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Inledning 

 

Bakgrund 

Vad är då en människa att du tänker på henne, 

en dödlig att du tar dig an honom? 

Psaltaren 8 

Sverige anses enligt somliga vara ett av världens mest sekulariserade länder men har trots 

detta en kyrka med 6,3 miljoner medlemmar. Medlemskapet i Svenska kyrkan kräver inte att 

en enskild individ bekänner någon tro, eller måste svara upp till kyrkans krav på rätt lära. 

Därför kan vi inte dra slutsatsen att alla dessa medlemmar bekänner sig till en kristen tro. Att 

vara medlem i Svenska kyrkan är kanske för många inte så mycket av ett aktivt val, tvärtom 

lär nog många av svenska kyrkans medlemmar kvarstå på grund av ren slentrian, för att man 

inte vet hur man ska begära ett utträde eller för att kanske skjuter den saken framför sig.  

Men det kan förstås även bero på att man upplever att medlemskapet stödjer bevarandet av 

kulturhistoriskt intressanta byggnader eller kanske för att man anser att kyrkans arbete för 

utsatta människor, det som kyrkan kallar diakoni, är värdefullt för samhället varför man vill 

ge kyrkan de ekonomiska resurserna till detta. Det torde innebära att många av kyrkans 

medlemmar skulle kunna dela kyrkans människosyn, helt eller delvis men inte nödvändigtvis 

hennes tro. 

Under 1949 utkom Ingemar Hedenius bok Tro och vetande där Hedenius går till hård attack 

på kyrkan, hennes tro och lära.1 Även den forskning som bedrivs på de teologiska fakulteterna 

får sig ordentlig kritik då den anses vara konfessionell. Ett svar på kritiken blev att införa 

begreppet livsåskådning. En portalgestalt i detta var Anders Jeffner som menade att en 

livsåskådning, religiös eller ej, innehåller en människosyn. Detta kom att bli de teologiska 

fakulteternas försvar och en nödvändig del av deras självförståelse. 

                                                 
1 Hedenius, Ingemar Tro och vetande Stockholm: Bonnier, 1949 
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I kölvattnet av den här debatten, kombinerat med en del internationella tendenser på en 

ateistisk kritik av organiserad religion i allmänhet så grundas förbundet Humanisterna. 

Humanisterna torde vara ett av de mest etablerade och välkända alternativen till organiserad 

religion, kanske bäst beskriven som en organisation som verkar för en organiserad sekulär 

förening för människor med liknande livsåskådning som också har ett behov av att organisera 

sig och erbjuda liknande verksamhet som många religiösa samfund gör. Humanisterna 

anordnar till exempel en sekulär konfirmation, seminarium och är organiserad i lokala 

avdelningar där medlemmar kan träffas under mer organiserade former.  

Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka Svenska kyrkans och förbundet Humanisternas 

människosyner för att försöka klargöra likheter och skillnader mellan dessa. I förlängningen 

vill jag söka svar på om det är rimligt att påstå att Svenska kyrkans människosyn är 

samstämmig med förbundet Humanisternas människosyn, alltså om dessa två organisationer 

trots sina olika epistemologiska härledningar till sin etik ändå kan sägas ha en helt eller delvis 

överensstämmande människosyn. 

I den svenska diskursen tycks det ofta målas upp en dikotomi mellan tro/religion och 

förnuft/vetenskap, där tron och olika sorters organiserad religion ofta beskrivs som ett 

problem som måste hanteras av ett sekulärt samhälle. Oavsett vad så verkar detta till att de två 

olika sidorna inte alltid talar direkt med varandra, eller åtminstone är utbytet mellan dessa ofta 

begränsat.  

Det jag undrar är alltså helt enkelt om detta är en föreställning som till viss del är grundlös – 

om människosynen skulle visa sig vara helt eller delvis överensstämmande så skulle det 

kunna vara grunden till ett utökat samarbete kring vissa samhällsfrågor – trots allt går det inte 

att komma ifrån att ju fler som tillsammans skapar det bästa tänkbara samhället desto bättre. 

Frågeställning 

Vilken människosyn ger Antje Jackelén respektive Christer Sturmark uttryck för i sina 

respektive böcker? Hur förhåller sig deras respektive människosyn till varandra, går det att 

finna likheter och vari består skillnaderna? 
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Material och urval 

Svenska kyrkan är med sina 6,3 miljoner medlemmar en kyrka som rymmer en mängd olika 

uppfattningar och teologiska inriktningar. Därför har jag varit tvungen att begränsa min 

undersökning. I den här uppsatsen utgår jag från ärkebiskop Antje Jackeléns herdabrev ”Gud 

är större”, som hon skrev under sin tid som biskop i Lunds stift. Boken är snarast en samling 

texter som Jackelén skrivit under en längre tid, sammanfogade under en gemensam titel. 

Jackelén har dessutom en akademisk bakgrund och har intresserat sig för frågor som har att 

göra med naturvetenskap och religion. Det gör henne särskilt intressant att ställa mot 

förbundet Humanisterna, som anger just naturvetenskapen och dess vetenskapliga metod som 

grunden till deras livsåskådning och därigenom också deras människosyn.  

Vidare får Jackelén i egenskap av ärkebiskop anses vara en representant för en teologisk 

huvudfåra inom Svenska kyrkan (alltsedan Svenska kyrkan kom att skiljas från den svenska 

staten har det varit kyrkan själva som utsett sin ärkebiskop.) Ärkebiskopen är också i någon 

mån en ledare i det teologiska arbetet. Jackelén har dock onekligen många kritiker inom 

Svenska kyrkan som ofta kritiserar hennes alltför liberalteologiska hållning.  

Särskilt uppmärksammad blev den intervju som föregick ärkebiskopsvalet, där hon menade 

att det inte var möjligt att ge ett kort och enkelt svar på frågan om Jesus var den enda sanna 

vägen till Gud, ett uttalande som hon sedermera fick utstå stark kritik för, men många höll 

samtidigt med henne och menade att hon representerade en progressiv och tolerant folkkyrka.2 
3 Därför är valet av Jackelén inte nödvändigtvis okontroversiellt för alla i Svenska kyrkan. 

Trots detta är det min bedömning att mitt val av henne som representant för Svenska kyrkan 

är vettig.  

Som representant för förbundet Humanisterna kommer jag att studera ordförande Christer 

Sturmark. Som ordförande för Humanisterna samt i egenskap av att vara en flitig debattör och 

författare är han en god representant för Humanisterna. Jag kommer att fokusera analysen på 

den nyutkomna ”Upplysning i det 21:a århundradet: tro och vetande 3.0”, utkommen under 

2015. För att begränsa materialet något har jag valt att inte analysera Sturmarks tidigare bok ” 

Tro och vetande 2.0. Om förnuft, humanism och varför människor tror på konstiga saker: en 

                                                 
2 Edsinger, Olof ”Jesus är i sanning enda vägen” Dagen 2014-01-07 www.dagen.se 
3 Grenholm, Micael ”Varför jag inte håller med Antje Jackelén” Kyrkans tidning 2013-10-09 
www.kyrkanstidning.se 
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liten bok om stora frågor”. Den bok som jag kommer analysera är enligt Sturmark själv en 

fördjupning och nyanserad bok som tar ett nytt grepp om samma teman som den tidigare 

boken i serien gör.4 

Sturmark och förbundet Humanisterna är intressanta därför att förbundet alltsedan det 

bildades 1979 (då under namnet Human-etiska förbundet) har verkat för att vara ett 

livsåskådningsmässigt alternativ. Man menar att samhället är i behov av klassisk humanistisk 

upplysning. Humanisterna presenterar en definition av sekulär humanism, som inte ska 

sammanblandas med humanism som en filosofisk riktning – det går att vara humanist och 

ändå religiös, men däremot inte att vara religiös sekulär humanist.5  

Humanisterna menar att det behövs sekulära alternativ till både religiösa högtider såväl som 

en sekulär etik. Humanisterna har sin bakgrund i den debatt som Ingemar Hedenius startade 

med Tro och vetande, och Hedenius var även den som skrev det första utkastet till 

idéprogrammet. Humanisterna menar att de inte har något emot religion men däremot alla 

former av förtryck.  

Sturmark har i flera olika sammanhang gått i både dialog och polemik med religiösa 

företrädare – den som är intresserad kan på internet finna en rad olika videoklipp där han 

deltar i debatter med religiösa ledare. Sturmark tycks hävda att den enda vägen till en fredlig 

väg går genom en sekulär etik – något som gör honom högintressant i en jämförelse med 

Jackelén och Svenska kyrkan.6 Om dikotomin går mellan fred och religion borde deras 

människosyn vara olika varandra. 

Då jag är intresserad av att göra en samtida jämförelse av människosyner så har jag begränsat 

undersökningen till just dessa två representanter. Givetvis finns det en stor samling av 

kyrkliga skrifter att studera för den som intresserar sig för att studera människosyn i kyrkans 

historia, men jag kommer istället fokusera mig på hur en samtida representant skriver. Samma 

avgränsning gör jag vad gäller förbundet humanisterna, som förvisso inte har några 

bekännelseskrifter, men som ändock har många förgrundsgestalter som grund för sin filosofi 

och livsåskådning. Den främsta fördelen med att endast studera två samtida representanter är 

att jag uppnår en maximal jämförbarhet mellan dessa två.  

                                                 
4 Sturmark 2013 s. 14-15 
5 Sturmark 2013 s.  
6 Lerner, Thomas. Christer Sturmark: Oförnuftets kultur växer sig allt starkare. Dagens nyheter, 2015-05-27 



7 
 

En svårighet med mitt urval av litteratur är att de inte riktigt riktar sig åt samma publik. 

Jackelén riktar sig i hög grad till sin egen kyrka och en kristen publik. En röd tråd som går 

igenom hennes bok är att den kristna tron inte står i ett motsatsförhållande till 

naturvetenskapen och hur kristna (specifikt svenska kyrkan) kan förhålla sig till vetenskapen 

och samtiden. Därför behandlar hennes bok inte alltid de specifika frågorna, utan intresserar 

sig mer för de större dragen.  

Sturmark skriver istället för en bredare publik, om än kanske med en vinkling åt sitt eget 

förbund. Vidare intresserar sig Sturmark i mycket högre uträckning för att föra sina 

påståenden i bevis. Han skriver både en bok som enligt hans egen utsago är tänkt att kritisera 

vidskeplighet och ovetenskapliga uppfattningar, samtidigt som han också önskar stimulera det 

fortsatta byggandet av en icke-religiös etik genom att ge en sådan etik och människosyn en 

auktoritet att vila på.  

Förhoppningsvis så kommer min metod att se till att detta problemet minimeras, men jag 

kommer behöva vara medveten om problemet i min analys.  

 

Teori 

Min förståelse av vad en människosyn är och hur den hänger ihop med en persons 

livsåskådning är inspirerad av Anders Jeffners definitioner av livsåskådningar och 

människosyn. Den definition som Jeffner har lagt fram uppkommer under en period då den 

stora debatten kring filosofen Ingemar Hedenius bok Tro och vetande fortfarande gick höga, 

och Jeffner är vid tiden insatt i det som avhandlas. 

Jeffner menar att en individs livsåskådning innehåller följande  

1. Teorier om människan och världen 

2. Ett centralt värderingssystem 

3. En grundhållning 7 

Här kan vi se att människosynen ingår i ett större och mer eller mindre sammanhängande 

sammanhang. Teorier om människa och världen är den del som ofta består av teorier som 

antingen kan vara religiösa eller vetenskapliga – dessa skulle kunna beskrivas som de 

försanthållanden om världens beskaffenheter i allmänhet. Den andra komponenten består av 

                                                 
7 Bråkenhielm s. 10-12 
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värderingar, som dock kan vara svåra att studera menar Bråkenhielm, då värderingar bara är 

en del av vad som motiverar olika handlanden i olika situationer. Den tredje komponenten 

består av en grundhållning, eller annorlunda uttryckt så är det mer övergripande vilken 

inställning man har gentemot världen. 8 

Människosynen består av flera mer eller mindre sammanhängande fragment, också kallade 

människosynskomponenter. Dessa komponenter är inte alltid helt överensstämmande och kan 

formas både utifrån vissa erfarenheter, uppväxt, religiösa och ideologiska sammanhang.9 En 

kristen människosyn menar att människan är skapad till Guds avbild och sedan som ett 

resultat av syndafallet lever med en brustenhet i sitt liv. Det leder till att en kristen 

människosyn menar att människolivet är okränkbart därför att varje människa bär på något 

gudomligt i sig. Fördelen med en sådan epistemologi är att människosynen och den etik som 

därpå följer därmed får en yttre garant och därmed inte är villkorad. 

Fördelen med det livsåskådningsbegrepp som jag använder är att det inte är exkluderande 

gentemot ateistiska och sekulära livsåskådningar. Det får anses allmänmänskligt att ha teorier 

om människan och världens beskaffenhet.  

För att kunna urskilja människosyn i den här uppgiften behöver jag dock mer precisa 

analysfrågor. Jag har valt att använda mig av analysfrågorna eller kriterierna som Hans Hof 

använder sig av i sin bok ”Gudsuppfattningar och människosyner”. 

I sin bok undersöker Hof människosyner i olika traditioner med hjälp av fem analysfrågor. 

Fördelen med att använda Hofs frågor är att de redan är beprövade för att studera just 

människosyn hos olika livsåskådningar och religiösa grupper. Nedan pressentrerar jag 

analysfrågorna: 

1. För det första den deskriptiva frågan: vad är en människa? 

2. Vad bör man förstå med ett fullkomligt människoliv? 

3. Vilka är livets fundamentala brister? 

4. Var går vägen till förverkligandet av det fullkomliga livets ideal? 

5. Var hämtar vi material för att svara på ovanstående? (olikheter betyder inte olika 

människosyn). 

                                                 
8 Bråkenhielm s. 11-13 
9 Jeffner, Anders 1989 s.39-41 
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Metod 

Då mitt mål med uppsatsen är att klargöra och fokusera innehållet i främst två olika texter så 

kommer jag behöva en textnära analysmetod. Jag har valt att utgå från Carl-Henric 

Grenholms bok ”Att förstå religion” och kommer göra min analys utifrån hans riktlinjer. 

En text kan analyseras på många sätt, och metoden måste vara anpassad både utifrån textens 

form och utifrån de frågor som vi önskar ställa texten. Grenholm skriver om två olika sorters 

analys, dels en funktionell idéanalys och dels en innehållslig idéanalys. Den funktionella 

idéanalysen syftar till att göra en analys på de grunder som en viss uppfattning eller åsikt har 

uppkommit ur, deras bakgrund samt vilka skäl och resonemang som kan ha legat bakom 

författaren att inta just denna ståndpunkten. För att i sin tur kunna förklara hur författaren har 

nått sin ståndpunkt så kan ytterligare någon metod behöva tillämpas, bland annat 

psykosociala, psykologiska och rationella teorier.  

Den innehållsliga idéanalysen syftar istället till att analysera och klargöra argumentationens 

eller texten övergripande tankegångar och idéer. Där en funktionell analys främst har som 

syfte att kasta ljus över hur en författare har dragit en slutsats och vad som legat bakom den 

uppfattning som författaren företräder, så syftar den innehållsliga idéanalysen för själva 

textens argumentation och idéer. Då min frågeställning är av den karaktären att jag vill 

klargöra vilka idéer och argument som mina respektive författare förespråkar med avseende 

på den specifika frågan om människosyn så har jag valt att göra en innehållslig idéanalys.10 

Det är därmed inte så att jag inte kommer att säga något om varför de landar i de slutsatser 

som de gör. Däremot kommer jag inte att analysera deras tankegångar i det avseendet. Jag 

kommer helt enkelt att återge de respektive ståndpunkterna på ett så tydligt och klart sätt som 

möjligt. 

Jag kommer att göra en innehållslig idéanalys och följa de kriterier för rimliga tolkningar som 

presenteras i Grenholms Att förstå religion. För att uppsatsens resultat ska bli givande så 

måste de tolkningarna som görs av respektive författare vara rimliga, annars blir jämförelsen 

mellan de bägge omöjlig. Målet är att göra en innehållslig idéanalys, alltså att i möjligaste 

mån presentera de respektive författarnas huvudsakliga tankegångar och argument utan att för 

sakens skull göra ett referat av respektive text. Målet är att ge en så pass rättvis beskrivning av 

                                                 
10 Grenholm 2006 S.213-215 
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texterna att dessa sedan kan jämföras med varandra, idéer och argument ställas bredvid 

varandra. 

För att kunna göra tolkningarna så rättvisa som möjligt så kan en rad kriterier användas i 

tolkningen. Grenholm presenterar i huvudsak två kriterier. Det första kallar han 

kontextkriterium vilket innebär att man vid en tolkning alltid måste ta hänsyn till textens hela 

sammanhang. Med andra ord så är det inte rättvist att göra en tolkning enbart baserad på en 

kort sats i författarens verk, utan textens övergripande struktur och ärende måste tas i 

beaktande.11 

För det andra så presenterar Grenholm det han kallar för ”generositetsprincipen” som menar 

att en tolkning i möjligaste mån måste presenteras så att den är fördelaktig och 

förhoppningsvis också i linje med författarens intention. Målet med den här principen är att 

den tolkning som görs ska framställa textens argumentation och innehåll i det mest 

fördelaktiga ljuset så att analysen blir minimalt motsägelsefull och maximalt logiskt 

koherent.12 

För att genomföra en innehållslig idéanalys behövs en rad analysfrågor att ställa till texten. 

Dessa presenteras i metodavsnittet. Målet är att dessa ska vara behjälpliga med att bena ut de 

respektive texterna så att den analys som görs också svarar på samma frågor. 

Tidigare forskning 

Denna uppsats och dess ämne är knappast något som uppstått ur ett vakuum. Själva 

uppdelningen mellan tro och vetande är ett resultat av den debatt som blev ett resultat av 

Ingemar Hedenius bok Tro och vetande.13 Om detta har Johan Lundberg skrivit om i sin bok 

När ateismen erövrade Sverige: Ingemar Hedenius och debatten kring tro och vetande. Redan 

i inledningen av boken skrivs det om de stundtals väldigt höga vågorna och fräna tonen som 

hålls under de nästkommande 20 åren efter Hedenius bok.  

Att Ingemar Hedenius är viktig för Christer Sturmark och förbundet Humanisterna låter 

Lundberg oss förstå. Bland annat skriver han om hur man år 1999 instiftade Ingemar 

                                                 
11 Grenholm 2006 s. 239-240 
12 Grenholm 2006 s. 240 
13 Hedenius 1949 
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Hedenius-priset för personer som verkat i Hedenius anda för upplysning och sekulär 

humanism.14 Humanisterna skriver såhär på sin hemsida: 

Till mottagare kan den utses som i Sverige under året främjat humanism, rationalism och 

vetenskaplig kunskap. Särskild vikt skall fästas vid insatser som befrämjat en kritisk 

granskning av religion i dess olika former, pseudovetenskap, irrationella och inhumana 

föreställningar och traditioner.15 

Att Christer Sturmark dessutom själv kallar sina böcker för tro och vetande 2 och 3 är förstås 

också en tydlig vinkning åt Hedenius arbete. 1617 

Lundberg, som gjort en analys av debatten utifrån dess premisser och Hedenius gudsbild har 

särskilt studerat Hedenius metod och premiss som legat till grund för hans övergripande 

slutsats och kritik mot det han kallar för ovetenskapliga föreställningar. 18 

Lundberg ger också en god bakgrundsförståelse för hur debatten kring tro och vetande kom 

att bli så stor, och hur detta sedermera har lett fram till grundandet av Human-etiska förbundet 

(sedan 1999 förbundet Humanisterna) och hur den svenska teologiska diskursen efter 

Hedenius nästan alltid behöver relatera till denna debatt på något sätt.  

Mattias Martinsson ger ett spännande perspektiv i sin bok ”Katedralen mitt i staden”. Han 

menar att det knappast är så att kyrkan och den kristna tron är ett fast och oföränderligt, lika 

lite som ateismen är det. Den svenska samtida kulturen har inte gjort upp med sitt kristna 

ursprung, kyrkor och andra kristet kodade namn förekommer fortfarande utan att särskilt 

många har någon synpunkt på detta.  

Språngbrädan till detta är först en deistisk trosföreställning som först inskränkt guds 

handlingsutrymme för att sedan gå till att leva ett liv som om att gud inte fanns. Teologin 

verkar i denna kontext där kristendomen till synes sekulariserade sig självt. Den teologi som 

produceras kommer därför till i en kontext där grundföreställningen inte är teistisk.19 

Denna tidigare forskning ger en god förförståelse för den debatt och den diskurs som vi idag 

befinner oss i, samtidigt som dessa har tagit ett avsevärt mycket större och bredare grepp om 

                                                 
14 Lundberg, Johan När ateismen erövrade Sverige: Ingemar Hedenius och debatten kring tro och vetande, 2002 
s. 297-298 
15 Förbundet Humanisterna: Hedeniuspriset, http://humanisterna.se/hedeniuspriset/ (Hämtad 2017-05-05) 
16 Sturmark, Christer Tro och vetande: om förnuft, humanism och varför människor tror på konstiga saker: en 
liten bok om stora frågor 2006 
17 Sturmark 2015 
18 Lundberg 2002 s. 298-299 
19 Martinsson, Mattias, Katedralen mitt i staden: om ateism och teologi 2010 s.12-28 
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frågan om sekulariseringen och det rådande läget utifrån ett historiskt perspektiv. Det som jag 

avser göra i denna uppsats är dock något annorlunda då jag kommer fokusera särskilt på 

människosyn hos två samtida representanter.  
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Analys 

Vad är en människa? 

För Christer Sturmark förefaller människan vara ett djur som har vissa speciella förmågor och 

färdigheter som särskiljer oss från (många) andra djur.  

De främsta förmågorna har vi genom vårt högre medvetande – det är kapabelt till reflektion 

kring moraliska frågor, att göra bedömningar och dra logiska slutsatser av dessa, förmågan att 

uppskatta högre kulturella och konstnärliga värden och så vidare. Detta medvetande är en 

kognitiv funktion som vår hjärna utvecklar och upprätthåller. Detta medvetande förklaras som 

ett emergent fenomen, alltså något som uppstår i ett komplext system och som inte beror av 

något utomstående men som inte meningsfullt kan beskrivas enbart genom sina beståndsdelar. 

Ett annat exempel på ett emergent fenomen är vattnets våthet som inte kan beskrivas genom 

att förklara vattenmolekylen utan är något som manifesteras vid en viss temperatur. 20 

Jackelén skriver inte utifrån samma premisser som Sturmark, vilket i det här fallet får 

konsekvensen att hennes svar på mina valda analysfrågor inte blir lika självklara. Dock; 

Jackelén intresserar sig mycket för frågan och driver en stundtals polemisk argumentation mot 

den nyateistiska rörelsen i allmänhet och förbundet Humanisterna i synnerhet. Hennes 

argumentation bygger på hennes tes om att religiös tro och naturvetenskapen inte står i ett 

motsatsförhållande till varandra, utan snarare står i ett ömsesidigt och kärleksfullt förhållande 

till varandra.  

I den mån hon bemöter direkt kritik från förbundet Humanisterna och tänkare såsom Richard 

Dawkins, Christopher Hitchens och i någon mån även Christer Sturmark, så är det då hon 

anser att de ökar på en, enligt henne, påhittad dikotomi mellan religion och rationalitet – alltså 

när nyateister hävdar att religiösa föreställningar är irrationella och rent av farliga. Som 

särskilda exempel på denna tendens hos den nyateistiska rörelsen ger hon böckerna ”God is 

not great” med undertiteln ”How Religion Poisons Everything” av Hitchens och ”The God 

Delusion” av Dawkings.21 22 Jackelén hävdar att dessa tänkares förståelse av religion, särskilt 

organiserad sådan, är alltför kritisk. Hon väljer att kalla dessa författares perspektiv för ett 

soptunneperspektiv, där man bedömer en religion utifrån dess avigsidor och misslyckanden 

                                                 
20 Sturmark 2015 s. 162-163 
21 Hitchens, Christopher God is not great: how religion poisons everything 2007 
22 Dawkings, Richard The God Delusion 2006 
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utan att ta hänsyn till det goda som kan komma av organiserad religion. Jackelén menar att 

detta är uttryck för en slags religionsfobi som på så många sätt får uttryck i samtida 

västerländska kultur.23 

I den mån Jackelén explicit talar om människovärde och människosyn så gör hon det utifrån 

en judiskkristen förståelse, baserad på 1 Mos 2 ” Gud sade: ”Vi skall göra människor som är 

vår avbild, lika oss. De skall härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda 

djur och alla kräldjur som finns på jorden. ”Gud skapade människan till sin avbild, till Guds 

avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem.” 24  

Därför är det inte fruktbart att förstå hennes människosyn utan att ta hänsyn till hennes 

gudsbild – dessa två hänger samman. Människans förmågor och färdigheter är därigenom 

hämtade just ovanifrån, om vi använder Sturmarks terminologi. Det är inget argument som 

hon bemöter i sin bok, men hennes övergripande resonemang hamnar oftast i ett stadie där 

människan på ett eller annat sätt behöver Gud i sitt liv, åtminstone är det vad hon vill säga till 

den kyrkliga publiken som hennes bok vänder sig till. 

Jackelén uppehåller sig gärna i Lunds stifts vision ”Bottna i nåden, skapa i världen” när hon 

beskriver gud. Hon förhåller sig kritisk till de sätt att tala om gud som något greppbart och 

fullt förståeligt, exempelvis menar hon att många människor har erfarenheter av att använda 

en smartphone, men de flesta av dessa människor skulle inte för den sakens skull kunna 

förklara en sådan helt och hållet. Däremot är det meningsfullt att göra uttalanden om 

erfarenheten av en smartphone, eftersom den är mycket mer lätt åtkomlig. Det är inte 

förklaringen utan erfarenheten som gör samtalet om en smartphone relevant, och detsamma 

gäller för samtal om erfarenheter om gud.25 

Jackelén tycks hävda att även om det är ofrånkomligt att tala om vem gud är, så är det centrala 

själva gudserfarenheten. Hennes valspråk ”Gud är större” kan få ses som en sammanfattning 

på Jackeléns gudsbild.26 

Jackelén motsätter sig också vad hon menar är en föråldrad dualistisk syn på kroppen och 

själen. Människan är skapad med en rad förmågor, en av dessa är intellektet. På vår vänstra 

sida har vi också visheten. Det leder till att till synes enkla förklaringar om människans natur 

                                                 
23 Jackelén Gud är större s. 15-20 
24 Bibel 2000 Gamla testamentet, 1 mos 2:26-27 
25 Jackelén 2011 s. 142 
26 Jackelén 2011 s. 154-155 
 



15 
 

och väsen, såsom att själen inte går att hitta genom att övervaka hjärnans funktioner, lika lite 

som att vi hittar Gud i rymden. 27 

Något som särskilt utmärker Jackelén i jämförelse med många kristna teologer och kyrkofäder 

är hennes sätt att tala om arvsynden och syndafallet. Jackelén menar att det inte är fruktbart att 

tala om syndafallet som roten till enbart ondskan, utan som början till det som är det djupt 

mänskliga – insikt, tidsmedvetenhet och frihet. Dessa är nödvändiga för det mänskliga 

medvetandet. Jackelén väljer därför att kalla syndafallet för syndasprånget, just för att betona 

dess nödvändighet för att kunna vara människor. Därför blir kampen mellan det goda och det 

onda något som pågår i varje människa, syndasprånget sker i varje Adam och varje Eva. För 

att kunna förverkliga det verkligt goda behöver människan också ha insikt om avgrunden. 28 

Vad bör man förstå med ett fullkomligt människoliv? 

För Christer Sturmark verkar ett fullkomligt människoliv var det liv då människan själv ytterst 

är grunden och utgångspunkten för livet. Sturmark, som är sekulär humanist, menar att livet 

ytterst är naturligt och att människan bäst förverkligar sin fulla potential genom att ha en 

vetenskaplig syn på världen. 

Sturmark menar att människans värde garanteras av just vår mänsklighet, alltså att vi 

tillsammans är överens om att våra liv har värde. Han tycks mena att det är förenat med risker 

att påstå att människans värde och mening ”hämtas ovanifrån”, som i fallet då 

människovärdet garanteras av någon gud, främst eftersom detta leder till godtycklighet. Detta 

hänger samman med att Sturmark anser att många av de regler och förhållningssätt som 

förespråkas av många religiösa system lämnar mycket övrigt att önska.  

Exempelvis kan många kristna gör goda saker utifrån sin övertygelse men samtidigt kan en 

annan tolkning av samma tro leda till en totalt förkastlig moral. Historien har visat just detta 

då kyrkan har en historia där både tvångdop, korståg och teologiskt motiverade ”heliga krig”. 

Sturmark tar själv upp Hitler och nazisternas styre under tredje riket som ett exempel på hur 

organiserad religion kan bli direkt ondskefull, inte därför att nazismen i sig följde det som 

Sturmark kan se som kristna dygder, utan därför att nazismen själv hade inslag av sådant som 

hörde det ”vidskepliga, pseudovetenskapliga och ockulta”. 29 

                                                 
27 Jackelén 2011 s. 94-98 
28 Jackelén 2011 s. 93-98 
29 Sturmark 2013 s. 2014-205 
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Människan bör ha största möjliga frihet att själv utforma och välja hur dess liv ska se ut och 

vilket tankegods som man vill ta till sig. Den enda acceptabla inskränkningen av denna frihet 

menar Sturmark är då ett handlande riskerar skada en annan människa.  

Sturmark verkar förespråka en slags hedonistisk utilitarism, som jag definierar som den 

moraliska doktrinen som menar att lyckomaximering är det högsta eftersträvansvärda för det 

människan samtidigt som olycka i möjligaste mån ska undvikas. 30 Jag skiljer på hedonism 

utifrån den enskilda individen och lyckan för det större flertalet – Sturmark verkar mena att 

det ibland kan vara rätt att offra någon människas liv för det allmänna bästa.31 Moralen har sin 

grund i naturliga och evolutionära orsaker, att leva på ett altruistiskt sätt ökar helt enkelt 

chanserna till överlevnad. Att leva enligt en solidaritetstanke har helt enkelt ökat chansen till 

att generna förs vidare, detta gäller alltså inte enkom människan, även djur kan leva och 

handla gott, dock på ett mer primitivt sätt än människan. 

Det fullkomnade människans liv är inte ett liv befriat från tro, Sturmark menar att han på intet 

sätt är främmande för tanken om att människan kan tro på saker som vi inte kan bevisa. Ett 

gott exempel, menar Sturmark, är hur det mänskliga medvetandet är beskaffat med förmåga 

att minnas. Det finns en möjlighet att vi lever i en slags matrix-värld där alla våra minnen är 

inplanterade i vårt medvetande, men trots att vi inte kan bevisa att det inte förhåller sig på ett 

sådant vis så är Sturmark benägen att tro att så inte är fallet. 

I min läsning av Sturmark tycks det mig som om att han är står grundligt och djupt rotad i 

upplysningen och den efterföljande traditionen. Han är noga med att påpeka att människan 

bör grunda sin tro på det som är naturligt. Ett exempel på när upplysningstänkandet tydligt 

bryter fram är i det avsnitt där Sturmark riktar kritik mot det ökade intresset för New age, som 

han beskriver som ett förnuftets kris. 32 Framför allt riktas kritiken mot den epistemologi som 

bygger på ”positivt tänkande”, alltså att ha ett okritiskt förhållande till vad som kan anses vara 

sanning. I själva verket menar Sturmark att detta är ett slags nedvärderande av det mänskliga 

intellektet då negativt tänkande är annorlunda jämfört med ett kritiskt tänkande.33 

                                                 
30 Sturmark 2015 s. 226 
31 Sturmark 2015 S. 151-153 
32 Sturmark 2015 s 231 
33 Sturmark 2015 s. 96-97 
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Kritiskt tänkande innebär inte att vara gnällig och ovillig, istället menar han att kritiskt 

tänkande är att själv använda sig av sin intellektuella förmåga till att själv aktivt fundera och 

reflektera över rimligheten i de antaganden man tar ställning till. 34 

Slutligen vill jag också kort säga några ord om det Sturmark skriver i sitt postludium, 

nämligen att livet inte behöver ha en ultimat och slutgiltig mening för att det ska vara 

meningsfullt att leva. Människor kan betyda något för varandra, här och nu. Därför menar han 

att livets mening inte är givet i förväg, det tjänar inget högre syfte såsom att få en belöning i 

himlen eller något paradis, utan kan vara något högst individuellt och en mångfald av 

livsmeningar kan leva sida vid sida.35 

Jackelén beskriver med en del olika bilder hur människans fulla potential bäst uppnås – 

särskilt inspirerad verkar hon vara vid Desmond Tutus tal om Ubuntu, ett svåröversatt 

sydafrikanskt ord. En av de bättre möjliga översättningarna vi kan göra är gemenskap 

”Ubuntu handlar om att inse den radikala sammanflätningen av allt. Förövarens mänsklighet 

är sammanflätad med offrets.”36  

Mot världens ondska har vi i alla fall varandra, och människan kan samlas runt ett gemensamt 

hopp och själv göra det som står i hennes makt för att göra sitt liv mer drägligt. Tutus tanke 

om att universum är ett moraliskt universum leder honom och i sin tur också Jackelén att 

mena att det goda redan har vunnit – det är det centrala i den kristna tron och det är det hoppet 

som världen behöver. När människan kröker in sig i själv, för att tala med Luther, så behöver 

hon förlåta för att på nytt kunna skapa och göra gott i världen.  

Vilka är livets fundamentala brister? 

Möjligen kan en sådan fråga bäst börja besvaras med den mänskliga hjärnans begränsade 

förmåga till insikt. Sturmark tycks mena att människan har en fantastisk förmåga till att se 

samband och mönster och att det är denna förmåga som har särskilt oss från många av djuren. 

Tyvärr tycks det för Sturmark som om att den här förmågan också utgör en slags 

mänsklighetens brist då vi gärna ser samband som inte existerar, och dessutom kan vi få oss 

att bli övertygade om sambandens riktighet. Den teori om hur gudar har uppkommit i 

människans fantasi som Sturmark tycks omfatta bygger på tanken om att vi sökt efter ett 

                                                 
34 Sturmark 2015 s. 96-97 
35 Sturmark 2015 s. 511-514 
36 Jackelén 2011  s. 91 
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samband mellan vårt eget handlande och sådant som skett utför vår kontroll. Exempelvis har 

människan sett ett samband mellan hennes eget handlande och olika väderfenomen och dragit 

slutsatsen att det finns något gudaväsen som vi på något sätt förargat och som måste blidkas 

för att vädret skall bli bra för våra skördars skull.37 

Att inte bejaka den fria tankens förmåga och istället låta sig begränsas av religiösa dogmer är 

således att inte tillräckligt värdera vår mänskliga förmåga till att tänka klart och kritiskt. 

Sturmark tycks önska kalla detta för att ha ett naturligt förhållande till omvärlden, då ställt i 

kontrast gentemot ett övernaturligt förhållningssätt.  

Ett naturligt förhållningssätt tycks innebära att enbart tro på det som man har goda skäl till att 

tro på. I förlängningen innebär det att man inte bör tro att tibetanska munkar svävar i luften 

under meditation även om det inte går att motbevisa att det faktiskt skulle kunna förhålla sig 

på det viset. Att å andra sidan tro på att munkarna faktiskt flyter i luften är osannolikt – och 

det kan människan själv inse genom sin egen förmåga till kritiskt tänkande. 38 

Sturmark och Jackelén tar flera sidor av sina respektive böcker i anspråk till att diskutera 

varandras existens samt kommentera deras respektive ståndpunkter. Jackelén bedriver en 

kritik kring sekulariseringen och menar, inte helt olikt Anders Björnsson, menar att förbundet 

Humanisterna har gjort en felaktig tolkning av vad de humanistiska värdena är.39  

Jackelén menar att förbundet Humanisterna i sin naturalistiska världsförståelse, som enligt 

dem själva per nödvändighet kommer att leda till ateism, förnekar att man som kristen kan 

vara humanist. Jackelén argumentationslinje tycks vara att kristen tro och vetenskap är 

förenliga och att det är fullt möjligt att som kristen också kalla sig för humanist. I hennes 

läsning av Sturmark anser hon att Sturmarks form av humanism kort och gott är att om bara 

alla tilläts använda sitt förnuft och anammade hans livsåskådning så skulle alla världens 

problem försvinna. 

Jackelén skriver i inledningskapitlet  

Det allvarligaste med de nya ateisterna är dock inte att de gärna konstruerar en fördomsfull 

karikatyr av religionen som irrationell, vålds- och konflikbenägen, rigid och fången i en 

förvetenskaplig världsbild vars främsta drag är en dualism mellan naturligt och 

                                                 
37 Sturmark 2015 s. 152-160 
38 Sturmark 2015 s. 92-97 
39 Björnsson, Anders: Rädda humanismen från Humanisterna Dagens nyheter 2007-12-13 www.dn.se, hämtad 
2017-05-20 
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övernaturligt. Allvarligare är det att alternativet som de lanserar är en omkokad europeisk 

upplysningsfilosofi. Humanisternas program […] är helt enkelt inte radikalt nog för att 

möta de utmaningar som mänskligheten står inför. Det räcker inte med gammaldags 

upplysningstänkande. Vår globaliserade och teknologiska tid kräver mer än uppvärmd 

västerländsk skåpmat. 40 

Jackelén kritiserar också vad hon anser är en förstelnad uppfattning om synd som något 

statiskt och ofrånkomligt. Jackelén menar att den medeltida världsbilden som Luther levde i, 

där kampen mellan det onda och det goda var en högst reell och påtaglig kamp, har gått 

förlorad i den senare lutherska kyrkotraditionen.  

Därför menar hon att vi lätt misstolkar Luther och kanske också missar den mer dynamiska 

kampen som ständigt pågår och istället nöjer oss med en, enligt henne, förstelnad och 

dogmatisk förståelse, där människor blir antingen goda eller onda, frälst eller förtappad. Det 

är förstås förkastligt, särskilt i den lutherska traditionen som förstår människan som både 

syndare och frälst samtidigt, eller med Luthers egna ord ” Simul iustus et peccator”. 41 

Detta resonemang följer med vidare in i hennes resonemang om den kristna världsförståelsen 

och skapelsesynen. Hon menar att den klassiska skapelseteologin creatio ex nihilo, skapelse 

ur intet är problematisk. Förtjänsten är förstås att Guds allsmäktighet inte ifrågasätts om det 

inte finns någon motståndare, någon ondska som fanns med i själva skapelseögonblicket, som 

konkurrerar med Gud. Problemet uppstår då man närmar sig frågan om naturlig ondska, 

naturkatastrofer och sjukdomar.  

Kategorierna mellan naturlig och moralisk ondska är inte heller helt lätta att utskilja – 

människans exploatering och urbanisering leder till att de naturliga cyklerna ibland blir till 

katastrofer för människor. Ett fullgott exempel är till exempel att det förekommer 

jordbävningar i Japan, det kan ingen göra något åt, men bygger man kärnkraftverk i dessa 

områden så ligger det på människans bord att se till att dessa byggs på ett sätt som är lämpligt. 

Bevisligen skedde det inte, och därför uppstod en situation där naturliga fenomen och 

mänsklig oaktsamhet tillsammans skapade mycket lidande för många. 42 

Dessa två tycks leda Jackelén till att kritisera creatio ex nihilo-teologin och istället närma sig 

en, enligt henne, mer komplex förståelse av skapelsen där Gud skapar ur ett kaos. Med stöd av 

                                                 
40 Jackelén 2011 s. 30 
41 Jackelén 2011. 93 
42 Jackelén 2011s. 72-77 
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teologen Catherine Keller (f. 1953) menar Jackelén att vi har en möjlighet att förstå det 

skapade som mer komplex, där kaos och ordning spelar med varandra på ett kreativt sätt – 

genom deras lek med varandra finns utrymme för kreativitet och ständiga skapelser – utifrån 

devisen att ett plus ett inte alltid är två, utan mycket mer. 43  

Kaos är enligt en sådan förståelse inte synonymt med ondska. Problemet i detta sätt att tänka 

är att ondskan riskerar att trivialiseras, även om ondskan sätts i ett annat meningssammanhang 

så förklaras inte hela ondskans problem på detta sättet, vilket Jackelén också erkänner. Dock; 

är ordning synonymt med godhet får vi problem, ordnade strukturer är påfallande ofta 

förtryckande och ibland rent av onda. Det främsta exemplet på detta torde vara förintelsen, ett 

högst ordnat system som begick fruktansvärda ondskor. Banker och företag som ser till sitt 

eget bästa även om det sker på människors bekostnad är också vanligt förekommande. 

Jackelén ger ett slags metafysiskt meningssammanhang för att närma sig ondskan som något 

som inte alltid har med människan att göra, samtidigt som Gud inte heller alltid blir skyldig 

till alla ondskor. Livets fundamentala brist verkar trots allt ligga någonstans i kategorierna 

ondska, men kanske också ett slags förstelnat liv. Ondska och lidande blir bristen, men dessa 

två verkar Jackelén försöka sätta i ett större meningssammanhang, i min läsning tolkar jag det 

som att hon försöker ge en något modifierat svar på teodicéproblemet. 

Var går vägen till förverkligandet av det fullkomliga livets ideal? 

Sturmark och Jackelén skulle kunna tänkas ge ett delvis gemensamt svar på den här frågan. 

Livets uppnår sin fulländning genom att det levs i enighet med individens mål och strävanden. 

Eller kort och gott – människan har bara sina egna händer att forma den bästa av världar med. 

Sturmark och Jackelén har förvisso olika skäl till att de har dragit denna slutsats, för Jackelén 

så verkar Gud som en aktör i världen samt i människors liv. Detta är inte en abstrakt 

verklighet, men hennes sätt att beskriva detta på visar på att hennes förståelse av detta 

verkande i världen inte alltid är logiskt eller greppbart för människan. 

”Bottna i nåden – skapa i världen” är Jackeléns ordspråk som hon tog då hon vigdes till 

biskop i Lund. Det är också med den rubriken som hennes sista kapitel tar sitt avstamp i. 

Nåden är själva grunden och källan, varur människan kan ösa av den ständiga förlåtelsen och 

dag för dag dyka djupare i insikten om att det alltid finns nya chanser och nya möjligheter. 

Med detta som utgångspunkt för livet menar hon att människor är rustade för att möta världen 

                                                 
43 Jackelén 2011 s. 78 
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– bottnar vi i nåden så kan vi skapa i världen, eller för att klä orden i hennes språk – att vara 

de tjänare som är satta till att förverkliga gudsriket. 44 

Christer Sturmark gör redan på bokens omlag klart för sin devis ”vi behöver ta ansvar för livet 

före döden” – med andra ord menar han att livet här och nu är det enda vi har – och därför 

behöver vi så göra allt för att göra det bästa av det. För att uppnå det bästa av världar behöver 

människan rätt premisser och rätt faktabaserad grund att stå på. 

Här kommer vi så åter till Sturmarks emfas på mer upplysning, eftersom detta är det 

huvudsakliga svaret på denna frågan för honom. För att människor ska kunna ta ansvar för 

sina egna liv så måste de ha de rätta verktygen för att förstå och tolka världen. Svaret på detta 

är mer av det som redan är bra med falsifierbar och rejäl forskning, eftersom det är denna 

naturliga grund som människan har att stå på. 

Utifrån den här grunden så har människan sedan ett ansvar för att själv definiera vad som är 

viktigt och värdefullt i livet. Detta kan inte någon göra åt oss, utan detta är helt enkelt något 

som vi tillsammans och enskilt får komma fram till. 

Detta betonar Sturmark särskilt i bokens kapitel ”Religion och politik i Sverige” om behovet 

att diskutera livsfrågorna och tillhandahålla ceremonier och sekulära högtider – det är inte 

bara de organiserade religionerna som har ensamrätt på detta menar han. Tvärt om, det är 

synnerligen problematiskt att staten ser till att driva in pengar till religiösa samfund samt att 

ge dessa särskilda bidrag – han kallar detta lite spetsigt för ”statligt stöd till övernaturlighet”45 

Var hämtar vi material för att svara på ovanstående? (olikheter betyder inte olika 

människosyn). 

Jackeléns väg till ett fulländat människoliv har helt klart metafysiska anslag, Guds handlande 

i skapelsen och människors liv verkar vara en självklar komponent i hennes förståelse av 

människan och Gud. Dock varnar hon ständigt för en alltför fast gudsbild, Gud kan 

människan aldrig få grepp om – det går igen redan i hennes valspråk ”Gud är större”. Gud kan 

inte heller alltid gripa in i världen, det blir tydligt då hon resonerar kring ”Bottna i nåden, 

skapa i världen”, genom nåden att bli skapad är människan kallad till att vara världens ljus 

och salt, med andra ord är människan kallad till att vara medskapare i världen. Med andra ord 

duger det inte att stå tyst och passiv inför orättvisor och ondska. Ansvaret för att upprätthålla 

                                                 
44 Jackelén 2011 s.134-140 
45 Sturmark 2015 s. 417 
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människans okränkbara värde är på så vis ett slags delat ansvar mellan Gud och människan 

själv.46 

Sturmark å andra sidan varnar just från den här typen av resonemang då han hävdar att moral 

som är hämtad ”från ovan” riskerar att bli godtycklig och ibland rent av farlig. Exemplen på 

detta är många, korståg och andra religiöst sanktionerade ondskor får statuera exempel för 

honom. Samtidigt som Sturmark vill vara tydlig med att inte alla religiösa människor är onda 

eller andra klassens människor så tycks han mena att historien talar sitt klara språk; Gud (som 

det inte finns rationella skäl till att tro på) säger alltför ofta rena dumheter till människor!  

Om Gud finns så är han en grym tyrann som låter barn dö i svåra sjukdomar och som låter 

världen lida istället för att gripa in, menar han. Istället för att hämta etiken från ovan menar 

Sturmark att den självklara utgångspunkten för alla former av moraliska spörsmål ska vara 

människan självt. En god människosyn tar sin utgångspunkt i det mänskliga, i det som gör oss 

just till människor. Den begränsade tiden vi har ska vi se till att göra det bästa av, och det vet 

vi också att andra människor önskar för sina liv. 47 

För Sturmark är religiös tro överhuvudtaget inte förenligt med en vetenskaplig världssyn, 

åtminstone inte någon av de etablerade och organiserade religionerna. Detta på grund av att 

han menar att det enda sättet som religiös tro och ett vetenskapligt förhållningssätt skulle 

kunna uppbäras samtidigt är om det inte finns några motsägelsefulla sanningsanspråk mellan 

dessa två. Sturmark menar att det inte blir så mycket till religion kvar om man rensar bort alla 

de sanningsanspråk som krockar med den vetenskapliga världsbilden och förståelsen.48 

Han betonar att det rent epistemologiskt inte är vettigt att hålla något som är obevisbart för 

sant – bland annat att tro att fenomenet Gud är något som refererar till någon utommänsklig 

verklighet. Exempelvis menar Sturmark att Poppers vetenskapsfilosofi om falsifierbarhet är 

det godtagbara sättet att nå kunskap om hur världen är beskaffad. Detta är dock bara en metod 

och inte någon tro i sig – det är med metoden som kunskapen kan uppstå och sanningen/-arna 

kan avtäckas.49 

 

  

                                                 
46 Jackelén 2011 s.  
47 Sturmark 2015 s. 215-216, 226-228 
48 Sturmark 2015 s. 131-133 
49 Sturmark 2015s. 131-133 
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Diskussion 

Jackelén och Sturmark befinner sig i två olika sammanhang och har ofta olika skäl för att 

tycka som de gör. Kanske kan man till och med tala om att de befinner sig i två olika 

metanarrativa traditioner. Christer Sturmark förstår världen utifrån en upplysningstradition 

och Poppers vetenskapsfilosofi där det enda möjliga sättet att nå kunskap om världen är 

genom vetenskap där teorier hålls för sanna om, och endast om, det finns goda skäl för att tro 

på dessa. Det främsta problemet med världen är att den är obildad enligt Sturmarks definition 

av bildning och upplysning, och detta tar sig uttryck i den trasiga värld som vi lever i idag. 

En betydande del av världens problem har sitt ursprung i de religiösa traditionerna, Sturmark 

är ofta djupt kritisk till organiserad religion då den så många gånger har varit en del av 

världens problem – eller annorlunda uttryckt – religiösa människor gör dumma saker därför 

att de upplever att Gud har sagt åt dem att det är rätt. Vidare, om Gud finns så är han 

omoralisk eller rent av ondskefull, vem kan utge sig för att vara världens moraliska auktoritet 

samtidigt som han låter barn drabbas av svår cancer? 50 

Jackelén har ett helt klart bredare kunskapsbegrepp när hon talar om människosyn och hennes 

världsuppfattning. Där Sturmark menar att det bara är möjligt att få sann kunskap om världen 

genom vetenskapen så plockar Jackelén in tradition och den kristna teologiska traditionen. Att 

människan är skapad till Guds avbild blir för henne inte ett problematiskt påstående, detta är 

tvärt om en viktig insikt för henne då det är ett skydd mot förkastliga människosyner som 

leder till ondska i världen. Hon kritiserar också Sturmark och andra nyateister för deras så 

kallade soptunneperspektiv, att deras förståelse av kyrkan och andra organiserade religiösa 

traditioner främst ser till deras tillkortakommanden. 

Jackelén tycks dessutom mena att hela den nyateistiska rörelsen är ett farligt projekt som 

riskerar att leda till splittrig i världen. Kanske är detta inte så svårt att förstå; trots allt är hon 

ärkebiskop i en kyrka som hela tiden tappar medlemmar och som står inför väldiga 

utmaningar, varav många av dessa har sin orsak i den sekularisering som har skett av det 

svenska samhället. 

Jackelén vill i sitt försvar av den kristna etiken hävda att den både är förenlig med 

naturvetenskapen och att det inte finns någon motsättning mellan att vara kristen och 

samtidigt tro på exempelvis Big Bang eller Darwins evolutionsteori. Den kristna tron är inte 

                                                 
50 Sturmark 2015 s.215-216 
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bara förenlig med en naturvetenskaplig världsbild – dessutom har den kristna teologin och 

etiken en särskild uppgift i att bidra och tjäna världen genom att utifrån en kristen 

människosyn alltid stå upp och försvara just detta människovärde.51 

Som synes i analysen som jag gjort ovan så är dessa två författare ibland ganska oense om 

människosynen utifrån hur den ska beläggas. Men ofta är den faktiska människosynen som de 

landar i anmärkningsvärt lika varandra – i alla fall sett utifrån den tid de ägnar åt att kritisera 

den andre i just detta avseendet. Nedan följer några exempel. 

Miljöfrågan är en synnerligen aktuell fråga i dessa våra tider. Detta skulle kunna vara ett 

samarbetsområde för dessa två författare då jag kan se att det utifrån deras respektive 

utgångspunkter ändå skulle kunna nå samma slutsats. Det första exemplet blir en mer 

spekulativ konstruktion av mina respektive författares syn på miljön. Det andra exemplet 

belyser en skillnad som Sturmark behandlar, frågan om aktiv dödshjälp, eutanasi. Målet är att 

belysa några likheter i hur dessa förstår människosynen samt några skillnader som de ändå har 

på grund av sina olika utgångspunkter. 

Sturmark, vars svar på vad världen och människorna behöver mest tycks vara ett ganska 

universellt ”mer falsifierbar vetenskap och upplysning” skulle alldeles säkert hålla med om att 

miljöförstöring och överförbrukning av jordens begränsade resurser är ett av de större 

problemen som mänskligheten står inför. Detta är ett faktum som är så pass vedertaget inom 

den naturvetenskapliga forskarkåren att Sturmark med största säkerhet menar att det är något 

som det finns synnerligen goda skäl att tro på. 

Jackelén skriver mer explicit om miljöproblemen och klimatförändringarna i sin bok, till 

exempel då hon går djupare in på vad kyrkans och teologins konstruktiva bidrag till världen 

skulle kunna bestå av.52 Till skillnad från Sturmark så utgår hon från det något bredare 

kunskapsbegreppet som hon använder sig av och angriper frågan utifrån ett skapelseteologiskt 

perspektiv, där själva idén om människan som skapad också har fått ett förvaltaruppdrag.  

I en sådan här fråga blir det tydligt hur ett konstruktivt samarbete mellan förbundet 

humanisterna och svenska kyrkan absolut skulle kunna vara en möjlighet – som jag nämner i 

inledningen så borde det ligga bägge dessa organisationernas bästa intresse att samla alla goda 

krafter för att verka mot de problem som mänskligheten tillsammans står inför. Det här är 

också ett bra exempel på hur två relativt olika livsåskådningar ändå kan komma fram till 

                                                 
51 Jackelén 2011 s. 36-38 
52 Jackelén 2011 s. 36-37 
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samma slutsats, nämligen att något måste göras för miljöns skull. Ytterst blir det en fråga om 

människosyn?? 

Eutanasi – människosynens geigermätare  

Den andra frågan där vi kan se en skillnad mellan hur de två olika sätten att belägga 

människosynen på får konsekvensen att de kommer fram till två olika svar är frågan om aktiv 

dödshjälp. 

Sturmark, som ju företräder en utilitaristisk skola, menar att frågan om hjälp att få avsluta sitt 

liv när man är svårt sjuk och endast har att se fram emot ännu mer lidande. Detta är helt 

överensstämmande med den lyckomaximeringsprincip som han företräder, och eftersom livets 

värde inte är hämtat från någon annan auktoritet än från människan självt så går det att tillåta.  

Det främsta problemet som Sturmark har med dagens lagstiftning i Sverige, som ju inte 

tillåter aktiv dödshjälp utan endast smärtstillande medicinering för svårt sjuka och döende 

patienter, är att individens eget val att avsluta sitt liv inte kan uppfyllas – rätten till sitt eget liv 

ger också människan rätten till sin egen död. I alla fall när det gäller döende människor som 

lider svårt.  

Jackelén, som ju belägger sin människosyn från konceptet ”imago dei” (guds avbild) menar 

istället att människans värde som just människor ytterst sätt kommer från det faktum att hon 

är lik Gud och att varje människa därför bär något gudomligt i sig just bara genom att leva. 

Då Jackelén inte explicit tar upp frågan om aktiv dödshjälp i sin bok så kommer jag referera 

till en debattartikel som hon skrev 2008 som en del av ett replikskifte med dåvarande 

justitiekansler Göran Lambertz. 

Hon menar i denna artikel att aktiv dödshjälp är ett tecken på att en osund individualism har 

fått fritt spelrum – döden kan förstås ses som det mest privata ögonblicket i en människas liv, 

men det menar hon inte alls behöver vara fallet. Döden lider vi, däremot äger vi den inte. Att 

vaka vid en dödsbädd menar hon är en social process, där omistliga lärdomar lärs och vi blir 

satta i ett större sammanhang.53 

Jackelén skriver sin debattartikel som ett försvar mot Lambertz och pekar därför på vad hon 

menar är kyrkans konstruktiva inlägg i den här frågan. Hon menar att kyrkan är särskilt 

                                                 
53 Jackelén, Antje ” Därför behövs kyrkan i dödshjälpsdebatten” Expressen 2008-12-23 www.expressen.se 
hämtad 2017-05-19 
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lämplig för att delta i ett samtal om livets stora frågor och mening, vilket i förlängningen 

kommer sig av hennes människosyn.  

Även om frågan om aktiv dödshjälp inte är en fråga där dessa två författare är överens så 

önskar jag peka ut ett område där dessa två med sina respektive förbund och kyrka kan bidra 

positivt, nämligen som skickliga etiska debattörer och forskare.    

Efter att ha gjort denna analys blir en annan sak tydlig, nämligen hur stor roll det fortfarande 

verkar spela att svenska kyrkan och förbundet humanisterna fortfarande i hög grad går i debatt 

mot varandra och hur strakt den svenska diskursen fortfarande bär spår av den debatt som 

Ingemar Hedenius startade för över 60 år sedan. 

Detta går igen hos bägge författare då de ägnar en inte helt oansenlig del av sina respektive 

verk åt att kritisera den andre och gå i polemik mot varandra. Jackelén skriver att 

humanisterna inte är tillräckligt radikala och bara värmer upp gammal skåpmat, Sturmark 

kritiserar organiserad religion i största allmänhet. Hans kritik av svenska kyrkan ser något 

annorlunda ut då han där istället menar att den är konturlös och inte står upp för de värden 

som hon borde stå för, såsom när präster och kyrkliga företrädare inte tillåts ha åsikter och 

bedriva religionskritik. 54 

Trots detta så menar jag att det ändå finns så pass mycket av deras människosyn som ändå 

verkar vara så pass överensstämmande att denna ömsesidiga kritik och polemik inte känns 

särskilt givande alla gånger.  
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Sammanfattning 

Den stora frågan om hur väl människosynen mellan dessa två förhåller sig gentemot varandra 

är kanske den mest pressande frågan att svara på. I min läsning av Antje Jackelén och Christer 

Sturmark har jag flera gånger känt av en polemisk udd jämtemot den andre. Sturmark 

kritiserar religiös etik och moral för att den är godtycklig och, åtminstone på somliga ställen i 

världen och i historien, för att vara direkt ondskefull.  

Antje Jackelén kritiserar den nyateistiska rörelsen för att den ger ett soptunneperspektiv på 

religiös tro – hon verkar försöka rikta kritik mot det narrativ som Ingemar Hedenius, 

Christopher Hitchens, Christer Sturmark m. fl verkar röra sig i och med. När jag analyserat 

frågan om vilken publik Jackelén egentligen riktar sig mot så har min slutsats blivit att hon 

skriver till en allmän svenskkyrklig publik som kanske inte alltid har något bra försvar mot 

den typen av argumentation som många nyateister för – lite som ett slags apologetiskt verk, 

detta förstås samtidigt som hon vill förmedla något om sin vision för Svenska kyrkan till 

människor som ju är ett herdabrevs huvudsyfte. 

Men påfallande ofta tycks människosynen vara något som de i relativt stor utsträckning kan 

vara överens om. Trots att de härleder sin människosyn från olika håll och genom olika led så 

finns det beröringspunkter. Bägge två verkar hålla med om att människans värde på något sätt 

är speciellt i förhållande till andra livsformer, även om det är värt att notera att Sturmark för 

ett resonemang om att människans värde inte är absolut i den bemärkelsen att människan är så 

mycket mer värd än djur att djurs värde ska nedvärderas såsom han anser har skett.55  

Synen på vad som är ett fulländat människoliv är förstås lite olika, men bägge två skulle 

utifrån sina bägge perspektiv kunna jobba mer tillsammans med exempelvis miljöfrågan eller 

andra etiska frågor. Om inte annat så finns det skickliga etiker på bägge sidor som säkert kan 

göra ett konstruktivt inlägg i debatten. 

Så svaret på den slutgiltiga frågan blir därför att det inte alltid är så stora skillnader på dessa 

två författares sätt att förstå människan. Däremot tycks det mig som att de har två olika 

narrativ om människan och livet, och utifrån dessa narrativ så kritiserar man varandra.  

  

                                                 
55 Sturmark 2013 s. 295-297 
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