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1. Inledning 
Trots att vi sägs leva i ett av världens mest sekulariserade länder ser vi dagligen hur religion 

tar plats på agendan i det offentliga rummet. Inte sällan handlar det om religioner i konflikt. 

Globaliseringen och informationstekniken gör att vi i västvärlden, i realtid, kan ta del av hän-

delseförlopp i andra delar av världen. Dock har vi inget informationsövertag utan informat-

ionsteknologin når idag ut också till andra delar av världen, till enskilda individer och till 

grupperingar med olika intressen och utgångspunkter. Skillnader i livsförutsättningar och 

livsåskådningar kommer i öppen dager och skapar en anspänning mellan fattig och rik, mellan 

öst och väst. Krig pågår på flera håll i världen och flera terrorattentat har drabbat Europa bara 

i år. Vi upplever också de största flyktingströmmarna sedan andra världskriget. Graden av 

mångfald ökar i vårt samhälle.  

Således lever vi i ett samhälle som präglas av en mångfald av religioner och livsåskådningar. 

Våra mest grundläggande värderingar hänger samman med den livsåskådning vi har. Därför 

påverkar mångfalden av religioner och andra livsåskådningar förutsättningarna för demokrati, 

arbetsliv och skola. Hur vi förhåller oss till varandras religion eller livsåskådning blir av cen-

tral betydelse för samhällets funktionalitet. Därför menar jag att det är angeläget att diskutera 

och utveckla hållbara förhållningssätt till andras religioner och livsåskådningar. I den här upp-

satsen undersöker jag vilka resurser Ludwig Wittgensteins filosofi kan bidra med i det sam-

manhanget. I den översikt jag gjort över forskningsläget har jag inte funnit att denna belys-

ning gjorts tidigare.  

1.1 Syfte 

Syftet med min uppsats är att belysa olika förhållningssätt till andra människors religiösa tro 

med utgångspunkt från Wittgensteins filosofi. Jag avser därmed konstruktivt påvisa hur den 

wittgensteinska filosofin kan bidra till att utveckla förståelsen av olika förhållningssätt. I 

anslutning till detta kommer jag att diskutera rimligheten i olika förhållningssätt samt, om 

analysen visar det möjligt, ta ställning och förorda ett förhållningssätt.  Begreppet 

förhållningssätt är, som framgår, centralt för mitt arbete. Att precisera och problematisera 

detta begrepp är därför en viktig uppgift inom ramen för uppsatsen.    

1.2 Frågeställning 

Uppsatsens huvudfrågeställning är:  

Vilka konsekvenser får ett av Ludwig Wittgenstein inspirerat filosofiskt perspektiv för 

möjliga förhållningssätt till andras religion?  



4 
 

Frågeställningen kan indelas i åtminstone två delfrågor: 

- Hur kan förhållningssätt till andras religion belysas med utgångspunkt från Ludwig 

Wittgensteins filosofi?  

- Vilka konsekvenser får denna belysning för rimligheten i olika förhållningssätt? 

1.3 Avgränsningar 

En primär avgränsning är att jag enbart kommer att fokusera på religiösa livsåskådningar, 

alternativt uttryckt, religioner. Skälen till det är, för det första, att studien i annat fall skulle bli 

alltför vittomfattande och, för det andra, att de wittgensteinska tankegångar jag kommer att 

tillämpa främst tar sikte på just religiös tro. Jag är medveten om att denna avgränsning kan 

innebära en nackdel då många människor idag definierar sig som icke-religiösa eller icke-

troende. Min undersökning skulle därför möjligen fått större relevans om den behandlat 

förhållningssätt till livsåskådningar i allmänhet och inte enbart religiösa sådana. Denna större 

bredd skulle dock innebära en allt för stor förlust i analysens djup, varför jag finner 

avgränsningen motiverad.  

Vidare avser jag att utgå från tre grundläggande förhållningssätt till andras religiösa 

livsåskådning. Jag kommer att kalla dessa exklusivism, inklusivism samt pluralism. En 

religion kan uppfattas som ”rätt” i frälsningsmässigt, kunskapsmässigt eller etiskt avseende
1
. 

För min del kommer jag att ta fasta på de kunskapsmässiga aspekterna och definiera mina 

alternativa förhållningssätt med avseende på dessa. Aspekter kring religioners 

frälsningsmässiga effektivitet omfattas således inte av den här undersökningen. Därtill är en 

viktig anmärkning att jag kommer att förutsätta att de religiösa livsåskådningar som kommer i 

fråga uppfyller grundläggande etiska och moraliska krav förenliga med gällande svensk 

lagstiftning. Det ligger inte inom ramen för den här uppsatsen att göra en etisk värdering av 

olika religioner. I anslutning till definitionerna av de tre grundläggande förhållningssätten 

kommer jag att ge exempel på hur tre tänkare tillämpat dessa. I analysdelen kommer jag att 

återkomma till ett par av dessa exempel och i viss mån problematisera dem. Jag kommer inte 

att redogöra för forskningsläget kring olika förhållningssätt. De tre förhållningssätt jag 

definierar tas alltså som givna utgångspunkter för den här undersökningen. Däremot kommer 

jag avslutningsvis att reflektera kort över det eventuella behovet av revidering eller 

nyformulering av förhållningssätt till andras tro. 

                                                             
1 Mikael Stenmark. Religioner i konflikt. Stockholm: Dialogos, 2012, 31. 
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I min analys kommer jag att diskutera rimligheten i olika förhållningssätt utifrån en 

wittgensteinsk belysning. Huruvida Wittgensteins filosofi som sådan kan betraktas som rimlig 

eller ej kommer jag inte att beröra. De analysverktyg jag härleder ur Wittgensteins filosofi 

kommer, i likhet med de tre förhållningssätten, att tas som givna utgångspunkter för 

undersökningen. Rimlighet kommer således i min analys att belysa hur väl ett visst 

förhållningssätt till andras religion överensstämmer med de tankegångar jag hämtar från 

Wittgensteins filosofi.  

1.4 Metod, teori och material 

I ett första steg kommer jag att välja och definiera nödvändiga grundbegrepp för studiens 

genomförande. Jag utgår från Mikael Stenmarks forskning inom ramen för projektet ”Konflikt 

eller fredlig samexistens? Nutida relationer mellan kristna och muslimer” vilken kommer till 

uttryck i hans bok ”Religioner i konflikt”. Vidare kommer jag precisera en för 

undersökningen lämplig livsåskådningsdefinition. Därefter kommer jag att ta del av tidigare 

forskning som anknyter till området och förhålla mig till denna. Bibliotek och vetenskapliga 

artikeldatabaser utgör centrala resurser i denna fas. 

I nästa steg kommer jag med hjälp av en litteraturstudie att identifiera, precisera och 

presentera den teoribildning som ligger till grund för min analys. Jag avser att fokusera främst 

på ”den senare” Wittgensteins filosofi, varför verket ”Filosofiska undersökningar”
2
 blir en 

naturlig utgångspunkt. Begreppen språkspel, naturhistoria och livsform är grundläggande. 

Min läsning utgår från ett s k ”ohistoriskt filosofiskt perspektiv”
3
. Det innebär att jag inte 

kommer att beakta den betydelse Wittgensteins historiska kontext eventuellt har för hans 

slutsatser, utan söka närma mig honom som om han vore samtida och utifrån det tillämpa 

hans tänkande på mitt aktuella problem. Motivet till detta är att uppsatsen inte avser analysera 

Wittgenstein, utan en aktuell samhällsfråga i belysning av dennes filosofi. Det är dagens 

samhällskontext som fokuseras i uppsatsen och jag undersöker om och hur Wittgensteins 

filosofi kan bidra i det sammanhanget.  

Mitt arbete utgörs därför i detta steg av en ”innehållslig idéanalys”.
4
  Syftet i denna del är 

således att söka beskriva och klargöra innehållet i texten som sådan, inte att identifiera och 

analysera bakomliggande motiv och orsaker till de utsagor texten rymmer. I mina 

preciseringar av Wittgensteins filosofi kommer jag att sträva efter ”non-kontextuellt rimliga 

                                                             
2 Ludwig Wittgenstein. Filosofiska undersökningar. Stockholm: Thales, 1992.  
3 Sven Ove Hansson. Verktygslära för filosofer. Stockholm: Thales, 2010, 94. 
4 Carl-Henric Grenholm. Att förstå religion. Metoder för teologisk forskning. Lund: Studentlitteratur, 2006, 213. 
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tolkningar”
5
. Det betyder att tolkningarna ska vara rimliga rekonstruktioner av Wittgensteins 

filosofiska uttalanden ur vår egen synvinkel, dvs utifrån dagens samhälleliga och 

vetenskapliga kontext. Det innebär också att tolkningarna inte behöver vara helt i 

överenstämmelse med andra utsagor och teorier som presenteras i Wittgensteins texter. Jag 

gör inte anspråk på att tolkningarna är helt konsistenta med explicit och implicit uttryckta 

normer och värderingar i Wittgensteins filsofiska arbeten som helhet, och inte heller med den 

kontext i vilken han verkade. Däremot har jag givetvis vinnlagt mig om att iaktta ett 

vetenskapligt förhållningssätt och att basera mina tolkningar på relevant sekundärlitteratur. 

Skälet till att jag väljer att använda non-kontextuellt rimliga tolkningar är att jag söker belysa 

en dagsaktuell frågeställning. Tolkningarna behöver vara relevanta i vår tid, i det samhälle jag 

skisserar i inledningen.  För att precisera sådana tolkningar är kännedom om vår samtida 

kontext grundläggande, något som Wittgenstein av naturliga skäl inte hade då han skrev sina 

verk. I det följande kommer jag därför med en rimlig tolkning att mena en non-kontextuellt 

rimlig tolkning.  

I formulering av tolkningar och analys kommer jag också att dra nytta av tidigare 

forskningsarbeten som belyst Wittgensteins betydelse för synen på religion.  

Därefter, i ett tredje steg, ska jag självständigt belysa de tre valda förhållningssätten till andras 

religion- exklusivism, inklusivism och pluralism – i ljuset av Wittgensteins filosofi.  Jag 

kommer att självständigt diskutera hur förståelsen av olika förhållningssätt påverkas av denna 

belysning, dvs söka besvara uppsatsens frågeställning vilka konsekvenser ett av Ludwig 

Wittgenstein inspirerat filosofiskt perspektiv får för möjliga förhållningssätt till andras 

religion.  

Slutligen har jag ambitionen att argumentera för och emot rimligheten i respektive 

förhållningssätt och, om undersökningen visar det möjligt, ta ställning och förorda ett 

förhållningssätt med stöd av min argumentation.  Dessutom ska jag ge förslag till fortsatt 

forskning. 

1.5 Grundläggande definitioner 

I min uppsats använder jag begreppen religion och religiös livsåskådning synonymt. I 

grunden har jag valt att lägga Anders Jeffners livsåskådningsdefinition som kan formuleras 

enligt följande: 

                                                             
5 Håkan Thorsén. Peak Experience, Religion and Knowledge. A Philosophical Inquiry into some Main Themes in 
the Writings of Abraham H Maslow. Lund: CWK Gleerup, 1983, 18. 
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En livsåskådning är de teoretiska och värderingsmässiga antaganden som utgör eller har 

avgörande betydelse för en övergripande bild av människan och världen och som bildar ett 

centralt värderingssystem och som ger uttryck åt en grundhållning.
6 

En livsåskådning kan således sägas bestå av tre komponenter; teoretiska och 

värderingsmässiga antaganden om människan och världen, ett centralt värderingssystem samt 

en grundhållning. För att fånga in begreppen religion eller religiös livsåskådning behöver vi 

precisera begreppsanvändningen ytterligare. Ragnar Holte har gjort ett plausibelt försök att 

definiera religion med vilket han menar: 

En livsåskådning vars samtliga tre komponenter präglas av tron och förtröstan på en eller flera 

högre makter, samt ett därmed sammankopplat rituellt och moraliskt beteende, förankrat i en 

social gemenskap.
7 

Dessa båda definitioner, som kompletterar varandra, antas fungera väl för uppsatsens syfte. I 

grunden ligger Jeffners definition med dess betoning på värderingar, vilket gör att 

livsåskådningsbegreppet kommer att angränsa till begreppet ideologi som har vidare bäring på 

politik och samhällsliv. Eftersom den här studien rör sig från den enskilda människans 

livsåskådning till dess bäring på samhällets funktionalitet är en definition som omfattar 

värderingar av särskilt värde.   

Holtes definition är i grunden en substantiell religionsdefinition, dvs den söker formulera vad 

en religion är för något.
8
 Likväl fångar den vissa centrala aktiviteter kopplat till religion, 

såsom det rituella och moraliska handlandet, samt den sociala gemenskapen. Den stannar 

således inte vid teoretiska föreställningar, värderingar och en grundhållning, vilket kommer 

att vara av vikt för min studie. Såväl Jeffners som Holtes definitioner kan kritiseras för att 

underskatta betydelsen av vad den troende använder sin religion till, eller på vilket sätt den får 

effekter för individen eller samhället. En nackdel med s k funktionella definitioner, som 

fångar upp detta, är dock att de oftast blir för vida och därmed problematiska att tillämpa. Jag 

bedömer att Holtes definition, baserad på Jeffner, kan stödja min undersökning på ett adekvat 

sätt.  

Mikael Stenmark har redogjort för ett antal möjliga förhållningssätt till andras religion. Här är 

det väsentligt att reflektera ett ögonblick kring begreppet förhållningssätt. Stenmark 

preciserar att detta kan avse åtminstone två delvis skilda perspektiv när vi talar om religion. 

Dels kan vi förhålla oss till innehållet i vad andra tror och bekänner, dels kan vi förhålla oss 

                                                             
6 Grenholm. Att förstå religion, 69. 
7 Ibid, 72. 
8 Ibid, 71 
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till de bekännande individerna.
9
 Det första perspektivet är kunskapsorienterat, medan det 

andra rör etiska överväganden. I den här studien kommer jag att med begreppet 

förhållningssätt att avse ett kunskapsorienterat sådant. Stenmark pekar också på olika aspekter 

som kan vara av betydelse i mötet med en annan religion. Som jag nämnt ovan kan en religion 

uppfattas som ”rätt” i frälsningsmässigt, kunskapsmässigt eller etiskt avseende. Jag fokuserar 

i den här uppsatsen på de kunskapsmässiga aspekterna och definierar mina alternativa 

förhållningssätt med avseende på dessa.  

Begreppet kunskap fordrar i det här sammanhanget några kommentarer. Vilken kunskapssyn 

är det som ska komma till uttryck i min analys? Stenmark har själv problematiserat den s k 

klassiska kunskapssynen eller JTB-teorin (”the theory of Justified True Belief”)
10

. Denna 

innebär att en person (N) vet något (p), dvs har kunskap om p, om och endast om N tror p, om 

N är berättigad att tro p och om p är sant. Denna kunskapssyn ligger till grund för 

ståndpunkter som evidentialism respektive scientism där berättigandet att tro något anses 

kräva goda skäl, respektive goda vetenskapliga skäl. Stenmark avvisar båda dessa krav. 

Evidentialismen har minst två problem. Människors ändlighet och begränsade resurser i form 

av tid och kognitiva förmågor gör att det, för det första, inte är rationellt att ständigt söka goda 

skäl för allt man tror eller tar för givet. Här finns många vardagsexempel att anföra. För det 

andra hotas evidentialismen av oändlig regress, då varje gott skäl i sin tur måste verifieras 

med sina goda skäl.
11

 Mot scientismen kan anföras att kunskap fanns redan innan det fanns 

vetenskap, således kan inte endast vetenskapen ge oss kunskap.
12

 Stenmark presenterar en 

alternativ kunskapsteori, nämligen reliabilism. Enligt denna vet en person (N) något (p) om 

och endast om N tror p, om p är ett resultat av kognitiva förmågor eller processer som 

fungerar tillförlitligt i en miljö för vilka de är anpassade och om p är sant. Därtill kan ett 

presumtivistiskt kriterium läggas till, nämligen att N inte har några goda skäl ifrågasätta eller 

tvivla på att p är sant. Med utgångspunkt från dessa fyra kriterier blir det möjligt att tala om 

att man vet, dvs har kunskap om, att en trosföreställning är sann.
13

 Goda skäl för att 

försanthålla en trosföreställning behöver således inte presteras.  

I mitt arbete avser jag att utgå från en form av reliabilistisk kunskapssyn. Den kunskap vi talar 

om när det gäller religion kan emellertid skilja sig från vetenskaplig kunskap. Eberhard 
                                                             
9 Stenmark. Religioner i konflikt, 12. 
10 Mikael Stenmark. ”Tro och vetande”. I Religionsfilosofisk introduktion – existens och samhälle Catharina 
Stenqvist och Eberhard Hermann (red), 171-192, Stockholm: Verbum, 2010, 174. 
11 Stenmark. ”Tro och vetande”, s. 186. 
12 Ibid, 175. 
13 Ibid, 188. 
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Herrmann har belyst denna skillnad och föreslår för sin del att begreppet kunskap reserveras 

för vetenskaplig kunskap. Det livsåskådningar, till skillnad från vetenskapliga teorier 

genererar, bör vi istället benämna insikt, föreslår Herrmann. Insikt grundas på existentiella 

erfarenheter, till skillnad från den vetenskapliga kunskapen, som underbyggs med experiment 

och empiriska observationer.
14

 Herrmanns resonemang implicerar att varken vetenskapliga 

teorier eller livsåskådningar kan göra anspråk på absolut sanning. En vetenskaplig teori 

accepteras så länge den uppfattas som empiriskt adekvat, dvs speglar den empiriskt 

observerbara verkligheten på ett tillfredsställande sätt, en livsåskådning så länge den är 

existentiellt adekvat, dvs på ett meningsfullt sätt speglar människors erfarenheter av sin 

existentiella belägenhet. 

För min del kommer jag att anamma Herrmanns resonemang så till vida att jag instämmer i att 

livsåskådningar genererar något annat än vetenskapliga teorier. Jag kommer dock inte att, i 

min undersökning, anamma Herrmanns terminologi, dvs tillämpa begreppen (vetenskaplig) 

kunskap respektive insikt och skilja dessa åt. Jag kommer att fortsätta arbeta med begreppet 

kunskap, öppen för att kunskap kan ha olika karaktär och byggas på olika grunder, med de 

restriktioner den reliabilistiska kunskapssynen stipulerar. Existentiella erfarenheter kan då, 

enligt mitt synsätt, generera existentiellt adekvat kunskap. Om sådan kunskap utgår från en 

religiös livsåskådning kan vi kalla den religiös kunskap. I analysen återkommer jag till hur 

sådan religiös kunskap kan uppfattas i wittgensteinsk belysning.  

Som stöd för min analys identifierar och preciserar jag tre grundläggande, kunskaps-

orienterade förhållningssätt. 

Exklusivism kan översiktligt uttryckas som synsättet att endast en religion, min egen, är den 

rätta. Eftersom jag har ett kunskapsmässigt fokus väljer jag följande definition, vilken 

Stenmark benämner generell exklusivism: 

Generell exklusivism är synsättet att de trosföreställningar som ingår i min egen religion är 

sanna, och att följaktligen de trosföreställningar som ingår i andra religioner är falska i den 

utsträckning som de är oförenliga med trosföreställningarna i min egen religion.
15 

James Borland ger ett exempel på hur en kristen exklusivist kan resonera. Jag uppfattar att 

Borland har ett frälsningsmässigt fokus i synen på olika religioner, vilket skiljer sig från mitt 

fokus i den här undersökningen. Borland stödjer sig i hög grad på Bibelns auktoritet i sin 

                                                             
14 Eberhard Herrmann. ”Behöver gudstro förse oss med sanningar om fakta för att vara existentiellt 
meningsfull? I Mellan vidskepelse och vetenskap. Att tro, tvivla – och att veta. Olof Franck (red), Föreningen 
lärare i religionskunskap årsbok, vol. 34, 2002, 194-208. 
15 Stenmark. Religioner i konflikt, 50. 
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argumentation för kristendomens exklusiva väg till frälsning och betonar skillnaderna mellan 

kristendomen och andra religioner. Enligt Borland implicerar den kristna Gudens treenighet, 

Jesu Kristi roll och möjligheten till återlösning genom nåd att kristendomen är helt unik och 

överlägsen andra religioner.
16

  

Inklusivism kan i korthet uttryckas som synsättet att en religion är mer rätt än de andra, 

nämligen den inklusivisten själv omfattar. En inklusivist är således öppen för att det kan 

finnas sanna trosföreställningar även i andra religioner, även om dessa inte är helt 

överlappande med de egna. Med en kunskapsteoretisk infallsvinkel kan jag därför definiera 

begreppet inklusivism sålunda:  

Kunskapsmässig inklusivism innebär att jag efter ett möte med en annan religion tror att båda 

religionerna innehåller sanna trosföreställningar, men att min egen religion innehåller fler 

sanna föreställningar, och att jag därför fortsätter att omfatta min egen religion.
17 

Karl Rahner är en teolog som företräder en kristen inklusivism. Rahners utgångspunkt är, i 

likhet med Borland, att kristendomen verkligen är den enda sanna religionen och innehåller 

den enda giltiga uppenbarelsen av Gud.  Hans ansats att hantera dagens religiösa mångfald är 

att betrakta andra religiösa trosutövare som ”anonyma kristna”, i vars liv evangeliet ännu inte 

trätt in. Han har ett starkt frälsningsmässigt fokus, och utesluter inte att Gud låter sin nåd 

komma människor till del även inom andra religioner.
18

  Konsekvensen av Rahners synsätt 

blir att dagens läge med olika religioner kan betraktas som preliminärt i avvaktan på att 

evangeliet till fullo ska uppenbaras historiskt för alla.  

Pluralism motsvarar i den här undersökningen synsättet att alla religioner är lika rätta, under 

förutsättning att de uppfyller den etiska restriktion som vi lagt på religionsbegreppet. Som 

tidigare väljer jag den kunskapsorienterade infallsvinkeln: 

En möjlig utformning av alla-är-lika-rätt-synsättet är alltså att se alla religioner som 

kunskapsmässigt likvärdiga. De är då alla lika framgångsrika när det gäller att ge oss sanningar 

om Gud eller det religiöst ultimata. Vi kan här tala om kunskapsmässig pluralism.
19 

John Hick företräder en pluralism som snarare motsvarar synsättet att flera religioner är lika 

rätta, än att alla religioner är lika rätta. Hick är intressant för mina syften eftersom han, vid 

sidan av ett frälsningsmässigt resonemang, också på ett tydligt sätt berör kunskapsorienterade 

                                                             
16 James Borland. ”Religiös exklusivism”. I Religionsfilosofiska texter Michael Peterson, William Hasker, Bruce 
Reichenbach och David Basinger (red), 535-542, Nora: Nya Doxa, 1999. 
17 Stenmark. Religioner i konflikt, 82. 
18 Karl Rahner. ”Religiös inklusivism”. I Religionsfilosofiska texter Michael Peterson, William Hasker, Bruce 
Reichenbach och David Basinger (red), 542-552, Nora: Nya Doxa, 1999. 
19 Stenmark. Religioner i konflikt, 111-112. 
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frågeställningar. Hick kritiserar en, enligt hans mening, föråldrad syn på världsreligionerna 

som konkurrerande trossystem. Själva begreppet religion är en västerländsk konstruktion, 

menar Hick, vilken applicerats på olika sätt att förhålla sig till de existentiella frågorna. Hick 

menar vidare att Rahners inklusivism är logiskt instabil, genom att den öppnar för frälsande 

nådegåvor genom andra religioner än kristendom, samtidigt som den hävdar den sistnämndas 

överlägsenhet. Att kalla andra religiösa för anonyma kristna är att blunda för att alla 

världsreligioner i själva verket genererar olika bilder och gensvar på en gemensam yttersta 

verklighet. Frälsningsmässigt ser Hick världsreligionerna såsom alternativa soteriologiska 

rum som kan anses likvärdiga. För att underbygga sitt pluralistiska ställningstagande bygger 

Hick en induktiv, kunskapsteoretisk modell, influerad av Kants distinktion mellan 

verkligheten i sig och verkligheten som vi uppfattar den. Jag uppfattar att Hick menar att 

erfarenheter av en religiös verklighet skapar religiösa uttryck som i sin tur generar nya 

erfarenheter. Kulturella särdrag och livsmönster påverkar uttrycksformerna. Den religiösa 

verkligheten i sig kan vi emellertid inte uttala oss om i absoluta termer.
 20

  Jag menar att det 

finns beröringspunkter mellan det tankemönster Hick presenterar och den wittgensteinska 

filosofi som utvecklas senare i undersökningen.   

För att definitionerna ska fungera tillsammans i undersökningen behöver vi avslutningsvis 

klargöra hur Stenmarks begrepp trosföreställning ska förhålla sig till Jeffners och Holtes 

grundläggande hörnstenar i livsåskådningsdefinitionen. Jag kommer i det följande att anta att 

en trosföreställning ingår i de teoretiska och värderingsmässiga antaganden som utgör eller 

har avgörande betydelse för en övergripande bild av människan och världen, vilka bildar ett 

centralt värderingssystem och ger uttryck åt en grundhållning. Detta antagande kan motiveras, 

för det första, utifrån att jag tidigare anammat Holtes tillägg till livsåskådningsdefinitionen, 

nämligen att dess komponenter präglas av tron och förtröstan på en eller flera högre makter. 

För det andra preciserar också Stenmark att en religion innefattar ”föreställningar och 

världens tillstånd” alternativt uttryckt ”antaganden” när han diskuterar kunskapsmässiga 

förhållningssätt.
21

 Utifrån detta resonemang vill jag hävda att de valda definitionerna kan 

fungera tillsammans i den här undersökningen.  

Noterbart är att de tre valda förhållningssätten till andras religion inte är hämtade ur 

Wittgensteins egen begreppsapparat. De valda förhållningssätten står, så att säga, för sig 

                                                             
20 John Hick. ”Religiös pluralism”. I Religionsfilosofiska texter Michael Peterson, William Hasker, Bruce 
Reichenbach och David Basinger (red), 553-564, Nora: Nya Doxa, 1999. 
21 Stenmark. Religioner i konflikt, 30. 
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själva, och min belysning av dem med hjälp av Wittgensteins filosofi avser att sätta ljuset på 

deras rimlighet ur ett nytt, specifikt perspektiv. Konsekvenserna av denna undersökning kan 

därmed öppna för behov av revidering eller nyformulering av förhållningssätt. Analogt gäller 

för vald livsåskådningsdefinition.  

2. Forskningsläge 
I min översikt av forskningsläget har jag inte funnit någon studie som uttryckligen behandlat 

min frågeställning och explicit belyst mina tre, definierade förhållningsätt till andras religiösa 

livsåskådning utifrån Wittgensteins filosofi. Följande redogörelse visar därför framförallt på 

hur forskningen i stället har sett ut, hur forskare sett på Wittgensteins betydelse för synen på 

religion och hur hans tankegångar tillämpats och ifrågasatts.   

Det finns en hel del tidigare forskning om Ludwig Wittgensteins filosofi i relation till synen 

på religion och religiös tro.  En sökning på ”Wittgenstein AND religion” i Philosophers Index 

den 9 februari 2015 gav 273 träffar. Flera av dessa artiklar har en kunskapsteoretisk inriktning 

och behandlar förhållandet mellan tro och vetande. Ett par exempel från denna kategori är 

John Churchills ”Wittgenstein on Faith and Wisdom”
22

 och Dean Martins ” On Certainty and 

Religios belief”
23

. Andra artiklar tar fasta på den religiösa utsagan som sådan och studerar vad 

som karaktäriserar en sådan. Vad uttrycker en religiös utsaga egentligen- sanningsanspråk, 

övertygelse eller något annat? Ett sådant exempel är Wayne Grennans ”Wittgenstein on 

Religious Utterances”.
24

  Jag kommer inte att återknyta vidare till ovan nämnda exempel i min 

undersökning. Min mening med att lyfta fram dem här är att jag vill visa att det pågår en 

omfattande forskning på dessa områden.  

I artikelfloran återfinns också kritik kopplat till den betydelse Wittgenstein ger åt språket. 

Religion reduceras till en fråga om grammatik och språkbruk, menar vissa kritiker, och hävdar 

att religion är något mer än så. Ett exempel på kritik uttrycker John W Cook i sin artikel 

”Wittgenstein and Religious belief”
25

.  Jag kommer att återknyta till denna kritik i uppsatsens 

analysdel.  

                                                             
22 John Churchill. Wittgenstein on Faith and Wisdom. Southern Journal of Philosophy 23 (1985): 413-430. 
23 Dean Martin. On Certainty and Religious Belief. Religious Studies: An International Journal for the Philosophy 
of Religion 20 (1984): 593-614. 
24 Wayne Grennan. Wittgenstein on Religious Utterances. Sophia: International Journal for Philosophy of 
Religion, Metaphysical Theology and Ethics 15 (1976): 13-18. 
25 John W Cook. Wittgenstein and Religious belief .  Philosophy: The Journal of the Royal Institute of Philosophy 
63 (1988): 427-452. 
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Intressanta forskningsarbeten som angränsar till mitt syfte och min frågeställning har 

genomförts av Stefan Eriksson, Tage Kurtén, D.Z Phillips och George Lindbeck.  

Stefan Eriksson har i sin avhandling Ett mönster i livets väv
26

 undersökt Wittgensteins 

inflytande på religionsfilosofin som forskningsdisciplin. Eriksson mejslar fram en 

wittgensteinsk metod för att ta sig an de filosofiska frågorna, vilken ytterst syftar till att lösa 

upp dem.
27

 Eriksson utvecklar de grundläggande wittgensteinska begreppen språkspel, 

naturhistoria och livsform. Han fördjupar sig i den naturhistoriska infallsvinkeln, där 

människans s k primitiva reaktioner betonas. Med stöd av Wittgensteins filosofi visar han hur 

människans förmåga att reagera på impulser och skeenden kommer före såväl språk som 

lärande och vetande. På så vis byggs religiös tro upp av erfarenheter och reaktioner vilka vi 

sätter ord och begrepp på och som i sin tur kan förmedla erfarenheter och reaktioner.  

Eriksson avvisar den reduktionistiska kritiken mot Wittgenstein, vilken innebär att religion 

skulle reduceras till känsloyttringar och livsstil. I ljuset av Wittgensteins filosofi, menar 

Eriksson, att religionen är ett av människans sätt att vara till. Sanningsbegreppets innebörd 

utmanas och Eriksson drar slutsatsen att religion inte behöver ses som sann eller falsk, annat 

än i religiös mening. Metafysiska teorier och antaganden blir då snarare en överbyggnad till 

religionen än ett uttryck för den.
28

 Jag återkommer till Eriksson senare i undersökningen och 

kommer att i det sammanhanget att dra nytta av Erikssons klargöranden av de wittgensteinska 

grundbegreppen, i synnerhet vad gäller innebörden av begreppet naturhistoria.  

Den finske forskaren Tage Kurtén arbetar i samma tradition som Eriksson och har i flera 

arbeten utmanat den klassiska kunskapssynens tillämpning på religiösa sanningsfrågor. Ett 

exempel är artikeln ”Vad innebär sanning i ett religiöst sammanhang?”.
29

 Kurténs alternativ 

till synen på religiös tro som antingen en absolut sanning om Gud eller något som ständigt ska 

prövas och ifrågasättas är att betona den religiösa trons relationella karaktär. Tillit är inget 

man väljer, skriver Kurtén. ”En tillitsfull relation är något man antingen lever i eller står 

utanför”.
30

 På så sätt landar också Kurtén i synsättet att religion mer är ett sätt att leva än en 

samling teoretiska försanthållanden. Kurtén refererar inte explicit till Wittgenstein i denna 

                                                             
26 Stefan Eriksson. Ett mönster i livets väv. Tro och religion i ljuset av Wittgensteins filosofi, Nora: Nya Doxa, 
1998. 
27 Eriksson. Ett mönster i livets väv. Tro och religion i ljuset av Wittgensteins filosofi, 20. 
28 Ibid, 247. 
29 Tage Kurtén. ”Vad innebär sanning i ett religiöst sammanhang?” I Tro och mångfald : religionsmöten och 
religionsteologi i Norden, Yvonne Terlinden  (red.), 104-118. Köpenhamn: Nordiska Ministerrådet, 2005. 
30 Kurtén. ”Vad innebär sanning i ett religiöst sammanhang?”, 114. 
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artikel, men han stödjer sig dock på en annan betydelsefull religionsfilosof i den 

wittgensteinska traditionen, nämligen D.Z Phillips.  

Till skillnad från Eriksson betonar Phillips en språklogisk infallsvinkel på Wittgensteins 

filosofi. Detta kommer exempelvis till uttryck i artikeln ”Must Truths Tally?”
31

. Phillips 

inleder med att kritisera en traditionell kunskapssyn, där tro anses vara sanning om den 

överensstämmer med fakta, och korrensponderar med verkligheten.
32

 Phillips undersöker 

därefter begreppet tro i tre olika kontexter, empiriskt, moraliskt och religiöst. I samtliga dessa 

kontexter, hävdar Phillips, är såväl fakta som verklighet problematiska begrepp. Med den 

språklogiska utgångspunkten visar han att vårt sätt att bedöma sanning beror av vilken 

betydelse vi gett våra språkliga begrepp i förhållande till den roll de spelar i vårt sätt att agera. 

När det gäller den empiriska verkligheten är människor dock i högre grad överens om de olika 

begreppens sanningshalt i förhållande till den verklighet de ska skildra. Vi har 

överenskommelser om vad som ska räknas som rött eller blått, en stol eller ett träd. Det finns 

”representativa bilder”
33

 Moraliska och religiösa sanningar skiljer däremot från empiriska 

genom att tron på dessa snarare handlar om övertygelse eller bekännelse än uppfattningar om 

beskaffenheten hos en yttre verklighet. Sådana övertygelser och bekännelser är integrerade i 

människan och bilderna av dem är inte representativa utan ”genre pictures”
34

. Innehållet finns, 

så att säga, i bilden och inte på bilden. Genom att tro i sådan mening finns inuti oss, blir den, 

med Phillips resonemang, en del av vårt sätt att vara till. Därigenom ser vi hur såväl Erikssons 

som Kurténs förståelse av religiös tro ansluter till Phillips wittgensteinska religionsfilosofi.  

Såväl Kurténs som Phillips resonemang möjliggör förekomsten av olika typer av sanningar 

och kunskap. De ligger därmed i linje med den kunskapssyn jag valt att företräda i det här 

arbetet och är därför särskilt intressanta för mina syften. Jag kommer att återknyta till Phillips 

i min analys, då hans språklogiska infallsvinkel kompletterar Erikssons naturhistoriska. 

Tillsammans belyser de två centrala aspekter av Wittgensteins filosofi som är användbara i 

mitt arbete.  

George A Lindbeck utvecklar i en teologisk klassiker, ”The Nature of Doctrine”, ett 

kulturellt-lingvistiskt synsätt på religion, vilket resulterar i en postliberal teologi. Med stöd av 

bland annat Wittgenstein beskriver han detta kulturella-lingvistiska ramverk som något som 

                                                             
31 D.Z. Phillips. ”Must truths tally?” I Truth: Interdisciplinary Dialogues in a Pluralistic Age, Christine Helmer och 
Kristin DeTroyer (red.), 85-102, Leuven: Peeters, 2003. 
32 Phillips. ”Must truths tally?”, 85. 
33 Ibid, 98. 
34 Ibid, 98. 
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formar människans livs- och tankemönster till en helhet.
35

 Här ansluter han alltså väl till såväl 

Eriksson som Kurtén och Phillips. Lindbeck betonar vikten av det sociala samspelet i den 

religiösa utövningen. Han stödjer sig bland annat på Wittgensteins slutsats om att ett privat 

språk är logiskt omöjligt.
36

 Lindbeck visar på två alternativa ansatser till religiös doktrin. Den 

ena ansatsen innebär att religiösa utsagor ses som propositioner, eller förslag. Då hamnar man 

i dilemmat att ständigt tolka, omtolka och söka argument för utsagans innehåll. Lindbeck 

förespråkar istället en regulativ ansats. Doktrinen ska följas, fokus blir på dess funktionalitet i 

handling inom ramen för församlingens liv och språk. Utan handling går språket på tomgång, 

skriver Lindbeck med referens till Wittgenstein
37

. Hur förhåller sig då Lindbeck till andra 

religioner? Han är själv övertygad kristen protestant, men uttalar sig inte explicit såsom 

exklusivist, inklusivist eller pluralist. Hans ärende är ekumeniskt och han vill genom en 

renodling av centrala kristna dogmer omsatta i konkret församlingsliv arbeta för en ökad 

enighet kristna samfund emellan. Lindbeck stänger dock inte dörren för att även andra 

religioner kan ha kunskapsmässiga kvaliteter. Med utgångspunkt från sin kulturellt-

lingvistiska teori konstaterar han att vad som är rationellt och förnuftigt varierar från område 

till område och från en tid till en annan. Det som avgör styrkan hos en religion är dess 

assimilativa krafter, dvs förmågan att skapa mening och begripliga tolkningar av människans 

livssituation vilket gör att hon väljer att utöva religionen. Lindbeck gör här en gränsdragning 

mellan de etablerade världsreligionerna och vad han kallar primitiva religioner, som han anser 

är sämre i detta avseende.
38

  

Lindbeck är intressant, eftersom han, inte bara tillämpar Wittgenstein i sin diskussion av vad 

religion är, utan också kommer in på hur man förhåller sig till andras religion, utan att 

uttryckligen låsa fast sig i någon av de tre vedertagna kategorierna, exklusivism, inklusivism 

respektive pluralism. Däremot utvecklar han inte förståelsen av Wittgensteins filosofi, till 

skillnad från exempelvis Phillips och Eriksson. Av det skälet kommer jag inte att återvända 

till Lindbecks resonemang i min analys. Till skillnad från Lindbeck kommer jag i min 

undersökning att utgå från de tre definierade, grundläggande förhållningssätten och belysa 

dessa med verktyg hämtade ur den wittgensteinska filosofin.  

                                                             
35 George A Lindbeck. The Nature of Doctrine. Religion and Theology in a Postliberal Age, Louisville Kentucky: 
Westminster John Knox Press, 2009, 19. 
36 Lindbeck. The Nature of Doctrine. Religion and Theology in a Postliberal Age, 24.  
37 Ibid, 93. 
38 Ibid, 116-117. 
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I min odyssé över forskningsläget har jag alltså inte funnit någon studie som uttryckligen 

behandlat min frågeställning. Det har stärkt mig i min uppfattning att mitt ämnesval är 

relevant och kan lämna ett bidrag till det religionsfilosofiska forskningsfältet. Det innebär 

också att jag med nödvändighet tar mig an min undersökning med stor öppenhet och ett 

prövande förhållningssätt, där mina valda definitioner blir stöd på vägen snarare än fasta 

kategorier där resultatet ska tvingas in. 

3 Förhållningssätt till andras religion i belysning av Wittgensteins filosofi 

3.1 Introduktion till Wittgensteins filosofi 

Ludwig Wittgenstein (1889-1951) är en av 1900-talets centralgestalter inom den analytiska 

filosofin. Wittgenstein studerade i ungdomen ingenjörsvetenskap men övergick till matematik 

och logik. Han övergick snart till egen filosofisk verksamhet och har utvecklat en omfattande 

teori kring logikens grundvalar och språkets funktion.
 39

  

Till Wittgensteins huvudsakliga verk brukar räknas den tidigare Tractatus logico-

philisophicus (Logisk-filosofisk avhandling) samt den senare Philosophische Untersuchungen 

(Filosofiska undersökningar).  Tractatus anses allmänt som en svårbegriplig bok, men 

huvudsyftet kan sägas vara att visa på hur språk är möjligt och vad som faller inom och 

utanför språkets gränser.
40

 Arbetet avslutas med den berömda slutaforismen ”Vad man inte 

kan tala om, därom måste man tiga”. I det senare arbetet, Filosofiska undersökningar, 

introducerar Wittgenstein nyckeltermer såsom exempelvis språkspel. Jag återkommer till 

dessa termer senare i mitt arbete. Nu blir språkets betydelse i sitt sociala sammanhang centralt 

för Wittgenstein och med det rättfärdigas samtal om såväl religion som estetik och etik utifrån 

sin egen logik.
41

  

Wittgenstein har emellanåt tolkats som om han i Filosofiska undersökningar överger den 

filosofi han presenterat i Tractatus. Man har talat om den tidigare och den senare Wittgenstein 

som om han representerat två olika filosofier. Senare forskare har tonat ner denna distinkta 

skillnad och betonar i stället hur de filosofiska verken hänger samman. Stefan Eriksson 

menar, exempelvis, att samma filosofi visas upp på två olika sätt. Wittgensteins arbete syftar 

                                                             
39 Poul Lübcke (red.) Filosofilexikonet, Stockholm: Forum, 1988, 580. 
40 Svante Nordin. Filosofins historia. Det västerländska förnuftets äventyr från Thales till postmodernismen, 
Lund: Studentlitteratur, 2013, 615. 
41 Nordin. Filosofins historia. Det västerländska förnuftets äventyr från Thales till postmodernismen, 626. 
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ytterst till att lösa upp de filosofiska frågorna, vilka han menar vilar på (språkliga) 

missförstånd. 
42

 

Jag vill också i det här sammanhanget kommentera Wittgensteins arbete Om visshet. Kanske 

kan den lilla, relativt lättillgängliga, skriften, som är Wittgensteins allra sista, kallas för ett 

embryo till en wittgensteinsk kunskapsteori? Här kommer filosofen in på frågor om vad vi 

kan veta och på vilka grunder vi kan säga att vi vet något. Vad är rimligt att tvivla på och vad 

kan betraktas som sant? Är det någon skillnad på att tro och att veta? Min tolkning av 

Wittgensteins framställningar i Om visshet är att hans kunskapssyn ligger nära den reliabilism 

jag preciserat tidigare i det här arbetet. Wittgenstein problematiserar den klassiska 

kunskapssynens dilemma att hamna i en oändlig regress, dvs i ett oändligt kravställande på 

goda grunder för goda grunder osv. Exempelvis skriver han i anteckning nr 189: ”Någon gång 

måste man från förklaringen komma till blotta beskrivningen”
43

 och i anteckning nr 253: ”Till 

grund för den grundade tron ligger den ogrundade tron”
44

. Hur skaffar man sig då dessa 

oemotsägliga grundvalar på vilka tro och vetande vilar, enligt Wittgenstein? Här betonar 

filosofen ånyo betydelsen av handlingar och beteenden i sitt sociala sammanhang. Vi 

övertygar oss själva och andra i interaktion språkligt och beteendemässigt. Precis som i 

definitionen av reliabilism blir det vi tror, som ett resultat av kognitiva förmågor eller 

processer som fungerar tillfredsställande i en relevant miljö, sant.  Wittgenstein presenterar 

också, t ex i anteckning 600, tankegångar som implicerar att det ibland kan vara mer rationellt 

att fundera på vilka grunder man har för tvivel än för försanthållande av vissa utsagor.
45

 Vi 

kan således också finna stöd för ett presumtivistiskt kunskapskriterium i Wittgensteins 

filosofi.  

3.2 Wittgensteinska grundbegrepp 

Begreppet språkspel har redan nämnts tidigare i det här arbetet och är ett av de mest centrala 

begreppen i Filosofiska undersökningar. Ordet förekommer redan i den sjunde anmärkningen 

i boken där det presenteras såsom den helhet ”som består av språket och de därmed 

sammanvävda aktiviteterna”
46

. Wittgenstein ser språket som nödvändigt sammanhängande 

med aktiviteter, handlingar och beteenden. Ett språkspel spelas, där spelreglerna lärs efter 

hand, genom att följa spelets gång. Genom att läsa av spelarnas beteende kan man dra 

                                                             
42 Eriksson. Ett mönster i livets väv. Tro och religion i ljuset av Wittgensteins filosofi, 69. 
43 Wittgenstein, Ludwig. Om visshet Lund: Doxa 1981, 34.  
44 Wittgenstein. Om visshet, 41. 
45 Ibid, 87. 
46 Wittgenstein. Filosofiska undersökningar, 14. 
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slutsatser om misstag begås eller om spelhandlingarna är korrekta.
47

 Noterbart är att alla 

regler i ett språkspel inte är explicit reglerade eller exakta
48

. Även inom språkspelet finns 

således utrymme för tolkningar och t o m meningsskiljaktigheter. Spelarna inom språkspelet 

har dock en gemensam förståelse av ordens betydelse, i meningen hur de används i 

språkspelet.  

Ett och samma ord kan ha flera olika betydelser i olika språkspel, visar Wittgenstein. I själva 

verket har varje ord en ”familj av betydelser”
49

 och tar upp ordet ”gott” som i olika 

sammanhang kan ha en rad olika betydelser, t ex ett gott skratt, ett gott arbete, ett gott 

ändamål eller ett gott skrovmål. Wittgenstein pekar givetvis här på en viktig källa till 

missförstånd människor emellan. Om vi inte förstår ordets användning i språkspelet kommer 

vi inte heller att uppfatta det på ett adekvat sätt. 

Wittgenstein avvisar också tanken på ett idealt språk, där varje ords betydelse är reglerat och 

klarlagt. Språkspelen är inga preliminära approximationer, inga förstudier till ett framtida 

reglementerat språk där möjligheten till varje missförstånd röjts undan. Nej, språkspelen ska 

ses som jämförelseobjekt, hävdar Wittgenstein, vilka ”genom likhet och olikhet skall kasta 

ljus över förhållandena i vårt språk”
50

. 

”Att föreställa sig ett språk är att föreställa sig en livsform”
51

, skriver Wittgenstein, och 

introducerar därmed ännu ett centralt begrepp i sin filosofi. Språket hänger alltså tätt samman 

med människans sätt att vara till, att leva i gemenskap med andra. Som vi sett ovan förutsätter 

språkspelet att spelarna är överens om hur orden ska tillämpas, dvs om definitionerna. Genom 

att införa begreppet livsform hävdar han att språklig förståelse inte bara förutsätter en 

överensstämmelse i definitioner, utan också i omdömen. Detta illustreras genom aktiviteten 

mätning. Det räcker inte att vara överens om mätmetoden för att uppnå förståelse av 

aktiviteten mätning. Man måste också vara överens om hur man får fram och kommunicerar 

mätresultaten.
52

 Att dela en livsform innebär således inte bara att man delar en 

begreppsapparat utan att man delar former för hur omdömen fälls i språkspelet. Ur 

Wittgensteins resonemang följer att möjligheten till ett privat språk blir en logisk omöjlighet. 

Språket förutsätter en livsform, en sorts intersubjektiv överenskommelse om begreppens 
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tillämpning.
53

 Därmed får språket i Wittgensteins tolkning en stark prägel av socialt 

instrument.  

Det tredje, wittgensteinska begrepp jag avser introducera är naturhistoria
54

. Med detta tycks 

Wittgenstein mena en helhet av gemensamma mänskliga erfarenheter som innehåller 

grundvalar ingen någonsin tvivlat eller tvivlar på, dvs konstateranden vi knappast ens lägger 

märke till för att de förefaller oss så självklara. Detta resonemang utgör en brygga till 

Wittgensteins kunskapsteoretiska resonemang i Om visshet. Filosofen är framme vid det 

faktum att det måste finnas ett slut på förklaringarna, en beskrivning, en ogrundad tro eller 

självklar visshet. 

Stefan Eriksson preciserar och tillämpar alla dessa tre begrepp i sin avhandling, men fördjupar 

sig framförallt i den naturhistoriska infallsvinkeln. Härmed tar han fasta på Wittgensteins syn 

på människan som en i grunden primitiv varelse, vilken i sitt utgångsläge reagerar instinktivt. 

”Språket har inte framgått ur ett resonemang”
55

, skriver Wittgenstein. Eriksson utvecklar 

innebörden av detta ställningstagande och visar på hur instinkten så att säga går före det 

rationella tänkandet. Förmågan att reagera är en förutsättning för att kunna lära och veta 

saker.
56

 Det finns alltså, hävdar Eriksson, primitiva reaktioner som inte är sprungna ur 

slutsatser eller hypotetiska resonemang. De ingår i vårt sätt att vara människor. Vi viftar 

exempelvis med självklarhet bort en mygga från kinden, och ett spädbarn vänder redan från 

födseln sin uppmärksamhet efter olika ljudkällor.
 
Detta resonemang kan överföras till en 

religiös kontext. Eriksson jämför religiösa erfarenheter med primitiva reaktioner. Religiöst 

språkspel utvecklas ur sådana erfarenheter. Språkspelet består, som vi sett, både av ord och 

med dem sammanhängande aktiviteter och beteenden. Tillgången till ett religiöst språkspel 

gör det möjligt att uttrycka religiösa erfarenheter. Reaktioner och språk både förutsätter och 

möjliggör varandra.
 57

 Notera att religiös erfarenhet i det här sammanhanget, enligt min 

mening, inte nödvändigtvis behöver innefatta mystika upplevelser, såsom religiösa visioner 

eller tungotal. Det kan också handla om känslan av en inre frid eller upplevelsen av 

samhörighet med en gudomlig verklighet. Eriksson återger ett exempel av Phillips, som denne 

                                                             
53 Eriksson. Ett mönster i livets väv. Tro och religion i ljuset av Wittgensteins filosofi, 54-56. 
54 Wittgenstein. Filosofiska undersökningar, 145. 
55 Wittgenstein. Om visshet, 70. 
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57 Ibid, 204-205. 
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i sin tur återgett från Jakob Fries, om en man som upplever en stark gudsnärvaro då han 

befinner sig till sjöss i ett rejält oväder. 
58

 

Som vi sett ovan ville Wittgenstein lösa upp de filosofiska frågorna. Han tycks därför inte 

vilja förklara språkspelet med de primitiva reaktionerna: 

654. Vårt fel är att vi söker efter en förklaring där vi borde se fakta såsom ”urfenomen”. Dvs 

där vi borde säga detta språkspel spelas. 

 

655. Det handlar inte om att förklara ett språkspel genom våra upplevelser utan om att 

konstatera ett språkspel.
59 

Enligt Wittgenstein är det således inte fruktbart att föra resonemanget vidare. Vi måste 

acceptera att språkspelen åskådliggör människans olika sätt att vara till, med betoning på det 

sociala sammanhang i vilket hon lever och verkar.  

Kan människan spela mer än ett språkspel? Kan hon ha mer än en livsform? Eller mer än en 

naturhistoria? Frågorna har betydelse för mitt följande resonemang, men jag uppfattar inte att 

de är explicit behandlade i de av Wittgensteins verk jag läst under det här uppsatsarbetet. 

Diskussionen i det följande utgår därför från mina tolkningar av Wittgensteins texter. 

Om vi utgår från Erikssons exempel på primitiva reaktioner ovan förefaller det som om dessa 

är grundläggande responser gemensamma för alla människor. Jag kommer i mitt fortsatta 

resonemang utgå från att vi alla delar en gemensam, mänsklig naturhistoria. Däremot har vi 

olika livsbetingelser och lever i olika sociala sammanhang. Det gör att människor lever i olika 

livsformer. Detta utgör själva grunden för språkspelens mångfald. Jag vill också ur 

Wittgensteins filosofi dra slutsatsen att det är möjligt för människan att inom ramen för en och 

samma livsform delta på ett meningsfullt sätt i mer än ett språkspel. Genom att vi har förmåga 

att föreställa oss fenomenet språkspel torde vi ha möjligheten att i större eller mindre 

utsträckning lära oss att behärska fler än ett språkspel, åtminstone i vissa avseenden. Som jag 

antytt tidigare betonar Wittgenstein språkspelens mångfald.
60

  Strax därefter illustrerar han 

begreppet språkspel med att spela schack.
61

 I diskussionen om hur ett (språk)spel lärs in för 

han fram att regler kan vara till hjälp i undervisningen, men att man också kan lära sig 

språkspelet genom att iaktta spelets gång, hur spelarna agerar och beter sig i olika situationer 

av spelet.
62

  Detta resonemang menar jag stödjer slutsatsen att människan, enligt Wittgenstein, 
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kan lära sig att delta på ett meningsfullt sätt i mer än ett språkspel, precis som man kan lära 

sig behärska såväl schack som andra spel. Jag kommer att utveckla och problematisera detta i 

det följande, framförallt utifrån begreppet livsform, samt påvisa såväl möjligheter som 

begräsningar för hur människor på ett meningsfullt sätt kan förstå respektive delta i olika 

språkspel.  

3.3 Exklusivism, inklusivism och pluralism i en religiös kontext 

Hur kan då de tre definierade förhållningssätten belysas med utgångspunkt från Wittgensteins 

filsosofi, och vilka konsekvenser får denna belysning för rimligheten i olika förhållningssätt? 

I det här avsnittet antar jag att vi befinner oss i en religiös kontext, dvs vi agerar och förhåller 

oss inom ett religiöst språkspel.  

Med ett exklusivistiskt synsätt håller man uppfattningen att de trosföreställningar som ingår i 

min egen religion är sanna, och att följaktligen de trosföreställningar som ingår i andra 

religioner är falska i den utsträckning som de är oförenliga med trosföreställningarna i min 

egen religion. Exklusivistens uppfattning är ett resultat av kognitiva processer som, såvitt han 

eller hon själv kan bedöma, fungerar tillförlitligt i en miljö för vilka de är anpassade. 

Exklusivisten har gjort existentiella erfarenheter som pekar på att de trosföreställningar, eller 

grundläggande antaganden om människan och världen, vilka den egna religionen innehåller, 

är sanna. I ljuset av Wittgensteins filosofi kan vi anta att dessa existentiella erfarenheter 

samspelar ömsesidigt med det religiösa språkspel som är tillämpligt i exklusivistens sociala 

omgivning, och som är en viktig del av hennes livsform. Språkspelet förstärker och bidrar till 

utveckling av den existentiella erfarenheten och erfarenheterna kläs i det etablerade 

språkspelet. Exklusivisten kan, i detta sammanhang, sägas inneha religiös kunskap. Det är 

rimligt att hålla de egna trosföreställningarna för sanna. 

I nästa steg kan vi fråga oss om det är rimligt att exklusivisten hyser en uppfattning att andras 

trosföreställningar är falska, i den utsträckning de inte överensstämmer med hennes egna? Ja, 

inom ramen för det egna, religiösa språkspelet vill jag hävda att det är rimligt. Vi kan inte 

utesluta att det finns religiösa begrepp, aktiviteter och beteenden som hör samman på ett 

annorlunda sätt i andra språkspel än det egna. De kan vara grundade i en och samma 

gemensamma, mänskliga naturhistoria men har klätts i annan dräkt språkligt och 

beteendemässigt i en annan mänsklig livsform. På så sätt blir de trosföreställningar som 

uttrycks i detta andra språkspel inte nödvändigtvis existentiellt adekvata för exklusivisten i 
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vårt exempel. Varje trosföreställning fungerar inte som religiös kunskap i varje religiöst 

språkspel.   

Så till förhållningssättet inklusivism. Jag har definierat en kunskapsmässig inklusivism som 

innebär att jag efter ett möte med en annan religion tror att båda religionerna innehåller sanna 

trosföreställningar, men att min egen religion innehåller fler sanna föreställningar, och att jag 

därför fortsätter att omfatta min egen religion.  

Precis som jag anfört för exklusivisten ovan är det rimligt att inklusivisten hävdar att han 

innehar religiös kunskap, dvs med stöd av de religiösa erfarenheter han gjort med sina 

kognitiva förmågor eller i processer som fungerar tillförlitligt i en adekvat miljö, är det rimligt 

för honom att hävda att han vet att de trosföreställningar han hyser är sanna. Om vi vill kan vi 

vidare anta att det presumptivistiska kriteriet är uppfyllt, dvs inklusivisten har inga goda skäl 

att tvivla på sin uppfattning om de trosföreställningar han omfattar. 

Kan det då vara rimligt, utifrån en wittgensteinsk utgångspunkt, att tro att även andra 

religioner innehåller sanna trosföreställningar, oavsett om de kan ges ett meningsfullt uttryck 

inom mitt eget språkspel? När vi förutsätter ett givet religiöst språkspel, som verkar i en viss 

livsform, förefaller det avgörande att de trosföreställningar som där hålls för sanna också 

ingår och ges uttrycksformer i detta. Att betrakta trosföreställningar som inte tillhör mitt 

religiösa språkspel såsom religiös kunskap förefaller, enligt min mening, inte rimligt i 

belysning av Wittgensteins filosofi – åtminstone inte så länge vi rör oss inom detta givna 

religiösa språkspel.  

Hur rimlig förefaller pluralistens hållning i ljuset av Wittgensteins filosofi? Notera att 

pluralism i det här sammanhanget definierats som synsättet att alla religioner är 

kunskapsmässigt likvärdiga. Alla religioner är då lika framgångsrika när det gäller att ge oss 

sanningar om Gud eller det religiöst ultimata. Som redan antytts i avsnittet om inklusivism 

ovan förefaller detta synsätt ganska märkligt i en religiös kontext. Antag att jag har en religiös 

livsåskådning, i den meningen Jeffners och Holtes definitioner anger. Om vi sedan tillämpar 

de wittgensteinska analysverktygen på min hållning betyder det att mina religiösa erfarenheter 

ges uttryck inom ett religiöst språkspel, i ord med därtill sammankopplade aktiviteter och 

beteenden. Detta språkspel ingår i en livsform, där deltagarna inte bara är överens om 

begreppsanvändningen, utan också om hur omdömen fälls. Att i detta sammanhang hysa 

hållningen att alla religioner är kunskapsmässigt likvärdiga förefaller, enligt min mening, inte 

rimligt. Den troende kan rimligen inte känna till alla språkspel och dessa kan rimligen inte 
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heller i sin helhet överlappa varandra. Alla tänkbara trosföreställningar kan rimligen inte ges 

meningsfulla uttryck inom mitt eget språkspel, eftersom det är rotat i den livsform jag lever i. 

Av resonemangen ovan följer således att det mest rimliga förhållningssättet när vi rör oss 

inom ett religiöst språkspel är exklusivism.  

3.4 Exklusivism, inklusivism och pluralism i en offentlig kontext 

Hur bör den offentliga debatten om religiös mångfald föras, utifrån min non-kontextuella 

tillämpning av vissa wittgensteinska grundbegrepp på olika förhållningssätt till andras 

religion? Jag skulle vilja föreslå att vi prövar att betrakta den offentliga diskussionen om 

religioner som ett särskilt språkspel, skilt från det religiösa språkspel som spelas inom den 

enskilda religionens utövning.   

Religiöst och offentligt språkspel behöver, som jag ser det, inte nödvändigtvis kopplas till 

skilda livsformer. Jag uppfattar att Wittgenstein ser språkspelen som delar av människans 

livsform. I anmärkning 23 i Filosofiska undersökningar söker han påvisa mångfalden av 

språkspel och framhäver att ”talandet av språket är en del av en aktivitet eller en livsform”
63

. 

Det torde, som jag tidigare konstaterat, inte vara omöjligt för varje människa att behärska fler 

språkspel inom ramen för en och samma livsform. Ett offentligt språkspel om religioner 

behöver dock för att fungera kunna få fäste i olika livsformer. Jag antar att detta är möjligt, 

dvs att det är möjligt att skapa ett gemensamt offentligt språkbruk över religionsgränser. Vi 

kan tänka oss att delar av våra egna och andras livsformer överlappar varandra, t ex då vi 

möts i arbetslivet, i skolan eller i politiken. När vi samtalar om religioner skulle i så fall vårt 

perspektiv omfatta fler religiösa språkspel, precis som när Wittgenstein betraktar språkspelen 

som jämförelseobjekt.  

Mitt resonemang ovan anknyter till Stenmarks distinktion mellan att förhålla sig till andras tro 

och till människor av annan tro. Min distinktion innebär att fokus inom det religiösa 

språkspelet ligger på trons innehåll medan fokus i det offentliga språkspelet hamnar på 

förhållningssätt till andra människor. Med hjälp av Wittgensteins terminologi utvecklar jag 

dock distinktionen genom att ta hänsyn till olika kontexters krav och förutsättningar.  

Hur rimliga ter sig då förhållningssätten exklusivism, inklusivism och pluralism i ljuset av 

Wittgensteins filosofi i en offentlig kontext, såsom jag skisserar den? 
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Denna gång börjar jag med att betrakta det pluralistiska förhållningssättet. I en offentlig 

kontext av idag möter vi en mångfald av olika religioner och därmed religiösa uttryckssätt. 

Som jag nämnt ovan kan det vara i arbetslivet, i skolan eller i olika politiska fora. Jag hävdar 

att vi behöver förhålla oss till varandras olikheter på ett adekvat sätt för att kunna samexistera 

i harmoni. Den religiösa mångfalden i vårt samhälle kan utifrån min förståelse av 

Wittgensteins resonemang tolkas som att flera olika religiösa språkspel spelas sida vid sida, 

eller delvis överlappande, i vårt samhälle. De är dock och kommer att förbli olika. Jag har 

tidigare konstaterat att Wittgenstein inte betraktar de olika språkspelen som preliminära i 

avvaktan på ett fulländat språkspel. De är och förblir jämförelseobjekt och genom att studera 

regler och iaktta hur aktiviteter och beteenden kopplas till begreppens tillämpning i 

språkspelen kan vi skaffa oss en förståelse av andra språkspel än de som är rotade i vår egen 

livsform. Jag vill också föreslå att vi betraktar de olika uttrycken som sprungna ur en och 

samma, gemensamma, mänskliga naturhistoria. Våra primitiva reaktioner har dock getts olika 

uttryck genom att de påverkats av våra livsformer, dvs våra sociala sammanhang och 

livsförutsättningar i övrigt. Utifrån den kunskapssyn jag mejslat fram i den här uppsatsen och 

som jag hävdat har stöd i Wittgensteins Om visshet förefaller det rimligt att existentiellt 

adekvat kunskap kan genereras inom ramen för olika livsformer och olika språkspel. Detta 

pekar således mot att en pluralistisk hållning är rimlig i en offentlig kontext.  

En inklusivistisk hållning såsom exempelvis Karl Rahners, vilken jag redogjort för ovan, 

kommer i wittgensteinsk belysning att halta, precis som John Hick hävdar. Rahner förordade, 

som vi sett, ett synsätt som innebär att troende som bekänner sig till andra religioner är 

anonyma kristna i avvaktan på att evangeliet ska uppenbara sig helt och fullt för alla. Med en 

wittgensteinsk belysning av Rahners synsätt skulle de olika religiösa språkspelen en dag 

förenas i det kristna. Detta synsätt motsägs av Wittgensteins syn på språkspelen som 

beständiga jämförelseobjekt. 

Exklusivistens hållning är, som vi sett, fullt rimligt inom ramen för det religiösa språkspelet. 

Vi erinrar oss att det exklusivistiska synsättet innebär att de trosföreställningar som ingår i 

min egen religion är sanna, och att följaktligen de trosföreställningar som ingår i andra 

religioner är falska i den utsträckning som de är oförenliga med trosföreställningarna i min 

egen religion. Vi förnekar således att andra religioner kan generera existentiellt adekvat 

kunskap som ett resultat av kognitiva förmågor eller processer som fungerar tillfredsställande 

i en miljö, eller livsform, för vilken de är anpassade, om dessa inte stämmer överens med 

mina egna trosuppfattningar. Utifrån min tillämpning av Wittgensteins filosofi förefaller det 
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inte rimligt att i en offentlig kontext ge uttryck för en sådan hållning. I Om visshet skriver 

Wittgenstein om att veta:  

18. ”Jag vet det” betyder ofta: jag har de rätta grunderna för mitt påstående. Om alltså den andre 

känner språkspelet, skulle han gå med på att jag vet det. Den andre måste om han känner 

språkspelet, kunna föreställa sig hur man kan veta något sådant. 
64 

Med det synsätt på andras språkspel som Wittgenstein ger uttryck för i denna anmärkning bör 

vi alltså, om vi bjuder till, kunna förstå hur andra kan hävda att de vet, dvs har kunskap, om 

något. Notera att det handlar om att kunna föreställa sig och gå med på att den andre har en 

kunskap jag själv inte delar. Det handlar således inte om att man ska överge sina egna 

trosuppfattningar, sin egen existentiellt adekvata kunskap, till förmån för någon annans!  

En exklusivistisk hållning i det offentliga är således inte rimlig utifrån min tolkning av 

Wittgensteins kunskapssyn. Jag kan föreställa mig att andra religioner kan vara lika rätta som 

min egen, i meningen att den genererar existentiellt adekvat kunskap inom ramen för andra 

människors livsformer. Det finns dock ingen anledning för mig att byta religion, då det är just 

min religion som genererar existentiellt adekvat kunskap för mig, i just den livsform jag är en 

del av. 

Av resonemangen ovan följer således att det mest rimliga förhållningssättet när vi rör oss i en 

offentlig kontext är pluralism.  

3.5 Slutsatser 

Av mitt resonemang följer att det är förenligt med Wittgensteins filosofi att vara exklusivist 

när man utövar sin religion, dvs inom ramen för det egna religiösa språkspelet. Här ges 

uttryck för den egna religiösa kunskapen, baserad på egna religiösa erfarenheter och uttryckt i 

gemensamma begrepp och aktiviteter specifika för en egen livsform och med rötter i 

människans naturhistoria.   

Att leva i en värld av mångfald ställer dock krav på oss, för en harmonisk samexistens. Jag 

har utifrån min belysning med Wittgensteins filosofi föreslagit att vi kan betrakta den 

offentliga debatten som ett särskilt språkspel. Jag hoppas att denna belysning satt ljuset på att 

andra religioner kan generera religiös kunskap som är existentiellt adekvat för dem som lever 

i andra livsformer. Denna religiösa kunskap kan, ur ett övergripande samhällsperspektiv, inte 

avfärdas som sämre än vår egen enbart på grundval av att den avviker från vår religiösa 

kunskap, vilken helt eller delvis är grundad i en annan livsform.  
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Min poäng är således att en wittgensteinsk belysning av tre olika förhållningssätt till andras 

religion pekar på att det är rimligt att vara exklusivist inom ett religiöst språkspel och pluralist 

inom det offentliga språkspelet. Ett annat sätt att uttrycka detta är att resultatet av min studie 

är kontextberoende. Min tolkning av Wittgensteins filosofi implicerar att det är möjligt och 

rimligt att leva med två olika förhållningssätt till andras religion beroende på perspektiv och 

kontext. Vi kan jämföra det med att förena en naturvetenskaplig världsbild med en religiös.  

3.6 Diskussion 

Som jag nämnde i min forskningsöversikt har Wittgenstein emellanåt kritiserats för att 

reducera religion till en fråga om grammatik och språkbruk. Efter min exploration av 

Wittgensteins filosofi vill jag hävda att så inte är fallet. Wittgensteins långtgående betoning av 

språkets samhörighet med beteenden och aktiviteter och dess rötter i människans livsform och 

mänsklighetens naturhistoria menar jag snarare pekar på att religiositet kan vara en form av 

grundläggande respons på existensens villkor. Jag vill också understryka min uppfattning att 

olika typer av språkspel kan vara olika djupt rotade i livsform och naturhistoria. Religiositet 

kan vara ett exempel på något mycket djupt rotat i livsform och naturhistoria, särskilt om man 

betraktar en religiös respons på något existentiellt såsom en primitiv reaktion. Denna 

uppfattning ligger, som vi sett, i linje med Phillips och framförallt med Eriksson.  

Det religiösa språkspelets särart och starka förankring i livsform och naturhistoria och 

framgår också då vi betänker att var och en endast har en enda livsåskådning, åtminstone åt 

gången. Andra typer av språkspel torde vi kunna behärska i ett flertal. För att använda 

Wittgensteins eget exempel med schackspelet, så kan vi lära oss att behärska både schack och 

andra brädspel, likväl som bollspel osv. Visserligen händer det att människor byter 

livsåskådning, vilket jag återkommer till nedan. Det är dock inte sannolikt att man är kristen 

idag, muslim i morgon, hindu i övermorgon och kristen igen i nästa vecka.  Erfarenheterna 

pekar på att människans religiositet är betydligt djupare rotad än så. 

Det offentliga språkspel jag föreslår kan vara ett exempel som är väsentligt mindre djupt rotat 

hos människan, men likväl behöver det fästa i livsformen för att bli begripligt, meningsfullt 

och användbart. Jag vill dock inte påstå att det är nödvändigt att det offentliga språkspelet 

grundas på primitiva reaktioner, förankrade i naturhistorian. Likväl vill jag hävda att det 

offentliga samtalet fortfarande är ett språkspel, då ord hör ihop med aktiviteteter och 

beteenden. Notera exempelvis kroppsspråkets betydelse i en politisk debatt. Det finns också 

såväl skrivna som oskrivna regler för hur det offentliga samtalet ska föras.  
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Här vill jag på nytt återkoppla till Phillips resonemang, som jag menar kan vara en resurs för 

att utveckla en förståelse av skillnaden mellan ett religiöst och ett offentligt språkspel. I det 

offentliga språkspelet behöver vi sträva efter gemensamma representativa bilder och uttryck. I 

det religiösa språkspelet, å andra sidan, illustrerar begreppen snarare övertygelser eller 

bekännelser, vilka endast får mening inom oss eller i den religiösa kontext där vi utövar vår 

religion.  

Det är också möjligt att lyfta kritik mot Wittgensteins starka betoning av religiositetens 

koppling till socialt sammanhang och livsform. Som nämnts ovan förekommer det trots allt att 

människor, genom rationellt övervägande eller mystik upplevelse, byter livsåskådning. John 

Cook, som nämndes i forskningsöversikten, för ett resonemang som anknyter till detta 

faktum.
65

 I denna del instämmer jag i att Wittgensteins filosofi kan komma till korta. Den 

starka betoningen av livsformens betydelse innebär att traditionens makt blir stor när det 

gäller frågor om religiös tillhörighet. Måste man födas in i ett religiöst sammanhang för att 

tillägna sig en viss religiös livsåskådning? Vad händer med den intellektuellt, prövande, 

sökande människan som vill, men har svårt att tro, och som kämpar med argument och skäl 

för sin tro? Hur förklarar vi att den som aldrig trott på Gud eller levt i ett religiöst 

sammanhang plötsligt omvänds och kommer till en stark och orubblig tro? Här kan en svaghet 

finnas i den wittgensteinska filosofin, åtminstone så långt mina undersökningar sträckt sig. 

Den koppling Wittgenstein gör mellan religiositet och människans naturhistoria implicerar 

dock att religiösa reaktioner på omgivningen är något grundläggande mänskligt, som alla kan 

tillägna sig. Denna tanke utvecklar Stefan Eriksson i sin avhandling och religion blir till Ett 

mönster i livets väv. Frågan om livsformens betydelse och traditionens makt är relevant och 

kan bearbetas mer. Den ligger dock utanför den här uppsatsens ram, varför ett sådant arbete 

inte torde påverka slutsatserna i den här undersökningen.  

Leder ett pluralistiskt förhållningssätt i den offentliga debatten till relativism? Kan vad som 

helst rättfärdigas med stöd av kontexten, i det här sammanhanget människors livsformer? Så 

är inte fallet vill jag hävda. Som jag angett tidigare bör det finnas etiska restriktioner för vad 

som kan accepteras i religionsutövning. Det ligger dock inte inom ramen för den här 

uppsatsen att gå in på dessa bedömningar. Olika religioner torde också kunna uppvisa 

olikheter när det gäller frälsningsmässig effektivitet. Inte heller detta berörs i den här 

kunskapsmässigt orienterade uppsatsen. Det mitt resultat säger avseende pluralism är endast 

                                                             
65 Cook. Wittgenstein and Religious Belief, 451. 
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att existentiellt adekvat religiös kunskap kan genereras i flera olika religiösa språkspel och 

livsformer, och att det är möjligt att förstå detta faktum utan att för den skull själv erfara 

kunskapen i fråga såsom existentiellt adekvat. 

Jag vill också här i den avslutande diskussionen reflektera över i vilken utsträckning den 

valda livsåskådningsdefinitionen fungerat för min undersökning. Jag valde, som framgått, i 

grunden Anders Jeffners substantiella livsåskådningsdefinition kompletterad med Ragnar 

Holtes religionsdefinition för att åstadkomma den önskade avgränsningen till religiösa 

livsåskådningar. Resultatet av min undersökning kan, på grund av dess kunskapsmässiga 

fokus, i betydande utsträckning föras tillbaka på den första av de tre hörnstenarna i Jeffners 

definition, nämligen de teoretiska och värderingsmässiga antaganden som utgör eller har 

avgörande betydelse för en övergripande bild av människan och världen. Dessa uppfattar jag 

kan utgöras av religiös kunskap såsom det kommit till uttryck i den här uppsatsen. Religiös 

kunskap torde emellertid också kunna komma till uttryck i det centrala värderingssystemet. 

Värderingarnas innehåll har dock inte diskuterats i uppsatsen. Inte heller människans 

grundhållning har berörts explicit, men det vore intressant att djupare reflektera över 

livsformens betydelse för denna grundhållning, med tillämpning av Wittgensteins tänkande. 

Holtes betoning av religion som ett rituellt och moraliskt beteende, förankrat i en social 

gemenskap och sammankopplat med de trosföreställningar som hålls, anknyter mycket väl till 

det wittgensteinska tankemönstret där aktiviteter och språk interagerar i språkspel i symbios 

med människans livsform. Således har den valda definitionen fungerat väl för min analys. 

Alternativet att välja en funktionell livsåskådningsdefinition kan kännas lockande, med tanke 

på Wittgensteins fokus på aktiviteter och beteenden. Jag menar dock att den 

kunskapsteoretiska infallsvinkeln gör att analysen säger mer om vad religion är än om vad 

religion gör.  

Jag vill också i det här sammanhanget lyfta fram användbarheten hos Eberhard Herrmanns 

distinktion av vetenskaplig kunskap härledd ur vetenskapliga teorier respektive existentiell 

insikt härledd ur livsåskådningar. Trots att jag valt att tillämpa begreppet kunskap 

genomgående i min uppsats, och därmed inte anammat Herrmanns terminologi, har som 

framgått hans klargöranden kring livsåskådningars berättigande utifrån hur existentiellt 

adekvata de är, lämnat ett mycket värdefullt bidrag till mitt arbete. Jag har tillämpat 

Herrmanns anmärkningar för att belysa att religiös kunskap kan vara berättigad, trots att den 

skiljer sig från vetenskaplig kunskap, genom att den är existentiellt adekvat inom ramen för 

människans livsform.  
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Leder min slutsats till en privatisering av religion? För att spetsa till det; måste man hålla sig 

på sin kant med sin religiösa uppfattning för att uppträda politiskt korrekt i det offentliga? 

Nej, inte nödvändigtvis vill jag hävda. Tvärtom är det spännande att tänka sig att det/de 

förhållningssätt min wittgensteinska belysning implicerar som rimligast skulle underlätta 

såväl en livaktig dialog mellan religiösa samfund som en respektfull debatt om religioner. 

Utifrån mina slutsatser skulle vi kunna släppa de kunskapsteoretiska frågeställningarna i 

dialog och debatt och helt enkelt acceptera att våra skiftande religiösa kunskaper är en 

konsekvens av människors olikhet i livsform. I den meningen har Wittgenstein uppnått sitt 

mål, dvs att upplösa det filosofiska problemet och föra bort det från agendan. Däremot finns 

mycket att mötas kring. Wittgensteins filosofi kan hjälpa oss att få syn på likheter i religiösa 

erfarenheter utifrån synsättet att dessa i grunden är primitiva gensvar på vår gemensamma 

existentiella belägenhet, dvs en del av vår naturhistoria. I debatten om religioners berättigande 

kvarstår också såväl de frälsningsmässiga som de etiska frågorna att diskutera.  

I anslutning till detta vill jag anknyta till Nigel Biggars respektive Robert Audis modeller för 

religiös argumentation i den offentliga debatten. Notera dock att deras infallsvinkel är en 

annan än min, då de utgår från om, vilka och när religiösa argument kan vara gångbara i 

offentlig debatt, exempelvis om lagstiftning. Min utgångspunkt är snarare frågan om olika 

religioners berättigande och utifrån denna impliceras frågan om religionsfrihet och dess 

utsträckning.   

Biggar, som utgår från den kristna tron, menar att den kristne snarast är skyldig att offentligt 

stå upp för det kristendomen implicerar i den offentliga debatten.
66

 Detta ska dock ske med 

ödmjukhet och i dialog, poängterar Biggar, och det är inte heller alla religiösa argument som 

är lämpliga. Exempelvis bör man vara undvika direkta hänvisningar till religiösa auktoriteter, 

medan det kan vara gångbart att använda religiösa liknelser för att illustrera eller förstärka ett 

argument.
67

  

Biggars modell ter sig, enligt min mening, svårförenlig med debatten inom ett offentligt 

språkspel, såsom jag skisserat det. Religiösa liknelser hör till det religiösa språkspelet och 

tillför inte adekvat kunskap som kan delas av alla spelare i det offentliga språkspelet. Därför 

är de inte relevanta i detta sammanhang.  

                                                             
66 Nigel Biggar. Behaving in Public. How to Do Christian Ethics. Grand Rapids, Michigan/Cambridge U.K:  
William B. Eerdmans Publishing Company, 2011, 107.  
67 Biggar. Behaving in Public. How to Do Christian Ethics, 67. 
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Audi, å sin sida, förfäktar ”the principle of secular rationale”
68

. Principen innebär att en 

ansvarsfull medborgare alltid ska presentera sekulära skäl för sin argumentation i frågor som 

rör en inskränkning av människors frihet, exempelvis en tvingande lagstiftning. Dock finns 

inga hinder för att dessa skäl också kan åtföljas av religiösa skäl. Någon liknande restriktion 

finns inte heller i frågor som utvidgar människors frihet, där religiösa skäl kan vara fullt 

tillräckliga. Principen förutsätter också i någon mening en fungerande demokrati, eftersom 

vilka skäl som helst kan anföras för att exempelvis hindra en diktator att begå folkmord.
69

  

Audis synsätt harmonierar, som jag ser det, bättre med mitt förslag till offentligt språkspel. 

Detta förutsätter en gemensam begreppsapparat och en gemensam förståelse av aktiviteter och 

beteenden kopplad till denna, samt överenskommelser om hur värdeomdömen fälls. Om det 

Audi kallar sekulära skäl uppfyller dessa förutsättningar kan de fungera adekvat i ett offentligt 

språkspel om religion.  

Avslutningsvis vill jag också reflektera över hur relevant det är att arbeta med de tre 

definierade förhållningssätten exklusivism, inklusivism och pluralism. Med tanke på att jag 

funnit att rimligheten i förhållningssätt, utifrån en wittgensteinsk belysning, är beroende av 

kontext och perspektiv finns skäl att ifrågasätta relevansen av de tre. Går det att definiera ett 

enda hållbart förhållningssätt som är rimligt, utifrån att jag å ena sidan tycker att min religion 

är den enda rätta för mig, å andra sidan inser att andra religioner kan vara lika rätta för andra? 

Det är en intressant fråga att filosofera vidare kring. Vaksamhet mot såväl reduktionism som 

relativism bör dock iakttagas! 

En av Wittgensteins ambitioner var att lösa upp de filosofiska problemen. Som vi sett ovan 

kan vi ur en aspekt säga att vi nått dithän. De kunskapsmässiga frågorna kan vi, utifrån 

resultatet av min undersökning, lägga åt sidan i religionsdialog och –debatt. Men som också 

antytts finns mycket kvar att utforska och upptäcka. I sammanfattningen kommer jag att lägga 

fram några uppslag till fortsatta undersökningar. Det filosofiska samtalet fortgår, till glädje för 

oss alla med intresse för religionsfilosofi! 

 

                                                             
68 Robert Audi. Democratic Authority and the Separation of Church and State. New York: Oxford University 
Press, 2011, 65. 
69 Audi. Democratic Authority and the Separation of Church and State, 66-68. 
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4. Sammanfattning 
I min uppsats belyser jag olika förhållningssätt till andra människors religiösa tro med 

utgångspunkt från Ludwig Wittgensteins filosofi. Mitt syfte har varit att konstruktivt påvisa 

hur den wittgensteinska filosofin kan bidra till att utveckla förståelsen av olika 

förhållningssätt. Jag har i anslutning till detta diskuterat rimligheten i olika förhållningssätt. 

Utifrån min tillämpning av Wittgensteins filosofi har jag tagit ställning och argumenterat för 

de förhållningssätt till andras religion jag funnit mest rimliga.   

Uppsatsen har ett kunskapsteoretiskt fokus och begränsar sig till studiet av religiösa 

livsåskådningar. Jag har utgått från Anders Jeffners livsåskådningsdefinition kompletterad 

med Ragnar Holtes definition av religion. Tre olika förhållningssätt till andras religion har 

fungerat som givna utgångspunkter för min undersökning. Dessa är: exklusivism, inklusivism 

och pluralism. Mikael Stenmark har i detta sammanhang bidragit med definitioner från sin 

forskning. Jag har mejslat fram tre wittgensteinska grundbegrepp: språkspel, livsform och 

naturhistoria. Dessa har fungerat som mina främsta analysverktyg i den här studien. Stefan 

Erikssons avhandling Ett mönster i livets väv har varit ett värdefullt stöd i arbetet med att 

förstå dessa begrepp.  

Uppsatsens huvudfrågeställning är:  

Vilka konsekvenser får ett av Ludwig Wittgenstein inspirerat filosofiskt perspektiv för 

möjliga förhållningssätt till andras religion?  

Studien har genererat ett resultat som visar att ett rimligt förhållningssätt till andras religion 

kan variera beroende på kontext och perspektiv. Konsekvenserna av min belysning är att det 

är förenligt med Wittgensteins filosofi att vara exklusivist i den kontext där man utövar sin 

religion, dvs inom ramen för det egna religiösa språkspelet. I detta språkspel uttrycks den 

egna religiösa kunskapen, i språkliga begrepp och aktiviteter gemensamma för den egna 

livsformen.  

Vidare har jag utifrån min wittgensteinska belysning föreslagit att vi kan betrakta den 

offentliga debatten som ett särskilt språkspel. Mångfalden av religiösa livsåskådningar kan, 

utifrån min förståelse av Wittgensteins resonemang, tolkas som att flera olika religiösa 

språkspel pågår parallellt i det svenska samhället. Dessa är dock och kommer att förbli olika, 

de är jämförelseobjekt, för att använda ytterligare ett uttryck från Wittgensteins filosofi. 

Genom att betrakta människors interagerande i språk och handling, aktiviteter och beteenden 
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inom språkspelen kan vi skaffa oss förståelse för att annan existentiellt adekvat kunskap än 

vår egen kan genereras och erfaras i andra språkspel. Denna kunskap kan, ur ett övergripande 

samhällsperspektiv, inte avfärdas som sämre än vår egen, vilket således pekar mot att en 

pluralistisk hållning är rimlig i den kontext som offentliga samtalet utgör. 

Studien väcker en del frågor som jag finner intressanta att fördjupa sig vidare i. Dels har jag 

som framgått avgränsat mig till ett kunskapsteoretiskt fokus. Är det möjligt att göra en 

wittgensteinsk belysning av förhållningssätt till andras religion utifrån soteriologiska eller 

etiska aspekter? Jag finner det också angeläget att fundera över behoven och möjligheterna att 

utveckla och precisera reviderade eller nya förhållningssätt till andras religion. I ett 

postmodernt perspektiv är medvetandet om kontextens betydelse centralt. Jag hävdar, med 

stöd av min undersökning, att man kan förhålla sig på olika sätt till andras religion beroende 

på sammanhang. Det vore intressant att pröva hur alternativa förhållningssätt skulle kunna 

konstrueras och formuleras utifrån den utgångspunkten.  

Jag är av den uppfattningen att Wittgensteins filosofi skulle kunna bidra med värdefulla 

insikter utanför vetenskapssamhället. En bredare förståelse av begrepp som språkspel, 

livsform och naturhistoria skulle dels kunna sätta ljuset på det som är av gemensamt ursprung 

i vårt att sätt att vara människor, dels skapa en förståelse för att olika sociala sammanhang och 

levnadsförutsättningar skapar olika uttryckssätt. Man kan genom att lära känna språkspelen 

förstå att någon annan vet något man själv inte vet. Det torde kunna bidra till en ödmjuk och 

tolerant ingång i ett samtal om religion, vilket i sin tur kan ge förutsättningar för en respektfull 

och nyanserad debatt.  

Avslutningsvis kan man inte nog poängtera att min studie är mycket begränsad i många 

avseenden. Mitt ohistoriska filosofiska perspektiv och mina non-kontextuella tolkningar 

innebär att jag i hög grad satt min egen prägel på undersökningen och att min egen 

förförståelse och livssituation oundvikligen påverkat undersökningens genomförande och 

resultat. Någon helhetsbild av Wittgensteins filosofi har jag inte vare sig fångat eller 

presenterat, och det var heller inte meningen. Min ambition har varit att tolka några centrala 

aspekter av Ludwig Wittgensteins filosofi i ett konstruktivt försök att lyfta fram en resurs i det 

offentliga samtalet om olika religioner.  
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