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Abstract 

The Christian doctrine of original sin has ever since the Reformation been a central part of 

Lutheran theological understandings of human beings. Therefore it is of vital importance to 

see how this doctrine can be understood in a plausible way, with regards to contemporary 

society, 500 years after Luther is said to have nailed his 95 thesis to the door of the church in 

Wittenberg. The present study explores what contemporary issues different interpretations 

of the doctrine must interact with, and suggest a way of evaluating the plausibility and 

Lutheran identity of such interpretations. Two expositions of the doctrine of original sin 

published by Lutheran theologians in the 2010s are then evaluated: Utanför paradiset by 

Eva-Lotta Grantén (ethicist, Uppsala) and In Adam’s Fall by Ian A. McFarland (professor of 

Divinity, Cambridge). Particularly four aspects of their interpretations are analysed: the 

relationship to human experience, the integration of contemporary science and culture, the 

internal coherence and their narrative’s Lutheran authenticity. Even though both 

interpretations have their flaws, they can largely be seen as both plausible and Lutheran. 

Grantén gives a wholly existential picture of the original sin, while McFarland tends to see it 

in ontological terms. In order to avoid the pitfalls in their interpretations, a further 

developed understanding of the doctrine is proposed, integrating both the ontological and 

existential aspects. 

Key words: original sin, contemporary examinations, existential and ontological 

interpretations  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 

Med reformationsjubiléet nära förestående aktualiseras på nytt frågor som rör de lutherska 

kyrkornas arv och identitet genom olika utställningar, festivaler och konferenser både i 

Sverige och internationellt.1 500 år har gått sedan Luther sägs ha spikat upp sina teser på 

kyrkporten i Wittenberg och genom seklerna har olika lutherska teologer ständigt sökt 

beskriva hur de centrala dogmerna i trosläran bör förstås. I dessa tolkningsförsök finns både 

en koppling ”bakåt” till det lutherska arvet, och en strävan ”framåt” för att göra den kristna 

trosläran aktuell i relation till samtidens vetenskap och forskning.  

För detta arbete är arvsyndsläran särskilt viktig att hålla aktuell, då den är en av de mest 

grundläggande dogmerna i de lutherska sammanhangen vad gäller beskrivningen av 

människan och hennes relation till Gud. Frågan har därmed stor relevans för förståelsen av 

”narrativet om mänskligheten”2 och specifika lärofrågor som dopet och frälsningen. Inte 

minst sedan Darwins framläggande av evolutionsteorin har arvsyndsläran kommit att 

ifrågasättas och på senare år har bland annat feministisk kritik utmanat dess utformning. 

Men hur söker då nutida lutherska teologer att beskriva denna centrala lära i ljuset av den 

moderna kritiken? Hittar de sätt som kan sägas vara rimliga i dagens vetenskapligt 

orienterade samhälle? Denna undersökning syftar till att analysera hur ett par nutida 

lutherska teologer med olika betoningar valt att bearbeta frågan om arvsynden och är ett 

försök att utifrån denna analys ta debatten ett steg vidare. 

 

1.2 Frågeställning 

Den övergripande frågeställning som föreliggande undersökning ämnar besvara är därmed: 

 Hur kan en arvsyndslära utformas idag, på 2000-talet, som både är rimlig och 

luthersk? 

                                                           
1 Se exempelvis följande hemsidor för mer information: www.svenskakyrkan.se/reformationsaret2017, 
luther2017.se/, www.luther2017.de/en/2017/reformation-anniversary/ och r2017.org/en/.  
2 Beskrivningen av eller berättelsen om mänsklighetens övergripande situation, vilket huvudproblem 
människorna ställs inför och hur detta anses kunna bli löst. 

http://www.svenskakyrkan.se/reformationsaret2017
file:///C:/Users/Malin/Desktop/Jonas/Studier/Magisteruppsats/luther2017.se/
http://www.luther2017.de/en/2017/reformation-anniversary/
https://r2017.org/en/
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För att besvara frågeställningen analyserar jag Eva-Lotta Granténs Utanför paradiset och Ian 

A. McFarlands In Adam’s fall, som är försök att besvara de frågor och möta de problem som 

arvsyndsläran ställs inför idag. Till dessa utläggningar ställer jag följande underfrågor: 

 Hur utformas arvsyndsläran med avseende på dess rimlighet i dagens samhälle och 

vilken kritik kan riktas mot dessa utformningsförslag? 

 Kan dessa utläggningar sägas vara lutherska?  

Utifrån svaren på dessa frågor söker jag sedan en vidareutveckling som tar hänsyn till olika 

viktiga aspekter och försöker hantera det som jag uppfattar som svagare delar i de enskilda 

teologernas tolkningsförslag. 

 

1.3 Historisk översikt och aktuellt forskningsläge 

Arvsyndslärans historiska bakgrund 

Arvsyndsläran har ända sedan dess första utformningar varit omdiskuterad och med tanke 

på hur mycket som skrivs om den (särskilt genom olika artiklar), är det uppenbart att den 

fortfarande är aktuell i den teologiska forskningsdebatten. Innan jag övergår till en översikt 

av dagens forskningsläge vill jag dock här, för den som inte är insatt i ämnet, repetera några 

drag i den historiska bakgrunden, med särskild inriktning på den lutherska traditionen. 

Den bibliska grunden till läran om arvsynden anges ofta komma från 1 Mos 2-3, tolkad 

genom Rom 5 (i synnerhet verserna 12 och 19). Andra viktiga bibelställen som också nämns 

är exempelvis Ps 51:7 och 1 Kor 15:22. Alister E. McGrath ger i sin bok Christian Theology: An 

Introduction en historiskt inriktad genomgång av hur synden i stort, och arvsynden som 

sådan, har tolkats genom åren. Han understryker att de grekiska patristiska författarna inte 

talade om något fall i skapelseberättelsen, men att det fanns moment hos dem som skulle 

kunna bära spår av en arvsyndslära. Han menar dock att det först var genom Augustinus som 

en lära om arvsynd och överförd skuld kom att utformas.3 Augustinus stod i strid med 

pelagianerna som menade att synd är en avsiktligt missriktad handling och att människan 

                                                           
3 McGrath 2011, s. 350. 
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har förmågan att leva ut sina förpliktelser mot Gud och sina medmänniskor.4 Augustinus tog 

avstånd från detta och sökte bekämpa pelagianerna just genom talet om arvsynd. 

Augustinus förståelse av denna arvsynd framträder exempelvis i boken The City of God, där 

han menar att hela mänskligheten utgår från en enda individ och att människan när hon väl 

var straffad med döden inte kunde få någon annan avkomma än att den också skulle lida 

under syndens och dödens makt.5 Det är tydligt att han tänker sig berättelsen om Adam och 

Eva som en historisk berättelse och hävdar att Adams och Evas synd ledde till att det 

ursprungliga tillståndet förändrades så att ”köttet” och ”Anden” hamnade i strid med 

varandra.6 Själva ursprunget till synden härleder han från en dålig användning av den fria 

viljan. Alla människor är på väg mot den andra och eviga döden och enda sättet att befrias 

från detta straff är genom Guds nåd.7 

Luther tog starkt intryck från Augustinus, vilket exempelvis framgår genom hans beskrivning 

av arvsynden i Lectures on Romans, där han bland annat säger att arvsynden ärvs genom 

fortplantningen och att den drabbar hela människan.8 I den lutherska traditionen har sedan 

den Augsburgska bekännelsen (Confessio Augustana, CA) kommit att få en viktig betydelse 

som ett dokument som sammanfattar de centrala dragen i den lutherska läran. I synnerhet 

artikel 2 (Om arvsynden) behandlar arvsynden och därför citeras den här: 

Vidare lära de [undertecknarnas kyrkor], att efter Adams fall alla människor, som fötts på naturligt 

sätt, födas med synd, det vill säga utan fruktan för Gud, utan förtröstan på Gud samt med ond 

begärelse, och att denna sjukdom eller arvsynd verkligen är synd, som medför fördömelse och 

bringar evig död även nu, åt dem, som icke födas på nytt genom dopet och den helige Ande. De 

fördöma pelagianerna och andra, som förneka, att arvsynden är synd, och för att förringa den ära, 

som tillkommer Kristi förtjänst och hans välgärningar, påstå, att människan genom förnuftets egna 

krafter kan rättfärdiggöras inför Gud.9 

Den sista meningen anknyter tydligt till den artikel som ofta anses som den viktigaste för den 

lutherska identiteten, nämligen artikel 4 (Om rättfärdiggörelsen): 

                                                           
4 McGrath 2011, s. 353. 
5 Augustinus 1886, bok 12, kap. 21, s. 241 & bok 13, kap. 3, s. 246. 
6 Augustinus 1886, bok 13, kap. 13, s. 251. 
7 Augustinus 1886, bok 13, kap. 14, s. 251. 
8 Luther 1972, s. 296-300. 
9 Den Augsburgska bekännelsen 1985, s. 57. 
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Vidare lära de [undertecknarnas kyrkor], att människorna icke kunna rättfärdiggöras inför Gud 

genom egna krafter, egen förtjänst eller egna gärningar, utan att de rättfärdiggöras utan förskyllan 

för Kristi skull genom tron, när de tro, att de upptagas i nåden och att synderna förlåtas för Kristi 

skull, vilken genom sin död åstadkommit tillfyllestgörelse för våra synder. Denna tro tillräknar Gud 

som rättfärdighet inför honom, Rom. 3 o. 4.10 

Dessa två artiklar visar tillsammans på den centralitet som arvsyndläran hade i den tidiga 

lutherska rörelsen, där den alltså ställdes i direkt relation till den avgörande läran om hur 

människan rättfärdiggörs inför Gud. Rättfärdiggörelsen kommer inte genom människors 

ansträngning, utan endast genom tron för Kristi skull.  

Aktuellt internationellt forskningsläge 

Den augustinsk-lutherska tolkningen av arvsyndsläran som framträtt ovan kom att sättas på 

ett första större prov på 1800-talet genom Darwins evolutionsbiologi, i och med att den 

ifrågasatte historiciteten i berättelsen om Adam och Eva. Om människan kommit till genom 

evolution från andra arter kan man inte oproblematiskt hålla fast vid bilden av en 

ursprungsmänniska som är fader till alla andra människor. Teologer har bemött kritiken på 

vitt skilda sätt och än idag är utmaningarna som uppkom utifrån detta i högsta grad aktuella. 

Under 1900-talet har också flera invändningar rests mot arvsyndsläran från feministiskt håll. 

Några sådana talar Tatha Wiley om i sin bok Original Sin: Origins, Developments, 

Contemporary Meanings, där kopplingar dras till teologer som Rosemary Radford Ruether, 

Elisabeth Schüssler Fiorenza, Mary McClintock Fulkerson och Marjorie Hewitt Suchocki. En 

kritisk fråga som hon beskriver gäller hur arvsyndsläran hänger samman med att kvinnor i så 

liten utsträckning har haft något att säga till om inom kristendomen. Eftersom flera teologer 

genom historien har gjort Evas synd till orsak för varför alla kvinnor ska underordnas 

männen, visar det sig tydligt att läran om arvsynd knappast har varit gynnsam för kvinnor. 

Den feministiska teologin ifrågasätter helt enkelt denna förståelse av kvinnan som orsaken 

till den första synden (och därmed arvsynden) och den underordning som följt av detta.11 

Med hänvisning till Ruether lyfter Wiley fram att det snarare var så att kvinnan var offret för 

synd och inte orsaken till den, i och med att fallet egentligen hade att göra med ett fall ner i 

                                                           
10 Den Augsburgska bekännelsen 1985, s. 58. 
11 Wiley 2002, s. 153-158. 
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patriarkatet. Detta patriarkat motverkade ömsesidiga relationer och lyfte fram hierarki och 

dominerande mönster.12 

Feminister som Ruether är dock inte helt avfärdande till talet om arvsynd, utan vill snarare 

förändra bilden av vad som är ärvd synd och hur den kommer till. Wiley visar här att Ruether 

håller med traditionella tolkningar av syndens allvar och radikalitet, att den är som en 

atmosfär av ondska runt individer, att den gjort att de sanna relationerna till Gud, naturen 

och andra människor har skadats och att mänskligheten är fallen från Guds tanke.13 

De utmaningar som evolutionsbiologin och den feministiska teologin rest mot arvsyndsläran 

finns med som viktiga delar även i den nutida forskningsdebatten, men här har jag också 

funnit en rad andra huvudfrågor. En sådan utgår från antropologi14 och söker att förstå var i 

människan eller i människans situation som arvsynden kommer till uttryck. Insikterna från 

evolutionsbiologin och antropologin (främst socialantropologin) kombineras dessutom i den 

s.k. sociobiologin. En annan huvudfråga är den filosofiska och moraliska frågan om 

människor verkligen kan ärva någon annans skuld eller möjligtvis ett ansvar, och i så fall vad 

det skulle innebära. Slutligen försöker många teologer också genom bibelvetenskapen och 

hänvisningar till teologihistorien att placera in arvsyndsläran i ett större sammanhang i 

trosläran, där den behöver passa in med andra teologiska utsagor om människan och 

människans relation till Gud. 

På 2000-talet har det genom artiklar i ett antal olika tidskrifter gjorts flera inlägg i debatten 

om arvsyndsläran. I det följande nämner jag några av dessa, samt vilka av ovan nämnda 

huvudfrågor som betonats i dem, för den som vill läsa mer. De flesta teologerna väger in 

flera olika aspekter i sina artiklar, medan andra är mer inriktade på någon enstaka av dem. 

Jordan Coopers artikel ”The Lutheran Doctrine of Original Sin in Light of Other Christian 

Traditions” i Logia är ett tydligt exempel på en nutida röst som mestadels bearbetar 

teologiska och teologihistoriska frågor, och han har dessutom en särskild luthersk prägel på 

sin undersökning.15 Ytterligare en artikel som utgår från teologiska frågor är Richard J. 

                                                           
12 Wiley 2002, s. 171, 173, 176f. 
13 Wiley 2002, s. 175-178. 
14 Antropologi såsom ”läran om människan” innehåller en rad olika inriktningar. När jag använder begreppet 
syftar jag på det mer allmänna sökandet efter en förståelse av människan, vilket kan utföras inom 
forskningsområden som psykologi, sociologi och filosofi. 
15 Cooper 2013, s. 13-20. 
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Colemans ”Saving Original Sin from the Secularists” i Theology Today. Han behandlar dock 

även evolutionsbiologiska och antropologiska frågor och landar i att arvsynden fortfarande 

är en viktig förklaringsmodell i förståelsen av människan.16  

Från ett evangelikalt reformert håll argumenterar Oliver D. Crisp i sin artikel ”On Original 

Sin” i International Journal of Systematic Theology, för en moderat reformert inställning till 

arvsynden. Även han vill ta det teologiska arvet på allvar, men samtidigt är han medveten 

om de evolutionsbiologiska utmaningarna mot arvsyndsläran och förespråkar en tolkning 

av läran som öppnar för olika möjligheter att tolka det historiska bakom människans 

nuvarande tillstånd. Dessutom söker han en omformulering av traditionen utifrån de 

moraliska invändningarna. 17 

Även i katolska kretsar söker nutida forskare rimliga utformningar av arvsyndsläran. Rudolf J. 

Kriegler ger i sin artikel från 2014 ”Faith and Reason: The Original Sin” i Science et Esprit en 

kritisk beskrivning av hur romersk-katolska kyrkan sett på arvsyndsläran genom historien i 

ljuset av 2000-talets förnuft, i synnerhet utifrån paleoantropologi (läran om människans 

ursprung). Han vill också utmana läsningarna av Rom 5 och rör sig alltså både inom frågor 

som handlar om evolutionsbiologi och bibelvetenskap. Han menar att läran som den ännu 

är utformad innebär både inre motsättningar i bibeltolkningen och att den står i konflikt med 

förnuftet, och efterfrågar vidare undersökningar.18 

Patricia A. Williams utförliga artikel ”Sociobiology and Original Sin” i Zygon: Journal of 

Religion and Science, syftar till att väcka frågor som rör sociobiologi i relation till arvsynden. I 

sin kritik av arvsyndsläran menar hon att den varken finns utformad i Bibeln eller hos de 

tidiga kyrkofäderna och vill därmed i stället ställa den inför filosofiska och moraliska 

frågor.19 Även Nicholas Olkovich bearbetar arvsyndslärans relation till sociologi och 

evolutionsbiologi i artikeln ”Reinterpreting Original Sin: Integrating Insights from Sociology 

and the Evolutionary Sciences” i The Heythrop Journal. Olkovich utgår från att bakgrunden 

till personlig egoism och gruppegoism inte bara ligger i den kulturella och sociologiska 

utvecklingen, utan också kommer ur den biologiska evolutionen. Han menar att intryck 

                                                           
16 Coleman 2014, s. 394-406. 
17 Crisp 2015, s. 252-266. 
18 Kriegler 2014, s. 395-415. 
19 Williams 2000, s. 783-812. 
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måste tas från såväl sociologi som sociobiologi och teologi för att en trovärdig utformning av 

arvsyndsläran och en motsvarande nådesteologi ska kunna utformas idag. 20 

Sammanfattningsvis menar jag att arvsyndsläran i den nutida debatten om arvsyndsläran 

internationellt sett åtminstone bearbetas utifrån följande fem forskningsområden: 

1) evolutionsbiologin, 

2) den feministiska kritiken, 

3) antropologiska undersökningar,  

4) filosofiska och moraliska problematiseringar, samt 

5) bibelvetenskapliga och teologihistoriska infallsvinklar.  

Debatten i Sverige 

Det är relationerna till det internationella forskningsläget som kommer att bearbetas i 

analyserna i avsnitt 2-4 (se nedan), men för den intresserade ger jag här ett kort nedslag i 

hur debatten om arvsyndsläran ser ut i svenska lutherska sammanhang. I Sverige har frågan 

om arvsyndsläran under senare år inte minst kommit att stå i relation till dopet och synen på 

barn, bland annat utifrån Anna Karin Hammars avhandling Skapelsens mysterium, Skapelsens 

sakrament: Dopteologi i mötet mellan tradition och situation21, i vilken hon problematiserar 

den augustinska biologiska tolkningen med ärvd skuld och i stället vill lyfta fram en ärvd 

ansvarighet (i hennes vokabulär arvsansvarighet).22 Debatten har dock spridit sig även 

utanför akademin och Sören Dalevi är i sin artikel ”Barnet och läran om arvsynden” i Svensk 

Kyrkotidning inne på arvsyndsläran och menar att den för med sig problematiska 

konsekvenser som exempelvis barnmisshandel. I stället förespråkar han en nytolkning av 

läran så att arvsgodheten också får plats och så att barn kan antas födas utan synd men in i 

en värld präglad av halvhet.23 Frågan omnämndes också översiktligt i det biskopsbrev om 

dopet som kom 2011.24 Biskoparna vill där tona ner en augustinsk betoning på sexualitetens 

syndighet och ett biologiskt överförande av skuld, till förmån för en tolkning som snarare 

                                                           
20 Olkovich 2013, s. 715-731. 
21 Se Hammar 2009, s. 54-58, 182-196, särskilt s. 188-190. 
22 Hammar 2009, s. 188. 
23 Dalevi 2009, s. 345. 
24 Se Leva i dopet 2011, s. 21-23, 58f. 
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betonar arvsynden som en av två sidor i den spänning i tillvaron som människor är delaktiga 

i.25 

Den allra tydligaste genomgången av arvsyndläran utifrån dess relevans i det nutida 

samhället står dock Eva-Lotta Grantén för i den svenska kontexten, och jag kommer nedan 

att analysera hennes tolkningsförslag mer utförligt (se kap. 2). 2009 skrev hon artikeln ”’Born 

Sinners’ Striving for Perfection: Criteria for the Construction of a Contemporary Lutheran 

Theology of Original Sin” i Dialog: A Journal of Theology och deltar därmed även i den 

internationella debatten. I denna artikel söker hon efter kriterier som den nutida lutherska 

teologin behöver använda vid utformningen av en nutida lära om arvsynden.26 Hon menar 

att teologin behöver baseras på en sund antropologi som tar hänsyn till den bästa kunskapen 

om människan som finns idag, t.ex. den som evolutionsbiologin tillhandahåller.27  

 

1.4 Avgränsningar och materialbeskrivning  

Med denna historik och nutida debatt i bakgrunden blir det viktigt att avgränsa 

undersökningen. Huvudsyftet med min uppsats är att utreda hur arvsyndsläran kan 

presenteras idag, på 2000-talet, på sätt som både är rimliga och lutherska. Det finns en 

diskussion om huruvida det överhuvudtaget är relevant att tala om arvsyndsläran idag, men 

mot denna avgränsar jag mig. I stället har jag sökt efter mer utförliga tolkningsförslag som 

utgår från arvsyndslärans relevans, men det har dock visat sig att det är väldigt få lutherska 

teologer som utvecklat läran under de senaste åren. Det går givetvis att diskutera vad som 

kan anses vara nutida, men med tanke på att forskningen inom exempelvis antropologi 

ständigt utvecklas, begränsar jag mig till sådana tolkningsförslag som kommit på 2000-talet. 

Många lutherska teologer diskuterar frågan översiktligt genom artiklar, eller bygger andra 

teologiska resonemang på den, men en mer genomarbetad analys specifikt av arvsyndsläran 

har jag endast funnit hos Eva-Lotta Grantén och Ian A. McFarland. De har emellertid olika 

utgångspunkter och drar delvis olika slutsatser, vilket gör deras respektive böcker om 

arvsynden till lämpliga analysobjekt för denna undersökning och som grund för vidare 

diskussion.  

                                                           
25 Leva i dopet 2011, s. 58f. 
26 Grantén 2009, s. 98. 
27 Grantén 2009, s. 99. 
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Eva-Lotta Grantén är etiker och präst i Svenska kyrkan och har ägnat sig åt att undersöka 

relationen mellan naturvetenskap och teologi. Hon arbetar för närvarande som chef för 

stiftskansliets utvecklingsavdelning i Lunds stift. Ovan nämnda artikel av henne utökades och 

bearbetades i boken Utanför paradiset: Arvsyndsläran i nutida luthersk teologi och etik från 

2013 som ingår i forskningsprojektet ”Luthersk teologi och etik – i ett efterkristet samhälle”. 

Detta projekt syftar till att klargöra och kritiskt granska ett antal teologiska och etiska frågor i 

den lutherska traditionen.  

Ian A. McFarland är Regius Professor of Divinity i Cambridge (Selwyn College) och fokuserar i 

sin forskning på nutida uttryck av kristen teologi, till exempel vad gäller kristologi, teologisk 

antropologi och läran om skapelsen. Till skillnad från Grantén är McFarland inte prästvigd. 

Den bok av honom som jag intresserar mig för i denna undersökning är In Adam’s Fall: A 

Meditation on the Christian Doctrine of Original Sin som gavs ut 2010. Boken ingår i en serie 

som heter ”Challenges in Contemporary Theology”, som syftar till att låta traditionella 

teologiska frågor möta huvudfårorna i modernt tänkande och modern kultur. 

Utöver dessa två är det viktigt att nämna den danska teologen Marie Vejrup Nielsen vars bok 

Sin and Selfish Genes: Christian and Bilogical Narratives gavs ur 2010. Hon utformar inte 

någon egen arvsyndslära i denna bok, men analyserar hur olika teologers och 

evolutionsbiologers beskrivningar av människans situation kan analyseras och även jämföras 

med hjälp av en särskild narrativ metod. Boken är därmed inte lämplig som analysobjekt, 

men jag använder mig av den i utformningen av min analysmetod (se nedan).  

En kommentar är också på sin plats gällande varför jag avgränsat mig till att endast granska 

lutherska teologer, när exempelvis ”den finska lutherforskningen” fruktbart ägnat sig åt att 

söka tolkningar av den lutherska rättfärdiggörelseläran som närmar sig den ortodoxa 

gudomliggörelseläran.28 Sådana mer ekumeniska inriktningar skulle kunna ge uppslag för en 

vidareutveckling av de lutherska tolkningarna av arvsyndsläran, men då detta skulle kräva en 

mer omfattande granskning har jag istället valt att undersöka vilka resurser som finns redan i 

lutherska teologers utformningar av läran i relation till de nutida utmaningarna. En mer 

utförlig ekumenisk analys får istället ses som en möjlighet för vidare forskning. 

                                                           
28 Se exempelvis Mannermaa 2005. 
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1.5 Teori och metod 

En av mina utgångspunkter som jag tydligt vill redovisa är att jag ser mig själv som en 

luthersk teolog. Detta innebär dock inte att jag förhåller mig okritiskt till olika lutherska 

utformningar av arvsyndsläran eller att granskningen och analysen av Grantén och 

McFarland därigenom blir missvisande. Undersökningen sker genom intersubjektivt 

prövbara metoder (se nedan) och min förhoppning är att alla läsare, oberoende av 

teologiska preferenser, ska kunna följa med i resonemangen.  

När det sedan kommer till det konstruktiva innehållet i det fjärde kapitlet är jag medveten 

om att min specifika lutherska utgångspunkt påverkar förslaget till vidareutveckling. Här kan 

man givetvis välja andra inriktningar, och bara den lutherska traditionen i sig är 

mångfacetterad. Jag menar emellertid att det är angeläget att söka en utformning av 

arvsyndsläran som i så stor utsträckning som möjligt tar vara på de traditionella perspektiv 

som den lutherska teologin har stått för, då dessa enligt mig visar sig ha goda möjligheter att 

beskriva människans situation. Med tanke på att jag i denna uppsats undersöker hur nutida 

utformningar av arvsyndsläran som både är rimliga och lutherska kan se ut, är därmed min 

avsikt att genom förslaget på vidareutveckling bidra till ytterligare ett möjligt svar på 

frågeställningen. 

Teori 

Den teoribildning som jag ansluter mig till i denna uppsats betonar vikten av att nutida 

teologi ställer sig i relation till den rådande kulturen och den aktuella forskning som bedrivs 

inom vetenskapen. Till skillnad från den dialektiska teologi som exempelvis Barth stod för, 

menar jag istället att man bör utforma en teologi som faktiskt möter nutidsmänniskan i 

frågor som hon finner är viktiga. Jag ska inte fördjupa mig i den mångfacetterade debatten 

om vetenskapens förhållande till uppenbarelse, men eftersom dessa frågor i högsta grad 

tangerar min undersökning redovisar jag mina övergripande utgångspunkter utifrån några 

teologer med relevans för uppsatsen.  

En av de 1900-talsteologer som allra utförligast bearbetat frågor som gäller kristna 

tolkningar av människan och därmed även arvsyndsläran, är den tyske lutheranen Wolfhart 

Pannenberg. På flera ställen i sina skrifter lyfter han fram denna betydelse av integration 

mellan vetenskap och teologi. Exempelvis menar han att teologin behöver besitta 

grundläggande kunskaper om allmänna antropologiska studier för att kunna göra anspråk på 
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universell giltighet. Det är viktigt att undvika en situation där antropologin upphäver teologin 

genom att helt sätta människan i centrum för undersökningen, men teologen behöver alltså 

känna till att antropologin präglar den nutida forskningssituationen och kritiskt tillägna sig 

dess insikter för att också visa på teologins relevans för tolkningen av mänskliga fenomen.29 

Han beskriver sin hållning som en fundamental-teologisk antropologi och den går alltså ut på 

att söka efter teologiskt intressanta implikationer i de undersökningar som olika sekulära 

antropologiska discipliner, såsom biologi, psykologi och sociologi, genomför.30 På ett annat 

ställe lyfter han fram att den kristna tron hävdar att hela den finita verkligheten är beroende 

av Gud, dvs. världen ses som skapad av Gud, och han menar att teologins relevans hänger på 

att den kan visa på att talet om Gud faktiskt tillför något för förståelsen av verkligheten. 

Utifrån detta följer att sekulära beskrivningar av verkligheten i så fall är ofullständiga.31 När 

man då ska ta hänsyn både till de sekulära disciplinernas metoder och teologins ramverk, 

menar han att det kommer att uppstå kontroverser, vilket kan öppna upp möjligheter för 

nya insikter. Pannenberg hävdar till och med att kontrovers är bättre än orelaterad 

samexistens,32 och jag är beredd att hålla med.  

Även många andra teologer som ägnat sig åt relationen mellan teologi och vetenskap, som 

exempelvis den anglikanske teologen Alister E. McGrath, intar en liknande hållning. McGrath 

argumenterar nämligen för en integrering mellan (natur)vetenskapens och teologins 

arbetsantaganden och metoder och menar att åtminstone en del-syntes av deras insikter 

bör eftersträvas. Utifrån detta söker han utforma något som han benämner för en 

”vetenskaplig teologi”. Han betonar dock vikten av att naturvetenskapen används för att 

stödja teologin och att den inte kan användas för att bevisa eller motbevisa kristendomen. 

McGrath varnar också för att använda socialvetenskaperna som grund för teologin eftersom 

de ofta är radikalt hängivna en naturalistisk världsbild.33 Jag tycker att detta kan låta väl 

kritiskt, men det visar dock på vikten av att i sitt arbete vara medveten om vilka ontologiska 

grundantaganden som gäller inom olika vetenskapliga metoder och hypoteser. Eller 

                                                           
29 Pannenberg 1985, s. 15f, 19f. 
30 Pannenberg 1985, s. 21. 
31 Pannenberg 1991, s. 9f. 
32 Pannenberg 1991, s. 18f. 
33 McGrath 2001, s. 3, 5, 7f, 15. 
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annorlunda uttryckt, det är väldigt lätt att metodologiska antaganden övergår till den 

ontologiska nivån. 

Även Mikael Stenmark visar i en artikel om integrationen mellan vetenskap och teologi på 

att det krävs en väl genomtänkt balansgång mellan dessa. Utmaningen sammanfattas väl i 

följande två citat: ”[D]en religion som är gift med vetenskapen idag kommer att vara änkling 

imorgon”34 och ”[D]en religion som är skild från vetenskapen idag [kommer inte] att alstra 

någon avkomma för morgondagen”35. Någonstans här, i brytningen mellan å ena sidan den 

nutida kulturen och vetenskapen och å andra sidan den historiska teologin, befinner sig de 

teologer som vill ge goda tolkningsförslag för vad som kan vara en acceptabel kristen troslära 

idag. Jag instämmer med Pannenberg, McGrath och Stenmark om att detta är en 

ofrånkomlig väg för dagens systematiska teologi. Enligt min mening gör också såväl Grantén 

som McFarland tydliga försök att engagera sig i en sådan utformning av teologin, vilket gör 

dem intressanta i denna undersökning.  

Metod 

För att värdera Granténs och McFarlands respektive utformningar behövs dock ett tydligt 

analysverktyg, som ställer dem i ett granskande ljus. Jag har valt att ta avstamp från ett antal 

kritiskt utformade kriterier, eftersom kriterieforskningen på ett bra sätt lyft fram några 

viktiga aspekter som särskilt behöver analyseras i en troslära. Användningen av kriterier kan 

dock bli begränsande, då dessa riskerar att främst rikta uppmärksamheten mot övergripande 

strukturer ”bakom” presentationerna. För att komma åt de olika aspekterna av arvsynden 

som framträder ”i” presentationerna har jag därför valt att utifrån de kriterier jag funnit 

relevanta, göra mer utförliga innehållsliga granskningar av Granténs och McFarlands 

monografier.  

Det finns flera forskare i den svenska forskningskontexten som använt sig av olika typer av 

kriterium och exempelvis Anders Jeffner och Carl-Henric Grenholm har sökt att beskriva hur 

sådana kriterier kan utformas.36 Grenholm menar utifrån Jeffner att man för att pröva en 

troslära dels behöver någon form av rimlighetskriterium och dels någon form av 

autenticitetskriterium. Båda dessa former av kriterier kan utformas på en rad olika sätt 

                                                           
34 Stenmark 1999, s. 25. 
35 Stenmark 1999, s. 26, med ändrad ordföljd. 
36 Se Grenholm 2006 & Jeffner 1976. 
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beroende på vilken kristendomsutformning som ska undersökas och vad som 

överhuvudtaget anses kunna ligga till grund för religiösa utsagor.37 Jag tar fasta på 

begreppen ”rimlighet” och ”autenticitet” och delar därmed upp innehållsgranskningen i 

dessa två steg. Här följer nu till att börja med en beskrivning av hur rimlighetsgranskningen 

kommer att gå till, innan jag därefter övergår till att presentera hur 

autenticitetsgranskningen kommer att utföras.  

Rimligheten kan enligt Grenholm prövas genom erfarenhets-, koherens- och/eller 

vetenskapskriterium. Erfarenhetskriteriet innebär att en utsaga inte får motsäga 

allmänmänskliga erfarenheter, medan koherenskriteriet innebär att en troslära behöver vara 

fri från logiska motsägelser för att kunna framstå som rimlig. Vetenskapskriteriet kan till 

exempel ställas upp som ett integrationskriterium som innebär att det som vi i övrigt vet om 

verkligheten, såsom allmänt vedertagna forskningsresultat, behöver integreras med den 

kristna teologin för att utformningar av trosläran ska bli rimliga. Trosläran får alltså inte stå i 

konflikt med vetenskapliga hållningar.38  

Såväl Tomas Nygren som Mikael Stenmark problematiserar dock detta. Nygren lyfter fram 

att det kan vara fruktbart att utgå från andra positioner än inom de allmänrådande 

övertygelserna, vilket exempelvis har visat sig inom filosofin. Dessutom menar han att det är 

uttryck för ”en livsåskådningsmässig naivitet att låta rådande allmänmänskliga övertygelser 

alltid ha företräde vare sig det gäller formandet av hypotes eller berättigandet av 

hypoteser”39, utifrån att världsbilder aldrig kan vara neutrala. Vidare hävdar Stenmark dels 

att en integration måste innebära att båda typerna av övertygelser i integrationen tas på 

allvar (helt enkelt för att det inte ska vara fråga om att den ena övertygelsen assimileras i 

den andra). Dessutom kan inte en konstruktiv teologi upprättas så länge som endast 

vedertagna övertygelser kan tjäna som fundament i undersökningarna.40  

Jag menar utifrån detta att integrationskriteriet, men även erfarenhetskriteriet bör användas 

för att göra prima facie-granskningar och inte ultima facie-granskningar. Teologin får alltså 

inte vara begränsad till att endast verka inom sådant som tidigare ansetts allmänt 

                                                           
37 Grenholm 2006, s. 302f. 
38 Grenholm 2006, s. 303-305. 
39 Nygren 2004, s. 32. 
40 Stenmark 1996, s. 146, 155. 
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vedertaget, utan måste ha utrymme att när goda skäl föreligger41 kunna säga emot de 

allmänmänskliga erfarenheterna och övertygelserna om verkligheten. Stenmark talar om en 

s.k. fallstudieprincip som innebär följande: ”Om religiösa och vetenskapliga (eller mer 

generellt allmänmänskliga) övertygelser kommer i konflikt med varandra kan vi endast 

avgöra vilka av dessa som ska förkastas från fall till fall.”42  

För att analysera rimligheten i Granténs och McFarlands tolkningsförslag av arvsyndsläran 

gör jag därför följande tre innehållsliga granskningar: först en erfarenhetsgranskning, som 

utreder hur läran ställs i relation till den allmänmänskliga erfarenheten, därefter en 

integrationsgranskning, som prövar hur läran ställs i relation till de allmänrådande 

vetenskapliga forskningsresultaten och andra allmänt accepterade antaganden om 

verkligheten43, och slutligen en koherensgranskning, som undersöker huruvida läran 

framstår som fri från inre motsägelser. För att kunna göra dessa granskningar (i synnerhet 

den andra) behöver jag emellertid först undersöka vilka av den nutida debattens 

frågeställningar vad gäller arvsyndsläran (se ovan) som Grantén och McFarland försöker 

svara på. Flera av dessa relaterar till nutida allmän forskning om människan, vilket innebär 

att en aktuell luthersk tolkning av arvsyndsläran bör ställas i relation till dessa frågekomplex 

för att kunna framstå som rimlig. 

När det sedan gäller granskningen av autenticiteten i Granténs och McFarlands 

tolkningsförslag ställs jag inför utmaningen att fastställa hur man ska kunna kontrollera vad 

som kan anses vara lutherskt. Åsikterna om vad som utgör just det lutherska i en troslära är 

vitt skilda, men ett vanligt sätt att beskriva det ligger i en hänvisning till den Augsburgska 

bekännelsen (CA). Ett exempel på en teolog som gör denna betoning är Lubomir Batka i sin 

artikel ”Does the Lutheran Church Have a Future? An Affirmation by a Central-European 

Lutheran” i tidskriften Dialog.44 Han vill helt enkelt lyfta fram det innehållsligt centrala i den 

                                                           
41 Exakt vad som skulle kunna sägas vara tillräckligt goda skäl måste avgöras vid varje enskilt tillfälle och 
kommer förmodligen att kunna uppfattas olika övertygande av olika personer. Någon konsensus kommer helt 
enkelt inte att uppnås, då man aldrig kan inta en neutral position för att avgöra detta. För att inte bli 
”livsåskådningsmässigt naiv” eller alltför begränsad i konstruktiviteten, är detta dock en nödvändig 
inskränkning av granskningen. 
42 Stenmark 1999, s. 26. 
43 Vad som kan sägas utgöra sådana antaganden är öppet för diskussion, men Stenmark gör enligt mig en god 
förklaring när han lyfter fram att dessa är ”vitt spridda bland intellektuella” och exempelvis innefattar ”vissa 
moraliska värderingar, en del logik, samtida vetenskap, historia” m.m. Se Stenmark 1996, s. 145. 
44 Batka 2006, s. 143-151. 
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Augsburgska bekännelsen och hävdar att kyrkorna måste bygga på den. För att avgränsa 

detta vill jag särskilt lyfta fram den fjärde artikeln, som jag citerat ovan. Därmed måste en 

lära för att vara luthersk framhålla att människans rättfärdiggörelse inför Gud endast 

kommer av nåd genom tron.  

Detta är en bra grund för autenticitetsgranskningen, men jag vill även lyfta fram den danska 

teologen Marie Vejrup Nielsen som i sin ovan nämnda bok Sin and Selfish Genes bland annat 

visar på hur narrativet om mänskligheten ser ut hos Augustinus, Luther och de lutherska 

1900-talsteologerna Paul Tillich och Wolfhart Pannenberg. I avsnitten om Augustinus och 

Luther framträder en tydlig bild av det övergripande problem som människorna står inför 

och hur detta problem tänks finna en lösning. Den narrativa tonen undersöks och frågan om 

vem som står för vad i narrativet (dvs. vilka olika aktörer som presenteras) utläggs på ett 

mycket tydligt och övertygande sätt.45   

Utifrån den historiska situation som Augustinus respektive Luther befann sig i, visar Vejrup 

Nielsen på att de båda teologerna försökte finna en mellanposition mellan en för positiv och 

en för negativ människosyn i sina debatter med andra teologer och tänkare. De menade att 

det var människorna som var aktörerna som stod för den krisartade situationen i narrativet 

om mänskligheten, medan Gud var den räddande aktören. Människan hade ingen roll i 

lösningen i narrativet, utan skulle endast ta emot räddningen från Gud. Arvsyndsläran kom 

därför att bli en viktig del i denna övergripande förståelse av människans situation. Det var 

också här, i den låga tron på människans förmåga att lösa situationen, men framförallt i 

mottagandet av frälsning från Gud, som Augustinus och Luther hoppades att den hoppfulla 

tonen i narrativet skulle bli tydlig och kunna leda till att åhörarna uppmuntrades att fritt leva 

ut sin tro istället för att krampaktigt försöka förtjäna frälsningen. Synden sattes i relation till 

skapelse och frälsning och ingick som en del i en större berättelse.46 

Vejrup Nielsens presentation av narrativen hos Augustinus och Luther tycker jag stämmer 

mycket väl överens med dessa teologers arbeten47, vilket innebär att hon visar på ett 

övertygande sätt vad som kan sägas vara grunden för ett lutherskt narrativ om 

                                                           
45 Vejrup Nielsen 2010, s. 45-72. 
46 Se exempelvis Vejrup Nielsen 2010, s. 68, 70-73. 
47 Till exempel Augustinus 1886 & Luther 1972. 
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mänskligheten. Detta visas också genom att det tydligt står i linje med tanken om 

rättfärdiggörelse genom tron.  

Därmed tycker jag att Vejrup Nielsens presentation av narrativet hos i synnerhet Luther 

(men med Augustinus i bakgrunden), kan ligga till grund för en autenticitetsgranskning av 

huruvida Grantén och McFarland i sina undersökningar kommer till tolkningar som kan sägas 

vara lutherska. Ett minimikrav i denna prövning är helt enkelt att innehållet ska återspegla 

detta narrativ.  

För att kunna göra denna autenticitetsgranskning behöver jag alltså först göra en översiktlig 

sammanställning av hur Granténs och McFarlands kärnnarrativ om mänskligheten ser ut 

utifrån Vejrup Nielsens metod, innan jag kan jämföra detta med Vejrup Nielsens tolkning av 

Luthers narrativ. Jag gör dock betydliga förenklingar av den narrativa metoden för att 

begränsa analysens omfattning och öka dess överskådlighet.48 

Analysen av de båda teologerna kommer därmed att genomföras enligt följande: 

Del I – Rimlighet 

 Vilka av de fokusområden som den nutida debatten ställer frågan inför svarar 

Grantén och McFarland på? Hur svarar de på dessa? 

 Hur svarar tolkningarna upp mot en erfarenhetsgranskning, integrationsgranskning 

och koherensgranskning? 

Del II – Autenticitet  

 Hur ser deras narrativ om människan ut? 

 Stämmer detta överens med det narrativ som den lutherska traditionen har 

företrätt?  

1.6 Begreppsapparat och definitioner 

För att förenkla läsningen av följande kapitel samlar jag här de viktiga begrepp som ligger till 

grund för analysen. Dels visar jag än en gång hur jag definierar de innehållsgranskande 

                                                           
48 Jag är medveten om att detta kan medföra att jag inte helt håller mig till den metod som Vejrup Nielsen 
förespråkar, men jag vill alltså använda metoden i en väldigt specifik situation, vilket motiverar att jag också 
anpassar den till denna situation. 
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stegen och dels sammanställer jag de termer som återkommer i den narrativa 

undersökningen49 (även om deras betydelse mestadels är uppenbar). 

Erfarenhetsgranskning – Undersökning av hur läran ställs i relation till den allmänmänskliga 

erfarenheten. En teologisk utsaga får, för att kunna anses vara rimlig, endast stå i motsättning till 

den allmänmänskliga erfarenheten om den kan ange godtagbara skäl för det. 

Integrationsgranskning – Undersökning av hur läran ställs i relation till de allmänrådande 

vetenskapliga forskningsresultaten och andra allmänt accepterade antaganden om verkligheten. 

En teologisk utsaga får, för att kunna anses vara rimlig, endast motsäga sådana allmänt 

accepterade antaganden då det finns tillräckligt goda argument för detta. 

Koherensgranskning – En teologisk utsaga måste vara fri från inre motsägelser för att kunna 

anses vara rimlig. 

Autenticitetsgranskning – En utsaga är en luthersk trosåskådning om den kan visas stå i 

överensstämmelse med CA artikel 4, och det narrativ om mänskligheten som framträder i den 

lutherska traditionen (i min undersökning representerat av Vejrup Nielsens presentation). 

Situation syftar på den allmänt rådande situation som människorna befinner sig i.  

Krisen är det huvudsakliga problemet som alla människor ställs inför i denna situation. 

Krisens aktör är den aktör i narrativet som kan sägas vara orsak till krisen. 

Lösningen beskriver sättet på vilket krisen får ett slut. 

Lösningens aktör är den aktör i narrativet som åstadkommer lösningen. 

Lösningens effekter är de konsekvenser som lösningen innebär i människornas liv. 

Lösningens ”tid” är när i historien som lösningen tänks äga rum. 

Narrativ ton anger tonläget som präglar narrativet. Den kan ha både hoppfulla och pessimistiska 

drag vad gäller människornas respektive Guds roll i narrativet. Det är dels viktigt att se hur den 

narrativa tonen framträder, men också vad det är som gör att den får denna inriktning.  

                                                           
49 Den narrativa analysen utgår alltså från Vejrup Nielsens beskrivning, men jag kompletterar med några delar 
för att underlätta jämförelse och vidareutveckling. Vejrup Nielsen talar om krisen och lösningen med aktörer 
för båda dessa, och om den narrativa tonen. Situation, samt lösningens effekter och lösningens ”tid” är mina 
egna benämningar på saker som finns närvarande i Vejrup Nielsens genomgång men som inte tydligt hamnar i 
fokus. 
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2. Eva-Lotta Granténs utformning av arvsyndsläran 

Med grunden lagd i det första kapitlet börjar här den analytiska delen av min presentation 

med en granskning av Eva-Lotta Granténs utformning av arvsyndsläran. För att kunna 

genomföra analysen så tydligt som möjligt inleds detta avsnitt med en presentation av 

hennes viktiga utgångspunkter och centrala resonemang, varefter själva granskningen 

hamnar i fokus.  

 

2.1 Granténs viktiga utgångspunkter 

Det övergripande syftet med Granténs undersökning är att se huruvida det går att, utifrån 

den lutherska traditionen, utforma en teologi och etik gällande arvsynden som är rimlig idag, 

samt se hur en sådan teologi kan se ut. Detta gör att hon börjar med att undersöka historiskt 

hur den lutherska betoningen legat i läran om arvsynden, utifrån Luther själv och tidiga 

utformningar av luthersk teologi. Så vill hon visa att dessa tidiga ståndpunkter har utmanats 

genom förändringar i bland annat människosyn och världsbild sedan Luthers tid. Framförallt 

vill hon dock presentera hur en luthersk tolkning av arvsyndsläran kan utformas i det 

efterkristna och senmoderna samhälle som hon menar föreligger idag. De tre övergripande 

kriterier för utformningen av arvsyndsläran som hon anger ska visa på dess rimlighet idag är 

ett korrelations-, ett relevans- och ett pragmatiskt kriterium som ställer den inför frågor som 

rör begriplighet, meningsfullhet och tillämpbarhet.50 

Vidare är det viktigt att lägga märke till att Grantén alltså framhåller att alla tolkningar av 

arvsynden med nödvändighet står i relation både till den världsbild och den teologiska 

kontext som tolkaren befinner sig i. Den som utformar en lära om arvsynden måste således 

upprätta en dialog med och en kritisk prövning av den samtida vetenskapen och teologin och 

hon menar att den världsbild som människor anknyter till idag formas av 

naturvetenskapen.51 Vidare vill Grantén betona att Luthers teologi stod i kontinuitet med 

den naturvetenskapliga världsbild som framhölls i hans samtid, men visar på utmaningen att 

hålla fast vid de medeltida uppfattningarna idag då våra kunskaper är vitt skilda från de 

gamla. Hon menar också att exegetikens utveckling ger en succesiv utveckling av dogmerna, 

                                                           
50 Grantén 2013, s. 13, 28f. 
51 Grantén 2013, s. 13, 27f, 199. 
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vilket helt enkelt innebär att tolkningen av tron förändras och sådant som ansågs vara 

ortodoxt tidigare blir därmed förlegat.52 

Dessa utgångspunkter stämmer väl överens med den teoretiska utgångspunkt som jag valt 

och visar på att Grantén söker efter en integration mellan vetenskap och teologi. Hennes 

kriterier är i vissa avseenden överensstämmande med de jag utgår ifrån i min 

rimlighetsgranskning, men de har också andra betoningar. Hennes korrelationskriterium 

svarar i stor utsträckning mot min integrationsgranskning, med den skillnaden att hon menar 

att teologin inte över huvud taget får stå i motsättning till nutida forskning. Hennes 

relevanskriterium stämmer överens med erfarenhetsgranskningen, medan hennes 

pragmatiska kriterium i min undersökning bytts ut mot en koherensgranskning. Det är 

visserligen av intresse att undersöka tillämpbarheten, men jag menar att det är av större vikt 

att pröva den inre koherensen i presentationen. Däremot kan hennes poänger med det 

pragmatiska kriteriet sägas gå in under min autenticitetsgranskning (se nedan). 

 

2.2 Centrala delar i Granténs presentation 

Beskrivning av arvsynden 

Utgångspunkten i Granténs förståelse av arvsynden ligger i den allmänmänskliga 

erfarenheten av att tillvaron inte är så god som det skulle kunna vara. Istället finns en tydlig 

medvetenhet om ofullkomlighet och ondska, vilket gör att människor frågar sig varför vi 

handlar på sätt som skadar både oss själva och andra, trots att vi längtar efter det som är 

gott. Hon menar att detta öppnar upp för såväl teologiska som existentiella och moraliska 

dimensioner.53 Ett nyckelord som hon ofta återkommer till är tillvarons ambivalens54. I den 

översiktliga förståelsen av synd och arvsynd sker det alltså mycket tydligt med den 

existentiella och erfarenhetsmässiga utgångspunkten som grund.55 

För att förstå arvsynden gör hon först en genomgång av synd i allmänhet. Utifrån Bibelns 

texter menar Grantén att syndens konsekvenser hänger samman med en sönderbrytning av 

gemenskapen människor emellan och mellan människor och Gud. Detta ger en dubbel skuld 

                                                           
52 Grantén 2013, s. 16, 69. 
53 Grantén 2013, s. 13f, 192. 
54 Se särskilt Grantén 2013, s. 9f, jämför även s. 11, 13, 21, 39f, 82. 
55 Grantén skiljer inte alltid klart mellan synd och arvsynd, och begreppen går ofta in i varandra.  
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– dels till Gud och dels till varandra. På samma gång leder synden till egoism, våld och 

orättvisor och i förlängningen till lidande och död. När synd inte bara handlar om handlingar 

menar hon att det blir relevant att tala om arvsynd. Den relaterar till hela den mänskliga 

existensen och utgör en makt som står i strid mot Gud.56 

Utifrån det lutherska arvet lyfter Grantén också fram arvsynden som otro eller icke-tillit och 

betonar vidare att arvsynden gör att människor hindras från att vara Guds avbild. Detta gör 

att hon beskriver arvsynden ”som en form av begränsning, något som hindrar liv, kärlek och 

tillit”57.  

När Grantén själv sammanfattar sina slutsatser om arvsyndsläran anger hon att en viktig del 

av argumentationen har handlat om hur man kan förstå det universella existentiella tillstånd 

som alla människor befinner sig i och som innebär att leva utanför paradiset. Arvsyndsläran 

ska alltså inte svara på varför människor befinner sig i denna situation, utan söker bemöta 

frågor som rör vad denna situation innebär. Svaret på detta ger i hennes utformning av 

arvsyndläran, enligt henne själv, ett relationellt och trinitariskt perspektiv. Arvsynden som 

misstro riktas nämligen både mot den goda Skaparen, vilket innebär till skuld, mot behovet 

av frälsning, vilket leder till högmod och gruppegoism, och mot behovet av en livgivande 

ande, vilket leder till en etik som begränsas och skiljer mellan olika mottagare av kärlek.58 

Nedan följer en utförligare beskrivning av vad detta innebär.  

Svaren på hennes kriterier 

För att svara på sitt korrelationskriterium visar Grantén exempelvis utifrån evolutionsteorin 

och den moderna bibelkritiken att tron på ett geografiskt paradis och ett ursprungstillstånd 

av oskyldighet måste överges samt att det inte finns något fall i synd i 1 Mos 3. Istället bör 

man ta intryck från evolutionsteorins insikter och utifrån teologen Wentzel van Huyssteen 

härleder hon sökandet efter en alternativ och bättre tillvaro till ett visst kognitivt 

utvecklingssteg av människornas hjärna. Hon menar helt enkelt att framväxten av 

arvsyndsläran kom av en upplevelse av att det finns synd som är bunden till varje människa, 

en upplevelse som så småningom kom att kopplas samman med texterna i 1 Mos. Men 

berättelsen är inte historisk utan en myt. Det dessa texter vill beskriva är i stället den 

                                                           
56 Grantén 2013, s. 20f. 
57 Grantén 2013, s. 21f. 
58 Grantén 2013, s. 215f. 
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situation som människor befinner sig i, nämligen en situation av ängslan och ett sökande 

efter mer förståelse samt svårigheten att avgöra vad som är gott och vad som är ont.59 

Den naturvetenskapligt präglade världsbilden ställer teologin inför frågor som har att göra 

med vilken plats Gud har i ekvationen. Med hänvisning till den amerikanske lutherske 

teologen Ted Peters lyfter Grantén fram korsets teologi som en förklaring till hur Gud som är 

god kan finnas i en tillvaro som formas genom evolution. Vidare kan behovet av frälsning 

bekräftas såväl av evolutionsteorin som av den allmänmänskliga erfarenheten eftersom 

människor faktiskt är del i de villkor som gäller i tillvaron och där lidande, död och själviskhet 

är naturliga uttryck. För att sätta detta i relation till den lutherska traditionen citerar Grantén 

artikel 2 i CA och menar att Adam bör tolkas existentiellt och inte historiskt för att uttrycket 

ska kunna stå kvar idag.60 

Vad gäller svaret på hennes relevanskriterium bör nämnas att hon hänvisar till Reinhold 

Niebuhr av några olika anledningar. Dels visar Niebuhr på att arvsynden kan vara en slags 

befrielse från de krav på perfektion som ofta förekommer idag. Människan lever helt enkelt i 

spänningen mellan synd och nåd och kan inte själv nå perfektionen. Dessutom betonar 

Niebuhr det stora allvaret i gruppers synd och gruppegoism. Även kyrkor är delaktiga i 

synden som ökas i takt med att makten ökas. Grantén lyfter flera gånger fram just vikten av 

att en nutida arvsyndslära hanterar de höga perfektionsambitionerna i samhället eftersom 

detta är en viktig fråga för människor idag.61  

Grantén inriktar sig också tydligt på etik i svaret på relevanskriteriet. Hon menar att 

arvsynden, som misstro mot Gud som alla goda gåvors givare, leder till att människor 

kämpar i riktning mot det goda av egen kraft. Grantén betonar också att människorna är 

skapade till Guds avbild och som sådana ska leva ut Guds vilja i skapelsen. Människorna är 

ansvariga för sina handlingar och i sina relationer, och kommer att inse att de bär på skuld 

om de tar detta ansvar på allvar. Grantén hävdar till och med att människornas bestämmelse 

handlar om kärleken till nästan. Arvsynden kommer då in som en egoism som innebär 

bristande tillit på den självutgivande kärlek som Jesus förkroppsligar.62  

                                                           
59 Grantén 2013, s. 30, 46, 72f. 
60 Grantén 2013, s. 92, 95f. 
61 Grantén 2013, s. 36, 101, 107, 123, 196. 
62 Grantén 2013, s. 130, 135, 138f. 
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Den begränsning i kärlek som arvsynden leder till behöver därmed enligt Grantén ställas mot 

en utgivande kärlek som innebär ett gränsöverskridande som kan bekämpa arvsyndens 

konsekvenser. Detta gränsöverskridande kan nämligen befria från ängslan och ängslans 

följder. Hon menar också att arvsyndsläran visar på att människor blir egoistiska och 

begränsade när de saknar tillit eller tro.63 

Självutgivande får dock inte inta en alltför central position i denna etik utan istället lyfter hon 

fram arvsyndens universalitet för att svara på den främlingsrädsla och gruppegoism som 

utbreder sig i världen. Grantén menar nämligen i enlighet med den feministiska kritiken att 

förtrycket av kvinnor riskerar att ökas om arvsynden förklaras som högmod och 

självhävdelse, och frälsningens följder som utgivande kärlek.64 

Så vill hon som sagt också ge svar på ett pragmatiskt kriterium. För att göra det söker hon 

exempelvis finna en väg mellan ytterligheterna av en för stark optimism respektive 

pessimism när det kommer till synden och dess konsekvenser i den lutherska 

människosynen. Den överdrivna pessimismen kan nämligen leda till likgiltighet inför de 

orättvisor som möter en, medan optimismen kan göra att man tror sig kunna hantera 

syndens konsekvenser på egen hand.65 

 

2.3 Analys 

För att uppnå stringens i analysen tar jag en fråga i taget under de två delarna rimlighet 

respektive autenticitet. Innan jag går in på den mer uttryckliga rimlighetsgranskningen av 

Granténs tolkningsförslag av arvsyndsläran sammanställer jag dock hur jag uppfattar hennes 

relation till den nutida forskningsdebatten. 

2.3.1 Rimlighet 

Relation till den nutida forskningsdebatten 

Granténs analys av arvsynden är omfattande och berör en rad olika frågor i den aktuella 

debatten, men hon koncentrerar sig i huvudsak på att besvara frågor som har att göra med 

evolutionsbiologins utmaningar samt de etiska och moraliska problemen som arvsyndsläran 

                                                           
63 Grantén 2013, s. 148, 160, 183, 206. 
64 Grantén 2013, s. 32, 65f, 111. 
65 Grantén 2013, s. 31, 196. 
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ställts inför. De filosofiska frågorna som i synnerhet reses mot den ärvda skulden har inte 

stått i fokus, men hennes presentation kan ändå sägas försöka undanröja de filosofiska 

problemen genom att historiciteten i berättelsen om Adam och Eva ifrågasätts. Den 

feministiska kritiken tas på allvar och hon låter dess ifrågasättande av att se arvsynden som 

högmod påverka hennes syn på arvsyndens effekter och motmedlet mot dessa 

(gränsöverskridande kärlek snarare än självutgivande kärlek).  

Vad gäller antropologiska frågor har Grantén ett sociologiskt perspektiv med fokus på 

syndens effekter på grupper, och hennes betoning av människornas upplevelse av tillvarons 

ambivalens har psykologiska kopplingar. Detta uttrycks dock framförallt i mer 

sociobiologiska termer där evolutionsbiologin får ses som grunden till människans 

psykologiska och existentiella upplevelser. Vidare hänvisar hon till den ”moderna 

bibelexegetiken”, men har få egna referenser till bibelmaterialet. Däremot har ett mer 

helhetligt teologiskt perspektiv kommit in i presentationen genom hänvisningen till den 

lutherska traditionens centrala utgångspunkter samt lärans relation till synen på barn och 

dopet. Min bedömning är att Grantén tar sig an den nutida debatten som helhet, men att 

betoningen i första hand ligger på evolutionsbiologins samt etikens utmaningar. 

Erfarenhetsgranskning 

Med tanke på att Grantén mycket tydligt är existentiellt inriktad i sina tolkningar är 

erfarenhetsfrågor i fokus för hennes beskrivning av arvsyndens funktion som teologisk 

utsaga. Hon menar att upplevelsen av tillvarons ambivalens är universell och att alla 

människor både erfar den negativa sidan av denna tvetydighet och kan förstå relevansen av 

en uttolkning av denna. Läran står således enligt henne i kontinuitet med allmänmänskliga 

erfarenheter. Därmed skulle också människor med olika tro och bakgrund i dagens 

mångkulturella och pluralistiska samhälle kunna förstå och ta till sig hennes existentiella 

förståelse av arvsyndsläran. 

Granténs tolkning visar också att en medvetenhet om arvsyndsläran i vissa lägen kan hjälpa 

till att tolka människors negativa erfarenheter, samt att utmana företeelserna man erfar. I 

dagens västerländska samhälle kan arvsyndsläran exempelvis hjälpa människor att förstå att 

uttryck som både perfektionssträvanden och gruppegoism (som många erfar hos sig själv 

och/eller hos andra) kan ses som delar av arvsyndens konsekvenser, som därmed behöver 

utmanas. 
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Integrationsgranskning 

När det sedan gäller integrationsmöjligheterna väcks en rad frågor om förhållandet mellan 

utformningen av arvsyndsläran och vetenskapen, samt i ett större perspektiv vad teologin 

och talet om Gud bidrar med i den nutida debatten om människan, när de allmänt 

vedertagna antagandena om verkligheten inte utmanas i någon större utsträckning.  

Till att börja med är det tydligt att Grantén utifrån sitt korrelationskriterium menar att man 

bör utforma en nutida och lutherskt präglad arvsyndslära så att den står i kontinuitet med 

dagens människors världsbild. Grantén angav däremot tidigt att det måste finnas en dialog 

och en kritisk prövning mellan den samtida vetenskapen och teologin. Jag tycker mig dock se 

att denna dialog främst har inneburit att den nutida vetenskapen och antropologin samt den 

allmänmänskliga existentiella erfarenheten har fått korrigera teologin. Det innebär helt 

enkelt att arvsyndsläran förstådd i ett existentiellt perspektiv oproblematiskt går att passa in 

i den naturvetenskapliga världsbilden. Detta kan ses som en styrka, då det innebär att de 

kollisioner som kan inträda mellan teologi och vetenskap helt enkelt undanröjs, men som jag 

har sagt i inledningen är sådana kollisioner snarare att vänta då teologi och vetenskap 

interagerar. Problemet blir helt enkelt att teologin mister en del av sin potential att vara en 

kritisk röst och den rådande världsbilden sitter i tryggt bo. Grantén menar att teologin vare 

sig kan avfärda eller rakt av ta över sådana hållningar som andra discipliner som undersöker 

människornas förhållanden intar66, men frågan är på vilka punkter hon menar att hon kritiskt 

granskar dessa andra discipliner. 

I Granténs framställning kommer dock den kritiska rösten in när det gäller hennes svar på 

vad som gör arvsyndsläran relevant. Det är också detta som enligt mig gör att teologin 

faktiskt fyller en viktig funktion i integrationen mellan teologi och samtida världsbild i hennes 

undersökning. Hon visar då exempelvis att arvsyndsläran har potential att bemöta känslor 

som ängslan, oro och misstro, samt den strävan efter perfektionism och den utbredda 

gruppegoismen som finns idag. Detta har inte med förhållandet till vetenskapen att göra, 

men det är viktigt att understryka för att visa på vad som blir teologins bidrag i tolkningen av 

människan och hennes villkor i Granténs undersökning. 

                                                           
66 Grantén 2013, s. 70. 
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En invändning man kan rikta mot Grantén är att hon söker en helt inomvärldslig förklaring till 

uppkomsten av både arvsynden och arvsyndsläran. Det handlar om ett existentiellt tillstånd 

som människor försöker tolka och upphovet till detta tillstånd ligger helt enkelt i den 

evolutionsmässigt kognitiva utvecklingen av människans hjärna, som gjort det möjligt att 

föreställa sig en annan tillvaro än den som råder. Det är intressant att hon söker efter 

bakgrunden till arvsynden, men en fråga som följer av detta är om inte Gud riskerar att bli 

överflödig, åtminstone på en ontologisk nivå, om uppkomsten av människans upplevelse av 

tillvarons ambivalens endast beror på evolutionsbiologiska faktorer. Världsbilden blir i så fall 

naturalistiskt reduktionistisk och dessa uttryck för den slumpmässiga evolutionen kan då 

räcka som förklaring. Detta gör också att det blir svårt att hävda att människan skulle ställas 

till svars för sina moraliska tillkortakommanden på annat sätt än i det egna samvetet. För att 

fortfarande behålla ansvarigheten gentemot en Gud måste man någonstans lägga in Gud i 

ekvationen, till exempel att Gud skapar genom evolutionen och vill att människor ska få en 

moralisk kompass i samvetet. Med tanke på att Grantén talar om skapelseperspektivet kan 

man dock ana att hon faktiskt menar att Gud skapar genom evolutionen. 

Detta väcker dock invändningen att Gud kan ses som ansvarig för de negativa aspekterna av 

tillvaron. Om Gud är god, varför har han då skapat en brusten värld? Grantén undviker att 

svara på denna fråga, även om hon utifrån Peters menar att korsets teologi kan användas för 

att visa att en god Gud kan vara närvarande i och dela det lidande som en av evolutionen 

påverkad värld tvingas bära. Gud skulle också kunna läggas in i den existentiella dimensionen 

som representant för det goda i tillvaron, men i så fall finns inget svar på var det onda 

kommer ifrån. Jag skulle helt enkelt önska en större tydlighet vad gäller detta.  

Jag förstår att talet om Gud verkligen intar en viktig roll för Grantén, men balansgången är 

delikat och hon skulle säkerligen kunna anklagas för att försöka äta kakan och samtidigt ha 

den kvar då hon å ena sidan hävdar en helt inomvärldslig grundförklaring till upplevelsen av 

tillvarons ambivalens och å andra sidan en ansvarighet gentemot Gud. Möjligheten att 

utelämna Gud skulle dock även kunna ses som en styrka, i och med att arvsyndsläran i så fall 

skulle kunna nå en väldigt bred spridning och till exempel få naturalistiska utformningar.  

Koherensgranskning 

Vad gäller koherensen i Granténs framställning tycker jag överlag att hon har en väl 

genomtänkt röd tråd utifrån det existentiella perspektiv hon anför. Däremot vill jag lyfta 
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fram några saker som skulle kunna problematiseras. Framförallt har detta att göra med 

beskrivningen av vad arvsynd och skuld egentligen innebär. 

Till att börja med anser jag att det blir otydligt vilka aspekter av synd i stort som kan 

beskrivas som arvsynd. Ibland talar Grantén om synd och ibland om arvsynd och termerna 

verkar gå in i varandra. Beskrivningen av arvsynden får ofta sin utgångspunkt i relation till 

Gud (t.ex. utifrån bibelmaterialet) och uttrycks då som att man är skild från Gud, men på 

flera ställen tycks Grantén hellre vilja sätta grunden i relation till andra människor, t.ex. att 

den sägs vara en begränsning som ”hindrar liv, kärlek och tillit”67 och människans 

bestämmelse handlar om den universella kärleken till nästan.68 Utifrån detta sista nämns 

gränsöverskridandet som ett sätt att dels motverka arvsyndens konsekvenser, men också 

den ängslan som utgör ett viktigt drag i arvsynden.69 Det finns alltså en viss oklarhet vad som 

egentligen är problemet och vilken som är lösningen. Om problemet är åtskillnaden från Gud 

torde tilliten/tron vara botemedlet eftersom den återför människan till en upprättad relation 

till Gud, medan den gränsöverskridande kärleken som lösning snarare visar på att problemet 

ligger i kärlekslösheten gentemot medmänniskorna. Som jag förstår Grantén vill hon hålla 

samman dessa båda aspekter och samtidigt betona att grunden till läran ligger i 

Gudsrelationen, medan konsekvenserna drabbar även de mänskliga relationerna. Bilden är 

dock inte entydig i presentationen och jag skulle önska ett förtydligande. 

Kanske har otydligheten delvis att göra med att hon ser det som viktigt att lägga märke till 

olika betoningar av arvsynden som hon menar finns i det lutherska arvet och anser att såväl 

erfarenheter från Bibeln som erfarenheter från människors liv behöver få påverka synen på 

arvsynden. Hon vill också undvika en renodling av något perspektiv i den lutherska 

traditionen, som hon menar haft en för ensidig betoning på det forensiska perspektivet (där 

fokus ligger på att Gud förlåter människornas skuld). När då helgelsen lyfts fram skulle det 

kunna leda till att kravet på människan ökar, något som hon inte vill att hennes resonemang 

ska leda till. Rättfärdiggörelsen behöver vara överordnad gudomliggörelsen, hävdar hon.70  

                                                           
67 Grantén 2013, s. 22. 
68 Grantén 2013, s. 138f. 
69 Grantén 2013, s. 160, 163. 
70 Grantén 2013, s. 125. 
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Skulden nämns dock flera gånger och Grantén menar trots allt, utifrån ett existentiellt 

perspektiv, att en viktig aspekt av synden är att människor står med skuld inför Gud. 

Människorna tycks helt enkelt behöva ha någon att relatera till med sin skuld, eftersom de 

alla befinner sig i ett läge som är präglat av synden.71 Däremot lyckas Grantén enligt min 

mening aldrig precisera vad denna skuld består i och när den kommer in i bilden. Hon 

avfärdar att den skulle vara ärftlig och överföras genom fortplantningen, och ändå är den 

ytterst verklig hos varje människa. Vid ett tillfälle anger Grantén att skulden är misstrons 

eller otrons väsen och hon beskriver det senare som att brist på tillit innebär en skuld som 

dömer människor genom samvetet.72 Intrycket jag får är snarare att skulden inför Gud har 

att göra med ”verksynder”, dvs. sådana medvetna synder som människor gör när de 

missbrukar sitt ansvar. För tydlighetens skull vore det bra att presentera skulden som något 

som uppkommer indirekt av arvsynden, eftersom arvsynden enligt Grantén verkar ge 

upphov till verksynder hos varje enskild människa. Om skulden snarare utgörs av själva 

misstron i arvsynden förstår jag inte hur det kommer sig att den ska kategoriseras som skuld. 

Utifrån hennes stora betoning av skulden tycker jag också att Grantén är inkonsekvent i sin 

beskrivning av försoningen. Hon lyfter som ovan nämnts fram att den forensiska bilden av 

rättfärdiggörelsen är överordnad gudomliggörelseperspektivet.73 Utifrån den forensiska 

bilden behöver människans skuld sonas, vilket innebär att någon form av objektiv 

försoningslära krävs för att ge svar på människans situation. Som jag ser det betonar hon 

dock till största delen element från den subjektiva försoningsläran, där det handlar om att 

människan ska se Guds verk i Kristus och därmed få en tillit till Gud. Med hänvisning till 

Peters talar hon om att tro innebär att människan inte längre fruktar lidande och död tack 

vare sin relation till Gud. Gud har också visat att han delar världens lidande genom Kristi död 

på korset.74 Grantén talar visserligen om att den forensiska bilden av försoningen behöver 

breddas,75 men jag saknar en utläggning av vad den forensiska försoningen skulle betyda i 

hennes existentiella utläggning. Hon nämner förvisso att Gud måste gripa in för att rädda 

människorna från ondska och lidande,76 men detta bör snarast kan ses som drag ur den så 

                                                           
71 Grantén 2013, s. 212. 
72 Grantén 2013, s. 183, 188f. 
73 Grantén 2013, s. 125. 
74 Grantén 2013, s. 88, 94. 
75 Grantén 2013, s. 60. 
76 Grantén 2013, s. 18. 
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kallade klassiska försoningsläran. Detta drag används dessutom återigen för att visa på Guds 

inställning till människorna och att vi behöver ha tilltro till att någon annan utanför oss tar 

hand om ondskan för att vi ska kunna befrias från misstron. Därmed menar jag att även 

detta främst har att göra med den subjektiva existentiella upplevelsen.  

 

2.3.2 Autenticitet 

Granténs narrativ om mänskligheten 

Narrativet om mänskligheten som framträtt hos Grantén kretsar kring den existentiella 

erfarenhet av tillvarons ambivalens som varje enskild människa upplever här och nu. 

Berättelsen har sin början i den evolutionsbiologiska förklaringen av människans uppkomst. 

Vid en punkt kom människan att börja reflektera över sin tillvaro och längta efter något 

bättre än det som föreligger. Ambivalensens negativa sida har relationella drag och innebär 

att människan hamnar i en situation av främlingskap gentemot Gud och andra människor.77 

Den leder också till misstro mot det goda i tillvaron (ytterst Gud som alla goda gåvors givare) 

och människan behöver därför kallas ut ur hopplösheten. I Kristus kan människan få syn på 

Guds omsorg om människan och se hur Gud delar människans lidande i en värld som präglas 

av den evolutionistiska kampen för överlevnad. Målbilden blir ett framtida tillstånd av tillit 

och gränsöverskridande kärlek, men Grantén gör inga uttryckligen eskatologiska 

presentationer i sin bok. 

Mänsklighetens kris består helt enkelt i den misstro som uppstår till följd av ambivalensen. 

Genom att varje människa därmed kommer att befinna sig i ett ständigt ”fallande” från tillit 

och tro på det goda, blir de enskilda individerna krisens aktörer, då de misslyckas med att 

leva som Guds avbilder. Krisen är allvarlig och drabbar universellt alla människor, men 

människorna är inte ansvariga för den existentiella situationen.78 Utifrån att de lever i en 

situation präglad av själviskhet, lidande och död behöver de dock en lösning på 

situationen.79 Lösningen har att göra med att tilltron till Gud och det goda återerövras samt 

att detta får uttryck genom att den egoism som präglar etiken motverkas i 

gränsöverskridande kärlek. Gud är lösningens huvudaktör som genom Kristus visar både på 

                                                           
77 Grantén 2013, s. 11. 
78 Grantén 2013, s. 89. 
79 Grantén 2013, s. 95. 
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deltagandet i krisen, men också på hur ett liv i gränsöverskridande kan levas ut (och därmed 

vad det innebär att leva som Guds avbild) samt visar att människan kan frikännas i domen. 

Vidare står Gud för förlåtelse och accepterande och genom att själv närvara i människan 

med sin Ande kan Gud verka för minskad ängslan och ökad tro.80  

Den narrativa tonen kan bli hoppfull just genom detta Guds deltagande i människans 

situation och ”bevisen” på kärlek som detta står för. Människan kan själv inte ta sig från sin 

existentiellt problematiska situation, vilket ger en pessimistisk ton vad gäller människornas 

egna möjligheter. Detta menar Grantén i anslutning till Niebuhr lyfter bort kravet på 

perfektion, men genom Guds handlande blir det möjligt att hitta nya vägar och bekämpa 

synden (både arvsynden och dess konsekvenser). Rättfärdiggörelsen och helgelsen ska dock 

idealt hållas samman, vilket gör att människans del i krisens lösning blir aningen oklar. Kan 

hon bli en lösningens aktör eller inte? Svaret som Grantén ger tycks vara att människan inte 

kan skapa en perfekt tillvaro på jorden av sig själv, dels utifrån att det inte krävs någon 

perfektion för att kunna stå i relation till Gud och dels utifrån att det endast är Gud som kan 

leva upp till perfektionen enligt den lutherska traditionen. Därför krävs ett yttre ingripande 

från Gud för att rädda människorna från såväl ondska som lidande.81 

Det är dock viktigt att lägga märke till att problemet med arvsynden i grunden har att göra 

med varje enskild människas existentiella upplevelser, vilket sedan även leder till sociala 

effekter som gruppegoism. Fokus i berättelsen ligger på nuet och på hur den existentiella 

utmaningen kan hanteras genom en klar förståelse av vem Gud är och hur det är värt att 

sätta sin tilltro till det goda i tillvaron. Historien och framtiden plockas till synes in som 

delaspekter av nuet, som föreställningar om en tidigare oskyldighet och en framtida 

gudslikhet.82 

När det inte funnits något gott ”urtillstånd” uppstår också frågor som narrativet måste 

hantera, särskilt utifrån ondskans problem. Varifrån kommer det onda om Gud är en god 

skapare? Varför är människans villkor inte bättre än de är? Grantén har inga svar på detta 

och menar att det inte heller är arvsyndslärans syfte att beskriva det. Arvsyndsläran ska 

istället stå i relation till frågor som har att göra med de positiva delarna av narrativet, som 
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33 
 

förlåtelse och upprättelse, och tolka vad det betyder att leva i en värld som präglas av 

ambivalens.83 

För ökad tydlighet ställs detta upp i följande tabell: 

Tabell 1. Granténs narrativ om mänskligheten 

Situation Tillvarons villkor är ambivalenta och präglas av lidande och död.  

Kris Människorna lever i ett existentiellt tillstånd av misstro, fångenskap 

och egoism. 

Krisens aktör Den enskilda individen. 

Lösning Frälsning genom återupprättad tillit till Gud.  

Lösningens aktör  Gud genom Kristus.  

Lösningens 

effekter 

Att leva som Guds avbild i motverkande av egoismen genom 

gränsöverskridande kärlek. 

Lösningens ”tid” Nuet hos varje individ. 

Narrativ ton Pessimism vad gäller människans egen förmåga att lösa den 

existentiella problematiken. Hopp genom Guds ingripande och 

deltagande i krisen, samt befrielsen från kraven på perfektion. 

 

Jämförelse med den lutherska traditionens narrativ 

Grantén söker, precis som Augustinus och Luther, efter en balans mellan en för positiv och 

en för negativ människosyn i arvsyndsläran. Detta märks i etikresonemanget där hon lyfter 

fram en teologisk helgelseetik, med stöd i Mannermaaskolans betoning av att även Luther 

talade om Kristus i människan (utöver ”Kristus för människan”).84 Viktigt här är att 

människans gudsavbildlighet inte har gått helt förlorad, utan hon har fortfarande en viss 

förmåga att kunna leva ut Guds vilja i världen. Grantén medger att en breddning av 

nådesbegreppet till att innefatta både rättfärdiggörelse och helgelse skulle kunna ses som 

ett sätt att avlägsna sig från den lutherska traditionen (till exempel den lutherska 

ortodoxin85), men hävdar att denna breddning finns latent hos Luther och att den öppnar 

                                                           
83 Grantén 2013, s. 11, 215. 
84 Grantén 2013, s. 60. 
85 Den lutherska ortodoxin är dock bara en av flera lutherska inriktningar. Att i sin tolkning gå emot denna är 
därmed inte i sig liktydigt med att en tolkning inte är luthersk. 
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upp traditionen så att den blir rikare (så länge som den inte leder till en syndfrihetslära). 

Grantén vill alltså vara konstruktiv och viktigt i hennes framställning är sådana moment inom 

traditionen som kan användas som resurser för att omformulera arvsyndsläran, med 

avseende på de kunskaper som finns i dagens samhälle.86 

Frågan man måste ställa sig i detta sammanhang är dock hur långt en teologi kan avlägsna 

sig från de tidigare formuleringarna och ändå fortfarande beskrivas som luthersk. Det 

minimikrav jag ställt upp för detta är att läran behöver stå i kontinuitet med den lutherska 

traditionens narrativ om mänskligheten, som återspeglar CA:s formulering om att människan 

rättfärdiggörs av nåd utan människornas egen inverkan.  

Det Grantén gör genom att söka en bred förståelse av såväl arvsynden som nåden verkar vid 

första anblicken leda till ett avsteg från den lutherska rättfärdiggörelseläran. Genom 

betoningen av människans etiska förmåga och ambivalens snarare än etisk eller biologisk 

egoism, tror hon nämligen att människan har viss möjlighet att leva ut Guds vilja i världen. 

Luther gör dock liknande betoningar när han skiljer mellan människans förmågor på det 

vertikala och det horisontella planet (i Gudsrelationen respektive relationen till 

medmänniskorna). Inför Gud (coram Deo) har människan inte förmågan att rättfärdiggöra sig 

själv, men inför människor (coram hominibus) har hon uppdraget att leva ut Guds vilja. 

Därför står Granténs tolkning av människans etiska förmåga i kontinuitet med det lutherska 

narrativet, så länge inte de etiska handlingarna ses som en del av vägen till rättfärdiggörelse.  

Vad gäller krisens och lösningens aktörer står Grantén också i den lutherska traditionens 

betoning av att det är människan som är upphovet till krisen, medan det är Gud som står för 

lösningen. Däremot har det skett en förskjutning i att det är varje enskild individ som är 

upphov till krisens situation hos Grantén, medan Luther snarare betonade Adams synd. Med 

tanke på Granténs betoning på etiska frågor, blir det sedan naturligt att den helgelsemässiga 

sidan av narrativet kommer att hamna i fokus. Jag menar dock inte att detta står i 

motsättning till Luther. 

 

                                                           
86 Grantén 2013, s. 125, 198. 
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2.3.3 Sammanfattande värdering 

Har då Grantén lyckats presentera en tolkning av arvsyndsläran som både kan anses vara 

rimlig och luthersk? Det är tydligt att hon i sin genomgång ställt sig i relation till en mängd 

olika frågor som kan sägas vara aktuella idag. Hon söker efter en breddning av arvsyndsläran 

så att den kan förnyas och omtolkas i samtiden utan att den lutherska utgångspunkten 

tappas bort. Samtidigt är det i huvudsak ett existentiellt perspektiv som framträtt där 

synden som misstro i en ambivalent tillvaro betonats. Både människor och världen i stort har 

del i denna ambivalens, med såväl goda som onda sidor och svaret på arvsyndens problem 

handlar till största delen om att finna tilliten och tron på det goda och den 

gränsöverskridande kärleken som ytterst sett gestaltas genom Jesus Kristus. 

De huvudsakliga problem som jag ser är dels viss otydlighet vad gäller koherensen och en 

alltför begränsad dialog mellan vetenskapen och teologin inom integrationsgranskningens 

frågeställningar. Hon söker nytolkningar av de teologiska frågorna, men verkar sakna kritiska 

perspektiv på vetenskapen. Den kritik hon riktar mot dagens samhälle har endast att göra 

med kulturella uttryck som gruppegoism och strävanden efter perfektion. Här tycker jag att 

den dialog hon söker blir aningen haltande. 

Narrativet som framträder är dock i de väsentliga delarna i överensstämmelse med den 

lutherska traditionen, vilket innebär att hennes presentation utifrån min 

autenticitetsgranskning kan anses vara luthersk. Däremot gör hennes starka betoning på 

nuet i berättelsen att ett antal frågor lämnas olösta, vilket skulle kunna ses som en brist. 

Dessutom blir hennes betoning av den enskilde en väl individualistisk bild av mänsklighetens 

situation under synden. Ändå tycker jag att hon når långt i sin intention och presenterar en 

arvsyndslära som i stort sett är både rimlig och kan beskrivas som luthersk. 
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3. Ian A. McFarlands utformning av arvsyndsläran 

Så kommer vi till den andra teologen i huvudundersökningen, Ian A. McFarland. Liksom i 

föregående avsnitt inleds detta med en presentation av de viktiga utgångspunkterna samt 

de centrala dragen i McFarlands resonemang, innan jag övergår till den mer direkta analysen 

av hans tolkningsförslag. 

  

3.1 McFarlands viktiga utgångspunkter 

Till att börja med vill jag återigen lyfta fram att McFarlands bok ingår i en serie som syftar till 

att låta traditionella teologiska frågor möta huvudfårorna i modernt tänkande och modern 

kultur. I mötet ska samhället kunna utmana den nutida teologin samtidigt som teologin 

utmanar samhället och McFarland har som avsikt att bemöta den kritik mot arvsyndsläran 

som reses i dagens samhälle. Detta mål stämmer väl överens med föreliggande uppsats 

teoretiska grund. Vidare menar McFarland att arvsyndsläran handlar om en aspekt av 

människans jämlikhet inför Gud och att den både kan vara stimulerande och produktiv när 

det gäller trons liv, även om den är en av de mest skakande delarna i den kristna läran. Han 

framhåller också att många moderna kristna teologer sökt göra en nytolkning av 

arvsyndläran så att den blivit kraftigt omformulerad eller till och med förkastad, och tar själv 

avstånd från dessa försök. I stället menar han att arvsyndsläran är nödvändigt 

sammankopplad med bekännelsen om Jesus Kristus som frälsare.87 

Av avgörande betydelse för förståelsen av McFarlands presentation är hans betoning av att 

mänsklighet inte har att göra med frihet att välja, som han menar framhävs väldigt starkt i 

den postindustriella konsumistiska kulturen. Detta är för att han menar att det inte är vi som 

väljer Kristus, utan att det är han som väljer oss. Visserligen framhåller han att vi kan välja en 

massa saker och att vår relation till Gud är fri, men menar att kärleken till Gud i all sin frihet 

ligger bortom förmågan att välja.88 

 

                                                           
87 McFarland 2010, s. ix-x. 
88 McFarland 2010, s. xii. 
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3.2 Centrala delar i McFarlands presentation 

Beskrivning av arvsynden  

McFarland inleder med en beskrivning av synden i stort och anger att den i Bibeln har en 

mängd olika betydelser, vilket innebär att den inte kan begränsas till privata beslut angående 

det egna beteendet. Det har också att göra med uppror mot Gud och passivt underlåtande 

att göra något gott och kan till och med vara oavsiktligt. Synden har, menar McFarland, att 

göra med mänskliga handlingar som avviker från Guds vilja och innebär att relationerna till 

Gud och medmänniskorna skadas oavsett om det är avsiktligt eller ej.89   

McFarland vill i sin förståelse av synden länka samman det radikala ansvaret med den 

radikala maktlösheten och menar att det just är i läran om arvsynden som denna 

sammanlänkning kan ske. Däremot måste doktrinen om arvsynden konceptuellt särskiljas 

från analyser av de faktiska synder90 som människor utför, samtidigt som dessa båda 

aspekter behöver hållas samman i en god spänning till varandra. Arvsyndsläran visar enligt 

McFarland att alla mänskliga handlingar påverkas av arvsynden och att människor är syndare 

oberoende av handlingarna och alltså syndar (genom faktiska synder) alltid och överallt. Han 

menar att detta innebär en jämlikhet – alla syndar – men hävdar att arvsyndsläran inte kan 

bevisas empiriskt. Vi kan helt enkelt inte förstå vårt tillstånd och syndens uttryck förrän 

synden förlåts, genom att den som förlåter gör synden känd för oss. När det då gäller 

arvsynden blir den tydlig först när man har hört det kristna budskapet om Guds förlåtelse 

och tror på det. Därmed argumenterar McFarland för att arvsyndsläran är intern inom den 

kristna läran och inte kan ses som ett apologetiskt verktyg som alla ska kunna förstå.91 

McFarland utgår också i sin definition från Augustinus och anger tre saker som måste tas 

med från honom: den ontologiska aspekten att alla människor som kommer efter de första 

människorna delar deras synd, den psykologiska aspekten att alla människor efter fallet lider 

under viljans slaveri under synden och den moraliska aspekten som innebär att alla 

mänskliga handlingar som inte leds av nåden är synd. Dessa tolkningar kompletteras sedan 

genom hänvisningar till kyrkomötet i Kalcedon och Maximus Bekännarens tal om viljan.92  

                                                           
89 McFarland 2010, s. 6f. 
90 När jag talar om faktiska synder är det en översättning av McFarlands begrepp ”actual sins”. 
91 McFarland 2010, s. 18-22. 
92 McFarland 2010, s. 29f, 35, 88ff. 
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McFarland vill så visa på att man genom att skilja mellan person och natur kan finna ett sätt 

att framhålla att naturen med dess vilja kan vara fallen redan vid födelsen, utan att det 

behöver innebära att naturen i sig skulle vara ond eller att Gud skulle vara syndens 

upphovsman. 93 Han landar helt enkelt i en tolkning som innebär att människans natur är 

skapad god, men att hypostasen i varje enskild person oundvikligen vänder sig bort från Gud.  

Därmed kan inte heller den medfödda syndigheten som människorna bär på automatiskt 

generera klandervärdhet. McFarland ser nämligen inte arvsynden som en handling utan som 

en grund för alla handlingar. Vi är syndare och syndar därför hela tiden, men synden går 

djupare än de viljehandlingar som tillbörligt genererar klander.94 Arvsynden har alltså ytterst 

att göra med relationen till Gud och är ett tillstånd som innebär att allt det människorna gör 

kommer att präglas av synd. Även om de inte ärver någon biologisk skuld eller 

klandervärdhet, bär de däremot en ansvarighet som också innebär en personlig integritet.  

Försvar mot några nutida invändningar 

Efter att ha lagt denna antropologiska grund går McFarland sedan över till att svara på några 

nutida kritiska invändningar mot arvsyndsläran. Han börjar med dess förhållande till 

vetenskapen och konstaterar genast att det numera är svårt att hålla fast vid någon 

bokstavlig läsning av Bibelns inledande kapitel, till följd av de naturhistoriska upptäckter som 

gjorts. Att som Augustinus betona att allt lidande kan härledas från ett ursprungligt par 

(monogenesis) är inte trovärdigt och evolutionsbiologin ger överväldigande bevis på att såväl 

sjukdom som död fanns före människorna.95 

Men han vill inte okritiskt ansluta sig till de moderna teorier som hävdar att fallet är en 

kontingent återkommande händelse hos varje individ, eftersom en sådan hållning också 

innebär att människornas jämlikhet inför synden upphävs då den blir varje enskild persons 

eget ansvar. McFarland vill istället lyfta fram det kollektiva perspektivet i arvsynden och 

menar att såväl människornas fall som deras upprättelse sker tillsammans med andra. I den 

kallelse som Gud gör till människorna adresseras vi som ett. Jag har som syndare emellertid 

en särskild plats i den större gemenskapen av syndare, vilket innebär att min synd kommer 

                                                           
93 McFarland 2010, s. 118. 
94 McFarland 2010, s. 128-130. 
95 McFarland 2010, s. 143f. 
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att skilja sig från andras.96 Arvsynden är därmed både universell och gäller alla, men också 

partikulär genom att den får vitt skilda konsekvenser i olika utlevda faktiska synder. 

Därefter går McFarland över till att tala om frågor som har att göra med människans frihet 

och ansvar. Till att börja med vill han då försvara idén om den medfödda benägenheten och 

avfärdar bestämt att denna benägenhet skulle medföra att alla människors syndighet är 

identisk. Han menar också att benägenheten inte fråntar människor ett moraliskt ansvar 

eller skulle leda till att det inte går att skilja mellan förövare och deras offer när man talar 

om synd. Poängen som McFarland ser i denna betoning på människans ansvarighet inför 

Gud är inte att det ska ge skuldkänslor inför den egna oförmågan. Det handlar istället om att 

bekräfta integriteten i människornas agerande och att visa på att de är älskade av Gud och 

kallade att älska Gud. För att människor ska kunna älska Gud i enlighet med deras 

bestämmelse måste de förvandlas av nåden, vilket även gäller deras vilja.97 

Det tredje området som McFarland går in på vad gäller den nutida kritiken, är att 

arvsyndsläran skulle stå emot sociala förändringar och han vill i detta visa på lärans 

kallelsemässiga sida.98 Utmaningen som arvsyndsläran möter är helt enkelt att den riskerar 

att leda till passivitet inför den faktiska syndens många olika uttryck, eftersom den endast 

kan mötas genom Guds nåd. McFarland menar emellertid att arvsyndsläran tvärtemot detta 

kan förstärka drivkraften att motverka människornas konkreta delaktighet i olika faktiska 

synder. Arvsyndsläran beskriver människans läge så att alla hennes handlingar och attityder 

är syndiga och det går därför inte att veta hur arvsynden kommer att komma till uttryck i 

faktiska synder. För att upptäcka hur man syndat krävs att någon berättar det för en. Detta 

menar McFarland delvis kan ske genom Guds lag, men det behöver också kompletteras 

genom våra medmänniskor eftersom de kan berätta när de drabbas av våra synder. 

Arvsyndsläran kan helt enkelt göra så att dialogen med andra blir viktig, menar McFarland.99 

Vidare vill McFarland avvisa alla försök på att beskriva arvsynden utifrån någon enskild 

faktisk synd, t.ex. som högmod. Motståndet mot Guds vilja är ett ontologiskt tillstånd och 

inte en specifik handling, och det enda sättet att förändra detta tillstånd är nåden, som tas 

                                                           
96 McFarland 2010, s. 154f, 157-159. 
97 McFarland 2010, s. 170f, 185f. 
98 McFarland 2010, s. 193f. 
99 McFarland 2010, s. 194-199. 
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emot genom tron. Om arvsynden förstås som högmod uppstår problemet att ödmjukheten 

blir det universella verktyget för att motverka arvsynden, vilket innebär att förövare och 

offer får samma råd för att komma till rätta med den. En sådan inställning till arvsynden 

skymmer förtryckarnas faktiska synd och ger de fattigas faktiska synd fel diagnos. McFarland 

menar istället att det finns en styrka med att beskriva arvsynden som otro, eftersom det 

sätter tron som det universella verktyget som ska bekämpa arvsynden. Detta verktyg kan 

inte generaliseras eftersom tron innebär en unik kallelse för varje individ, då den ytterst 

handlar om att följa Guds vilja.100  

McFarlands huvudpoäng i detta resonemang är att arvsynden utkämpar en kamp mot Guds 

kallelse för varje människa. Arvsynden är helt enkelt ett avvisande av Guds kall och när 

kallelsen förverkligas bekämpas arvsynden. Kallelsen blir därmed också det som styr såväl 

rättfärdiggörelsen som helgelsen i enskilda människors liv. Rättfärdiggörelsen handlar om att 

den enskildes specifika motstånd mot Gud förlåts och helgelsen om att den enskildes 

specifika väg att leva ut sina handlingar stakas ut.101  

McFarland menar också att arvsyndsläran ska beskriva människans tillstånd, men inte 

förklara det, och säger att läran missbrukas när den används för att förstärka eller motverka 

den ångest inför att vara borta från Gud som uttrycks i exempelvis Ps 51 och Rom 7. Han 

betonar alltså att arvsyndslärans fokus är att vända blicken mot Gud och att den ska 

reflektera evangeliet om Jesus Kristus. Den ska varken ses som en förklaring till eller en 

konsekvens av mänskligt lidande så att detta rationaliseras eller legitimeras. Allt handlar om 

människornas behov av frälsning.102 Dess syfte är därmed att tjäna evangeliet och inte vice 

versa och McFarland säger: ”The good news is not that we are sinners, but that we have 

been called by God (as justified sinners) to live a new life in Christ.”103 

 

3.3 Analys 

Så är det dags att granska McFarlands tolkning av arvsyndsläran. Liksom i analysen av 

Grantén görs först en kort sammanställning av vilka huvudfrågor i den nutida debatten om 

                                                           
100 McFarland 2010, s. 200-202. 
101 McFarland 2010, s. 205f, 208f. 
102 McFarland 2010, s. 45-48. 
103 McFarland 2010, s. 213. 
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arvsyndsläran som han anknyter till, innan jag övergår till erfarenhets-, integrations-, 

koherens- och autenticitetsgranskningen. 

 

3.3.1 Rimlighet 

Relation till den nutida debatten 

McFarlands fokus ligger på att finna en trovärdig tolkning av den historiskt grundande läran. 

Han blickar därför mycket bakåt och anser att den kristna traditionen har många viktiga 

bidrag att ge till den nutida förståelsen av människan. McFarland hänvisar ofta till bibelord 

och hans viktigaste inriktning tycks vara att placera in läran inom det större teologiska 

sammanhanget. Han anknyter dock inte till den moderna bibelexegetiken, utan finner 

utmaningarna mot läran från andra håll.  

Han tar sig exempelvis an evolutionsbiologins ifrågasättanden men också i stor utsträckning 

de moraliska och filosofiska utmaningarna mot läran, vilket leder till att han avfärdar tanken 

på att Adams och Evas skuld skulle gå i arv genom fortplantningen. Mot slutet, i 

bearbetningen av arvsyndslärans kallelsemässiga sidor, kommer också en stark antydan om 

att han vill ta hänsyn till den feministiska kritiken och han hänvisar exempelvis till den nutida 

kritiken av heterosexismen. Ytterligare ett sätt att bemöta den feministiska kritiken är att 

han avfärdar tanken på att arvsynd skulle kunna reduceras till högmod, vilket snarare skulle 

tysta än befria dem som är förtryckta. De antropologiska frågor som tas upp kretsar mycket 

kring den filosofiska synen på viljan och betoningen av viljans centralitet för människan som 

person. Sociologiska frågor får däremot ingen större betoning, men McFarland vill mycket 

tydligt lyfta fram de kollektiva sidorna av arvsyndsläran och nämner att miljö och 

sammanhang så klart också påverkar hur arvsynden tar sig uttryck i faktiska synder i enskilda 

människors liv.104  

Liksom Grantén anknyter således McFarland tydligt till den nutida debatten i stort. Det som 

styr hans tolkningar är emellertid den övergripande teologiska inriktningen, som innebär att 

han söker i traditionen efter filosofiskt koherenta beskrivningar av antropologin som han 

också tycker stämmer överens med bibelmaterialet. Detta formar också hans svar på de 

                                                           
104 Se exempelvis McFarland 2010, s. 154, 200. 
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naturvetenskapliga och moraliska frågorna. Traditionen tas dock inte över okritiskt, utan 

korrigeras på en rad punkter.  

Erfarenhetsgranskning 

Hur stämmer då McFarlands presentation överens med den allmänmänskliga erfarenheten? 

Jag anser att McFarlands inställning är tvetydig just vad gäller erfarenheterna. Å ena sidan 

avfärdar han nämligen att arvsyndsläran skulle kunna upptäckas genom den 

allmänmänskliga erfarenheten eller bevisas empiriskt, men å andra sidan är det genom att 

bli förlåten, dvs. erfarenheten av förlåtelse, som man blir uppmärksam på vad arvsynden 

innebär i det egna livet (detta sistnämnda är dock endast potentiellt en allmänmänsklig 

erfarenhet).  

Dessutom kan man säga att han genom arvsyndsläran försöker utmana några företeelser 

som tycks vara ”erfarenheter” i den nutida kulturen. Detta blir tydligt i talet om vad som 

utgör en människans individualitet och frihet. Istället för att hävda att detta ligger i ”den fria 

viljan” (tolkad som frihet att välja), som kraftigt lyfts fram som en allmänmänsklig 

erfarenhet105 idag, menar han att frihet kontraintuitivt (åtminstone i den västerländska, 

agnostiska kulturen) har att göra med relationen och förhållandet till Gud. 

McFarland är dock inte helt avvisande mot erfarenheterna, utan människors erfarenheter är 

faktiskt med och styr vilka utmaningar mot arvsyndsläran som han har valt att bearbeta lite 

noggrannare. En invändning är att arvsyndsläran skulle leda till passivitet, vilket visar att 

människor i många lägen upplever att det är viktigt att försöka leva moraliska liv och 

bekämpa det onda i världen. McFarland bekräftar detta då han lyfter fram att arvsyndsläran 

snarare än att användas för att skapa passivitet bör utformas så att den svarar mot 

människornas längtan efter att göra något åt ondskan (eftersom detta har att göra med 

Guds kallelse till människorna). McFarland är också inne på de existentiella konsekvenserna 

av arvsynden och lyfter fram misstron/otron mot Gud som en viktig aspekt av detta. 

Integrationsgranskning 

Vad gäller integrationsgranskningen tycker jag att det i McFarlands fall är fruktbart att 

särskilt granska hur hans lära blir begriplig utifrån allmänt accepterade antaganden om 

                                                           
105 Detta är inte en erfarenhet i egentlig bemärkelse, men då många intuitivt uppfattar att ”friheten att välja” 
hänger samman med den mänskliga friheten, kommer det nära erfarenheten. 



43 
 

verkligheten, med tanke på att han i högre utsträckning än Grantén utmanar dessa 

antaganden. McFarland menar helt enkelt inte att den allmänrådande världsbilden har något 

företräde för att göra korrekta tolkningar av tillvaron.  

Han vill dock att hans tolkningsförslag ska stämma överens med nutida vetenskaplig 

forskning och anpassar det utifrån evolutionsbiologins utmaningar. Detta får till följd att 

även han avfärdar historiciteten i berättelsen om Adam och Eva och fallet i synd, men 

faktum är att han faktiskt lämnar därhän att diskutera dessa frågor i någon större 

utsträckning. Det viktigaste skälet till detta verkar vara att han menar att arvsyndsläran inte 

kan användas för att förstå varför människor står under synden, utan snarare ska beskriva 

hur läget är. Detta skapar också en öppning för att även de som håller fast vid historiciteten i 

berättelsen om Adam och Eva skulle kunna ta med sig flera av hans insikter. Han är dock 

skarp i sin kritik mot dem som hävdar att alla människor skulle kunna sammanfattas i Adam, 

vare sig detta sker i en ”realistisk” eller ”federalistisk” tolkning (där människorna antingen 

ses som bokstavligen ”i” Adam, respektive att Adam anses representera hela mänskligheten 

inför Gud).106 

Frågan om begriplighet är emellertid inte begränsad till de evolutionsbiologiska frågorna, 

utan McFarland lägger stor vikt vid att hans tolkning ska gå ihop moraliskt och filosofiskt. Det 

gör att han exempelvis avfärdar tanken på ärvd skuld eller klandervärdhet som så många har 

problem med idag. Vidare får den filosofiskt-antropologiska utläggningen ett mycket stort 

utrymme i presentationen och ganska avancerade förklaringar av viljans struktur hamnar i 

fokus för detta. Det är uppenbarligen så att McFarland själv anser att dessa beskrivningar är 

koherenta, men de är för den skull förmodligen ingalunda självklara i dagens samhälle (se 

vidare diskussion nedan), särskilt inte med tanke på att han som sagt menar att viljan är fri 

när den står i kontinuitet med dess skapade syfte och inte genom att den har en frihet att 

välja.107 Med tanke på att McFarland faktiskt hävdar att arvsyndsläran inte går att bevisa 

empiriskt visar han dock att det är viktigast för honom att den ska vara begriplig inom de 

kristna teologiska leden. För att visa detta blir det till exempel viktigt för honom att 

framhålla att hans utformning bygger på kristologiska insikter från kyrkomötet vid Kalcedon.  

                                                           
106 Se exempelvis McFarland 2010, s. 154, 160. 
107 McFarland 2010, s. 147. 
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Detta innebär med stor sannolikhet att McFarland uppfattas som begriplig för den som är 

kristen och som lägger vikt vid historien, men att han får större utmaningar av den icke-

kristne nutidsmänniskan eller den kristne reformsökaren. Risken är alltså att McFarlands 

aningen tvetydiga inställning till integrationen med allmänt accepterade antaganden om 

verkligheten gör att läran tappar i begriplighet och relevans för den som inte uttryckligen är 

kristen.  

Koherensgranskning 

McFarland har, som jag flera gånger har understrukit, sin utgångspunkt i en antropologi som 

grundas på Augustinus och Maximus Bekännarens resonemang. Det ger honom en tydlig 

referenspunkt när han sedan går in på de andra frågorna som relaterar till hur arvsyndsläran 

kan utformas idag och presentationen får en enhetlig karaktär. Avgörande för hela hans 

presentation är dock huruvida han lyckas ge en koherent beskrivning av människans tillstånd 

utifrån hennes vilja och natur. McFarland skiljer här mellan när något är syndigt respektive 

fallet. Han menar att hela den mänskliga naturen är fallen, vilket även gäller viljan, men att 

detta inte i sig är liktydigt med att säga att naturen är syndig. Talet om synd blir istället 

relevant först när den fallna viljan levs ut. När den fallna viljan levs ut kommer det nämligen 

oundvikligen att leda till synd. Här är McFarland inne på en skör balansgång och samtidigt 

som han menar att den fallna naturen är människans medfödda tillstånd, hävdar han att 

detta innebär en ansvarighet men däremot inte en skuld.108   

Frågorna som detta resonemang reser är flera. Till att börja med kan man fundera över vad 

själva skadan i viljan består av. McFarland menar att det har att göra med att den gnomiska 

viljans109 begär riktas fel, bort från Gud till något annat. Utan Guds hjälp kommer denna 

viljas begär oundvikligen att riktas fel, vilket innebär att människan alltid blir beroende av 

Guds nåd för att kunna rikta sin vilja rätt. Först när viljan ställs i samklang med Guds kan 

människan bli den hon är tänkt att vara.110 Problemet med detta är att McFarland tycks lägga 

in ansvarigheten i människans viljas inriktning. Utlevelsen av Guds kallelse i den enskildes liv 

är att individen riktar sin vilja mot Gud, men samtidigt har människan alltså på grund av den 

                                                           
108 McFarland 2010, s. 128, 181-183, 196. 
109 Den gnomiska viljan är en kategori som han hämtar från Maximus Bekännaren. Den beskriver hur viljan 
genom begären kan riktas både i enlighet med Guds vilja eller mot densamma och hänger därför nära samman 
med möjligheten till synd. Den är dock inte en inneboende egenskap i viljan och människans natur, utan har att 
göra med hur själva viljandet äger rum. Se McFarland 2010, s. 95f. 
110 McFarland 2010, s. 75, 146f, 196. 
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fallna naturen ingen möjlighet att på egen hand välja att följa Guds kallelse. Hur kan man 

vara ansvarig för något man inte kan påverka?  

En annan fråga är om inte hans resonemang riskerar att skapa en bild av att den mänskliga 

naturen är ond, då varje mänsklig hypostas genom sin utlevelse kommer att synda just på 

grund av den fallna naturen (arvsynden leder oundvikligen till faktiska synder111). McFarland 

är medveten om detta och hävdar bestämt att naturen måste ses som god då den skapats av 

Gud. Svaret ligger till synes i särskiljandet mellan å ena sidan ansvarighet och å andra sidan 

skuld. Om människan till följd av sin fallenhet skulle bära på skuld, skulle detta rimligtvis 

innebära att naturen också är ond, men då skulden först uppkommer genom utlevelsen av 

den förvridna viljan kan alltså naturen bevaras från denna beskyllning. Kan man då verkligen 

göra denna åtskillnad mellan ansvarighet och skuld som ontologiska respektive moraliska 

begrepp? 

En fullskalig undersökning av detta ryms inte inom denna undersökning, men jag vill ändå 

nämna något. Till exempel talar vi till vardags om ansvarighet som att det innebär en 

moralisk fråga (eller åtminstone som att det leder till moraliska aspekter). Därför döms man 

exempelvis vid en rättegång som skyldig i de fall där man missbrukat sitt ansvar. Om man 

däremot agerat under tvång ses man inte som ansvarig för sin handling och frikänns därmed 

från skuld. Även om man skulle kunna skilja ansvarigheten från skulden, tycks de höra 

mycket nära samman. Som jag ser det skulle McFarlands syn på vad ansvar verkligen innebär 

behöva förtydligas för att bli övertygande, även om han i princip har rätt i att det går att 

skilja det ontologiska tillståndet från det moraliska112.  

Öppningarna som detta särskiljande ger för tolkningen av arvsynden är så pass stora, och 

hans tolkningsförslags koherens är så beroende av detta, att en fördjupad förståelse vore 

betydelsefull. Kanske ligger lösningen i skillnaden mellan att säga att människan är ansvarig i 

sin natur istället för ansvarig för sin natur. I så fall kan man säga att människan så fort hon 

har en mänsklig natur hamnar i ett ontologiskt tillstånd som oundvikligen kommer att leda 

till ett missbruk av detta ansvar och därmed till skuld. Däremot är hon inte ansvarig för 

denna belägenhet. Ett sådant resonemang skulle gå ihop filosofiskt då ansvarigheten och 

                                                           
111 McFarland 2010, s. 196. 
112 Se McFarland 2010, s. 181. 
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skulden visserligen skiljs åt, men också hålls nära samman. Kanske är det också detta 

McFarland har i åtanke, även om jag tycker att det finns en viss otydlighet. 

Ytterligare en fråga är när människan föll enligt McFarland. Han avfärdar ett historiskt 

”syndafall” men talar vid några tillfällen om människorna ”före” respektive ”efter” fallet utan 

att ge någon annan tidslig förklaring till när fallet inträffar. Han vill också mena att det inte 

kan ske kontingent hos varje enskild individ och kan därför inte ses som enbart existentiellt. 

Istället har fallet en kollektiv aspekt eftersom mänskligheten som helhet kallas av Gud.113 

Men när detta fall uppstod i mänskligheten får aldrig någon förklaring. Det svar man 

möjligtvis skulle kunna ge är att McFarland avgränsar arvsyndslärans tillämpbarhet. Han 

avfärdar nämligen dess möjlighet att förklara upphovet till den aktuella situationen och 

söker endast beskriva situationen inom de rådande förutsättningarna. Med tanke på att han 

talar i termer av ”före” och ”efter” ett fall håller han sig dock inte till detta hela tiden.  

 

3.3.2 Autenticitet 

McFarlands narrativ om mänskligheten 

Precis som Grantén är McFarland inne på en undersökning av mänskligheten som varken får 

bli för optimistisk eller för pessimistisk och vill hålla samman rättfärdiggörelse och helgelse. 

Nyckeln för denna tolkning ligger enligt honom i kallelseläran och Gud är genom denna 

kallelse av varje människa den som initierar förvandlingen i den enskildes liv. Narrativets 

början ligger i det tillstånd som människor befinner sig i och som blir uppenbart först när de 

erfar förlåtelse från någon annan. Genom denna förlåtelse eller dialog med andra kan också 

det djupa tillståndet av synd bli synligt.  

Mänsklighetens kris är hos McFarland egentligen tvådelad. Dels har det att göra med det 

ontologiska tillståndet som är berättelsens situation eller skådeplats (arvsynden som sådan). 

Här har människan en fallen natur med en gnomisk vilja vars begär riktas åt alla möjliga 

andra håll än till Gud, vilket leder till att de syndar i allt de gör. För det andra innebär krisen 

att mänskligheten och varje enskild person har blivit orenade genom deras avfärdande av 

Guds kallelse för dem (arvsyndens utlevelse i faktiska synder). Därmed kan både 

mänskligheten som sådan (tänkt att vara Kristi kropp) och de enskilda individerna (tänkta att 

                                                           
113 Se McFarland 2010, s. 35, 154, 183, 203. 
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vara lemmar i Kristi kropp) intagit rollen som krisens aktörer utifrån de rådande 

förutsättningarna, och alla dessa aktörer påverkar varandra. Vem eller vad som ligger bakom 

den rådande situationen får vi alltså inte svar på, utan den avgörande betoningen ligger på 

krisens lösning.  

Denna lösning tycks också ha en tvådelad karaktär, där den ena aspekten finns i nuet och 

den andra i framtiden. Redan i nuet kan såväl arvsyndens ontologiska sida som dess 

konsekvenser i faktiska synder hanteras, men detta får sin fulla uppfyllelse först i framtiden. 

Här är det tydligt att det är Gud som är lösningens huvudaktör och genom sin nåd och 

kallelse kan Gud låta människornas vilja fokuseras på honom, dvs. på hans vilja för varje 

enskild person och mänskligheten i stort. Gud visar sin kärlek till syndarna genom Kristus och 

befriar dem ur slaveriet genom att förlåta synderna och väcka tro, dvs. förändra de begär 

som viljan är bunden till så att människorna kan bli gudomliggjorda. Det är genom tron som 

människorna kan börja uppfatta Guds vilja och kallelse, och kallelsen är därmed riktad till 

människorna redan nu, men den fullständiga uppfyllelsen väntar i en eskatologisk framtid. 

När den mänskliga viljan fixeras vid Guds vilja blir den fri och fullt ut mänsklig och människan 

kan därmed också leva ut den kallelse som Gud har för just henne. 

I kampen mot de faktiska synderna (dvs. arvsyndens uttryck) som är en del av berättelsens 

fortsättning framträder tre aktörer. Dels den enskilda människan som har att lyssna till Guds 

kallelse, dels Gud som ständigt verkar med sin nåd, men också medmänniskorna, då de kan 

visa på hur arvsynden tar sig uttryck i nuet genom att dela med sig av sina erfarenheter och 

berätta hur de blivit drabbade av de faktiska synderna. McFarland vill dock betona att det är 

beskedet utifrån som kommer först, även i denna kamp. Först genom detta blir man 

uppmärksam på problematiken. 

Narrativets huvudsakliga fokus ligger alltså i den enskildes nuvarande situation, men blicken 

lyfts också mot den framtida uppfyllelsen. Det förflutna har dock ringa betydelse, och 

används mest för att konstatera att människan nu lever ”efter fallet”, även om detta inte 

sätts in i någon specifik historisk situation. Detta tillstånd verkar snarare ha att göra med 

relationella aspekter, dvs. att hela mänskligheten är bortvänd från Gud och riktar sina begär 

åt alla möjliga andra håll. Större betydelse har det förflutna när det gäller att visa på vad Gud 

har gjort, genom Kristus. 
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Den narrativa tonen är för McFarland helt pessimistisk vad gäller människornas egen 

förmåga att nå frälsningen. Däremot blir den desto mer hoppfull när den sätts i relation till 

Gud i och med att han så starkt betonar Guds kärlek och omsorg om syndarna och att Gud 

genom sin nåd ska rädda människorna och leda dem rätt. Vidare tänker sig McFarland att 

hans tolkning leder till en etisk aktivism, snarare än till apatisk passivitet inför status quo, 

men också till ökad dialog med andra och en öppenhet för att lyssna efter Guds kallelse. Det 

ömsesidiga tillståndet gör också att vi är beroende av varandra i detta uppdrag och att i 

synnerhet de som utsatts för syndens förtryck har mycket att bidra med, vilket bemyndigar 

de förtryckta snarare än kväser dem ytterligare.  

För ökad tydlighet ställs detta upp i följande tabell: 

Tabell 2. McFarlands narrativ om mänskligheten 

Situation Människans natur (inklusive viljan) är fallen, vilket innebär att varje 

individ kommer att synda. 

Kris Människorna avfärdar Guds kallelse och syndar i allt de gör. 

Krisens aktörer Hela mänskligheten och varje individ. 

Lösning Frälsning genom att Gud förlåter synderna och väcker tro.  

Lösningens aktör  Gud genom Kristus.  

Lösningens 

effekter 

Rättfärdiggörelse och helgelse.  

Människorna hör och hörsammar Guds kallelse.  

Lösningens ”tid” Nuet hos varje individ och den eskatologiska framtiden. 

Narrativ ton Pessimism vad gäller människornas förmåga att på egen hand nå 

frälsningen. Hopp genom Guds ingripande och nåd. 

 

Jämförelse med den lutherska traditionens narrativ 

McFarland har inte någon explicit luthersk utgångspunkt i denna bok, även om han är en 

luthersk teolog. Vid några tillfällen hänvisar McFarland till lutherska teologer och vid flertalet 

av dessa vill han göra olika korrigeringar. Till exempel menar han att den protestantiska 

ortodoxin höll fast vid bilden av att Kristus natur inte var fallen, liksom bland annat 

Augustinus och Thomas av Aquino hade hävdat. Kristus var syndfri och kunde alltså enligt 
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dem inte födas med en fallen natur.114 McFarland själv ställer sig alltså i motsättning till 

dessa delar av den teologiska traditionen. I avfärdandet av några moderna tolkningar av 

arvsyndsläran får sig också en rad lutherska teologer en känga, såväl Kierkegaard och 

Niebuhr som Schleiermacher eftersom han anser att dessa i för hög utsträckning ansåg att 

syndafallet sker kontingent hos varje enskild människa. De förra lyfte fram den delade 

ontologin och Schleiermacher den delade miljön, men McFarland menar att fallet och 

människornas solidaritet under synden går djupare än så.115 

En luthersk teolog som McFarland dock verkar hysa stor respekt för är Bonhoeffer och han 

lyfter fram dennes betoning av att reformatorerna, särskilt Luther, sökte undvika en 

uppdelning mellan rättfärdiggörelse och helgelse där lydnaden ska följa på tron. Bonhoeffer 

ville snarare hålla dessa aspekter samman och McFarland ansluter sig till denna hållning.116 

Intrycket man får av McFarlands lutherska inriktning är således att han håller traditionen 

mycket högt, men att han vill förtydliga och på vissa punkter omformulera dess inriktningar 

för att läran ska bli mer koherent och bibelfokuserad. Han anser att många andras försök att 

omformulera arvsyndsläran helt enkelt har hamnat fel. Ändå liknar just denna betoning på 

Granténs utläggning och kanske rör även McFarland sig i en post-luthersk riktning på denna 

punkt. McFarland tycks till exempel inte vilja betona rättfärdiggörelsen lika tydligt som i CA 

och människans ansvar och kall att bekämpa synden är minst lika viktig för honom. 

Vad gäller det narrativ som framträtt visar det sig dock att McFarland i hög grad 

överensstämmer med den lutherska uppdelningen mellan människorna som krisens aktörer 

och Gud som lösningens aktör. Till skillnad från den lutherska betoningen på arvsyndens 

inträde genom Adam lyfter han fram mänsklighetens och de enskilda människornas 

universella situation och avfärdar frågan om bakgrunden till detta läge. Här har alltså en 

utveckling skett utifrån den evolutionsbiologiska forskningen. McFarland visar dock på en 

kontinuitet med den lutherska traditionen på fler sätt. Han har till exempel en mycket stark 

betoning av arvsyndslärans relation till evangeliet om Guds nåd som ger människan ett nytt 

liv genom Kristus, som ju står i centrum för Luthers förståelse av människans behov. Vidare 

är det ständigt relationen till Gud som fokuseras och när arvsyndsläran förstås som otro kan 

                                                           
114 McFarland 2010, s.121f. 
115 McFarland 2010, s. 154. 
116 McFarland 2010, s. 207. 
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detta tydligt relateras till betoningen i CA artikel 2 om synden som brist på förtröstan på 

Gud. Fortsatt i överensstämmelse med CA artikel 2 men också med artikel 4, understryker 

han att synden är en ond begärelse och avfärdar pelagianska försök att lyfta fram 

människornas förmåga att genom egna krafter rättfärdiggöras inför Gud. Tilliten som 

människor behöver är en nådens gåva och kan inte åstadkommas av människans vilja. 

3.3.3 Sammanfattande värdering  

Når då McFarland fram till en tolkning av arvsynden som är både rimlig och luthersk? Han 

gör som framgått ovan en gedigen genomgång av arvsyndsläran utifrån den teologiska 

traditionen och den nutida forskningen. Dessa har ställts i dialog med varandra och båda 

inriktningarna har utmanats på några olika punkter. Därmed har han tydligt arbetat i linje 

med bokseriens syfte och även min teoretiska utgångspunkt. I sitt försvar mot några nutida 

invändningar mot arvsyndsläran är distinktionen mellan arvsynd och faktiska synder 

avgörande för McFarland, och arvsynden tolkas i ontologiska termer utifrån alla människors 

tillstånd av bortvändhet från Gud.  

Man kan dock rikta kritik mot McFarland och en svaghet är att det antropologiska 

resonemanget tycks förutsätta att viljan ska stå för en avgörande del av vad som gör 

människan till en individ. Dessutom har han en aningen tvetydig inställning till den 

allmänmänskliga erfarenheten. Därmed skulle han kunna bli aningen för inomkyrklig för att 

bli relevant för människor med andra bakgrunder, vilket kan ses som ett problem i vårt 

mångkulturella samhälle. Visserligen argumenterar han för varför han gör just detta, men 

utmaningen kvarstår. Den största utmaningen gäller dock koherensen och här inställer sig 

frågan om inte hans resonemang kan landa i att den mänskliga naturen ses som syndig då 

den beskrivs som fallen (det gäller alltså att tydligt hålla isär kategorierna). Dessutom är 

frågan om ansvarighet och skuld verkligen kan särskiljas i praktiken.  

Narrativet om mänskligheten kan på många sätt sägas stå klart i samklang med den 

lutherska traditionen, vilket alltså tyder på att McFarlands tolkning kan ses som luthersk. 

Däremot öppnas frågan hur det mänskliga tillståndet sådant det föreligger verkligen uppstod 

utan att få något svar, vilket skulle kunna ses som en svaghet. Precis som i Granténs fall 

anser jag dock sammanfattningsvis att McFarlands presentation i stort sett kan ses som en 

tolkning av arvsyndsläran som både är rimlig och luthersk, men jag menar också att den 

skulle behöva bearbetas en aning för att bli mer koherent och begriplig i dagens samhälle.   
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4. Fördjupad analys och förslag på vidareutveckling 

4.1 Likheter 
Innehållsgranskningen av Granténs och McFarlands tolkningar av arvsyndsläran visar att det 

finns många likheter mellan dem. Till att börja med ser de arvsyndsläran som relevant även 

idag. Eftersom jag sökte efter teologer som försöker utforma rimliga lutherska arvsyndsläror 

är detta föga förvånande, men då de har olika utgångspunkter (McFarland utgår i huvudsak 

från den kristna traditionen, medan Grantén betonar den allmänmänskliga erfarenheten) är 

det ändå något som det är värt att lägga märke till.  

Båda har också vad gäller integrationen mellan arvsyndsläran och allmänt vedertagna 

antaganden om verkligheten ambitionen att låta traditionella perspektiv få möta och brytas 

mot dagens aktuella frågor och vetenskapliga upptäckter. De är vidare överens om att 

arvsyndslärans roll inte är att förklara uppkomsten av människornas tillstånd utan snarare 

bör användas för att beskriva hur detta tillstånd är och vad lösningen på problemet innebär. 

De lägger lite olika betoningar på detta, men båda menar att man inte ska låta läran svara på 

frågor som den inte är tänkt att besvara och sätter därmed upp ramar för dess 

tolkningsutrymme. Därmed kommer de också till slutsatsen att tolkningen av 1 Mos 1-3 

måste vara allegorisk och att den inte kan ses som en beskrivning av hur människans 

uppkomst gick till. Tvärtom anknyter de här till evolutionsbiologins förklaringar.  

Ytterligare en likhet är att såväl McFarland som Grantén avfärdar den vanliga tolkningen att 

synden ses som uttryck för högmod och svarar därmed mot en viktig del i den feministiska 

kritiken som ifrågasatt att det universella motmedlet mot synd skulle vara ödmjukhet och 

tjänande.117 Istället har de andra beskrivningar av arvsynden vilket möjliggör en mer 

nyanserad och flexibel bild av vad som kännetecknar kampen mot synden. Grantén visar här 

som bekant på misstro, medan McFarland snarare betonar otro. 

Något som också överensstämmer mellan McFarland och Grantén är deras svar på den 

filosofiskt-moraliska invändningen mot att människor skulle ärva skuld. Båda betonar att 

skulden finns där redan från att man föds, men avvisar att detta skulle bero på att själva 

skulden går i arv. De svarar visserligen på detta på lite olika sätt, men är överens i stora drag. 

McFarland hävdar att man visserligen föds med en fallen natur, men denna ger inte i sig 

                                                           
117 Se exempelvis Grantén 2013, s. 65f; McFarland 2010, s. 201f. 
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någon klandervärdhet. För Grantén föds man till ett tillstånd av ambivalens, som leder till 

misstro. För båda tycks det alltså krävas att man lever ut något, antingen en respons på 

tillvarons ambivalens, eller i sin hypostas syndar, för att man ska vara klandervärd, men 

förutsättningarna för detta finns redan från början och är oundvikliga. Kanske kan man i 

någon kvalificerad mening tala om att man föds med skuld utifrån denna oundviklighet, men 

detta kan leda tanken fel och bör därför undvikas. 

De har också flera likheter i sina narrativ om mänskligheten. I den rådande situationen 

vänder sig människor bort från Gud och synden ses hos båda som en misstro eller brusten 

relation med Gud, vilket får en mängd olika uttryck i människornas liv. Krisen är allvarlig och 

det behövs hjälp utifrån för att lösningen ska komma till stånd. I tydlig luthersk anda betonar 

de att det endast är Gud som har möjlighet att genom sin nåd rädda människorna. 

Människorna är dock inte helt passiva mottagare utan Grantén och McFarland är mycket 

tydligt överens om att arvsyndsläran rätt förstådd kan ge utrymme åt helgelseperspektivet i 

tron. Båda framhåller vikten av att rättfärdiggörelse och helgelse/utlevelse av ett etiskt liv 

hänger samman och söker balansera att Gud är lösningens aktör, med att människan har ett 

uppdrag som Guds avbilder i den här världen. Uppdraget kan inte förbises om läran ska vara 

trovärdig, men det är inte helt enkelt att få in det i bilden. Denna strävan tycker jag visar på 

att vi faktiskt har behov av att i trosläran hitta goda motiv till varför människor ska göra gott 

och en av de vanliga invändningarna mot läran är just att den skulle medföra etisk passivitet. 

 

4.2 Skillnader 
Även om likheterna alltså är många, framkommer dock en rad viktiga skillnader, inte minst 

vad gäller hanteringen av antropologiska frågor och placeringen av läran inom det större 

teologiska sammanhanget. Grantén betonar sociobiologin och ser det som viktigt att finna 

utvecklingar av traditionella perspektiv, medan McFarland gör filosofiskt-antropologiska 

utläggningar av människans vilja och har en större ambition att bevara traditionella 

teologiska perspektiv. Dessa skillnader hänger framförallt samman med det teoretiska 

utgångsläget vad gäller integrationsfrågorna. De har som ovan nämnts liknande ambitioner 

och vill betona en dialog mellan traditionella teologiska utsagor och den nutida vetenskapen 

och kulturen. Enligt mina analyser har detta dock tillämpats på olika sätt och lett fram till 

olika resultat.  
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I Granténs presentation ställer vetenskapen och kulturen upp ramar som arvsyndsläran 

måste hålla sig inom – den får inte säga emot rådande världsbild och måste förhålla sig till 

pluralism, betoningen på människans frihet m.m. Detta hänger samman med att hon tycks 

mena att arvsyndsläran är något som alla kan förstå utifrån evolutionsteorins betoningar på 

att alla kommer att leva med lidande och död samt den allmänmänskliga erfarenheten av 

tillvarons ambivalens. Om arvsyndsläran inte skulle kunna anpassas till dessa saker skulle 

den helt enkelt rimligtvis behöva förkastas. Nu kommer hon inte till en sådan slutsats, men 

vetenskap och nutida kultur har företräde i dialogen. Trots detta visar hon dock att teologin 

faktiskt också kan utmana samtidens sökande efter perfektion och den utbredda 

gruppegoismen, vilket visar på att det trots allt finns vissa dialogiska drag kvar. 

Hos McFarland är betoningen på många sätt den rakt motsatta. Han utgår från den kristna 

traditionen och menar att det finns goda insikter att ta vara på i den och som bör styra 

förståelsen av tillvaron. Detta innebär också att arvsyndsläran inte är något som alla rent 

erfarenhetsmässigt eller empiriskt kan förstå, utan det är något som man får upp ögonen för 

genom förlåtelsen. Först inom de kristna leden kan arvsyndsläran bli begriplig, eftersom den 

står i direkt relation till Guds frälsningshandling genom Kristus. För honom kommer 

vetenskapen och kulturen in som sekundära element, men han låter dem korrigera den 

teologiska läran i sådan utsträckning att syndafallets historicitet förkastas utifrån 

evolutionsteorin.  

I McFarlands fall är det mycket tydligt att Gud blir relevant för förståelsen av arvsynden, 

medan Granténs utformning riskerar att tappa bort Gud ur bilden. Å andra sidan kan man 

ana att Granténs tolkning av arvsyndsläran har en bredare målgrupp än McFarlands och blir 

tillämpbar för fler. Människor med olika tro och bakgrund bemyndigas att förstå den i det 

pluralistiska samhälle som föreligger, medan McFarland hävdar att detta inte är möjligt då 

läran för att förstås kräver vissa specifika erfarenheter, nämligen erfarenheter av förlåtelse. 

Detta säger dock inget om vilken av utformningarna som är mest ”korrekt”, då det snarare är 

en fråga för varje enskild läsare att avgöra beroende på vilka utgångspunkter man 

sympatiserar med.  

Förutom ovan nämnda likheter mellan Granténs och McFarlands narrativ om mänskligheten 

framträder dock en rad viktiga skillnader. Det börjar redan i situationen som beskrivs på 

olika sätt. Grantén menar att det som leder till krisen är tillvarons ambivalens, medan 
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McFarland menar att den kommer av att människans natur är fallen. Grantén ser alltså 

grunden till synden i de existentiella förutsättningarna, medan McFarland förstår arvsyndens 

ursprung i ontologiska termer. När det sedan kommer till krisen blir den visserligen akut i 

båda fallen, men för Grantén ligger den alltså fortsatt på det existentiella planet, medan det 

för McFarland dels har att göra med naturen och dels med de faktiska synderna. Vad gäller 

krisens aktörer betonar McFarland i högre utsträckning det kollektiva perspektivet, och 

förklaringen till detta ligger i att Guds kallelse går ut till hela folket och inte bara till 

individerna. Grantén skulle säkerligen inte säga emot detta, men det kollektiva kommer 

likväl i skymundan i hennes presentation. Lösningens aktör är i båda fallen Gud genom 

Kristus, men betoningarna i försoningen läggs på delvis olika ställen. Man skulle kunna säga 

att Grantén i huvudsak betonar den subjektiva försoningsläran, där Guds kärlekshandlingar 

väcker tro och befriar dem från den existentiella misstro som tynger dem. McFarland 

uppfattar jag däremot har en bättre balans mellan den objektiva och den subjektiva 

försoningsläran. Gud förlåter synderna genom Kristus och visar dessutom på Guds 

kärleksfulla inställning till människorna. Nu har presentationerna inte legat vid 

försoningsläran och förmodligen skulle denna bild kunna kompletteras med fler motiv av 

dem båda, men dessa tendenser är likväl tydliga.  

Vidare beskrivs lösningens effekter på något olika sätt. Båda visar på den viktiga etiska 

aspekten, men medan Grantén lyfter fram den gränsöverskridande kärleken som arvsyndens 

motsats, betonar istället McFarland hörsammandet av Guds kallelse. Såväl 

gränsöverskridande kärlek som hörsammande av en kallelse kan få en mängd olika konkreta 

uttryck, men jag anser att kallelsen är ”bredare”. Talet om Guds kallelse kan nämligen 

innefatta gränsöverskridande kärlek, men den kan också få andra uttryck som gemenskap, 

tro m.m. Å andra sidan kan denna bredd leda till otydlighet och risken finns att någon 

missbrukar detta begrepp så att det istället tolkas som att någon har en specifik kallelse som 

går emot kärlekens uttryck. För att kallelsen ska kunna innebära en verklig motverkan av 

arvsynden behöver den alltså kvalificeras. 

När det sedan kommer till lösningens ”tid” menar jag att Grantén främst rör sig i nuet 

medan McFarland öppnar upp detta mot framtiden på ett tydligare sätt. Öppningen mot 

framtiden skulle kunna stärka tron på att denna berättelse verkligen är något att leva 

genom, även för Granténs existentiella tolkning. Misstron kommer nämligen ständigt att 
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återkomma så länge tillvarons villkor är ambivalenta, vilket kan göra att den som försöker 

leva i tillit och tro blir nedslagen. Ett fokus på framtiden kan då tjäna som ett korrektiv som 

stärker det existentiella hoppet av att det en gång kommer att bli annorlunda. För McFarland 

finns detta hopp genom den eskatologiska framtidsbilden. För båda är dock den narrativa 

tonen och hoppet ständigt fäst på Gud vilket bidrar till att ta bort kravet från människorna. 

Istället för kramp inför yttre press kan detta troligtvis skapa kraft att leva ut lösningens 

effekter. En pessimistisk syn på människornas delaktighet i frälsningen används helt enkelt 

för att ta bort onödiga krav och vända blicken mot Guds ingripande i situationen. 

 

4.3 Vägen vidare 
Hur kan man då utforma en arvsyndslära i vår tid som både kan anses vara rimlig och 

luthersk? Grantén och McFarland har gett två utförliga och gedigna svar som visar på en hel 

rad öppningar för en fortsatt reflektion. Hur man svarar på frågan tycks i stor utsträckning 

bero på vilka utgångspunkter man har vad gäller frågan om integration mellan teologi och 

nutida vetenskap och kultur, samt hur man tillämpar dessa. Beroende på om man börjar i 

eller ger företräde för det allmänmänskliga eller det specifikt kristna blir slutsatserna olika. 

Som jag hävdat i inledningen utifrån Stenmark måste emellertid detta snarare prövas utifrån 

vilka argument som framkommer i varje enskild situation och kan därmed inte avgöras på 

förhand.  

Läran måste oavsett vilken inriktning man väljer svara upp mot en erfarenhets-, integrations- 

och koherensgranskning på ett godtagbart sätt och den bör dessutom visa på en god 

bearbetning av de utmaningar mot den som i den nutida debatten kommer från 

evolutionsbiologin, den feministiska kritiken, antropologiska undersökningar, filosofiska och 

moraliska problematiseringar, samt bibelvetenskapliga och teologihistoriska infallsvinklar. 

Man skulle kunna säga att Grantén har en större betoning på sociobiologiska och etiska 

aspekter, medan McFarland utgår från den bibelvetenskapliga frågan och filosofiskt-

antropologiska belysningar, vilket också medför att de visar på delvis olika styrkor och 

svagheter. Skulle man då kunna sammanföra dessa båda tolkningar och nå en ny syntes? 

Eller är de så olika i sina grundläggande utgångspunkter att de endast kan ställas bredvid 

varandra? Jag menar att det finns en klar möjlighet att söka en vidareutveckling av dessa 
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båda teologers insikter, så länge man är medveten om att man då formar något självständigt 

som föregångarna kanske inte skulle ställa sig bakom.  

I detta krävs dock en fortsatt medvetenhet om det lutherska draget i läran. Jag har utifrån 

CA och Vejrup Nielsen hävdat att läran för att vara luthersk åtminstone måste stå i 

överensstämmelse med de viktiga dragen i den lutherska traditionens narrativ om 

mänskligheten. Detta innebär bland annat att den måste skilja mellan krisens och lösningens 

aktörer, där människorna bidrar till krisen och endast Gud till lösningen. Den hållning som 

Pelagius och Erasmus stod för lade in ett visst mått av delaktighet från människorna i 

frälsningsskeendet, medan manikéerna och Flacius snarare såg den mänskliga naturen som 

ond. Mellan dessa hållningar söker en luthersk tolkning en balansgång som både lyfter fram 

skapelsens godhet och nådens radikalitet, utifrån rättfärdiggörelsen genom tron. 

I nytolkningen blir det en skiljelinje mellan om man ser det som att arvsynden endast 

innebär existentiella konsekvenser eller dessutom kan tolkas i ontologiska termer. Båda 

vägarna är möjliga och det är upp till var och en att själv avgöra vad som verkar rimligast 

(antagligen utifrån integrationsfrågorna ovan). Människornas kris och lösningens omfattning 

blir dock ”större” om man inkluderar en ontologisk förståelse av synden, även om Grantén 

visat att endast en existentiell förståelse räcker för att visa på lärans relevans. I medvetenhet 

om detta menar jag dock även att det blir en betydligt tydligare koppling till den kristna 

teologiska traditionen om man inkluderar en förståelse av den mänskliga naturen som 

fallen, då det underlättar en förståelse av bibelställen som talar om människans s.k. 

”köttsliga” natur. Här kan exempelvis nämnas Rom 7:14-25, Rom 8:1-11 och 1 Kor 3:1-3. 

Helgelsen med en kamp mot ”det köttsliga” och ”delaktighet av gudomlig natur” i den 

enskildes liv kan också därigenom få en tydligare förklaring (se Rom 8:12-17, Gal 5:16-26 och 

2 Pet 1:2-4).  

Därmed vill jag här utveckla en förståelse som både talar om arvsyndens ontologiska och 

existentiella problematik. Jag utgår från McFarlands beskrivning och kompletterar med 

viktiga drag från Grantén. McFarland har nämligen en god ansats i hur den ontologiska 

problematiken kan tolkas, medan Grantén i mina ögon gör en rimlig utredning av hur de 

existentiella problemen kan förstås. Detta väcker frågan om min utformning ska tolkas som 

att arvsyndsläran endast blir relevant inom den kristna sfären, som McFarland hävdar. 

Eftersom jag menar att Granténs tolkning av arvsynden ger en god beskrivning av det 
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allmänmänskliga existentiella tillståndet tror jag dock att alla människor faktiskt kan förstå 

och acceptera vissa aspekter av arvsynden. Att däremot tala om detta falls radikalitet och 

behovet av frälsning av en Gud som står utanför människan, är en så specifikt kristen 

teologisk utsaga att den får sin fulla betydelse endast för den som upplevt lösningens (dvs. 

förlåtelsens) radikala omfattning. Arvsyndsläran söker alltså uttolka ett tillstånd som alla 

människor erfarenhetsmässigt delvis kan förstå, men när den ontologiska problematiken 

kommer in i bilden är den så nära förknippad med den kristne Guden att det endast är inom 

detta sammanhang som tolkningen når hela vägen fram som ett narrativ om mänsklighetens 

totala kris och genomgripande lösning. 

Som vi redan har sett är Grantén och McFarland överens i många frågor och dessa blir 

naturliga delar av min vidareutveckling. Därför menar jag exempelvis, till följd av 

evolutionsbiologin, att berättelsen om Adam och Eva i 1 Mos 1-3 bör tolkas allegoriskt och 

därmed inte kan ligga till grund för en tolkning av när arvsynden inträdde i mänsklighetens 

historia. Det andra huvudsakliga bibelställe som använts för en sådan tolkning är Rom 5:12-

21 och även detta bör förstås som en allegorisk beskrivning över den universella mänskliga 

situationen. Jag är inte helt tillfreds med McFarlands totala tystnad vad gäller syndens 

inträde och lägger därför in en möjlig förklaring till det existentiella tillståndet i Granténs 

hänvisning till Van Huyssteens evolutionsteoretiska förståelse. Detta verkar just nu vara det 

bästa tillgängliga alternativet i den naturvetenskapliga förståelsen av människan och får 

därför tjäna som preliminär förklaring, även om nya fynd skulle kunna förändra denna bild.  

Jag håller dock med om att denna fråga är av underordnad betydelse och tolkningen får inte 

leda till att Gud faller bort ur bilden genom en naturalistisk stängd världsbild om läran ska ha 

fortsatt teologisk relevans. Snarare bör det läggas till att Gud lett evolutionen på ett sätt som 

gjort att människorna kan reflektera över sig själva och sin tillvaro samt längta efter något 

bättre och stå i relation till Gud. Hur den mänskliga naturen föll kan detta dock inte ge något 

svar på, vilket gör att denna aspekt fortsatt får vara höljd i dunkel i och med lärans 

begränsade tolkningsutrymme. Däremot tycker jag inte att det är befogat att tala om 

människan ”före” respektive ”efter” fallet, utan man bör snarare tala om människan i ett 

”fallet” respektive ”icke-fallet” eller ”helt” tillstånd. Eftersom det inte i nuläget finns några 

naturvetenskapliga beskrivningar av ett icke-fallet ursprungstillstånd får denna fråga lämnas 

åt sidan och vi kan inte hänvisa till ett historiskt sådant läge i det förflutna. Det viktiga är att 
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spänningen upprätthålls mellan det nuvarande ”fallna” tillståndet och ett framtida ”helt” 

tillstånd. 

Vad gäller de antropologiska frågeställningarna ansluter jag mig till McFarlands utmaning 

av synen på i vilket läge som viljan kan sägas vara fri, och menar att den blir fri när den ställs 

i överensstämmelse med Guds vilja. Detta eftersom Gud i kristen tro presenteras som god 

och allvetande och därmed också vet vad som är bäst för varje enskild individ och alla 

grupper och folk. Även om detta utmanar den starka tilltron till den fria viljan att välja i 

dagens samhälle, menar jag att denna tolkning leder till att mänskligheten teologiskt knyts 

närmare Gud118 och dessutom kan den lätta på kraven att människorna själva ska veta vad 

som är bäst för dem (vilket ofta är svårt att avgöra från situation till situation).  

Frågan inställer sig då om man måste vara voluntarist (som McFarland verkar vara) och 

därmed lyfta fram viljan som mest grundläggande i människans identitet, för att kunna 

ansluta sig till denna hållning. Jag menar att det är onödigt eller kanske omöjligt att säga 

vilken av delarna i den mänskliga identiteten som är viktigast. Därmed är det avgörande med 

arvsyndsläran att den beskriver hela människan som fallen, vilket inkluderar aspekter som 

förnuftet, känslolivet och viljan119. Det gör rimligtvis att man även kan söka beskriva andra 

aspekter i människans fallna natur (såsom förnuftet). Viljans fallna tillstånd kommer dock 

fortfarande att vara relevant i en helhetsbeskrivning av människan alldeles oavsett om man 

ser viljan som mer respektive mindre grundläggande än någon av de andra aspekterna.  

Vidare har vi de moraliska och filosofiska utmaningarna som ifrågasatt talet om ärvd skuld. 

Ett bibelställe som skulle kunna användas för att tala om ärvd skuld är Ef 2:1-3. I linje med 

Grantén och McFarland avfärdar jag dock att Gud skulle döma människorna som skyldiga på 

grund av någon annans synd och ser det snarare som att varje människa genom sitt liv 

oundvikligen kommer att ansamla en egen skuld. Detta kommer till följd av såväl naturens 

fallna tillstånd som den existentiella upplevelsen av tillvarons ambivalens. Jag skulle som 

tidigare nämnts gärna se en utveckling av McFarlands utläggning av skillnaden mellan ansvar 

och skuld, men håller i grunden med om att man istället för att säga att människan har 

                                                           
118 Som Pannenberg mycket riktigt påpekade måste ju en teologisk antropologi rimligtvis leda till att teologin 
för att bli relevant måste kunna visa på att talet om Gud tillför något för tolkningen av människan, och att en 
sekulär utsaga bortser från en viktig del av helhetsbilden. Se Pannenberg 1991, s. 9f. 
119 Luther betonar själv just den totala avsaknaden av alla förmågor i både kroppen och själen när han talar om 
arvsynden och att det inte endast ska ses som en brist på en särskild kvalitet i viljan. Se Luther 1972, s. 299. 
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ansvar för sin fallna natur, snarare bör tala om att människan föds med ett ansvar i sin fallna 

natur, gentemot Gud, medmänniskorna och hela skapelsen. Detta ansvar kommer 

erfarenhetsmässigt att oundvikligen missbrukas hur mycket man än försöker handla rätt. 

Därmed blir människan inkapabel att stå emot synden vilket renderar skuld. Svaret på denna 

skuld är Guds förlåtelse, vilket kräver att människan underordnar sig Guds kallelse.  

Att tala om att man ska underordna sig någon annan är idag i allmänhet tämligen 

problematiskt och riskerar att falla offer för den feministiska kritiken, men om Gud förstås 

som allt det godas ursprung och källan till all kärlek anser jag att detta problem just vad 

gäller Gud kan förbises.120 Vidare instämmer jag med både Grantén och McFarland i att 

arvsyndens uttryck inte bör ses som i första hand högmod, utan istället som misstro och 

otro, vilket innebär att motverkandet av arvsynden inte i första hand handlar om 

självutgivande kärlek.  

Jag vill också presentera detta mer överskådligt i ett narrativ om mänskligheten. Den 

mänskliga naturens fallna tillstånd och den existentiella upplevelsen av tillvarons ambivalens 

utgör den situation där berättelsen om mänskligheten utspelar sig. Krisen består i att 

mänsklighetens och människornas begär ständigt inriktas på andra saker än Gud och att de i 

sitt oomvända tillstånd har en misstro mot Gud.121 Såväl de enskilda människorna som de 

mänskliga gemenskaperna blir krisens aktörer genom att de ständigt missar målet, dvs. Guds 

vilja för dem. Trots detta kallar Gud ständigt på människan och genom Kristus kan lösningen 

uppnås i och med att människorna dels får förlåtelse och dels väcks till tro genom att se hur 

Gud i sin nåd och kärlek gått in i det mänskliga lidandet och tagit bort skulden. Endast Gud 

har någon roll som lösningens aktör och människorna kan bara ta emot förlåtelsen som en 

gåva. Däremot innebär Guds kallelse att människorna när de tar emot förlåtelsen också får 

upp ögonen för sina faktiska synder och därmed kan börja kämpa mot dem. Lösningens 

effekter kan därför ses som att människorna rättfärdiggörs och söker ett liv i helgelse. Hur 

detta liv ser ut beror på den specifika kallelse som Gud riktar till dem (enskilt och 

tillsammans). För att detta ska bli tillämpbart och möjligt att granska av andra bör dock 

                                                           
120 Därmed inte sagt att man ska underordna sig någon specifik kyrklig eller annan trosgemenskap. 
121 Evolutionsbiologin kan dock, som Grantén tydligt påpekar, också ge en fördjupad förståelse av denna kris. 
Allt levande står nämligen under kamp, lidande och död och längtar efter befrielse (se Rom 8:22). 
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denna kallelse stå i linje med det Grantén omnämner som gränsöverskridande kärlek, vilket 

också innebär att gruppegoismen motverkas.122 

Lösningens ”tid” är redan nu i människornas liv men ligger också i framtiden. Genom en blick 

mot denna eskatologiska framtid, då allt ska upprättas, minskas besvikelsen om det blir 

svårare än väntat att följa kallelsen. Den narrativa ton som denna framställning av 

mänsklighetens belägenhet erbjuder, menar jag präglas av mycket hopp. Visserligen är den 

pessimistisk vad gäller människornas egen förmåga att åstadkomma lösningen på krisen, 

men Gud ger istället genom Kristus en lösning både på människans ontologiska och 

existentiella problem. Genom kallelsebetoningen öppnas också en fortsatt väg i den 

enskildes och mänsklighetens gemensamma vandring där ökad helgelse och etisk utveckling 

blir naturliga konsekvenser. Det hela sammanfattas i följande tabell: 

Tabell 3. Förslag på vidareutveckling 

Situation Människans har en ontologiskt fallen natur och befinner sig i en 

existentiellt utmanande situation inför tillvarons ambivalenta drag. 

Kris Människorna avfärdar Guds kallelse och syndar i allt de gör och är 

fångna i ett existentiellt tillstånd av misstro. 

Krisens aktörer Varje individ och hela mänskligheten. 

Lösning Frälsning genom att Gud förlåter synderna och väcker en 

återupprättad tillit till och tro på Gud.  

Lösningens aktör  Gud genom Kristus. 

Lösningens 

effekter 

Rättfärdiggörelse och helgelse.  

Människorna hörsammar Guds kallelse och lever som Guds avbild i 

gränsöverskridande kärlek. 

Lösningens ”tid” Nuet hos varje individ och den eskatologiska framtiden. 

Narrativ ton Pessimism vad gäller människornas förmåga att på egen hand nå 

frälsningen. Hopp genom Guds nåd. Gud ingriper och deltar i krisen, 

och förlåter människorna. 

                                                           
122 Jag skulle också kunna tänka mig fler sådana korrigeringar utifrån den beskrivning som Bibeln ger av Gud. 
Gud skulle nämligen rimligtvis inte kalla någon att agera tvärtemot hans karaktär, vilket innebär att man skulle 
kunna lägga till att kallelsen bör vara livsbejakande och präglat av ”ljus” till skillnad från ”mörker” (se 1 Joh 5:1). 
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I och med att jag alltså inte anser att man ärver skuld eller står som ansvarig för någon 

annans synd kan ordet ”arvsynd” med rätta problematiseras. Till exempel skulle man kunna 

byta ut det mot ”ursprungssynd” eller ”grundsynd” då läran framförallt syftar till att beskriva 

det läge som varje människa ursprungligen befinner sig i och som oundvikligen leder till 

utlevd synd. I likhet med Grantén tycker jag dock att det fortsatt fyller en funktion att tala 

om arvsynd i och med att det tydligt sätter in läran i ett specifikt sammanhang i det 

teologiska samtalet där flera aspekter tas på allvar, såsom synd, skuld och ond begärelse.123 

Dessutom särskiljs fenomenet från de utlevda faktiska synderna (eller verksynderna) som 

snarare har att göra med arvsyndens effekter eller konsekvenser. Som jag visat ovan ser jag 

också denna lära som fortsatt relevant inom ett nutida lutherskt sammanhang som ställer sig 

i relation till nutidens vetenskap och kultur. 

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att jag genom denna vidareutveckling tydligt menar 

att det fortfarande idag, 500 år efter Luthers uppspikande av de 95 teserna på kyrkporten i 

Wittenberg, är relevant att tala om arvsynd och utforma en lära om den. Enligt mig går det 

att göra både rimliga och lutherska utformningar av läran (utifrån en dialog med 

vetenskapen och andra allmänt vedertagna uppfattningar om verkligheten, samt genom en 

vidareutveckling av traditionella drag), och att dessa kan visa på konstruktiva sätt att se på 

narrativet om mänskligheten. Även om jag själv är en luthersk teolog, tror jag inte att detta 

resultat endast kan tillämpas i specifikt lutherska eller kristna sammanhang. Däremot har, 

tror jag, arvsyndsläran mest att bidra med för den kristna förståelsen av människan (vilket 

avgränsar dess apologetiska möjligheter). En sådan kristen teologisk antropologi är dock inte 

statisk och navelskådande, utan kan prövas genom andra vetenskapers och trosåskådningars 

utmanande frågor. Därmed vill jag uppmuntra alla, oavsett livsåskådning eller antropologiska 

utgångspunkter, att fortsätta detta samtal för att förståelsen av människan och 

mänsklighetens situation ska utvecklas än mer. 

  

                                                           
123 Se Grantén 2013, s. 23. 



62 
 

5. Avslutning 

5.1 Sammanfattning 

I denna uppsats har jag sökt svara på frågan hur en arvsyndslära kan utformas idag, på 2000-

talet, som både är rimlig och luthersk, dvs. som dels står i tydlig relation till den nutida 

forskningssituationen inom andra områden och dessutom tar vara på det lutherska arvet. Jag 

fann att Eva-Lotta Grantén och Ian A. McFarland utförligt bearbetat frågan i var sin 

monografi under 2010-talet. De har båda ambitionen att finna en integration mellan teologi 

och nutida vetenskap, men har olika utgångspunkter och kommer till olika resultat, vilket har 

möjliggjort en konstruktiv analys. Utifrån Pannenberg m.fl. tog jag min teoretiska 

utgångspunkt för undersökningen i att teologin behöver relatera till den nutida vetenskapen 

för att bli relevant, samt att den måste kunna bidra med något eget för att inte vara 

överflödig. För att en nutida arvsyndslära ska kunna anses vara rimlig måste den därmed visa 

på en god bearbetning av de utmaningar mot den som i den nutida debatten kommer från 

evolutionsbiologin, den feministiska kritiken, antropologiska undersökningar, filosofiska och 

moraliska problematiseringar, samt bibelvetenskapliga och teologihistoriska infallsvinklar. 

Själva undersökningen gjordes genom en innehållslig granskning som tog inspiration från 

den kriterielära som Jeffner och Grenholm representerat, men som också korrigerades 

utifrån både Nygren och Stenmark. Rimligheten prövades därmed genom en 

erfarenhetsgranskning, en integrationsgranskning samt en koherensgranskning. För att 

pröva huruvida tolkningarna var lutherska gjorde jag därefter en autenticitetsgranskning 

utifrån Vejrup Nielsens narrativa metod. Minimikravet som ställdes upp för att tolkningarna 

skulle vara lutherska utgick från det narrativ som Vejrup Nielsen fann hos Luther (och 

Augustinus), men med särskild betoning på att de skulle stå i överensstämmelse med artikel 

4 (”Om rättfärdiggörelsen”) i den Augsburgska bekännelsen. 

Det visade sig att såväl Grantén som McFarland utifrån sina olika perspektiv gjorde goda 

ansatser till en arvsyndslära som både kan sägas vara rimlig och luthersk. Grantén 

presenterade viktiga historiska tolkningar av arvsyndsläran, men utgick främst från 

evolutionsbiologiska och etiska frågeställningar i sin egen uttydning, och gjorde en 

existentiell tolkning av läran. Hon menade att den kommit till som ett tolkningsförslag av 

den ambivalens i tillvaron som alla människor upplever. McFarland ville däremot stå i 



63 
 

kontinuitet med vissa drag i teologihistorien, i synnerhet Augustinus och Maximus 

Bekännaren, och betonade ontologiska kategorier genom att han såg människans natur som 

fallen. Arvsynden förklarades sedan ligga främst i viljan som i sitt fallna tillstånd styrs av 

begär som riktar sig i andra riktningar än mot Gud.  

Båda gjorde enligt min mening lutherska tolkningar av narrativet om mänskligheten, då de 

tydligt såg människorna som krisens aktörer, medan endast Gud var lösningens aktör. Såväl 

Grantén som McFarland ville dock betona vikten av att detta sedan ledde till konsekvenser i 

de enskilda människornas liv genom helgelsen, vilket också är ett svar på kritiken mot att 

läran skulle leda till passivitet. Här kan man kanske tala om en viss ”post-luthersk” inriktning. 

Min huvudsakliga kritik mot Grantén framträdde genom integrationsgranskningen. Hennes 

utformningsförslag riskerar nämligen att plocka bort Gud ur bilden, vilket också skulle göra 

teologin överflödig. Dessutom visade koherensgranskningen att hon var otydlig i 

beskrivningen av människans skuld och hur den sonas. Däremot är hennes utläggning av den 

tvetydighet som finns såväl i människan som i tillvaron i stort mycket övertygande och hon 

visar att arvsyndsläran har relevans idag även endast utifrån existentiella perspektiv. Vad 

gäller McFarland anser jag att han i högre utsträckning än Grantén tar den teologiska 

traditionen på allvar, men hans filosofiskt-antropologiska resonemang tycks förutsätta att 

den mänskliga viljan är en avgörande del av vad som gör människan till en individ. Dessutom 

visade erfarenhetsprövningen att han menar att arvsyndsläran endast är begriplig för dem 

som redan är kristna, vilket är en klar begränsning av dess möjlighet att användas 

konstruktivt utanför de kristna leden. 

När jag söker en väg vidare utifrån dessa två teologers bearbetning av arvsyndsläran 

försöker jag ta med mig styrkorna i båda teologernas resonemang och samtidigt undvika de 

huvudsakliga invändningarna. Eftersom jag menar att McFarlands betoning av människans 

fallna tillstånd i högre utsträckning än Granténs berättigar teologins bidrag och underlättar 

förståelsen av vissa bibelställen, anser jag att det är viktigt att utöver de existentiella dragen 

i arvsyndsläran också lyfta fram ontologiska kategorier. Därmed behålls teologins relevans 

för tolkningen av människans tillstånd, samtidigt som det blir möjligt för alla människor att 

förstå delar av arvsyndens uttryck och allvar. Jag menar dock att det till slut ändå är inom de 

kristna teologiska leden som läran erfarenhetsmässigt kan förstås fullt ut, då arvsynden hela 

tiden står i mycket nära förhållande till problemets lösning, nämligen Guds ingripande, som 
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får sin fulla betydelse endast för dem som upplevt vad det innebär. Trots att jag söker 

undvika de utmaningar som läran möter finner jag dock att det fortfarande finns aspekter av 

den som det helt enkelt inte går att reda ut. En viktig sådan är att arvsyndslärans 

tolkningsrum främst rör sig inom de förutsättningar som vi möter i den tillvaro där vi finns. 

Hur det fallna tillståndet inträdde kan varken naturvetenskapen eller teologin beskriva, utan 

endast dess existentiella sida kan få ett preliminärt svar utifrån evolutionsbiologin.  

Det finns alltså en rad kvarvarande utmaningar, men som svar på min frågeställning menar 

jag att det går att utforma rimliga lutherska tolkningsförslag av arvsyndsläran även idag, 500 

år efter Luthers uppspikning av sina 95 teser. Dessa kan stå för existentiella eller ontologiska 

uttydningar, men jag menar att det är när dessa båda aspekter hålls samman som dess 

relevans och betydelse blir som störst i det nutida samhället. 

5.2 Uppslag för vidare forskning 

Frågan om hur arvsyndsläran bör tolkas gränsar till en rad andra teologiska frågor och får 

därför viktiga konsekvenser i trosläran i stort. En sådan undersökning kan till exempel gälla 

hur förståelsen av arvsyndsläran teologiskt påverkar försoningsläran och eskatologin, men 

också mer praktiska frågor som undervisning, dop och mission i olika kyrkor. Med tanke på 

att det idag finns många ekumeniska initiativ mellan olika kyrkor som öppnar nya teologiska 

möjligheter,124 skulle jag också efterlysa en ökad ekumenisk undersökning av arvsyndsläran, 

där teologer från andra trostraditioner än den lutherska tas med i bearbetningen. 

Redan i denna undersökning har jag också tangerat frågor som kan behöva utvecklas 

ytterligare. En sådan gäller en mer omfattande undersökning av teologins förhållande till 

vetenskapen eller mer specifikt olika teologiska tolkningar av skapelsen eller evolutionen. 

Ytterligare frågor har att göra med hur man bör se på förändringarna av teologiska arv. Vad 

är det egentligen som krävs för att man ska kunna tala om att en tolkning står i en viss skola? 

Har det till exempel att göra med ett visst innehåll eller handlar det mer om vissa 

tolkningsprinciper eller särskilda betoningar? Öppningarna för vidare forskning är många och 

jag inbjuder härmed alla som är intresserade i den fortsatta undersökningen.  

                                                           
124 Denna strävan märks exempelvis i den luthersk-katolska dialogen genom dokumentet Joint Declaration on 
the Doctrine of Jusification, men också genom att Lutherska Världsförbundet och Katolska kyrkan ordnar med 
ett lutherskt-katolskt möte i Lund den 31 okt 2016, för att uppmärksamma reformationsjubiléet (se 
www.svenskakyrkan.se/kalendarium). 

http://www.svenskakyrkan.se/kalendarium
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