionssyn.

1.2 Syfte och frågeställningar

Jag ska genom ett litteraturstudium undersöka hur olika teorier om försoning och Jesu roll som 

frälsare förändras i ljuset av religionssynerna inklusivism och pluralism. Jag kommer främst att 

fokusera på pluralismen och i viss mån även inklusivismen, men inte lägga fokus på exklusivismen 

då denna inte utgör samma problemområde. En viss försoningslära som antas vara exklusivt sann 

och den enda frälsningsvägen möter inte samma problem som kan uppstå om samma frälsningslära 

även ska ge utrymme för andra religioners möjliga sanningsanspråk gällande frälsning. 

Frälsningsläran anses då vara sann och alla andra förklaringar ses som falska. Det finns då inget 

utrymme för diskussion. Att vara exklusivist gällande synen på frälsning och andra religioners 

sanningsanspråk påverkar inte Jesus-synen på samma vis som om någon har en pluralistisk 

religionssyn då pluralisten menar att frälsning och sanning finns i många religioner. Exklusivismen 

utgör alltså inte något problem här, då jag inte ämnar värdera och ge ett normativt förslag angående 

vilken typ av religionssyn någon bör innefatta. Inklusivismen är däremot mer intressant och kan 

också utgöra ett eventuellt problem just med avseende på Jesus roll i passionshistorien. Därför 

kommer jag att fokusera på inklusivismen och pluralismen och lämna exklusivismen utanför. Mitt 

mål är alltså inte att normativt undersöka om det är rätt eller fel att vara pluralist, inklusivist eller 

exklusivist, utan att undersöka hur synen på Jesu roll i passionshistorien förändras (om den 

förändras alls) beroende på vilken syn på andra religioner någon omfattar. 

Utifrån detta blir följande frågeställning relevant:

• Vilken typ av försoningslära passar/passar inte ihop med en pluralistisk respektive en 
inklusivistisk religionssyn?

1.3 Metod och materialbeskrivning

Jag ämnar genomföra ett litteraturstudium där de tre mest tongivande försoningslärorna beskrivs för

att sedan ställas mot den pluralistiska och inklusivistiska religionssynen. Jag undersöker huruvida 

de respektive försoningslärorna står sig om de samtidigt ska rymmas inom de olika 
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religionssynerna. För att detta ska vara möjligt utgår jag från olika författares och teologers 

beskrivningar av försoningslärorna och beskriver sedan min uppfattning av teorierna. Ämnet för 

denna uppsats ligger möjligen i gränslandet mellan religionsfilosofi och systematisk teologi men 

lutar lite mer åt religionsfilosofi. Min metod är en slags filosofisk koherensanalys, med fokus på 

analys samt diskussion av sanningsbegrepp och verklighetsuppfattning inom respektive religionssyn

och försoningslära, men uppsatsen kan även passa inom den systematiska teologin då det som 

undersöks är en viss dogm, nämligen den om Jesu försonande död och uppståndelse. Det finns 

ingen enhetlig dogm om försoningen eller om frälsningen.2 På grund av detta ämnar jag bilda min 

egen uppfattning av de olika teorierna och inte endast fokusera på en specifik teologs uppfattning 

om försoning.

 I lexikon så som The Encyclopedia of Religion, Second Edition och Stanford Encyclopedia of

Philosophy samt Gustav Auléns bok Christus Victor och även Stephen Finlans Problems with 

Atonement framgår tydligt att det finns en mängd olika teorier angående försoning och frälsning 

men att de flesta kan kombineras till tre-fem teorier. The Encyclopedia of Religion sammanställer 

försoningslärorna under fem samlingsnamn: 1. Klassisk teori, 2. Anselmisk teori, 3. 

Reformationsteori, 4. Moralisk influensteori, 5. Diverse subkategorier inriktade på offer, mystik, 

psykologi, och inkarnationsteori.3 Stanford Encyclopedia of Philosophy gör uppdelningen på 

följande vis: 1. The Ransome Theory, 2. The Moral Exemplar Theory, 3. Satisfaction Theories.4

Stephen Finlan vill koppla ihop och kalla de två teorierna Christus Victor (termen kommer 

från Gustav Aulén) och The Ransome Theory  för The Rescue Theory.5 Han  benämner de andra 

viktiga lärorna för The Satisfaction Theory, Moral Influence Theoy och Reformaiton Theories.6 

Gustav Aulén räknas som en gigant på ämnet försoningsläror på grund av sin bok Christus Victor 

vilken publicerades år 1931. Denna tar upp tre försoningsteorier som Aulén kallar den klassiska, 

den latinska och den subjektiva försoningsläran.7 Uppsalaforskaren Sofia Camnerin skriver i sin 

avhandling från 2008 om feministiska teologers syn på kristen försoningsteologi med fokus på 

Daphne Hampson och Rita Nakashima Brock. Camnerin gör en sammanfattning av Auléns 

försoningsteorier och kallar dem för den dramatiska/klassiska, den objektiva/latinska samt den 

subjektiva försoningsläran.8 Vincent Brümmer beskriver teorierna om Recapitulation, Ransom, och 

Sacrifice i boken Atonement, Christology and the Trinity: Making Sense of Christian Doctrine.

2 Braaten, Carl E, 2007, sid 101
3 Jones, Lindsey (red.),  2005, sid 596
4 Murray, Michael och Rea, Michael, 2012
5 Finlan, Stephen, 2005, sid 67
6 Finlan, Stephen, 2005, sid 71, 74, 75 (sidnumreringen står i samma ordning som teorierna togs upp)
7 Termen Christus Victor tillhör den klassiska läran och visar på Kristus seger över det onda.
8 Camnerin, Sofia, 2008, sid 27
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Utifrån min läsning av dessa olika författare och encyklopedier, och för att strukturera uppsatsens 

innehåll så tydligt som möjligt väljer jag att kalla försoningslärorna jag ämnar ta upp i denna 

uppsats för 1. Den klassiska, 2. Den objektiva, och 3. Den subjektiva. Jag kommer att förklara vilket

namn de olika författarna och teologerna själva sätter på den teorin jag behandlar och eftersom det 

finns många olika namn för samma typ av teori vill jag på detta sätt göra det så tydligt som möjligt 

så att ingen förvirring ska uppstå.

Då mitt syfte med denna uppsats är att sammanföra de respektive försoningslärorna med 

pluralismen samt inklusivismen använder jag mig främst av Mikael Stenmarks definitioner och 

exempel. Stenmark, som är professor vid Uppsala universitet, ger både för- och motargument till 

religionssynerna men jag har även velat se argumenten från en mer normativ vinkel. Detta har jag 

gjort genom att läsa av författare som tydligt är för respektive religionssyn. Jag har använt mig av 

mer vinklade böcker som syftar till att försvara och förklara varför pluralismen är det bästa att 

omfatta, så som John Hicks God has Many Names och även den svenske forskaren Sten M 

Philipsons bok Kristen tro mitt i mångfalden. Som motpol till detta använder jag Chris Wrights bok 

The uniqness of Jesus (på svenska: Den enda vägen) som mycket tydligt anser att exklusivism är det

bästa sättet och hårt kritiserar på pluralismen. Karl Rahner är ett av de stora namnen bakom ett 

inklusivistiskt synsätt. Jag har dock valt att inte läsa Rahners eget material då Rahners synsätt 

tydligt finns förklarat av Stenmark. Även annan allmän förklaring av inklusivism finns beskrivet av 

Stenmark och detta har jag ansett vara tillräckligt för mitt syfte.

För att fullfölja mitt syfte och för att en beskrivning av pluralismen samt inklusivismen ska vara 

meningsfull krävs en diskussion angående sanningsbegreppet. Sanning är ett komplext begrepp, 

därför måste det klargöras vad som menas med påståenden av typen ”alla religioner är sanna” 

etcetera. Då just denna diskussion är nog för en hel forskarkarriär kommer min beskrivning av detta

forskningsfält vara ytterst förenklad och kortfattad. Efter en presentation av försoningslärorna (den 

klassiska, objektiva, och den subjektiva) samt en genomgång av pluralismen och inklusivismen 

analyserar jag slutligen koherensen mellan försoningslärorna och de två religionssynerna. Jag ska 

undersöka huruvida försoningsläran som prövas går ihop med pluralismen respektive inklusivismen

och diskutera och reflektera kring hur religionssynen påverkar synen på Jesus och hans roll i 

försoningsläran. Jag skulle kunna ha gjort en teologihistorisk översikt av försoningslärorna eller 

undersökt samfund eller  andra specifika förespråkare för respektive försoningslära. Jag har dock 

valt en filosofisk koherensanalys då det är mer lämpligt för mitt ändamål. Mitt mål är inte att ge ett 

normativt svar angående vilken försoningslära som är lämpligast och inte heller vilken religionssyn 
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som är det. Däremot leder analysen till mitt normativa svar angående vilken försoningslära som 

lämpligen bör, eller inte bör, kopplas samman med pluralismen respektive inklusivismen.

1.4 Avgränsning

Jag kommer som tidigare nämnts inte att ägna mitt fokus på exklusivismen då denna syn inte utgör 

något problem för någon typ av försoningslära. Vare sig någon omfattar den objektiva, den 

subjektiva eller den  klassiska försoningsläran utgör inte andra religioners anspråk på vare sig 

kunskap om Gud eller frälsning något hot eller problem om samme person är exklusivist. Påstående 

av typen ”endast min syn på detta är sann” kommer alltså aldrig att möta något problem med andra 

religioner eller med andra försoningsläror eftersom dessa då naturligtvis är falska. Alltså lägger jag 

mitt fokus på pluralismen och inklusivismen.

Jag har valt att inte ta upp olika kyrkliga inriktningar som ger uttryck för respektive försoningslära. 

Detta på grund av att mitt intresse inte ligger i vem eller vilka samfund som tycker vad gällande 

försoning. Mitt intresse i denna uppsats ligger endast i de historiskt mest betonade försoningslärorna

(oavsett vem som idag står för vilken). Vilka inriktningar som ger uttryck för vilka försoningsläror  

är naturligtvis inte ointressant på något vis, men då det inte finns utrymme för hur mycket som helst

har jag i uppsatsen valt att endast fokusera på det verkligt väsentliga, nämligen beskrivning av 

försoningslärorna samt undersökningen av dessa i förhållande till de två religionssynerna. Då jag i 

varje beskrivning av de tre försoningslärorna exemplifierar med en viktig kyrkohistorisk 

förespråkare för respektive lära vill jag dock återigen poängtera att det inte är dennes version i sig 

som jag undersöker. Jag endast visar och tydliggör hur försoningsläran i fråga har beskrivits av just 

den personen. Då min uppsats inte handlar om just dessa herrar (det är endast herrar), och jag därför

inte läst in mig så djupt om dem, reserverar jag mig för att de korta exemplen kan vara bristfälliga 

och kanske inte exakta beskrivningar av vad just de tyckte och sa i verkligheten. Däremot är det min

avsikt att det jag skriver ska ge en tydlig bild av hur de respektive försoningslärorna generellt 

uppfattas. Det är inte jag själv som placerar in de kyrkohistoriska herrarna i de olika 

försoningslärorna, detta har som gjorts av många andra teologer genom historien. Vad Irenaeus sade

om försoning har alltså senare klassats som en form av klassisk försoningslära. På grund av detta 

har jag nöjt mig med andra teologers beskrivning av till exempel Irenaeus försoningslära och inte 

själv grävt djupare i sådant grundmaterial.
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Det finns en mängd olika intressanta försoningsläror. Jag har dock inte möjlighet att undersöka alla 

utan avgränsar mitt arbete till att fokusera på de tre största, mest betonade genom historien, även om

de inte namngivits på samma sätt under alla tider. Jag har även valt bort Reformation Theories 

(reformationsteori).9 Detta på grund av två anledningar. För det första finns inte utrymme nog för en

fjärde lära och för det andra hade just reformationsteori om försoning krävt en extra djupdykning in 

i något som egentligen inte är relevant för mitt syfte då Luther (det största namnet inom denna 

försoningslära) visat sig vara mycket mer komplex än man kan tro angående försoningen. Stephen 

Finlan och Anders Kraal visar på komplexiteten i Luthers teologi om försoningen och för att göra 

Luther och hans lära rättvisa skulle det krävas en mycket djupgående beskrivning och läsning av 

just Luther – något jag ansett skulle leda fokuset i detta arbete åt fel håll i och med det begränsade 

omfånget på uppsatsen.

1.5 Forskningsöversikt

Det har skrivits ofantligt mycket om försoning och olika försoningsläror genom hela den kristna 

historien. Gustaf Aulén anses vara ett av de största namnen inom ämnet sedan han på 1930-talet 

skrev boken Christus Victor. I denna bok beskriver Aulén historien bakom doktrinen om 

försoningen och tre läror vilka han kallar den klassiska, den latinska och den subjektiva 

försoningsläran. Stephen Finlans Problems with Atonement (2005) och Vincent Brümmers 

Atonement, Christology and the Trinity: Making Sense of Christian Doctrine (2005) är två nyare 

exempel på böcker om försoning som beskriver olika syner på detta. Båda skriver om olika teorier 

om försoning och ger båda förslag på vilket synsätt som idag verkar bäst att inta. Finlan föreslår att 

fokus bör ligga på doktrinen om theosis för att visa på inkarnationens konsekvenser. Brümmer 

menar att alla abrahamitiska religioner (kristendom, judendom och islam) står för vad han kallar 

”the matrix of faith”. Detta betecknar påståendet att ultimat lycka finns i Guds kärleksfulla 

gemenskap. Detta överbygger exklusivism och kan bidra till dialog över religionsgränserna, menar 

han. Alan Spences The Promise of Peace :A Unified Theory of Atonement från 2006 behandlar 

vilken modell som bör vara normativ. Sofia Camnerin doktorerade i systematisk teologi vid Uppsala

Universitet 2008. Avhandlingen vars titel är Försoningens mellanrum – en analys av Daphne 

Hampson och Rita Nakashima Brocks teologiska tolkningar, handlar om de feministiska teologerna 

Daphne Hampsons och Rita Nakashima Brocks syn på kristen försoningsteologi. Feministisk kritik 

mot traditionella teorier om försoning lyfts upp. Bland annat att Jesus som offer, som den som låter 

9 Läs om detta på sid 75-79 i Finlan, Stephen, 2005
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sig plågas och vara i underläge, lyfts upp som ett ideal, kritiseras då det försvårar kvinnans redan 

underlägsna roll i samhället. Ideal av underkastelse och självuppoffring är således negativt för 

kvinnan.

Likväl som det har skrivits en uppsjö om försoning har det även gjorts det om pluralism och 

inklusivism. John Hick och Karl Rahner är två av de största namnen inom dessa ämnen. Mikael 

Stenmark, professor vid Uppsala Universitet, skrev 2012 Religioner i konflikt om de tre 

positionerna exklusivism, pluralism och inklusivism. I den boken argumenterar han för en form av 

inklusivism som det mest rationella. I tidsskriften Faith and Philosophy, volym 16, nummer 1, 

januari 1999 skrev Bruce R. Reichenbach artikeln ”Inclusivism and the Atonement” där han 

bemöter Richard Swineburn's uttalande om att Jesu död endast har effekt om människor tar den till 

sig. Det har skrivits mycket om religionssyner och kristendom och hur kristna bör eller inte bör se 

på andra religioner, men i mina undersökningar tycks det mig som om mindre har skrivits om just 

försoningslärornas koherens med pluralismen och inklusivismen varvid jag nu ska göra ett försök.

1.6 Teori och underlag

Jag använder mig av tre försoningsläror (den klassiska, den objektiva och den subjektiva) och 

undersöker sedan, i en filosofisk koherensanalys, huruvida pluralismen eller inklusivismen passar 

ihop med (eller förändrar synen på Jesus i) de tre försoningslärorna. Som tidigare nämnt fokuserar 

jag på en sammanfattad och övergripande bild av försoningslärorna och lägger inte fokus på en viss 

teologs uppfattning även om varje försoningslära exemplifieras med en representant. Först beskriver

jag vissa relevanta begrepp som är nödvändiga för analysen. Sedan följer en beskrivning av de tre 

försoningslärorna och slutligen en presentation av den pluralistiska och inklusivistiska 

religionssynen. När detta är gjort övergår jag till en analys av förhållandet mellan respektive 

försoningslära och pluralismen respektive inklusivismen. Nu följer först ett antal 

begreppsbeskrivningar vilka är nödvändiga för den senare analysen.

1.6.1 Begreppsbeskrivningar

Försoning: Nationalencyklopedin skriver att försoning är ”återställande av fred och god 

gemenskap mellan två söndrade parter, i religionen mellan gudomen och människorna.”10 

10 Nationalencyklopedin, uppslagsord: försoning
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Lingvistiskt härstammar engelskans atonement från betydelsen att vara ”at one” (at- one- ment). 

Många bibelversioner på engelska utelämnar ordet atonement för att istället använda 

reconciliation.11 Orden översätts båda på svenska som ”försoning”. Engelskans atonement har 

främst blivit ett teologiskt ord och används oftast i teologiska sammanhang. Engelskans atonement 

används flera gånger i Gamla Testamentet i engelska översättningar som ett vidare begrepp. Det har

används synonymt med reconciliation (försoning) och redemption (återköp, inlösen) men har senare

kommit att betyda processen genom vilken Gud återförenas/försonas med människan genom Jesus 

död.12 

Pluralism: mycket kortfattat synsättet att alla religioner har lika stora möjligheter till kunskap om

Gud eller lika stora möjligheter till frälsning (eller både och).13 Detta begrepp utvecklas mer 

utförligt längre fram i uppsatsen.

Inklusivism: mycket kortfattat synsättet att alla religioner har vissa sanna trosföreställningar, 

men att den egna religionen a) har flest sanna trosföreställningar, eller b) ger säkrast väg till 

frälsning.14 Detta begrepp utvecklas mer utförligt längre fram i uppsatsen.

Exklusivism: mycket kortfattat synsättet att endast den egna religionen har sanna 

trosföreställningar och frälsning.15 Detta begrepp kommer inte att utvecklas vidare. 

Soteriologi: läran om frälsning inom kristen tradition.16

Kristologi: läran om Jesus person. Syftar till att förklara Jesus väsen. De förkyrkliga striderna 

huruvida Jesus endast var en människa, kroppsligt människa men själsligt Gud eller sann Gud 

avgjordes år 325 i kyrkomötet vid Nicaea där det fastslogs att Jesus var av samma väsen som Gud 

Fadern.17 I Nya Testamentet syns olika former av kristologi. Johannesevangeliet har hög kristologi, 

vilket innebär synen på Jesus som av samma väsen som Fadern. Officeren vid korset i 

11 Jones, Lindsey (red.),  2005, sid 594
12 Jones, Lindsey (red.),  2005, sid 594
13 Stenmark, Mikael, 2012, sid 110
14 Stenmark, Mikael, 2012, sid 81
15 Stenmark, Mikael, 2012, sid 39 och 50. 
Min beskrivning här är inte generell för all typ av exklusivism. Denna variant kallar Stenmark naiv exklusivism, men
är således inte den enda varianten av exklusivism. Någon kan tex. vara exklusivist gällande kunskap och även gällande 
frälsning. Det senare är synsättet att endast den egna religionen erbjuder frälsning. 
16 Nationalencyklopedin, uppslagsord: soteriologi
17 Nationalencyklopedin, uppslagsord: kristologi 
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Lukasevangeliet ger uttryck för en låg kristologi då han inte benämner Jesus som Gud utan endast 

som en profet.18

Sanning: Vad är sanning? För att förklara vad sanning är bör vi starta i kunskapsbegreppet. Vad är

kunskap? I princip alla epistemologer är överens om åtminstone tre punkter. För att sägas ha 

kunskap om något måste personen i fråga ha sann, rättfärdigad tro.19 Du kan således endast sägas ha

kunskap om något om du tror det du påstår, om du har goda skäl till att tro det, och det samtidigt är 

sant. Att säga ”jag vet att Madrid är Spaniens huvudstad, men jag tror det inte” eller att tro att 

Dublin är Spaniens huvudstad, men att så inte är fallet (det är inte sant) är således inte att ha 

kunskap om vilken som är Spaniens huvudstad. Det räcker heller inte att du tror att Madrid är 

Spaniens huvudstad och det även är sant, men att du baserar din tro på en alltför otillräcklig grund. 

Vad som är en otillräcklig eller tillräcklig grund går att utveckla alldeles för mycket för att vara 

meningsfullt här. Jag tvingas lämna den frågan och återgår till sanning. Vad innebär det då att det är 

sant att Madrid är Spaniens huvudstad? Naturligtvis finns olika teorier om sanning.

Korrespondensteorin för sanning är uppfattningen att något är sant om det korresponderar med 

verkligheten. Påståendet måste svara mot verkligheten i sig, oberoende av subjektiva 

uppfattningar.20 

Koherensenteorin för sanning är uppfattningen att något är sant om det är koherent/stämmer 

överens med övriga sanna satser i ett system.21 Något kan vara sant i ett koherent system men falskt 

i ett annat.

Objektivism är uppfattningen att verkligheten är på ett visst vis oavsett vår uppfattning eller tro om 

det. En objektivist skulle mena att jorden är rund och den har alltid varit rund oavsett vad människor

i olika tider har trott.22 Detta synsätt går fint ihop med korrespondensteorin för sanning. Något är 

sant om det stämmer överens med hur den objektiva världen verkligen är. Stark objektivism kan 

tendera att leda till skepticism (uppfattningen att inget med säkerhet kan sägas vara så som vi 

upplever det eller tror) eftersom den innebär att allt vi tror skulle kunna vara falskt. Svag 

objektivism ser istället att det vi tror om världen just nu skulle kunna vara falskt.23 Denna svagare 

18  Luk 23:47, [Bibel 2000] (Jämför med den höga kristologin i  Matteus 27:54 och Markus 15:39) 
19 Pritchard, Duncan, 2010, sid 4
20 Nationalencyklopedin, uppslagsord: korrespondensteorin för sanning 
21 Nationalencyklopedin, uppslagsord: koherensteorin för sanning
22 Pritchard, Duncan, 2010, sid 151
23 Pritchard, Duncan, 2010, sid 151
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uppfattning innebär att sanning är det vilket vi kommer fram till genom bästa möjliga grund (just 

nu).24  Vad som är sant i en tid kan således, när en bättre kunskapsgrund tillkommit, senare bevisas 

vara falskt. De svaga objektivisterna kan omfatta olika sanningsteorier (tex koherensteorin).25

Relativism är teorin om sanning som det någon anser vara sanning. Något kan vara sant för X men 

samtidigt falskt för Y. Sanningen är relativ.26 Påståendet ”Jesus är Guds son” kan vara lika sant som 

påståendet att han inte är det eller påståendet ”vägen till frälsning är genom den åttafaldiga vägen”, 

beroende på vilken kontext det sägs i. Skepticismen ska inte förväxlas med relativismen då den 

senare säger att mycket kan vara sant medan skepticismen hävdar att inget kan bevisas vara sant.27

Relationen mellan sanning och frälsning 

Kunskap och frälsning hör inte nödvändigtvis ihop. Ett inklusivistiskt synsätt kan se att frälsning 

kan uppnås även utan tillgång till sanning eller kunskap. ”Anonyma kristna” kan exempelvis få 

frälsning av Guds nåd även om deras tro inte alls är i närheten av sanningen.28 En ateist eller muslim

(som således inte anses ha den rätta och sanna tron utifrån ett kristet perspektiv) kan enligt detta 

synsätt ändå bli frälst vilket visar att tillgång till sanning (sann kunskap) inte är nödvändig för 

frälsning enligt alla synsätt. Jag själv förespråkar en objektivism och realism (att saker och ting är 

som de är oberoende av subjektiv uppfattning) och anser att frälsning är beroende av en yttre 

objektivt gällande sanning.29 För att exemplifiera med den kristna tron innebär det att möjligheten 

till frälsning är beroende av Guds och Jesus faktiska verk i passionshistorien, men inte 

nödvändigtvis beroende av människors subjektiva, och kanske felaktiga, uppfattning och tro om 

detta.

1.6.2 Försoningsläror

I mina undersökningar har det framgått att det finns en mängd olika försoningsläror och teologier 

som i mångt och mycket är liknande teorier under olika namn, men det finns även många olika 

teorier. Att ta upp alla teorier jag funnit är inte vare sig ett rimligt projekt för en uppsats som denna 

eller tillräckligt relevant för min frågeställning. Jag har dock lyckats urskilja tre teorier som 

24 Pritchard, Duncan, 2010, sid 152
25 Jonsson, Ulf, 2004, sid 240
26 Pritchard, Duncan, 2010, sid 155
27 Pritchard, Duncan, 2010, sid 155
28 Fotnoten avser termen ”anonyma kristna” vilken kommer från Karl Rahner, förespråkare för inklusivismen. Se 

Stenmark, Mikael, 2012, sid 94
29 Jonsson, Ulf, 2004, sid  219
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beskrivits under olika namn men som jag här kommer att beskriva som den klassiska, den 

subjektiva, och den objektiva försoningsläran. Jag kommer nu att sammanfatta min uppfattning av 

dessa tre utifrån olika beskrivningar och teologer. Jag börjar med den klassiska försoningsläran men

vill först poängtera att ingen av följande beskrivning nödvändigtvis ger något svar på vad som krävs

av människan för att nå frälsning. (Det ska dock visa sig att en av försoningslärorna ändå gör just 

detta.) Försoning leder inte nödvändigtvis automatiskt till frälsning. Då det inte är min primära 

avsikt att undersöka hur frälsning uppnås har detta fokus inte tagits med. (Det hade förmodligen 

även varit en allt för övermäktig uppgift att röna ut här.) Brümmer skriver att även då Jesus öppnat 

upp vägen och i och med försoningen gjort frälsningen möjlig, ligger ansvaret för frälsningen hos 

människan genom att välja att tro och följa den vägen.30 Frälsningen blir då beroende av sann tro. 

Tillgång till sanning och frälsning hör enligt detta synsätt ihop, då frälsning utan tro på det som är 

sant (Jesu död och uppståndelse) inte resulterar i frälsning. Denna tolkning är en bland många och i 

följande beskrivningar ligger fokus endast på försoningen, inte frälsningen. Då jag ibland kan 

använda frälsning nästan synonymt med försoning ska frälsningen förstås som en möjlig effekt av 

försoningen, oavsett hur denna uppnås. Försoningen gör frälsningen möjlig men är inte synonymt 

med frälsning. Jag skriver om försoningslärorna ibland endast med termen ”läror” eller ”lära”. Det 

ska dock noteras att det inte är läror i samma mening som treenighetsläran eller inkarnationsläran då

en enhetlig lära om försoningen aldrig accepterats. När jag skriver ”lära” bör det snarare förstås som

en modell eller teori.31

1.6.3 Den klassiska försoningsläran
Den klassiska försoningsläran finns i olika versioner som betonar delvis olika saker, men som 

gemensamt betonar temat Gud som Jesus vinner över det onda och räddar hela mänskligheten. Jag 

kommer i detta kapitel att dela in denna lära i två punkter (a och b) som visar olika svar på hur detta

har skett.

Gustaf Aulén beskriver i boken Christus Victor den klassiska försoningsläran som den dramatiska 

teorin. Det är en dramatisk kosmisk kamp där Jesus segrar över all världens ondska och tyranni 

(därav termen Christus Victor).32 Den klassiska/dramatiska försoningsläran (som jag hädanefter 

endast kommer att benämna som den klassiska försoningsläran) ser försoningen som något som helt

och fullt är gjort av Gud. Gud är den som försonar, inte människan. Aulén kallar det för ”a 

30 Brümmer, Vincent, 2005, sid 70
31 Sigurdson, Ola, 2007, sid 170
32 Aulén, Gustaf, 1965, sid 4
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continous Divine work” till skillnad från den objektiva läran vilken han kallar ett ”discontinous 

Divine work”.33 Vad detta betyder är att Guds försoning inte är ett avklarat kapitel utan ett verk som 

fortgår. Den objektiva läran ser istället försoningen som ett verk av Jesus  gentemot Gud å 

människans vägnar.34 Den objektiva teorin lägger alltså fokus på att det är människan Jesus som i 

passionshistorien försonar mänskligheten inför Gud. Detta kommer att vidareutvecklas i avsnittet 

om den objektiva försoningsläran. Både den objektiva försoningsläran och den klassiska finns i en 

mängd olika varianter som utvecklats av olika teologer under olika tider men Aulén hävdar att det är

den klassiska läran (i olika varianter) som använts mest i kyrkohistorien och är den lära som bäst 

stämmer överens med Nya Testamentet.35 Majoriteten av de tidiga kyrkofäderna anslöt sig till den 

klassiska försoningsläran och så även Martin Luther, menar Aulén.36 Det senare har dock ifrågasatts 

och problematiserats av till exempel Stephen Finlan och Anders Kraal som båda konstaterar att 

Luther är ytterst komplex och svårdefinierad.37 Beroende på vilken variant av den klassiska eller 

den objektiva läran vi jämför Luther med kan svaret variera menar Kraal i sin artikel i Svensk 

Teologisk Kvartalsskrift.38 Den klassiska försoningsläran beskriver en förändring inte bara i 

människan utan även i Gud och i relationen dem emellan. I försoningen förändras allt, både Guds 

relation till människan, människans relation till Gud och Guds attityd och relation till världen i 

stort.39

Gustav Auléns term Christus Victor (den klassiska försoningsläran) kan delas in i två typer: a) Jesus

segrar över all ondska och räddar mänskligheten. b) Djävulen har rätten till människan men blir 

lurad av Gud att ta Jesus i utbyte.40 Jag kommer nu att exemplifiera och med kyrkofadern Irenaeus 

variant av den klassiska läran då han är en av de stora namnen bakom denna lära och var den första 

kyrkofadern som producerade en tydlig lära om försoningen.41 (Det bör tilläggas att han inte kallade

sin försoningslära något speciellt utan att rubriceringen tillkommit betydligt senare.) Irenaeus 

representerar den variant av den klassiska försoningsläran jag som beskrevs under punkt a). Sedan 

följer ett stycke om Gregosius av Nyssa som representerar den variant av klassisk lära som beskrivs 

under punkt b).

33 Aulén, Gustaf, 1965, sid 5
34 Aulén, Gustaf, 1965, sid 5
35 Aulén, Gustaf, 1965, sid 6
36 Aulén, Gustaf, 1965, sid 6
37 Finlan, Stephen, 2005, sid 75-79. Kraal, Anders, 2010, sid 159 (Hela artikeln problematiserar Auléns påstående om 

Luther som anhängare av den klassiska försoningsläran. Slutsatsen finns på sida 159.)
38 Kraal, Anders, 2010, sid 159
39 Aulén, Gustaf, 1965, sid 6
40 Finlan, Stephen, 2005, sid 66
41 Aulén, Gustaf, 1965, sid 17
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Irenaeus

Irenaeus (död ca 202) kristologi är den höga som står att finnas hos majoriteten av de tidiga 

kyrkofäderna, nämligen synen att Jesus är Gud och inte något lägre stående väsen. Irenaeus såg 

Logos som Gud och Gud som Logos och ansåg, likt Johannesprologen, att Logos blev människan 

Jesus.42 Det försonande verket Jesus utförde på korset var primärt en kamp mot döden, synden och 

ondskan som håller människan som slav under sig. Gud var tvungen att bli människa och dela våra 

villkor då endast Gud kan vinna över dessa makter. Människan är slav under döden, synden och 

ondskan och kan i sin svaghet inte övervinna dem på egen hand.43 Då människan inte klarar detta är 

den höga kristologin absolut nödvändig. Om Jesus inte varit hundra procent Gud hade segern över 

döden och Djävulen således inte varit möjlig.44 Synden påverkar hela människan på ett sätt som gör 

henne avskild och i skuld till Gud. Hela mänskligheten står i skuld inför Gud då deras handlingar 

för dem bort från Guds gemenskap och utan försoningen kan inte detta avstånd och band 

återbyggas.45 När Irenaeus skriver om frälsningen från döden menar han ett inkluderande frälsande 

från synden. Begreppen död och synd är i det närmaste oskiljbara för honom menar Aulén. 

Frälsningen innebär ett livgivande som primärt handlar om ett återskapande av gudsgemenskapen 

och frälsning från synden.46 Djävulen har förfört människan och har henne i sitt grepp och endast 

Kristi seger över Djävulen kan rädda henne. Jesus seger över Djävulen är ett ännu tydligare tema 

hos Gregorius av Nyssa. Detta är något jag återkommer till längre ned.47 

Irenaeus företräder den typen av klassisk försoningslära som ibland kallas Recapitulation 

Theory.48 Han använder visserligen beskrivande ord som lösen (ransome), men Finlan menar att 

Irenaeus syn på försoning inte bör kallas The Ransome Theory utan att den har ett bredare fokus på 

Jesus som mänsklighetens räddare.49 Ett lösen ska då betalas till de onda makterna, döden eller till 

Djävulen själv.50 Djävulen har enligt denna variant av den klassiska försoningsläran ingen egentlig 

rätt att hålla människan som slav under synd och död eftersom Djävulen är en rånare och tyrann 

som utan rätt lagt beslag på det som inte tillhör honom – nämligen mänskligheten. Därför är Guds 

seger över Djävulen i och med Jesu försoningsverk ett tecken på Guds rättfärdighet och rättvisa.51 

Inkarnationen och försoningen hör ihop då synden och döden endast kunde besegras genom 

att Gud själv tog på sig människans villkor för död och synd. Genom detta förändras Guds och 

42 Aulén, Gustaf, 1965, sid 21
43 Aulén, Gustaf, 1965, sid 20
44 Aulén, Gustaf, 1965, sid 21
45 Aulén, Gustaf, 1965, sid 24
46 Aulén, Gustaf, 1965, sid 25
47 Aulén, Gustaf, 1965, sid 26
48 Finlan, Stephen, 2005, sid 67
49 Finlan, Stephen, 2005, sid 67
50 Aulén, Gustaf, 1965, sid 30
51 Aulén, Gustaf, 1965, sid 27
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världens och människans relation - försoning har skett.52 Irenaeus såg inte försoningen som något 

gjort av Jesus till Gud från människans perspektiv, utan Gud förblir hela tiden den aktiva agenten.53 

Gemensamt för de två varianterna (a och b) av den klassiska försoningsläran är att de uppvisar

en dualistisk världsbild där det onda står i konflikt med Guds vilja. Så länge denna dualism kvarstår 

finns ett fiendeskap mellan världen och Gud där försoningen är den dramatiska uppgörelsen mellan 

de onda krafterna och Guds seger över dem. Gud är både den som försonas och den som 

försonar.54 

Vincent Brümmer beskriver tre teorier om frälsning vilka han benämner som teorierna om 

recapitulation, ransom (klassiska) och sacrifice (objektiv teori).55 Brümmers terminologi kommer 

jag nu att göra om då det han beskriver som The Recapitulation Theory är densamma som Auléns 

dramatisk/klassiska och benämns av mig som den klassiska försoningsläran. Brümmer förklarar, likt

Irenaeus, denna lära som antagandet att frälsningen medför ett slags gudomliggörande, ett 

inkorporerande i den gudomliga naturen. Detta sker genom Jesu Kristi inkarnation. Tidigare 

nämnda Irenaeus och även Athanasius stod för denna föreställning, detta utbyte. Jesus blev 

människa och räddade således hela det mänskliga släktet som under denna platonskt influerade tid 

såg den universella idén om människa som mer verklig än specifika människor. Jesus antog inte 

bara rollen som människa, han antog idén av människa snarare än en specifik människa, så att 

resten av mänskligheten skulle kunna bli frälsta och rättfärdiggjorda.56 Detta refererar tillbaka till 

Paulus ord om den ”förste och den siste” Adam. ”Om alla dog genom en endas överträdelse, så har 

nu alla fått del av Guds överflödande nåd, nådegåvan som bestod i en enda människa, Jesus 

Kristus.”57

Gregorius av Nyssa

Jag återkommer nu till beskrivningen av Gregorius av Nyssas (ca 334-394) utveckling av teorin om 

Jesus som lösen (ransome) till Djävulen.58 Denna är variant b) av den klassiska försoningsläran som

beskrevs ovan. Finlan menar dock att termen Ransome Theory bör bytas ut till Rescue Theory 

eftersom Gregorius till skillnad från Irenaeus menade att Djävulen hade faktisk, juridisk rätt till 

människan. Gud måste således köpa tillbaka människan. I denna variant blir Djävulen listigt 

52 Aulén, Gustaf, 1965, sid 32
53 Aulén, Gustaf, 1965, sid 33
54 Aulén, Gustaf, 1965, sid 34
55 Brümmer, Vincent, 2005, sid. 67
56 Brümmer, Vincent, 2005, sid. 67
57 Rom 5:15, [Bibel 2000]
58 Brümmer, Vincent, 2005, sid. 68
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bedragen av Gud.59 På grund av sitt fria val är människan i Djävulens grepp. Djävulen har därför en 

rätt till kompensation om han skulle släppa människan. Gud kan heller inte använda sin allmakt för 

att återställa människan, det vore tyranniskt. Gud erbjuder alltså Djävulen Jesus som lösen. 

Djävulen ser att Jesus är syndfri, född av en jungfru och görare av mirakel och accepterar förslaget. 

När Djävulen tagit Jesus i utbyte mot mänskligheten inser han dock att han inte kan hålla Jesus i sitt

grepp då det i Jesus inte bara ryms en människa utan även Gud själv.60 Gud har på så sätt inte utövat

våld på varken människans eller Djävulens frihet till aktion utan har endast helt enkelt varit den 

bättre köpslagaren. 

Sammanfattning av den klassiska försoningsläran

Den klassiska läran om försoning finns uttryck på olika vis, dels en variant där Djävulen har faktisk 

rätt att hålla människan i sitt grepp av död och synd men även en variant där Djävulen inte anses 

inneha någon rätt eftersom han är en bedragare, rånare och tyrann. I dessa båda varianter av den 

klassiska försoningsläran är resultatet detsamma: Jesus segrar över Djävulen/det onda och 

människan blir fri från syndens och dödens grepp eftersom bandet mellan människan och Gud är 

återställt (försoning har skett). Antingen sker detta genom ett köpslående mellan Gud och Djävulen 

där Djävulen accepterar att ta emot den syndfrie och oskyldige Jesus istället för mänskligheten, eller

så betonas striden mellan Gud och ondskans makter där Gud blir människa och låter sig korsfästas 

och dö för människornas synder. Gud är den aktiva agenten i alla varianter av den klassiska 

försoningsläran eftersom Jesus är ett hundra procent Gud och ett hundra procent människa. 

Försoningen är något som utförs av Gud till Gud. Gud försonar människan med sig själv och sig 

själv med människan. Svaret på frågan varför Gud blev människa är enligt den klassiska 

försoningsläran för att förgöra synden, besegra döden och rädda människan. Ingen människa kan 

göra det, alltså inkarnerades Gud på jorden.

1.6.4 Den objektiva försoningsläran
Den objektiva försoningsläran benämns, liksom den klassiska, på olika vis och under olika namn. 

Jag ska även här försöka utröna vilka av alla teorier om försoning som inordnas under min 

benämning av den objektiva läran om försoning.61 Genom att ha läst många olika beskrivningar av 

59 Finlan, Stephen, 2005, sid 69
60 Brümmer, Vincent, 2005, sid. 68
61 Aulén, Gustaf, 1965, sid 6 kallar den för den ”latinska försoningsläran”. Finlan, Stephen, 2005, sid 71 kallar den 

”the satisfaction theory” vilket även The Stanford Encyclopedia of Philosophy gör (sökord atonement). Jones, 
Lindsey (red.),  2005, sid 596 i Encyclopedia of Religion benämner den som ”Anselmisk teori” och Brümmer, 
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den objektiva försoningsläran av olika teologer och författare följer nu min sammanfattning av den 

objektiva försoningsläran.

Anselm av Canterbury 

Anselm av Canterbury (ca 1033-1109) utvecklande teorin om försoningen genom att likna Gud vid 

en feodalherre vilken skyddar sina undersåtar som i gengäld arbetar och hyllar sin herre. 

Människans synd är det fullkomliga hånet mot Gud och synden bryter överenskommelsen av skydd 

och tillbedjan mellan herren och folket. Feodalherren som symboliserar Gud måste bli upprättad 

eftersom ett förlåtande utan aktion från människornas sida skulle vara att inte ta synden på allvar. 

Det krävs någon form av tillfredsställelse, en kompensation. Gud måste bli tillfredsställd om den 

ursprungliga relationen ska återskapas.62 Jesu död på korset är vad som krävs för att Gud ska förlåta 

människan. Därav kallas den objektiva teorin ofta The Satisfaction Theory. 

Varför krävdes Jesus död? Grundtanken i den objektiva läran är att någon form av tillfredsställelse 

måste ges till Gud då människan på grund av synd står i skuld till Gud. Eftersom människan är slav 

under synden är hon dock själv oförmögen till någon tillfredsställande handling på egen hand, men 

Gud kan inte bortse från synden då det skulle vara att inte ta synden och dess konsekvenser på 

allvar. Tillfredsställelsen måste ske från människan till Gud, men då ingen människa klarar att 

utföra en tillfredsställande försonande handling måste Gud bli människa och göra det själv.63 ”The 

satisfaction must be made by man; and this is precisely what is done in Christ's atoning work.”64 

Skillnaden mellan den klassiska och den objektiva försoningsläran ligger i vem som utför 

försoningen och varför. Den klassiska läran ser Gud som den som försonar människorna med sig 

själv då ingen människa kan göra det på egen hand. Den objektiva läran kräver att försoningen sker 

av människan eftersom det är Gud som kräver försoning. Gud blir då människa eftersom (likt den 

klassiska teorin) ingen människa klarar att utföra en försonande handling på egen hand.65 I den 

objektiva läran är det absolut nödvändigt människan Jesus som försonar människorna med Gud. 

Aulén skriver att den kosmiska kampen och dualismen mellan gott och ont inte finns i den objektiva

försoningsläran.66

Både Finlan och Brümmer tar upp kritik mot denna teori. Gud ses som en omoralisk kränkt 

Vincent, 2005, sid. 73,74 och 75 beskriver även han den som en teori om ”satisfaction” under rubriken penal 
substitution (utbyte av straff). Min översättning av penal substitution.

62 Finlan, Stephen, 2005, sid 72
63 Aulén, Gustaf, 1965, sid 86
64 Aulén, Gustaf, 1965, sid 87
65 Aulén, Gustaf, 1965, sid 87
66 Aulén, Gustaf, 1965, sid 89
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herre som straffar oskyldiga, en bild av Gud som vi idag inte kan känna igen på samma sätt.67 

Anselm beskriver Gud som en herre likt de herrar i det system han var van vid under medeltiden.68 I

detta system är kärleken inte framlyft. Brümmer skriver att både undersåtarna och herren i detta 

system är utbytbara mot vem som helst som kan leverera samma tjänster. Alla parter värderas endast

utefter deras agerande.69 Vi människor älskar då bara Gud på grund av vad han ger oss, vi älskar inte

Gud i sig. Likaså älskar bara Gud oss för vad vi gör för honom.70 Anselms, och alla former av den 

objektiva försoningsläran, står inför två alternativ. Antingen förlåter Gud synderna, men detta skulle

vara att inte ta synden på allvar. Den skulle behandlas med slapphet. Eller så krävs tillfredsställelsen

som riskerar att Gud framstår som hård och okärleksfull. Där krävs en gottgörelse som 

tillfredsställer behovet av rättvisa gentemot Gud.71 Denna form av försoningslära kallas därför ofta 

för juridisk. Förhållandet mellan Gud och människa måste således vara jämlikt och om någon står i 

skuld till den andre måste skulden återbetalas innan förhållandet kan återställas på ett 

tillfredsställande vis.72

Det finns även andra versioner av den objektiva försoningsläran där Gud inte framställs på 

detta ondskefulla vis. Filosofen och historikern René Girards ”syndabocksteori” är exempel på 

detta.73 Jesus räddade, enligt Girard, människan genom att bli ett offer och omstörtar en gång för 

alla syndabocksmekanismen hos människan.74 Denna teori kommer inte att utvecklas vidare då jag 

nöjer mig med att notera att kritiken mot Gud som den ”grymme feodalherren” inte står oemotsagd.

Gregorius den store
Gregorius den store (Gregorius I) var påve från år 590 till sin död 604. Även han beskriver den 

objektiva försoningsläran.75  Endast ett mänskligt offer vore nog för att kompensera Gud det vi är 

skyldiga honom, menade han. Djuroffer vore absolut otillräckligt. För att vara värdig Gud och för 

att befria människorna från synd måste offret själv vara obefläckat och helt utan synd. Dock finns 

ingen människa utan synd. Alltså måste Gud själv bli människa genom inkarnationen och offras till 

Gud.76 För att offret ska tillräknas och gälla för hela mänskligheten måste offret vara människa. 

Som tidigare nämnt är det centrala i den objektiva försoningsläran att försoningen måste utföras av 

människan och riktas mot Gud.

67 Brümmer, Vincent, 2005, sid. 75
68 Finlan, Stephen, 2005, sid 72
69 Brümmer, Vincent, 2005, sid. 75
70 Brümmer, Vincent, 2005, sid. 76
71 Aulén, Gustaf, 1965, sid 89
72 Aulén, Gustaf, 1965, sid 90
73 Internet Encyclopedia of Philosophy (IEP), under rubrik: The Scapegoat Mechanism (hämtat 2014-05-13)
74 Internet Encyclopedia of Philosophy (IEP), under rubrik: Theological Inplications – Atonement (hämtat 2014-05-13)
75 Nationalencyklopedin, uppslagsord: Gregorius I
76 Aulén, Gustaf, 1965, sid 83
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Sammanfattning av den objektiva försoningsläran

Till skillnad från den klassiska försoningsläran finns i den objektiva ingen kamp mellan det goda 

och det onda. Djävulen spelar ingen roll i den objektiva läran. Det är inte Gud som vinner över, eller

betalar Djävulen och på så sätt försonar människan med sig själv. Det är tvärtom Gud själv som 

kräver försoningen av människan, men då ingen syndfri människa finns som kan stå för 

kompensationen och ge tillfredsställelse nog för Gud måste Gud själv bli människa och göra detta. 

Fokuset ligger inte i att Jesus samtidigt är Gud och människa utan i att han är just människa. Gud är 

objektet för försoningen, och människan (Jesus) är subjektet.

1.6.5 Den subjektiva försoningsläran
Den subjektiva försoningsläran kallas just så även av Aulén men kallas ofta för teorin om moraliskt 

exempel.77 Denna försoningslära exemplifieras nästan alltid med Pierre Abélard. De föregående två 

försoningslärorna  kan tyckas vara något spretigare på grund av dess olika förespråkares något 

skilda versioner. Den subjektiva försoningsläran är mer enhetlig och därmed kanske även enklare att

förstå.

Pierre Abélard

Pierre Abélard (1079-1142) formulerade den subjektiva läran om försoning då han förkastade alla 

former av offer/lösen och teorier om tillfredsställelse. Syftet med inkarnationen var inte för att Gud 

kräver ett oskyldigt offer, enligt den subjektiva läran. Det var inte heller för att Jesus skulle ges som 

lösen till Djävulen, utan inkarnationens syfte var för att visa världen Guds kärlek och vishet.78 

Denna typ av försoningslära kallas ofta för Moral Influence/Exemplar Theory. Den subjektiva 

försoningsläran betraktar försoningen som ett skeende inuti människor, som ett resultat av Jesu 

påverkan på dem.79 Genom Jesus goda moral, undervisning och budskap om kärlek blir han den 

perfekta människan vilken alla kan lyssna till och blir förändrade genom. Jesu död för alla andra 

människors skull skapar viljan att förändras och göra gott, menade Abélard.80 Försoningen är 

således subjektiv och sker inuti människan som väljer att låta sig beröras och påverkas av 

kärleksbudskapet genom Jesus. Abélard delade inte synen på arvsynd utan såg försoningen inte som

77 Encyklopedia of religion, 2005, skriver om denna som ”Moral- influence theory” på sid 597. Stephen Finlan, 2005, 
kallar och beskriver den ”The Moral Influence Theory” på sid 74 och The Stanford Encyclopedia of Religion, 2012, 
kallar den ”Moral exemplar theory”. 

78 Finlan, Stephen, 2005, sid 74
79 Jones, Lindsey (red.),  2005, sid 597
80 Finlan, Stephen, 2005, sid 74
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något som lyfter bort arvsynd utan något som gör syndaren mindre syndig.81 Objektiva 

försoningsteorier ser ingen förändring och förbättring inuti människan.82 Där är det istället Gud som

genom Jesu död som offer räknar människorna som förlåtna och försonade med honom. Den 

subjektiva försoningsläran lägger betydligt mycket mer fokus på Jesu hela liv, medan den objektiva 

lärans fokus snarare ligger i Jesu offerdöd. Att Jesus inkarnerades syftade enligt den subjektiva 

försoningsläran till att förse mänskligheten med ett ultimat exempel så att vi själva kan följa hans 

exempel och förbättra vår moral och kärlek. På så sätt återställs relationen mellan Gud och 

människan.83 Försoning, och i och med den även frälsning, är enligt den subjektiva försoningsläran 

inte beroende av sanning. Beskrivningar av Jesu liv och död behöver inte vara objektivt sanna, men 

försoning och den frälsande förändringen inuti människan är däremot beroende av kunskap om Jesu 

moral och goda exempel. Utan att ha hört talas om Jesu liv och gärningar kan en inre moral- och 

personlighetsförändring inte ske.

Under upplysningen väcktes Abélards kritik mot den objektiva och klassiska synen på 

försoning på nytt. Viljan att se en mer human Gud och försoningssyn hade tagit fart. Tanken på ett 

juridiskt utbyte mellan Gud och Djävulen eller en dramatisk kamp mellan Gud och Djävulen blev 

mindre attraktiv. Gud kan enligt den subjektiva läran inte vara i behov av ett oskyldigt offer, därför 

bör inte Jesu död tolkas så.84 Synden får en betydligt mindre roll i den subjektiva läran då synden 

blir relativ och snarare anses vara ett drag av imperfektion.85 Då försoningen och förändringen är 

något som sker inuti människan av människan själv genom inspiration och insikt om Jesu moraliska

exempel, är Guds handlande i försoningen således sekundärt.86 

Sammanfattning av den subjektiva försoningsläran

Försoning skapas av människan själv då hon, influerad av Jesu liv och handlingar, låter sig 

förändras och påverkas till en godare och mer moralisk människa. Hon blir mindre syndig genom 

egen handling som triggas av Jesus exempel. Guds roll i försoningen är endast den att han genom 

kärlek till människorna låter sig inkarneras för att statuera det perfekta exemplet av gott, kärleksfullt

mänskligt liv.

81 Finlan, Stephen, 2005, sid 74
82 Finlan, Stephen, 2005, sid 75
83 Murray, Michael och Rea, Michael, 2012
84 Aulén, Gustaf, 1965, sid 134
85 Aulén, Gustaf, 1965, sid 134
86 Aulén, Gustaf, 1965, sid 151
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1.6.6 Pluralism
Mikael Stenmark, professor i religionsfilosofi vid Uppsala Universitet, beskriver i sin bok 

Religioner i konflikt olika sätt att förhålla sig till andra religiösa system än den egna. Han behandlar 

på ett deskriptivt men även normativt vis vilka förhållningssätt som finns att tillgå och vilken 

inställning till ”den andre” som ter sig mest rationellt och rimligt. Jag kommer nu att sammanfatta 

Stenmarks beskrivning av pluralismen och även hans kritik emot den.

Stenmark benämner först, för enkelhetens skull, pluralismen som ”alla-är-lika-rätt-synsättet” som 

generellt ser alla religioner som lika effektiva vägar att nå frälsning och olika sätt att försöka nå 

Gud.87 Senare problematiseras detta och Stenmark kommer till slutsatsen att detta sätt inte bör kallas

pluralism utan universalism.88 Universalism är synen att alla religioner har olika men lika bra (eller 

dåliga) sätt att nå Gud vilket således leder till att ingen religion är ett säkrare eller bättre val.89 Jag 

kommer att fokusera på vad Stenmark beskriver som frälsningsmässig pluralism då detta innebär att

alla religioner har likvärdiga vägar till frälsning, men att de kan ta sig olika uttryck.90 (Ett exempel 

är antagandet att nå Nirvana och tron att Jesus dog för våra synder är lika effektiva vägar gällande 

frälsning, de är bara olika vägar.) Mitt andra fokus ligger på den kunskapsmässiga pluralismen. Den

innebär att alla (världs-)religionerna ger lika mycket kunskap/sanning om Gud eller det religiöst 

ultimata.91  Bilden av en mängd olika människor med olika religionstillhörigheter som alla har 

ögonbindlar och håller händerna på en stor elefant är en bra illustration för den kunskapsmässiga 

pluralismen. Alla känner en liten bit av elefanten, men ingen känner exakt samma som den andre 

och ingen har helheten eftersom alla har ögonbindlar. Alla religioner har således en liten bit av 

sanningen om Gud och frälsningen, men ingen har mer rätt en den andre och ingen religion är mer 

effektiv gällande frälsning. Alla är lika effektiva.92 Att omfatta en religion snarare än någon annan är

enligt pluralisterna då snarast något som beror på kultur och bekvämlighet än sanningsanspråk.93

John Hick, en av de största förespråkarna för en pluralistisk religionssyn, har skrivit ett flertal 

böcker inom ämnet. Stenmark benämner Hicks form av pluralism som ”många-är-lika-rätt-

synsättet”94 istället för ”alla-är-lika-rätt” som jag skrev ovan. Hick menar inte att alla religioner 

87 Stenmark, Mikael, 2012, sid 110
88 Stenmark, Mikael, 2012, sid 115
89 Stenmark, Mikael, 2012, sid 110
90 Stenmark, Mikael, 2012, sid 112
91 Stenmark, Mikael, 2012, sid 111
92 Detta är min sammanfattning av John Hicks liknelse om pluralismen som jag fick höra vid ett undervisningstillfälle 

på Teologiska institutionen, Uppsala Universitet. Den ger en enkel och bra förståelse av pluralismen.
93 Stenmark, Mikael, 2012, sid 112
94 Stenmark, Mikael, 2012, sid 115
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som någonsin skapats kan betraktas som sanna och likvärdiga utan begränsar det påståendet till att 

gälla åtminstone alla de stora världsreligionerna.95 Detta på grund av vissa moraliska krav som 

måste uppfyllas för att en religion ska kunna anses vara frälsningsmässigt framgångsrik.96 Jag 

kommer senare att kort gå in på detta krav. Stenmark klassar Hicks form av pluralism som generell 

pluralism och ger följande definition på denna: ”Generell pluralism är synsättet att alla 

världsreligioner erbjuder lika effektiva frälsningsvägar eller att alla världsreligioner är lika 

framgångsrika när det gäller att ge oss kunskap om Gud eller det religiöst ultimata.”97 Denna 

definition innebär att alla världsreligionerna antingen är lika framgångsrika gällande kunskap eller 

lika framgångsrika gällande frälsning (eller både och).

Hick menar att alla världsreligionerna är likvärdiga gällande frälsning och kunskap om Gud 

eftersom det Verkliga (Hicks benämning på vad vi kallar Gud) på olika sätt har uppenbarats i dem.98

Kravet för att en religion ska anses vara frälsningsmässigt framgångsrik är enligt Hick en övergång 

från självcentrering till Verklighetscentrering. Fokuset flyttas från egoism till kärlek gentemot andra

och Gud/den Verkliga.99 Detta kallar han det soteriologiska kriteriet.100 Eftersom det Verkliga har 

uppenbarats i alla (världs-)religionerna och det soteriologiska kriteriet gäller kan det således inte 

finnas någon skillnad i kvalitén i moralen mellan kristna, buddhister och muslimer enligt denna 

”pluralistiska hypotes”.101 Jag kommer inte utveckla hur Hick menar att religioner ska prövas för att 

klassas som moraliskt värdiga och frälsningsmässigt likvärdiga mer än att han menar att vi kan se 

de moraliska kvalitéerna både i religionens lära och de religiösa människornas agerande.102

Kritik mot pluralismen – verkligheten i sig?

Det är inte min avsikt att själv ge ett normativt utlåtande angående någon form av religionssyn, men

jag kommer nu nedan att beskriva kritik som givits från olika håll mot pluralismen. Detta för att få 

en bredare bild och förståelse av pluralismens innebörd och effekter. 

I sin bok God has Many Names skriver Hick bland annat om Jesu person och betydelse. Hick menar

att Jesus hade beskrivits, inte som Gud inkarnerad i hundra procent mänsklig form, utan som en 

gudomlig avatar eller som en bodhisattva om han istället hade levt och verkat i en hinduistisk 

95 Stenmark, Mikael, 2012, sid 114
96 Stenmark, Mikael, 2012, sid 114
97 Stenmark, Mikael, 2012, sid 116
98 Stenmark, Mikael, 2012, sid 118
99 Stenmark, Mikael, 2012, sid 118
100Stenmark, Mikael, 2012, sid 119
101 Stenmark, Mikael, 2012, sid 118
102 Stenmark, Mikael, 2012, sid 119
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respektive buddhistisk miljö.103 Gud (eller det Verkliga om vi ska använda Hicks termer) har alltså 

visat sig på olika sätt och i kristendomens fall är det Jesus som är den moraliska vägvisaren.

Hick tar efter Immanuel Kant och menar att det sätt på vilket vi upplever världen inte nödvändigtvis

beskriver hur världen verkligen är beskaffad. Stenmark skriver att det enligt pluralisten inte finns 

någon religion som beskriver verkligheten så som den är i sig själv. Alla religioner beskriver endast 

hur världen upplevs av oss.104 Här måste vi reflektera över sanningsbegreppet. Vad innebär det att en

religion säger sig beskriva någonting som sant? Är sanningen relativ och sann för X i sin kontext 

och inom sin religion men falsk för Y? Pluralismen menar här att alla (världs-)religioners 

påståenden kan uttryckas vara ”sanna” så länge som de inte hävdar att de är sanna i sig.105 Alla 

religioner kan därför vara mytologiskt sanna enligt Hick.106 Kritiken mot pluralismen blir här att två 

personer med olika religiös övertygelse kan beskriva sin syn på verkligheten på så ofantligt olika 

vis att hela religionen i pluralismens ljus riskerar att falla i ”tomhetsproblemet”. Hick menar att 

Gud/det Verkliga i sig inte kan ha några av de egenskaper världsreligionerna tillskriver hen. Gud är 

varken en eller flera, god eller ond, personlig eller opersonlig etcetera.107 Det Verkliga står bortom 

all mänsklig förståelse.108 Om det vi beskriver inte är verkligheten i sig utan endast de subjektiva 

upplevelserna av den och inga av dessa beskrivningar är sanna eftersom det vi försöker beskriva 

inte kan ha dessa egenskaper uppstår tomhetsproblemet. Det vi beskriver blir tömt på innehåll och 

vi kan inte veta att det vi tror på överhuvudtaget har med religion och Gud/det Verkliga att göra 

eftersom det Verkliga kan vara vad som helst (utom det som vi försöker beskriva det med).109 

Den restriktiva pluralismen undgår tomhetsproblemet.110 Stenmarks definition av denna lyder:

”Restriktiv pluralism är synsättet att åtminstone en annan religion än den egna erbjuder en lika 

effektiv frälsningsväg eller är lika framgångsrik som den egna när det gäller att ge oss kunskap om 

Gud eller det religiöst ultimata.”111 Den restriktiva pluralismen är uppdelad i två punkter, en med 

avseende på kunskap och den andra med avseende på frälsning. Åtminstone en annan religion ses 

som lika effektiv som den egna gällande antingen kunskap om Gud eller gällande frälsning (eller 

både och). Den restriktiva pluralisten menar att det kan finnas vissa påståenden i en religion som är 

mer sanna än andra religioners påståenden om samma sak (till exempel frågan om vem Jesus var), 

men totalt sätt är till exempel kristendomen och islam lika effektiva eller lika sanna.112 Däremot 

103 Hick, John, 1980, sid 70
104 Stenmark, Mikael, 2012, sid 121
105 Stenmark, Mikael, 2012, sid 122
106 Stenmark, Mikael, 2012, sid 125
107 Hick, John, 1995, sid 27
108 Hick, John, 1995, sid 28
109 Stenmark, Mikael, 2012, sid  132-133
110 Stenmark, Mikael, 2012, sid 137
111 Stenmark, Mikael, 2012, sid 116
112 Stenmark, Mikael, 2012, sid 137
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uppstår problem även för den restriktiva pluralismen när det kommer till frälsning. Tron på Jesu död

och uppståndelse som förutsättning för frälsning är svårkombinerad med en pluralistisk syn, menar 

Stenmark. Religioner som inte har med Jesus i ekvationen för frälsning blir då ytterst svåra att 

betrakta som frälsningsmässigt lika effektiva ur ett kristet perspektiv.113 Stenmark beskriver 

föreställningen att Gud, genom nåd, kan frälsa även de som aldrig har hört talas om Jesus, på grund 

av deras sätt att handla och leva. Detta kallar han en subjektiv frälsning. Men utan den objektiva 

frälsningen genom Jesu död och uppståndelse skulle människan inte vara försonad med Gud, 

skriver han.114 Stenmark kommer till slutsatsen att resultatet av en restriktiv pluralism är att man 

tvingas se Jesus endast som ett moraliskt exempel och inget mer.115

Jesus som moraliskt exempel

Hick har den ovan nämnda synen på Jesus. Hick skriver att om vi ser Jesus som en väg till frälsning

bland många behöver vi inte förkasta andra religioner som falska. Han menar att vi bör se 

inkarnationen som mytologisk och att vi då kan säga att det finns frälsning i Jesus likväl som det 

finns frälsning utanför Jesus.116 Hick menar att det rimligaste antagandet om Jesus är att han var ett 

ytterst gott moraliskt exempel, den perfekta modellen av mänskligt liv och handlande som genom 

att vi följer hans exempel kommer leda oss närmre Gud. Han kan därför i ett mytologiskt språk 

kallas Guds son av den som vill visa på Jesus som medlare av frälsning då han visar oss en god väg 

(till skillnad från den goda vägen) genom sitt exempel.117 Nedan följer ett citat av Hick som visar på

hans sätt att inte se Jesus som Gud själv. Hick ser inkarnationen och dess innebörd som ett 

mytologisk uttryck för något som får effekt inuti oss: ”It therefore seems reasonable to conclude 

that the real point and value of the incarnational doctrine is not indicative but expressive, not to 

assert a metaphysical fact but to express a valuaion and evoke an attitude.”118

Jesus och korsfäslelsen

Philipson, som själv beskriver sig som pluralist, skriver i sin bok Kristen tro mitt i mångfalden om 

innebörden av korsfästelsen. Korsfästelse var en avrättningsmetod som dels syftade till att plåga 

offret maximalt men det tjänade även ett avskräckande syftet för folket som bevittnade 

avrättningen.119 Philipson skriver att vi kan se likheten mellan Jesu korsfästelse och alla andra som 

fått dö i kampen för fred och rättvisa. Symbolen Jesus på korset har förvandlats till något som står 

113 Stenmark, Mikael, 2012, sid 141
114 Stenmark, Mikael, 2012, sid 141
115 Stenmark, Mikael, 2012, sid 142
116 Hick, John, 1980, sid 56
117 Hick, John, 1980, sid 72
118 Hick, John, 1980, sid 71
119 Philipson, Sten, 1997, sid 126
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för kamp för kärlek och rättvisa snarare än ett avrättningsredskap som avskräcker.120 Philipson 

menar att Jesus och döden på korset påverkar oss och förändrar oss på så sätt att det motverkar 

förtryck och ondska. Jesu offerdöd blir meningsfull eftersom den bidrar till att förändra oss och vår 

syn på våld, offer, rättvisa och kärlek, menar han.121 Philipson menar att ”vi måste förstå Jesus som 

en människa vilken gjorde allt för att förhindra det onda, döden och lidandet.”122

Kritik mot relativ sanning

En vanlig kritik mot pluralismen som betonas av Chris Wright (som öppet förkastar all typ av 

pluralism) är att sanningsbegreppet blir relativiserat. Wright menar att pluralism inte är möjlig att 

kombinera med ”genuin kristendom” eftersom det förminskar allt vad kristendomen står för och tror

om Jesus.123  Att hävda att Jesus är en bland många lika effektiva vägar att följa är att inte ta Jesus 

egna ord om sig själv och Nya Testamentets beskrivning av honom på allvar. Jesus sa vissa 

extraordinära saker om sig själv som inte går att tolka på annat vis än att han är den enda vägen, 

menar Wright.124 Alla pluralistiska påståenden om att Jesus fortfarande kan vara det absolut centrala

för kristna men inte för andra menar Wright är att relativisera Jesus och hans kategoriska 

påståenden på ett sätt som resulterar i att kristendomen i det närmaste blir en avgudadyrkan där 

Jesus på sin höjd blir en viktig symbol men inget mer.125 Wright vill med andra ord se sanning som 

något helt oberoende av vår subjektiva perception av det. Att vi inte ser allt som det verkligen är i 

sig själv skulle Wright förmodligen erkänna, men inte till den graden att allt därför blir lika sant. 

Wright skulle nog säga att kristna som tror på Jesu ord om sig själv inte kan anse detta (Jesu ord) 

vara så långt ifrån verkligheten i sig att vi antar den pluralistiska hypotesen.

Pluralismens frälsningsbegrepp

Wright kritiserar även pluralister för att vara för vaga gällande vad frälsning är. Om alla religioner 

anses ge lika effektiv frälsning måste pluralisterna förklara vilken frälsning vi i så fall talar om, 

menar han.126 Då de flesta religioner har väldigt skilda uppfattningar om vad frälsning innebär (till 

exempel att nå Nirvana genom insikt och den åttafaldiga vägen, att få evigt liv genom tron på Jesus 

eller att upptas i Brahman), menar Wright att påståendet att alla religioner ger frälsning innebär att 

frälsning är vad helst man än vill.127 Om frälsning kan betyda så olika saker, vad betyder då det 

120 Philipson, Sten, 1997, sid 127
121 Philipson, Sten, 1997, sid 128
122 Philipson, Sten, 1997, sid 129
123 Wrights eget uttryck på sid 96 i Wright, Chris, 2002.
124 Wright, Chris, 2002, sid 96
125 Wright, Chris, 2002, sid 104
126 Wright, Chris, 2002, sid 111
127 Wright, Chris, 2002, sid 112
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pluralistiska påståendet att alla religioners lika effektiva frälsningsvägar? Om vad som helst kan 

kallas för frälsning finns ingen anledning att vara oense. Om vad som helst kan vara frälsning är det

naturligtvis så att det finns frälsning i alla religioner, skriver Wright.128 Återigen är det 

sanningsbegreppet som står emellan Wright och pluralismen. Han kan inte acceptera sanning som 

relativ då det enligt honom motsäger allt vad till exempel kristendomen säger om Jesus exklusivitet.

Mitt eget svar till Wright angående pluralismens sanningsbegrepp följer längre in i denna uppsats då

jag inte är helt överens om relevansen av denna kritik. 

Hick själv håller med om att frälsning definierad som enbart den kristna frälsningen inte kan 

resultera i ett pluralistisk förhållningssätt utan leder till exklusivism eller inklusivism. Hick ser 

istället frälsningen som en inre förändringen från självcentrering till Verklighetscentrering och då 

detta mål och resultat finns i alla världsreligionerna finns frälsning i dem alla.129 Han skriver att Gud

skulle vara Djävulen själv om han endast frälste kristna och lät majoriteten av jordens befolkning 

(som aldrig hört det kristna budskapet) gå under.130 Detta för oss in på den andra religionssynen – 

inklusivismen. I följande del förklaras hur inklusivismen lyckas undgå detta dystra utfall.

1.6.7 Inklusivism

Stenmark beskriver två typer av förhållningssätt där den ena kallas inklusivism. Den andra är 

mycket liknande och benämns av Stenmark som en-är-mer-rätt-synsättet.131 Jag kommer att bortse 

från detta namn och benämna denna form som kunskapsmässig inklusivism, vilket även Stenmark 

senare gör. Det som gör att en-är-mer-rätt-synsättet inte är identisk med hur begreppet inklusivism 

oftast används är att den senare oftast ser en specifik frälsning (den kristna) som den enda. En-är-

mer-rätt synsättet fokuserar istället på sanningar i de olika religionerna och säger att sanna 

trosföreställningar kan finnas i alla, men att den egna religionen har mest rätt och flest sanningar. 

Detta kommer hädanefter att kallas kunskapsmässig inklusivism.132 Begreppet inklusivism gäller 

oftast enbart frälsning i kristen teologi och finns inte uttryck på samma vis inom, till exempel, 

Islam.133 En-är-mer-rätt-synsättet, som nu kallas kunskapsmässig inklusivism, överbygger detta och 

kan således gälla inom fler religioner än den kristna. Utifrån ett kristet perspektiv på frälsning 

resulterar denna syn i att andra religioner har sanningar, men att just den kristna tron på Jesus och 

128 Wright, Chris, 2002, sid 112
129 Hick, John, 1995, sid 112
130 Hick, John, 1995, sid 19
131 Stenmark, Mikael, 2012, sid 81
132 Stenmark, Mikael, 2012, sid 82
133 Stenmark, Mikael, 2012, sid 82
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Jesu verk på korset är mest sann. Dock behöver den kunskapsmässiga inklusivismen inte gälla 

enbart synen på frälsningen utan den gäller alla trosföreställningar. Alla religioner har sanningar och

rätt  på många punkter, men den egna religionen har mest rätt och flest sanningar.134

Hicks beskrivning av inklusivismen är att den gör skillnad mellan frälsning och sanning. Hans 

beskrivning är att andra religioner kan vara sanna på vissa punkter men även icke-kristna kan, på 

grund av Guds handlande, bli frälsta då de kan kallas för ”anonyma kristna”.135 (Detta begrepp 

kommer från Karl Rahner.136) Frälsningsmässig inklusivism innebär antagandet att även andra 

religioner än min egen erbjuder frälsning men den egna religionens frälsningsväg är mer effektiv 

och säker.137 Enligt den frälsningsmässiga inklusivismen - utifrån ett kristet perspektiv - kan även 

muslimer och judar bli frälsta då även deras tro innehåller sanningar, även om de inte tror på Jesus 

som Guds son och frälsare.138 De kan då bli frälsta genom sitt (goda) sätt att leva, trots att deras 

religion på vissa punkter inte har lika rätt som kristendomen.139 Likaså kan kristna - enligt en 

muslimskt frälsningsmässig inklusivism - nå frälsning eftersom även kristna har tro som till viss del

är sann och förenlig med Islam. Det räcker att kristna tror på Gud som den ende Guden.140 Oavsett 

om man är inklusivist med avseende på kunskap eller frälsning är det således alltid bäst och säkrast 

att tillhöra ”den egna religionen”.

Inklusivism och frälsning

Både i Koranen och i Bibeln finns stöd för en inklusivistisk religionssyn. Exempel på två bibelcitat 

med detta tema är: ”Gud, vår frälsare, som vill att alla människor skall räddas och komma till insikt 

om sanningen”141 och ”Han [Herren] dröjer för er skull, eftersom han inte vill att någon skall gå 

förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig.”142 Detta resulterar enligt inklusivismen i att 

frälsningen inte kan förstås som något som enbart nås genom sann tro om Kristus. Frälsningen är 

något alla måste kunna få då det är Guds vilja att alla ska bli frälsta. Inklusivismen säger dock till 

skillnad från pluralismen inte att alla religioners frälsningsvägar är lika effektiva. Den 

kunskapsmässiga inklusivismen som säger att alla religioner har sanningar/ger kunskap säger inte 

att alla frälsningsvägar är lika effektiva. Den egna religionen har mest sann kunskap om 

frälsningsvägen eftersom endast den egna religionen anses ha den sanna kunskapen om frälsningen.

134 Stenmark, Mikael, 2012, sid 82
135 Stenmark, Mikael, 2012, sid 81-82
136 Stenmark, Mikael, 2012, sid 94
137 Stenmark, Mikael, 2012, sid 87
138 Stenmark, Mikael, 2012, sid 89
139 Stenmark, Mikael, 2012, sid 92
140 Stenmark, Mikael, 2012, sid 89
1411 Tim 2:4, [Bibel 2000]
142 2 Pet 3:9, [Bibel 2000] 
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Denna väg är dock öppen även för icke-kristna, de så kallade ”anonyma kristna”, som kan bli frälsta

genom den kristna frälsningsvägen även om de inte själva vet om det. Den frälsningsmässiga 

inklusivismen säger att andra religioner även har frälsningsvägar men inte lika effektiva eller säkra 

som den egna. Andra religioner kan ha viss sanning och kunskap som också kan leda till frälsning 

utanför den ”kristna frälsningen”, men dessa vägar är inte lika säkra som den kristna vägen. 

Skillnaden mellan pluralismen och den frälsningsmässiga inklusivismen är således att 

inklusivismen ser den kristna frälsningsvägen som mer effektiv eller säker, något den 

frälsningsmässiga pluralisten inte skulle hålla med om. Kunskapsmässig inklusivism ser frälsning 

som något som kan uppnås genom sättet någon handlar (oavsett vilken religion du tillhör) men utan

den objektiva frälsningen genom att Jesus faktiskt dog för våra synder på korset kan inte den 

subjektiva frälsningen finnas, skriver Stenmark.143 

Kritik mot inklusivismen

John Hick är en av de som riktar kritik mot inklusivismen. Kritiken gäller moralen hos de religiösa. 

Om en viss religion har lite mer rätt och mer tillgång till Guds vilja borde dess följare vara och leva 

lite mer moraliskt än andra. Dock kan någon sådan skillnad inte upptäckas. Det verkar som att alla 

människor är mer eller mindre moraliskt goda/onda oavsett vilken religion de tillhör. Alltså, menar 

Hick, verkar inte inklusivismen stämma i påståendet att det är mer fördelaktigt att tillhöra just den 

ena religionen istället för den andra.144 Dock verkar detta argument inte helt vattentätt. Argumentet 

förutsätter att det finns en absolut koppling mellan moral och en kunskapsmässig eller 

frälsningsmässigt fördelaktig religionstillhörighet. Denna koppling är svår att bevisa.145 Dock 

väcker argumentet reflektioner angående just den obefintliga moraliska överlägsenhet hos en viss 

religions anhängare. Alla människor gör ungefär lika mycket gott oavsett religiös tro (eller ateism). 

Trots obevisbarheten av koherens mellan god moral och sann kunskap väcks frågan varför den ena 

religionen vore att föredra framför någon annan. 

2 Analys

2.1 Sanningsbegreppet i pluralismen och inklusivismen
Pluralism bör ses, inte som att alla religioner är lika sanna, utan snarare som att alla religioner har 

lika fel då människan inte kan greppa den fulla innebörden av det religiöst ultimata eller 

143 Stenmark, Mikael, 2012, sid 92
144 Stenmark, Mikael, 2012, sid 105
145 Stenmark, Mikael, 2012, sid 107
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verkligheten i sig. Då slipper pluralismen undan ett relativiserat sanningsbegrepp. Min tolkning av 

Hick är att han förespråkar just detta. Då blir Wrights kritik angående detta ”onödig” eftersom 

Wright menar att pluralismen ser sanning som relativ. Men pluralismen ser enligt min tolkning 

sanning som något vi inte kan komma åt i sig. Därför är inga trosföreställningar sanna i objektiv 

mening. Pluralismen säger att vi inte kan säga vad som sant är i sig. Alltså kan vi uttrycka oss som 

att alla religioner är lika sanna, eller lika falska, eftersom ingen av dem beskriver verkligheten eller 

det gudomliga så som det är. Tanken blir då lite mer ödmjuk och konstaterar endast att ingen 

religion har förstått mer eller har exklusiv frälsning. )Alla har då endast greppat en liten del av det 

de känner av elefanten. (Visserligen kan pluralismen ses som motsatsen till ödmjuk eftersom 

pluralisten då menar att de förstått något som inte andra har – nämligen att alla endast har en liten 

bit av sanningen.) Det Verkliga, med Hicks terminologi, uppenbarar sig på olika sätt. Men då alla (i 

liknelsen tidigare) har ögonbindlar ser de inte elefanten utan bildar sig en uppfattning om hur de tror

att elefanten är i verkligheten. Sanning blir alltså inte relativt enligt pluralismen, inte om alla 

religiösa utsagor endast avser beskriva hur verkligheten uppfattas. Pluralismen säger att det finns en

sanning, men vi kan inte komma åt den. Om en religiös utsaga (som tidigare nämnts) istället hävdas

vara objektivt sann och en beskrivning av verkligheten i sig ryms den inte längre inom pluralismen. 

Gällande Jesus och kristendomens exklusivitet blir Jesus, för pluralisten, inte oviktig utan ses som 

ett sätt som ”elefanten” ter sig för oss. Men bara för att Jesus är ett sätt att tolka det religiöst 

ultimata genom betyder det för pluralisten inte att det är det enda sättet.

Många kristna som tror att Jesus är den enda vägen till frälsning skulle nog samtidigt hålla med om 

att inte ens kristendomen har förstått allt precis rätt. Dock anser en kunskapsmässig inklusivist att 

just Jesus och hans verk är gällande för alla, inte enbart kristna, eftersom Jesus försoningsverk ses 

som objektivt sant. Alla människor kan då få frälsning, oavsett vilken religion de tillhör, eftersom 

den kristna Guden frälser även andra. Den kristna frälsningsmässiga inklusivisten säger att frälsning

finns i andra religioner, men Jesu försoningsverk och denna frälsningsväg är mest säker/effektiv. 

Den kristna frälsningsvägen är således för inklusivister inte en väg likvärdig med andra, även om 

kristendomen inte prickat rätt på precis alla punkter. Även om ingen religion har hela sanningen 

(något som således både pluralister och inklusivister kan enas om) är skillnaden att inklusivismen 

ser Jesu försoningsverk som objektivt sant, något som korresponderar med verkligheten i sig. Det är

inte relativt och sant för mig men falskt för en hindu och det är inte endast en uppfattning om 

människans läge. Det gäller för hinduer likväl som för kristna eftersom Jesu död innebar en objektiv

ontologisk försoning, helt oberoende av människors tro.
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2.2 Kort om verkligheten 
Jag har tidigare kort tagit upp den svaga objektivismen, ibland kallad anti-realism, vilken är 

uppfattningen att inget existerar objektivt bortom vår subjektiva uppfattning.146 Realism, å andra 

sidan, är uppfattningen att saker och ting existerar och är som de är oberoende om någon uppfattar 

det eller ej.147 Det kan alltså finnas objektiva sanningar oberoende om det finns någon människa 

som vet om dem eller ej. Med detta i åtanke övergår vi nu till mötena mellan försoningslärorna och 

pluralismen och inklusivismen.

2.3 Den klassiska försoningsläran möter pluralismen och 
inklusivismen

Enligt den klassiska försoningsläran hade Djävulen människan i sitt grepp, antingen på grund av 

juridiskt rätt eller på grund av ondskefull tyranni. Enda möjligheten för människan att bli frälst var 

att Gud blev inkarnerad och bytte plats med människan. Utan Jesu död och slutligen seger över det 

onda/Djävulen hade ingen frälsning varit möjlig då det är fullkomligt omöjligt att nå frälsning på 

egen hand. Om Jesus inte hade varit av samma fullkomliga väsen som Gud hade en seger över det 

onda aldrig varit möjlig. Oavsett vad människans frånskildhet från Gud berodde på, att Djävulen 

tagit det som inte tillhör honom (människan) eller om Jesus död och uppståndelse var en seger över 

döden och synden, är det i den klassiska försoningsläran helt nödvändigt att Jesus är Gud. Annars 

vore försoning och frälsning inte möjlig. Gud var tvungen att dela människans villkor för att 

besegra döden och synden.

Om denna klassiska lära ska kombineras med pluralism uppstår olika resultat. Den kan ses ur 

en pluralistisk synvinkel, både med avseende på sanning och frälsning, om den förutsätts inte vara 

sann i sig. Om den som tror enligt den klassiska försoningsläran samtidigt menar att denna 

förklaring inte är en förklaring på ett verkligt skeende, är den koherent med pluralismen. Dock har 

jag svårt att se hur en sådan förklaring av den klassiska försoningsläran är möjlig. Hur skulle en 

sådan förklaring vara? Att tron på Jesu seger över döden och ondskans makter endast är vår 

subjektiva uppfattning om hur världen är i sig? Jag anser den pluralistiska hypotesen vara mycket 

sympatisk i sitt påstående att ingen har hela sanningen, att ingen kan beskriva Gud eller det religiöst

ultimata så som det verkligen är. Dock finns en skillnad i att mena att den klassiska försoningsläran 

ett hundra procent förklarar verkligheten, och att tro att det centrala i denna lära är att försoning och

146 Jonsson, Ulf, 2004, sid  219
147 Jonsson, Ulf, 2004, sid  219
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slutligen frälsning inte vore möjlig utan Jesu seger över döden. Tron att Jesus är exklusiv och att 

döden på korset på ett objektivt sätt försonade oss med Gud implicerar inte med nödvändighet tron 

att allt inom kristendomen är absolut sant. Även om den klassiska försoningsläran inte endast anses 

vara vår subjektiva uppfattning om något som inte skett i verkligheten måste den, kombinerad med 

pluralism, likställa Jesus med alla andra religioners svar på frälsning. Jesus måste inte 

nödvändigtvis reduceras till enbart ett moraliskt exempel, men om den klassiska försoningsläran ska

kombineras med pluralism resulterar det i att Jesus måste bli en i mängden av lika effektiva 

frälsningsvägar. Han kan inte vara exklusiv.

Hicks pluralistiska frälsningstanke gäller en förändring från egoism till Verklighetscentrering. Detta 

är absolut förenligt med den klassiska försoningsläran, liksom med många religioner. Men 

pluralistiska påståenden av sorten att Jesu försonande verk, så som det beskrivs i den klassiska 

läran, inte är en beskrivning av hur det faktiskt är ser jag som svårförenlig med den klassiska läran. 

Detta på grund av nödvändigheten av att Jesus är ett hundra procent Gud, inte symboliskt eller 

subjektivt, utan faktiskt metafysiskt. Utan denna premiss finns ingen klassisk lära att tala om. Utan 

denna premiss finns ingen försoning och således ingen frälsning. Antagandet att Jesus faktiskt 

var/är Gud är det absolut centrala och detta påstående kan jag inte tolka på annat vis än att det 

måste antas korrelera med hur verkligheten är. Den klassiska försoningsläran bör anta realismen, 

inte anti-realismen. I försök att kombinera den klassiska läran, där Jesus anses vara verklig Gud, 

med pluralism, kan han inte vara den enda vägen och den enda sanningen. Nu måste vi fråga oss om

detta överhuvudtaget är pluralism? Pluralism så som beskriven i tidigare avsnitt ser inte sanning 

som relativ och så kallade sanna påståenden är inte heller sanna i betydelsen att de beskriver 

verkligheten i sig. Därför kan inte den klassiska försoningsläran, där Jesus ses som faktisk Gud och 

som faktisk förgörare av det onda, accepteras enligt pluralismen. För att denna tro ska få stå 

orubbad, men samtidigt kombineras med tron att andra religioner är lika sanna och effektiva är det 

inte pluralism vi talar om utan universalism eller religiös relativism148.

Pluralismen, så som tidigare beskriven, ser alla religioner som lika bra, eller lika dåliga försök att 

förklara Gud eller det religiöst ultimata. Detta synsätt går visserligen att acceptera även om man 

omfattar den klassiska försoningsläran, men detta kan bara gälla andra trosföreställningar än den om

frälsningen, det vill säga en modifierad kunskapsmässig pluralism. En kunskapsmässig pluralism 

med undantag på frälsningsfrågan149. Kunskapsmässig pluralism innebär att alla religioner ger lika 

148 Stenmark, Mikael, 2012, om universalism på sid 115 och relativism på sid 153
149 Stenmark, Mikael, 2012, sid 111
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mycket kunskap om Gud/det religiöst ultimata.150 Jag har svårt att se att tron på den klassiska läran 

där försoning och frälsning enbart kan ske genom att Gud blir människa och vinner över döden/det 

onda, samtidigt kan sägas vara ett lika bra, eller lika dåligt, sätt att förklara frälsningen på som 

någon annan religion eller förklaring. Enligt min förståelse av den klassiska läran är det betydligt 

mycket sämre med en förklaring som inte innefattar Jesus som Gud och som segrar över det onda. 

En sådan förklaring skulle inte beskriva sanningen om frälsning eller försoning eftersom den 

klassiska försoningsläran tydligt säger att frälsning genom försoning endast kunde uppstå genom 

Guds seger över det onda.

Frälsningsmässig pluralism, sett som förändring från egoism till Verklighetscentrering, är 

möjlig att kombinera med den klassiska försoningsläran endast om den klassiska försoningsläran 

inte ses som något som verkligen skett. Det blir endast möjligt om försoningsläran ses som en 

person- och  moralförändrande historia. Liksom Hick själv menar, tycks det då som att den 

klassiska försoningsläran inte är koherent med en frälsningsmässig pluralism eftersom den klassiska

försoningslärans sanningsanspråk gällande Jesus seger över ondskan och döden ses som objektivt 

sant och korresponderande med verkligheten.151 Den restriktiva pluralismen, vilken kan säga att 

vissa påståenden är mer sanna än andra (till exempel att Jesus vann över ondskan) är däremot 

koherent med den klassiska försoningsläran. Totalt sett är alla religioner då lika effektiva eller 

sanna, men i frågan om Jesus försonande verk måste den klassiska lärans beskrivning antas vara 

mest sann.

Det är fullt möjligt att alla religioner är ofullständiga, men lika effektivt förklarar det religiöst 

ultimata och därmed erbjuder lika effektiva frälsningsvägar. Detta betyder inte att det inte finns 

någon frälsning alls, då frälsningsbegreppet inte nödvändigtvis behöver relativiseras (Wrights 

kritik). Dock i fallet med den klassiska försoningsläran ter det sig som att påståendet att det 

frälsningsmässigt inte spelar någon roll vilken religion någon tillhör, är en ”falsk” eller ”förklädd” 

pluralism. Antagandet blir i fallet med den klassiska försoningsläran att det inte spelar någon roll 

eftersom den kristna guden frälser alla ändå. Alltså en inklusivism.

Inklusivismen är betydligt mycket mer koherent med den klassiska läran. En kombination av 

kunskapsmässig inklusivism och den klassiska försoningsläran möter inga motsättningar då 

ingenting i den klassiska försoningsläran säger att det inte kan finnas sanningar även i andra 

religioner. Dock, som tidigare poängterat, måste Jesus som den objektive försonaren och frälsaren 

antas vara sann även om andra religioner säger annat. Den frälsningsmässiga inklusivismen, som 

150 Stenmark, Mikael, 2012, sid 111
151 Jämför på sida 27 <i denna uppsats>.

34



säger att det finns frälsning även i andra religioner, men att den kristna läran är mer säker och 

effektiv, får delvis samma problem som pluralismen men lyckas undvika återvändsgränden. Jag 

anser att den klassiska försoningsläran måste förknippas med korrespondensteorin för sanning och 

en kritisk realism152. Utan Jesu seger över det onda finns ingen försoning, ingen frälsning, och detta 

påstående korresponderar med verkligheten i sig. Dock kan den klassiska försoningsläran ur en 

frälsningsmässig inklusivistisk synvinkel samtidigt säga att det kan finnas frälsning även i andra 

religioner, Gud kan ha gjort detta möjligt. Jesu verk är dock fortfarande absolut och objektivt 

gällande. Vad Gud sedan valt för vägar i andra religioner behöver inte krocka med den klassiska 

försoningsläran så länge som denna alltså samtidigt antas vara objektivt sann. 

2.4 Den objektiva försoningsläran möter pluralismen och 
inklusivismen

Gud behöver eller kräver i den objektiva försoningsläran någon slags kompensation från människan

på grund av hennes synd och bortvändhet från Gud. Då ingen människa är syndfri och 

tillfredsställande nog för Guds kompensation blir Gud själv människan Jesus, offrar sig själv och 

försonar människan och Gud. Centralt är att Jesus är människa även om han samtidigt är Gud. 

Försoningen var tvungen att utföras av en människa och riktas mot Gud, inte tvärtom. Även om 

ingen kyrkofader eller efterkommande har hävdat det skulle det i den objektiva försoningsläran vara

möjligt att se Jesus endast som en syndfri människa (som inte samtidigt är Gud). Om Jesus endast 

var människa, men syndfri och således tillräcklig kompensation för Gud, vore försoningen ändå 

utförd. I alla former av den objektiva försoningsläran är det dock helt tydligt att Jesus är Gud, men 

om så inte vore fallet vill jag här endast visa att den ändå skulle vara en fullständig lära om 

försoning. Oavsett Jesu gudomlighet möter den objektiva försoningsläran samma problem som den 

klassiska läran i förhållande till pluralismen. Jesu försonande verk på korset måste anses 

korrespondera med verkligheten i sig och inte enbart ses som vår uppfattning om människans och 

Guds relation. Det avgörande i dessa två läror (den objektiva och den klassiska) ligger i att 

människans subjektiva uppfattning inte spelar någon roll. Jesu död och uppståndelse är i dessa läror 

absolut verkligt alldeles oavsett människors tro eller föreställningar om det. 

Kunskapsmässig pluralism, där alla religioner lika framgångsrikt ger sanningar om Gud, 

verkar vara svårförenlig med den objektiva försoningsläran. Den objektiva försoningsläran måste 

inte anses vara en fullkomligt sann återgivning av vad som skedde eller en fullkomligt sann 

152 Jonsson, Ulf, 2004, sid 234 och 235. Kritisk realism kallas även modest realism.
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beskrivning av verkligheten, men det måste antas vara så pass sant och riktigt att Jesu försonande 

verk är det avgörande för människans frälsning. Det centrala måste vara sant i 

korrespondensteoretisk mening, även om inte omgivande dramaturgi är det. Vad är då det centrala i 

den objektiva försoningsläran? Det centrala, enligt den objektiva läran, är att Gud blev människa 

och försonade människan och Gud så att människan kan bli frälst – detta skedde oberoende av 

människors tro.

Frälsningsmässig pluralism och den objektiva försoningsläran ser jag också som 

svårkombinerade på samma sätt som är fallet med den klassiska försoningsläran. Den objektiva 

läran säger att människan endast kan få frälsning i och med att hon och Gud försonades. Denna 

försoning skedde genom Guds inkarnation och offerdöd på korset. Utan detta skeende vore 

försoning och frälsning omöjlig för människan. Jesu korsdöd och försoning kan då inte anses vara 

en i mängden av lika effektiva frälsningsvägar utan ger upphov till den enda frälsningsvägen. 

Däremot, liksom med den klassiska försoningsläran, är den restriktiva pluralismen koherent med 

den objektiva försoningsläran om Jesus försonande död på korset antas vara mer sant än någon 

annan religions frälsningstanke. 

Koherensen och förhållandet mellan den objektiva försoningsläran och inklusivismen är liknande 

den klassiska lärans och inklusivismens. Kunskapsmässig inklusivism är absolut förenlig med den 

objektiva försoningsläran. Allt inom kristendomen behöver inte anses vara korrekt, en del kanske 

rentav är helt falskt, och även bitar i själva den objektiva försoningsläran kan vara falska och 

felaktiga. Men det centrala – nämligen att Gud blev människa och försonade oss med Gud så att vi 

kan få frälsning - måste antas vara mer sant och rätt än någon annan trosföreställning. Frälsning 

behöver inte vara beroende av sann tro. Dock är Jesu faktiska försonande verk nödvändig för 

frälsning, oavsett vad människor tror om det. ”Anonyma kristna” kan alltså bli frälsta, men 

objektivt sett är frälsningen endast möjlig på grund av Jesus offerdöd och seger på korset.

Frälsningsmässig inklusivism där frälsning anses finnas även i andra religioner, om än 

osäkrare och mindre effektiv, är också förenlig med den objektiva läran på samma vis som med den 

klassiska försoningsläran. Frälsning kan finnas i andra religioner för Gud kan ha uppenbarat sig i 

dessa och vill att alla ska kunna få frälsning även utan att ha hört talas om Jesus. Sann tro om Jesus 

är inte heller här nödvändig för frälsning. 
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2.5 Den subjektiva försoningsläran möter pluralismen och 
inklusivismen

Försoning sker inuti människan genom att hon låter sig påverkas och omvandlas till en bättre 

moralisk varelse, enligt den subjektiva försoningsläran. Jesu liv och död var till för att visa oss hur 

en ideal och god människa bör vara. Han statuerade ett exempel som vi kan låta oss påverkas och 

förändras av. Jesus behöver inte vara av samma väsen som Gud i denna lära, även om han mycket 

väl också kan tänkas vara Gud. Det spelar ingen roll vem han var, det är endast hur vi låter oss 

påverkas som spelar roll. Det är heller inte döden som är det centrala utan snarare Jesu liv och 

handlingar. Försoning är inget som Jesus utförde då utan något som skapas i oss nu. Pluralismen i 

alla dess varianter och den subjektiva försoningsläran går mycket väl att kombinera. 

Kunskapsmässig pluralism kombinerad med den subjektiva försoningsläran uttrycker tanken 

att andra religioner erkänns ha sann kunskap om Gud eller det religiöst ultimata, och tron att 

kunskap om Jesus goda liv och gärningar påverkar oss till ett mer kärleksfullt och moraliskt gott 

leverne. Det finns alltså ingen motsättning. Även andra religioner kan stå för samma moral. 

Frälsningsmässig pluralism är även den absolut koherent med den subjektiva försoningsläran 

då denna försoningslära inte kräver någon sanning bakom historien. Pluralismens syn att inget vi ser

och beskriver motsvarar verkligheten i sig går att kombinera med den subjektiva läran då det i 

denna lära inte spelar någon roll huruvida Jesus verkligen existerat eller dött på korset. Däremot 

måste vi höra talas om Jesus för att frälsningen via Jesus ska vara möjlig, annars skulle den inre 

förändringen aldrig ske. Oavsett sanningen i bibelberättelserna om Jesus kan han fortfarande 

inspirera oss och påverka vårt liv och vår moral. Frälsningsmässigt finns det då lika effektiva vägar 

i alla religioner då det kan finnas likvärdiga moraliska bud och förebilder i andra religioner. Vad 

som är sant i sig eller inte blir sekundärt eller rent av oviktigt i den subjektiva läran, något som 

alltså passar ihop med pluralismen. Till och med om Jesus vore Gud själv, men vi inte tror på det 

(det vill säga har fel tro/falsk kunskap), är försoningsläran koherent med pluralismen då det endast 

är den subjektiva upplevelsen och inre förändringen som leder till försoning och frälsning i den 

subjektiva läran. 

Kunskapsmässig inklusivism är koherent med den subjektiva läran då det inte finns någon 

motsättning i antagandet att alla religioner kan ha både rätt och fel på många punkter och 

antagandet att Jesus var en moraliskt god människa som vi kan påverkas och inspireras av. För att 

det ska vara inklusivism, och inte pluralism, måste dock Jesu liv och gärningar anses vara lite 

närmre sanningen om god moral än andra religioners moraliska förebilder. Annars vore inte 
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kristendomen att föredra. 

Frälsningsmässig inklusivism är mer problematisk att kombinera med den subjektiva 

försoningsläran. Andra religioner ses då som effektiva och erbjuder även de frälsning, men bara inte

lika effektivt. Men varför skulle de inte vara lika effektiva frälsningsvägar? Jesus är i den subjektiva

försoningsläran inte absolut nödvändig för frälsning. Moraliskt goda exempel kan finnas i alla 

religioner. Frågan bli snarare varför det skulle vara fördelaktigt att tillhöra just kristendomen och 

inte något annat? Den subjektiva försoningsläran ger ingen exklusivitet till Jesus och hans verk som

skulle leda till att föredra kristendomen framför något annat. Att det just inte går att mäta att en viss 

religion ger upphov till extra moraliskt goda följare är en kritik riktad mot inklusivismen. 

Pluralismen passar bättre ihop med den subjektiva försoningsläran eftersom det är otydligt varför 

inklusivism skulle vara att föredra. Sådana skäl skulle snarare vara av bekvämlighetsskäl och 

kulturell natur. 

3 Sammanfattning 

Vilken typ av försoningslära passar/passar inte ihop med en pluralistisk respektive inklusivistisk 

religionssyn? Detta var frågeställningen för denna uppsats. Syftet har varit att undersöka olika 

teorier om försoning och se hur Jesu roll som frälsare förändras i ljuset av religionssynerna 

inklusivism och pluralism. Genom en koherensprövning har resultat framkommit att 

sanningsbegreppet spelar avgörande roll för kompatibiliteten mellan försoningslära och 

religionssyn. Varken den subjektiva eller den objektiva försoningsläran i sig kräver att människan 

måste tro på Jesus eller Gud för att få frälsning. Naturligtvis är den tanken vanlig inom många 

traditioner där dessa försoningsläror finns, men det är i så fall övriga trosföreställningar och 

teologier, kombinerat med försoningsläran, som leder till den slutsatsen och inte enbart 

försoningsläran i sig. Den subjektiva försoningsläran kräver inte tro på Jesus som Gud eller tro på 

Gud över huvud taget, däremot kräver den en subjektiv insikt och en medvetenhet om vad 

försoningsläran säger och att vi hört talas om Jesus och hans verk. Utan att låta sig inspireras och 

påverkas av Jesu liv och moral får vi ingen frälsning via Jesus. När den subjektiva försoningsläran 

kombineras med pluralismen kan vägen till frälsning gå via andra religioners moralexempel. Den 

subjektiva läran är möjlig att kombinera med tanken att Jesus inte är exklusiv. Den klassiska och 

objektiva läran ser försoningen som objektivt gällande, något Jesus utfört oavsett vad vi tror eller 

väljer att göra med det. Jesus öppnade enligt dessa försoningsläror upp vägen till frälsning genom 

sitt försonande verk och dessa lärors sanningsbegrepp och verklighetsuppfattning möter ofta 
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problem med pluralismen. Slutsatsen av de tre modellernas koherensprövning med pluralismen 

respektive inklusivismen är att pluralism antingen kan leda till en syn på Jesus som endast ett gott 

moraliskt exempel, men inte själv som gudomlig. Eller så ses han som gudomlig, men utan att vara 

den exklusiva vägen till frälsning. Han kan vara vägen till försoning och frälsning, men han kan inte

vara den enda vägen. Pluralismen leder inte nödvändigtvis till ett relativiserat sanningsbegrepp där 

allt anses vara sant, utan en kantiansk-inspirerad syn, där inget är sant i sig utan endast vår 

uppfattning om det. Den klassiska och objektiva försoningsläran är svårkombinerade med den 

kunskapsmässiga och den frälsningsmässiga pluralismen men är koherent med den restriktiva 

pluralismen. Jesus försonande verk i och med döden på korset och slutligen uppståndelsen måste i 

dessa två försoningsläror antas vara sant i en vidare mening, nämligen i enlighet med 

korrespondensteorin för sanning. Inklusivismen, i alla dess former, är koherent med de två första 

försoningslärorna, men då inget tydligt argument finns för att omfatta både inklusivism och den 

subjektiva försoningsläran ser jag dessa som mindre koherenta än den subjektiva försoningsläran 

och pluralismen.

4 Avslutning

Ämnet försoning är mycket omfattande och går att forska kring och undersöka på många olika vis, 

med mängder av ingångar och frågeställningar. Jag har här försökt röna ut förhållandet mellan tre 

försoningsläror och pluralismen respektive inklusivismen. Som tidigare nämnts har jag valt att inte 

ta upp reformationen och teorier om försoningen som sprungit därur. Jag har även valt bort ett fokus

på samfund eller kyrkliga inriktningar vilka ansluter sig till olika läror om försoningen. Hade mitt 

fokus legat på detta hade uppsatsens innehåll och syfte varit helt annorlunda och så även resultaten. 

Det hade varit ett annat arbete. Vid fortsatt undersökning och forskning vore däremot dessa 

ingångar möjliga och skulle ge svar på andra typer av frågeställningar gällande doktrinen om 

försoning. Analys av pluralismen och inklusivismen ger insikt i hur komplexa möten mellan olika 

trossystem och verklighetsuppfattningar kan vara. Vi talar inte alla ”samma språk” då alla inte är 

överens om vad sanning och verklighet är och inte heller om vad som är möjligt att veta. Samma 

terminologi kan användas, men betyda väldigt olika saker. 

”Om jag ändå kunde finna sanningen lika lätt som jag kan avslöja osanningen.”

- Cicero 
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