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Abstract 

I denna uppsats undersöks vilken syn på tro som uttrycks hos den kristne humanisten Joel 

Halldorf samt hos den sekulära humanisten Christer Sturmark, utifrån den svenska 

mediedebatten. Uppsatsen analyserar olika samtal dem emellan med hjälp av trosteorier. 

Uppsatsen kommer fram till att Halldorf ofta i samtalet förutsätter en fiduciell trosteori. 

Sturmark förutsätter till största del en kognitiv och testomoniell trosteori. Men ibland 

använder de också samma typ av trosteori. Till exempel så hoppas både Halldorf och 

Sturmark att det goda ska ta över i världen. Jag hävdar också att en av anledningarna till att de 

inte alltid kommer överens kan vara att de förutsätter olika trosteorier. Till sist sammanfattas 

uppsatsen. 
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1. Inledning med syfte och frågeställning 

Det sägs att Sverige är ett sekulärt land, detta trots att det talas mycket om tro i 

mediedebatten. Huvudfrågan för denna uppsats är: Vilken syn på tro uttrycker Halldorf och 

Sturmark i den svenska mediedebatten?    

 Syftet är att reda ut vilken eller vilka syner på tro som kommer till uttryck i 

samtalen som Halldorf och Sturmark har i Youtubekanalen Existentiell salong. Att reda ut 

detta är relevant då de förutsätter olika syner på tro. När de samtalar skulle det kunna innebära 

att de pratar förbi varandra. Det kan också vara så att de ger varandra kritik, vilket kan göra 

att de missar målet. Exempelvis har de ofta olika åsikter om vad tro är. Men de kommer också 

fram till gemensamma tankar. Som exempelvis att utan livsåskådning i livet kan livet bli tomt, 

när det sker i frånvaro av samtal kring existentiella frågor.   

 Uppsatsen tar också upp vad de två motparter inom livsåskådningsfrågan anser 

om varför människans finns till, vilket också är en del av synen på tro. De har olika ingångar 

till att det finns en mening med livet och att det är ett syfte med livet. Dialogen börjar med 

skapelsen och evolutionen. Här talar Halldorf och Sturmark förbi varandra. Då de samtalar 

om hur det skulle vara om man tar bort Gud som närvarande i skapelsen eller att Gud inte har 

med människan att göra. Vidare tas frågan om livet efter döden upp och om hoppet i 

människors liv. Uppsatsen visar på hur Halldorf och Sturmark ser på tro, utifrån sekulär 

humanism och kristen humanism. Med hjälp av analysspråket ska uppsatsen reda ut vilken 

syn på tro som de både har.    

 Uppsatsen belyser på vilket sätt det svenska samhället formas av religion. 

Utifrån det förs en diskussion om vilken funktion kristendomen fyller i samhället. I 

diskussionen mellan Halldorf och Sturmark tas frågan om det sekulära Sverige upp och de 

båda diskuterar huruvida Sverige fortfarande är ett kristet land. En fråga, likt många andra 

frågor som de också tar upp i sin litteratur. 
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1.1 Material  

Materialet till uppsatsen är i första hand fem dialoger som sker på Youtube kanalen 

”Existentiell salong”. Dialogerna har titlarna: 

 Blir samhället bättre eller sämre av sekularisering? 

 Är Sverige ett kristet land- och vad har det för betydelse? 

 Varför finns vi? 

 Varför finns lidande? 

 Vad är en människa? 

I dessa dialoger medverkar Joel Halldorf och Christer Sturmark. I nästa steg kommer 

uppsatsen fördjupas i dessa frågor som dialogerna tar upp genom att ta hjälp av en 

litteraturstudie som är skriven av Halldorf respektive Sturmark. Målet är att litteraturen ska 

fördjupa innebörden av dialogerna. Uppsatsen använder sig av de böcker som Halldorf har 

skrivit. ”Tålamod och längtan” och ”Gud: Återkomsten”. ”Tålamod och längtan” är en bok 

som innehåller trettio andakter som speglar den moderna vardagen och kristna kyrkans liv. 

Syftet med boken är att visa att dessa hör ihop i den moderna världen där människan är Jesus 

lärjungar. Boken ”Gud: Återkomsten” handlar om det svenska samhället som utvecklas till ett 

postsekulärt samhälle. Boken tar bland annat upp om det är nödvändigt att religionerna 

genomsyrar samhället. Sturmark har skrivit boken ”Tro och vetande 2.0” som tar upp 

idékonflikten mellan religion och sekulär humanism. Den tar upp varför människan tror på 

konstiga saker, vilket står tydligt på bokens pärm, samt om humanism och förnuft. Tredje 

steget i uppsatsen är att nyttja annan litteratur och internetsidor som hör till ämnet för att få 

fram ett analysspråk.  

 ”Vad menas med tro och vetande?” är skriven av Ulf Jonsson, där han tar upp 

trosteorierna. 

 Bibel 2000.  

 Bråkenhielm, Carl-Reinhold; Essunger, Maria; Westerlund, Katarina Livet enligt 

människan: om livsåskådningsforskning. 

 Carls, Rainer: Om tro och vetande, Ingemar Hedenius kristendomskritik i ett 

halvsekelsperspektiv, Confiessio Augustana invariata. 

 Luthersk evangelisk bekännelseskrift, 

 Nina Edgardh: Gudstjänst i tiden. 

 Thomas Ekstrand: Folkkyrkans gränser 
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 Grane, Leif: Confessio Augustana – Orientering i den lutherska reformationens 

grundtankar.  

 Grenholm, Carl-Henrik: Att förstå religion, metoder för teologisk forskning,  

 Jonbäck, Francis: Meningslöst lidande. 

 Nordén, Åsa Har nutida fysik religiös betydelse?  

 Stenmark, Mikael: Naturvetenskap och religion 

 Tilley, Terrence W: Faith- What it is and what it isn`t.  

 ”Du föddes för att leva ett liv fullt av hopp”. 

 

1.2 Teori  

Uppsatsen utgår från tre olika teorier om tro baserat på att Halldorf och Sturmark har olika 

syn på trosfrågan, vilket också kan uttryckas med att de är motparter. Uppsatsen har en teori 

om vad som menas med tro och vetande, vilken är att det svenska ordet tro som är ett abstrakt 

substantiv, kan används i minst två betydelser. För dessa betydelser har engelskan två olika 

ord: Belief används mer i en generell bemärkelse medan faith används i det religiösa 

sammanhanget. Trots de två olika orden i engelskan blir det lätt en missuppfattning, likväl 

som i Sverige enligt Terrence W Tilley. Han menar att man först måste reda ut vad tro inte är. 

Tro är inte att tro på saker, det är inte heller att bete sig moraliskt eller att man kan känna tro 

inom sig. Likaså enligt Tilley är det inte heller att vara religiös. Förstår vi vad tro inte är, så 

menar han att då förstår vi också vad tro är.1   

 Det är viktigt att förtydliga de olika teorierna kring tro och vetande för att 

säkerställa att parterna diskuterar samma sak och undvika missförstånd i dialogen.2 Uppsatsen 

ämnar att göra en studie i religionsfilosofi om syn på tro som Halldorf och Sturmark uttrycker 

i den svenska mediedebatten. Studien fördjupas med hjälp av litteratur kring analysspråket 

om tro. Analysspråket ska klargöra objektspråket, vilket används för att presentera innehållet i 

Halldorfs och Sturmarks livsåskådningar. Analysspråket är i denna uppsats utformad utifrån 

en vetenskaplig teoribildning.3 Nedan redogörs denna teoribildning med hjälp av tre 

trosteorier Dessa trosteorier kan förklara vad Tilley menar med att vi först kommer förstå tro, 

när vi vet vad vi inte förstår i tron.  

                                                           
1 Tilley, Terrence W: Faith- What it is and what it isn`t Orbis Books, New York 2018, s 3 ff 
2 Vad menas med tro och vetande?, 2003, Url: http://www.signum.se/archive/read.php?id=948 åtkomstdatum: 

2020-03-17 
3 Grenholm, Carl-Henrik: Att förstå religion, metoder för teologisk forskning Studentlitteratur, Lund 2006, s 217f 

http://www.signum.se/archive/read.php?id=948
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Kognitiv tro 

En av tre trosteorier är kognitiv tro, som exempelvis används när man tror att någon kommer 

och hälsar på vid en speciell tid. Här är ordet ”att” viktigt för att visa på att det är en kognitiv 

tro, vilket visar att något förhåller sig på ett speciellt sätt.4 När man ser på tro ur en religiös 

aspekt tar Jonsson upp hur Thomas av Aquino ser på detta. Man behöver ha förkunskapen om 

vad tro är i den bemärkelsen som nämndes ovan för att kunna gå in på djupet om vad religiös 

tro är. Kognitiv tro är att tro att Gud finns och att Gud har vissa bestämda egenskaper. Aquino 

menar enligt Jonsson att detta är en ofärdig tro, att tro att Gud finns betyder inte att man är 

religiös. Detta förklarar Aquino med ordet credere Deum. Rainer Carls som också forskat 

kring tro menar att ordet credere betyder tro, vilket här är ett verb. I svenskan är samma ord 

både ett verb och ett abstrakt substantiv. Det kan förtydligas med att ordet tro som verb sätter 

man ”att” framför och när det är ett abstrakt substantiv betecknar det ordet tro som känslor, 

tillstånd eller förhållande.5 Detta visar att ordet tro även i svenskan har olika betydelser. 

 

Fiduciell tro  

Fiduciell tro är tro som hopp och tro som relation. Fiduciell tro är en tro av tillit eller ett 

förhållande till tro. Ett exempel på denna tro, är att lita på sin partner. Skillnaden mellan 

kognitiv tro och fiduciell tro är att i kognitiv tro tillämpar man ordet att. Exempelvis att man 

tror att solen ska skina i morgon, men i fiduciell tro använder man sig av ordet på. 

Exempelvis, att man tror på det sin partner säger eller att man tror på Gud. Den fiduciella tron 

förutsätter också någon form av kognitiv tro, att man vet att man har sin partner som då visar 

att man tror på sin partner.6 Credere Deum som finns i den kognitiva tron behöver 

kompletteras med tron som Aquino kallar för credere in Deum, då tror man på Gud i en form 

av en personlig relation av förtroende och tillit. Denna tro som också kan benämnas som den 

fiduciella tron, påverkar hela människans sätt att leva och driver människan till att göra goda 

handlingar. Aquino beskriver denna tro som att den är formad eller genomsyrad av kärlek. 

Detta är en levande tro, till skillnad från credere Deum som är en död tro enligt Aquino. 

Credere in Deum räknas av Aquino in i de tre teologiska dygderna, vilka är tro, hopp och 

                                                           
4 Carls, Rainer: Om tro och vetande, Ingemar Hedenius kristendomskritik i ett halvsekelsperspektiv, Arcus, 

Malmö 2001, s 40f, Vad menas med tro och vetande? ”aa” 2003 
5 Vad menas med tro och vetande? ”aa” 2003, Carls, ”aa”, s 42 ff 
6 Vad menas med tro och vetande? ”aa” 2003 
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kärlek.7 När Tilley talar om fiduciell tro menar han, den blinda tron. Tilley menar att det är 

den tro som inte går att bevisa. Ateister skulle uttrycka den fiduciella tron genom att säga att 

den inte går att bevisa och därmed kan man inte hålla den för sann. Men enligt Tilley är aldrig 

en religiös tro helt blind.8 

 

Testimoniell tro 

Den sista av de tre trosteorierna är testimoniell tro. Vilken är den vanligaste formen av tro. 

Det är den tro som grundar sig på information som man får av andra. Mycket av vår kunskap 

bygger på information som man mottager från andra människor. Exempelvis information via 

media i nyheter eller expertutlåtande, i frågor man själv inte är insatta i. Man litar på att det 

stämmer.9 Testimoniell tro är också tro som man kan hålla för sant. Testimoniell tro kan också 

förklaras med icke-doxastisk, vilket innebär att tron inte är trosbaserad. En icke religiös 

troende kan hävda att detta är bättre än att tro på Gud.10 Tron finns också i form av credere 

Deo, vilket menas med att man tror på Gud när Gud uppenbarar något för människan. Man 

kan likna det med den testimoniella formen av tro, vilket i denna bemärkelse är att man litar 

på det man hört från någon annan om vad eller vem Gud är, då man inte själv har någon egen 

upplevelse av Gud.11 

 

Tro som hopp 

Tro som hopp räknas in i den fiduciella tron, samt i de tre teologiska dygderna som är tro, 

hopp och kärlek. Detta tydliggör varför kärleken är viktig i den fiduciella tron. Tilley har 

analyserat om tro och hopp hör samman. Han har kommit fram till att hopp inte är tro. 

Människan kan inte hoppas på något som vi vet ska hända. Hoppet handlar om framtiden.  

Däremot förknippas ofta hopp tillsamman med tro.12 Medan Aquino såväl som Tilley menar 

att, i de tre teologiska dygderna räknas också kärlek och hopp in,13så har Jeff Jordan en annan 

                                                           
7 Vad menas med tro och vetande? ”aa” 2003, Carls, ”aa”, s 42 ff 
8 Tilley, ”aa”, s 3 ff 
9 Carls, ”aa”, s 40 f, Vad menas med tro och vetande? ”aa” 2003 
10 Formaterat: Engelska Testimony, belief, and non-doxastic faith: the Humean argument for religious 

fictionalism, 2016, Url: https://search-proquest-com.ezproxy.its.uu.se/docview/1871542953?pq-

origsite=summon åtkomstdatum:2020-05-15                                                                                                                                                                        
11 Vad menas med tro och vetande? ”aa” 2003, Carls, ”aa”, s 42 ff 
12 Tilley, ”aa”, 15-16 
13 Vad menas med tro och vetande? 2003, Carls, 2001, 42-43 

https://search-proquest-com.ezproxy.its.uu.se/docview/1871542953?pq-origsite=summon
https://search-proquest-com.ezproxy.its.uu.se/docview/1871542953?pq-origsite=summon
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syn på hopp som tro. Han menar att hans tro beskrivs bäst som ett hopp istället för att se det 

som tro. Han menar på att han hoppas att det kristna budskapet är sant och försöker agera i sitt 

liv genom detta hopp av ljus.14 

 Aquino ser dessa tre aspekter av tro som ett, istället för olika delar av en och 

samma tro. Dessa tre aspekter av tron får inte spela ut varandra eller isoleras från varandra, 

alla tre är lika viktiga för en kristen tro.15   

 Uppsatsens analysspråk utgörs av ovannämnda tre teorier om tro, vilka kommer 

att nyttjas för att analysera Halldorfs och Sturmarks syn på tro.  

 

1.3 Metod 

Denna uppsats fokuserar på mediala dialoger, genom att nyttja innehållslig idéanalys16 som 

kommer hjälpa till att klarlägga den syn på tro som Halldorf och Sturmark har. 

Förutsättningsanalys17 handlar om underförstådda förutsättningar som visar på tro hos 

Halldorf och Sturmark. Dessa två varianter av analys används för att analysera deras 

resonemang och komma fram till vilken syn på tro var och en av dem har. Dessutom kommer 

ett studium för äldre och samtida litteratur av Halldorf och Sturmark vara bredvid dialogerna 

som är i fokus. När det gäller litteraturen kommer också innehållslig idéanalys och 

förutsättningsanalys prövas, genom att ta hänsyn till den litterära formen i främst dialogerna 

men också text. Dialoger och texter som kommer ligga till grund för denna uppsats kommer 

vara bland annat trosläroföreställningar. Genom att genomföra en innehållslig idéanalys och 

en förutsättningsanalys kan man klargöra logiska samband mellan skilda ståndpunkter. 

Uppsatsen kommer också analysera de idéer som dialog och litteratur ger uttryck för genom 

att beskriva och klargöra innehållet i vald litteratur. Det är av intresse vad Halldorf och 

Sturmark framför och argumenterar för, samt det logiska sambandet mellan olika 

ståndpunkter,18detta för att uppsatsen ska ha möjlighet att svara på frågeställningen. Syftet 

med innehållslig idéanalys och förutsättningsanalys är också att uppsatsen ska ta ställning till 

om argumenten är godtagbara och därmed pröva om budskapets innehåll är rimligt.19 

Parallellt med detta har annan litteratur studerats för att komplettera tidigare nämnda källor. 

                                                           
14 Jordan, Jeff: Not in Kansas Anymore’ in Morris Thomas (ed.), God and the Philosphers, Oxford: Oxford UP, 

1994, s 128 ff 
15 Vad menas med tro och vetande? ”aa” 2003 
16 Grenholm, ”aa”, s 213 ff 
17 Ibid 
18 Stenmark, ”aa”, s 86 ff 
19 Grenholm, ”aa”, s 213, ff 



10 
 

Litteraturen kommer nyttjas som ett verktyg att analysera och svara på argumenten som 

framförs av Halldorf och Sturmark.  

 

1.4 Forskningsöversikt  

En analys kring detta samtal har inte gjorts tidigare. Många har sagt mycket om ordet ”faith”, 

en sökning av artiklar på Uppsala universitetsbibliotek gav över fyra miljoner träffar. 

Uppsatsen kan inte återge allt, istället kommer det presenteras några relevanta artiklar och 

böcker här i forskningsöversiktens del.     

 Veterligen tar denna uppsats upp något nytt då den jämför Sturmarks sekulära 

humanism med Halldorfs kristna humanism, med hjälp av det valda analysspråket. Frågan 

”Vilken syn på tro uttrycker Halldorf och Sturmark i den svenska mediedebatten” finns med i 

media då Halldorf och Sturmark medverkar med existentiella frågor i en Youtube-kanal, men 

som uppsats finns den inte. Dessutom finns det mer inom media där Sturmark möts av kristna 

i debatter eller föreläsningar. Exempelvis John Lennox som argumenterar utifrån ett kristet 

perspektiv, han är dessutom matematiker och Oxfordprofessor.20 Frågan vad man ska tro på 

finns också med i olika databaser. Nationalencyklopedin leder sökaren fram till filmer om 

religion och där kan man finna programmet ”Men Gud! Vad ska jag tro på?” 21 

 När sökning av artiklar sker på universitetsbibliotekets sida, innefattar 

sökningen ”faith in media”. Det finns ett fåtal artiklar och det finns ingen som kopplar till 

syftet som denna uppsats har. Däremot framkommer en skrift om att det är oroande hur ofta 

det skrivs frekvenser kring mediatäckningen av nya eller icke-traditionella religioner. I 

dokumentet föreslås olika källor för framtida dialoger mellan journalister.22 Vid en sökning på 

ordet ”faith” blir det ett helt annat utbud av resultat. Men fortfarande finns det ingen tydlig 

koppling till uppsatsens syfte.     

Vidare i sökningen fanns följande artikel som handlande om att tron är viktig för samhället 

”Faith matters: faith‐based organisations, civil society and international development”. I 

samhället växer intresset för trosbaserade organisationer vilket kan generera fördomar i 

                                                           
20 John Lennox möter Christer Sturmark. 2010, url: https://urplay.se/program/157800-ur-samtiden-tro-och 

vetenskap-john-lennox-moter-christer-sturmark, åtkomstdatum: 2020-03-30 
21 Men Gud! Vad ska jag tro på? 2005 url: https://urplay.se/program/100137-men-gud-vad-ska-man-tro 

åtkomstdatum:2020-03-30 
22 Formaterat: Engelska  Media Coverage of Unconventional Religion: Any "Good News" for Minority Faiths? 

1997, Url: https://www-jstor-org.ezproxy.its.uu.se/stable/3512176?seq=2#metadata_info_tab_contents , 

åtkomstdatum: 2020-03-31 

https://urplay.se/program/157800-ur-samtiden-tro-och%20vetenskap-john-lennox-moter-christer-sturmark
https://urplay.se/program/157800-ur-samtiden-tro-och%20vetenskap-john-lennox-moter-christer-sturmark
https://urplay.se/program/100137-men-gud-vad-ska-man-tro
https://www-jstor-org.ezproxy.its.uu.se/stable/3512176?seq=2#metadata_info_tab_contents
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civilsamhället menar författarna. Denna trend kan förvärras genom att kristna kyrkor får 

stöttning från givare med ekonomiska medel.23    

 När det gäller tro så finns det en artikel som handlar om hur ett positivt 

filosofisk kunskapsteoretiskt tillstånd kan vara acceptans, förtroende och hopp. Man talar om 

äkta tro, låtsastro och fiktionalistisk tro för att upprätthålla trosbegreppet. Man frågar sig om 

religiös tro är ett mentalt tillstånd som delvis bildas av trosuppfattningar.24 

1.5 Disposition  

Andra kapitlet i uppsatsen börjar med presentation av Halldorf och Sturmark, vilka de är, vad 

de har för typ av livsåskådning och vilken trosteori de använder sig av, vilket tydliggör 

skillnaden mellan tro och vetande. Kapitel två redovisar vad Halldorf och Sturmark samtalar 

om i tidiga nämnda fem dialoger. Det är ämnen om det sekulära samhället, att människor i 

stort saknar en livsåskådning. De samtalar också om Sverige som ett kristet samhälle och hur 

det ter sig. I kapitel två tar uppsatsen också upp Gudsfrågan och förhållandet till Gud. 

Halldorf och Sturmark samtalar också om meningen med livet på jorden och hur universum 

blev till. Samtalen de för handlar också om existentiell kris som också innefattar lidande, 

hopp och tro. I kapitel två presenteras de fem samtalen med hjälp av sex olika rubriker som 

ska ge en djupare förståelse vilken syn på tro som kommer till uttryck från Halldorf och 

Sturmark i den svenska mediedebatten. Svaret fördjupas med frågeställningen med hjälp av 

att redogöra för vad både Halldorf och Sturmark menar när de samtalar i de fem olika 

dialogerna i ”Existentiell salong”, svaret fördjupas med hjälp av deras och annan skriven 

litteratur. I kapitel tre analyseras samtalet mellan Halldorf och Sturmark med hjälp av 

analysspråket som presenterades i teoriavsnittet. I kapitel fyra redovisas uppsatsens resultat 

vilket svarar på huvudfrågan ”Vilken syn på tro uttrycker Halldorf och Sturmark i den 

svenska mediedebatten?” I kapitel fem sammanfattas uppsatsen bland annat med hjälp av en 

existentiell verktygslåda samt ges förslag på vidare forskning. 

 

 

 

                                                           
23 Formaterat: Engelska Faith matters: faith‐based organisations, civil society and international development, 

2006, Url: https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.its.uu.se/doi/abs/10.1002/jid.1317 åtkomstdatum: 2020-04-20 
24 Formaterat: Engelska Faith, Belief and Fictionalism, 2016, Url: https://onlinelibrary-wiley-

com.ezproxy.its.uu.se/doi/full/10.1111/papq.12169) åtkomstdatum: 2020-04-20 

 

https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.its.uu.se/doi/abs/10.1002/jid.1317
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.its.uu.se/doi/full/10.1111/papq.12169
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.its.uu.se/doi/full/10.1111/papq.12169
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2. Presentation av Halldorf och Sturmark och deras existentiella samtal 

Christer Sturmark är författare och samhällsdebattör med livsåskådningen sekulär humanism. 

Han har varit ordförande för ”Förbundet humanisterna” i Sverige och är grundare till förlaget 

”Fri tanke” Sturmark tror i kunskapsteoretisk mening, vilket är kunskap om att det exempelvis 

ska regna i morgon. Detta är en kunskap som man får av andra och kallas för testimoniell tro. 

Sturmark tror inte på Gud och menar att människan inte är mer än celler och atomer.25 Han 

menar att teodicéproblemet är det starkaste argumentet att Gud inte finns. Teodicéproblemet 

handlar om hur Gud kan vara både god och allsmäktig samtidigt som det finns ondska och 

lidande i världen.26     

 Joel Halldorf är teolog, författare och arbetar som ledarskribent på tidningen 

Dagen. Han har medverkat som sakkunnig i media. Halldorf är kristen humanist. Han har en 

fiduciell tro, vilket är att tro på Gud som en relation. Detta är en tro av tillit eller ett 

förhållande till tro.27 Halldorf tror också på djävulen och dess demoner kopplat till att 

människan gör onda saker.28     

 Båda tror på mänskliga rättigheter trots att det är inte är vetenskapligt eller 

forskningsrelaterat.29 Deras livsåskådning kan till viss del likna varandra, men skiljer sig i 

stort mer från varandra. Halldorf och Sturmark har samtalat med varandra och dessa samtal 

ligger ute på Youtube i en kanal som heter ”Existentiell salong”. Det finns fem samtal i 

”Existentiell salong” som har rubrikerna ”Blir samhället bättre eller sämre av sekularisering?” 

”Är Sverige ett kristet land- och vad har det för betydelse?”, ”Varför finns lidande?”, ”Vad är 

då en människa?” samt ”Varför finns vi?” Uppsatsens presentation av vilken syn på tro som 

Halldorf och Sturmark har är uppdelad i sex delrubriker.    

 Till att börja med behöver det fördjupas vad det är som skiljer religion från 

livsåskådningen sekulärhumanism enligt Sturmark. Han menar att religion är en tro på en 

högre övernaturlig kraft som människan har en relation till och som också har en relation till 

människan. Humanism är inte en religion, utan enbart en livsåskådning. Religioner räknas 

också in i livsåskådning och då som teistiska livsåskådningar, med vilket menas en gudsbild 

som är personlig och som finns bortom den förståelse som människan har, bortom denna 

                                                           
25 Varför finns lidande? 2019, Blir samhället bättre eller sämre av sekularisering? 2017 
26 Varför lidande? 2019 
27 Blir samhället bättre eller sämre av sekularisering? 2017 
28 Varför finns lidande? 2019 
29 Blir samhället bättre eller sämre av sekularisering? 2017 
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värld. Icke religiösa livsåskådningar kallas för icke teistiska.30 Utifrån hur Halldorf ser på 

livsåskådning, ser han att många människor söker sin egen religion. Enligt Halldorf är 

privatkristendomen omöjlig. Han beskriver det som om en lem av kroppen är avskuren, då dör 

den. Denna lem behöver liv från den kristna trons hjärta.31 Sturmark hävdar att man som 

humanist inte behöver tro på sådant som inte går att bevisa att det inte finns. Han menar 

exempelvis att man inte kan bevisa att det inte finns något liv efter döden eller att 

magnetsulan inte gör att man står stadigare på golvet. Detta går inte att bevisa och då är det 

olämpligt att tro på det övernaturliga, enligt Sturmark. Han menar att humanisterna använder 

sig av sunt förnuft och rationalitet. Finns det förnuftiga skäl att hålla något för sant, endast då 

ska man tro på det. Detta synsätt har ett öppet förhållningssätt menar Sturmark.32  

 

2.1 Samhället som sekulärt  

För att få svaret på vilken syn på tro som kommer till uttryck i den svenska mediedebatten 

utifrån Halldorf och Sturmark, behöver uppsatsen också fördjupas i hur samhällets relation till 

livsåskådningar ser ut i denna samtid. Enligt Sturmark får religion en allt mindre inverkan i 

samhället, i form av regelverk och normbildning. En sekulär stat ska inte ge en religion 

särställning i förhållande till andra religioner, som i detta fall kristendom. Sturmark menar att 

den religiösa gudstron har en kulturell särställning då den är så djupt integrerad i historien och 

kulturarvet i Sverige. Gudstron som ett övernaturligt och medvetet väsen tror inte humanisten 

existerar. Humanister ser på Gud som idé utan verklighet.33 Varje individ ska kunna få leva 

och utföra sin livsåskådning utan att krocka med andra livsåskådningar. Enligt Sturmark är 

samhället mer tillåtande till att man tror på Gud än att vara ateist. Ateisten upplevs som 

avvikande i samhället. Ateisten har i regel en reflekterande ståndpunkt. Att tro på Gud är mer 

rotat i samhället och kulturen och ses som det mer normala, än att inte tro på något. Sverige är 

ett sekulariserat land, trots detta tror ändå människor på något, det är en oreflekterande tro.34 

Sekularisering är när religionen får succesivt mindre inflytande över lagbildning och 

lagstiftning enligt Sturmark.35     

 Halldorf menar att religion inte formar det offentliga rummet som regering, 

                                                           
30 Sturmark, Christer: Tro och vetande 2.0. Om förnuft, humanism och varför människor tror på konstiga 

Bokförlaget Nya Doxa, Falun 2006 
31 Halldorf, Joel: Tålamod och längtan, 30 texter om vuxen tro. Agrument förlag, Varberg 2013, s 57 
32 Sturmark, ”aa”, s 90 
33 Sturmark, ”aa”, s 103 ff 
34 Sturmark, ”aa”, s 112 ff 
35 Blir samhället bättre eller sämre av sekularisering? 2017 
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riksdag, lagbildning, lagstiftning och domstolar. Denna utveckling kallas för institutionell 

sekularisering och enligt Halldorf var kristna frikyrkan i Sverige positiv till detta redan i slutet 

av 1800-talet och är än idag. När kristendomen får mindre inflytande gällande den 

institutionella sekulariseringen blir det en ny kulturell och politisk situation. Då blir det 

svenska samhället ett sekulärt samhälle. Det blir en stor skillnad i det svenska samhället, från 

att ha varit en luthersk enhetsstat under många århundranden, till att på 1900-talet bli ett 

samhälle som växlar in på ideologispåret. Från 1970-talet har ideologierna börjat dö ut.36

 Utifrån aspekten samhälle, knyter Halldorf till sig Habermas teori om att 

ekonomi slår ut människovärdet. Vi behöver inte religion för att bevisa att människan har ett 

värde, men religionen har effekten att grunda människor i mänskliga värderingar som är bra 

för demokratin. Religionen gör också människor engagerade, både ett socialt engagemang och 

ett samhällsengagemang som är bra för samhället överlag. Det är dock viktigt att påpeka att 

det inte bara är religionen som gör det, men religionen har denna effekt menar Habermas och 

därmed Halldorf.  Därför behöver kristendomen finnas kvar som demokratins stöttepelare, 

samt vara en tillgång i det demokratiska samhället, enligt Halldorf. Medan Sturmark menar att 

det är livsåskådningar som skapar samhällsengagemang istället för religionerna.37 

 Det största problemet i det svenska samhället i vår samtid enligt både Halldorf 

och Sturmark, är att många människor inte har en livsåskådning. Det menar Sturmark utgår 

ifrån att religionsböckerna i skolan inte tar upp livsåskådning på ett bra sätt. Det enda som 

nämns är de tre abrahamitiska religionerna (judendom, kristendom och islam), samt ateism. 

Han jämför det med att man skulle förklara bollsport med tre sporter och sedan säga att det 

inte finns fler sporter. Vidare menar Sturmark, att man inte vet något om vad dessa människor 

gör på sin fritid. Om de åker skidor eller spelar instrument framgår inte. Sturmark hävdar att 

man måste prata med dem för att få veta. Han hävdar också att det är viktigt att alla får veta 

att existentiella frågor är jätteviktiga och man ska diskutera dessa även om man inte tror på 

Gud. För att nå samtal kring bland annat medmänsklighet.38   

 Den kristna tron som dominerar i Sverige och det västerländska samhället bär 

tron främst i hjärtat enligt Halldorf, till skillnad från andra religioner som visar sin tro med 

exempelvis klädesplagg. Om man inte får bära religiösa klädesplagg i samhället, tar man bort 

personens religiösa identitet menar Halldorf. Halldorf är rädd för att företag som tar fram 

policy för hur man får klä sig på arbetsplatsen därmed utestänger vissa människor från att 

                                                           
36 Blir samhället bättre eller sämre av sekularisering? 2017 
37 Ibid 
38 Ibid 
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söka jobb där. Det gäller främst muslimska kvinnor, som redan idag står långt ifrån 

arbetsmarknaden. Det blir en följd av ett sekulariserat samhälle. Halldorf menar också att han 

vill ha ett samhälle med utrymme för många olika livsåskådningar. Han hävdar att ett sådant 

samhälle har USA, och Sverige har det till viss del, men att Halldorf anser det viktigt att värna 

om.39       

 Enligt humanisterna och Sturmark ska människor som har en religiös tro ha full 

frihet i den privata sfären, men tron får inte inskränka andra människors rättigheter. Han 

hävdar starkt att tron är en privatsak. Sturmark menar att humanistiska principer kommer till 

uttryck bland annat i ”FN:s deklaration om mänskliga rättigheter” och i ”Amsterdam 

deklarationen”. Som humanist menar han att religion och vidskepelser bör separeras från det 

offentliga samhället och staten. När det gäller lagar, regler och normbildning, ska detta inte 

vila på en religiös grund, utan på en sekulär humanistisk grund.40  

 Redan på 1960- och 1970-talen trodde man att sekulariseringen skulle bli en 

naturlig följd av att religionen var något omodernt. Dessa tankar var, enligt Halldorf, kvar 

under större delen av 1900-talet som en vedertagen sanning bland forskare och folk i 

allmänhet. Religion ansågs vara bra som tröst för människor i det privata livet men inte som 

politisk kraft. Halldorf hävdar att religion idag är något man får lov att förhålla sig till oavsett 

om man tycker om religion eller inte, både när det gäller samhället och politiken. Han menar 

att världen blir obegriplig om inte människan förstår religion. Religionsfrågor har, enligt 

Halldorf, i vår samtid dominerat debatten på nationell nivå i stor utsträckning när det gäller att 

förbjuda religiösa friskolor, utredning om statens bidrag till trossamfund och att förbjuda 

muslimska böneutrop. Religionen i Sverige väcker många och intensiva debatter i det land 

som kallas vara sekulärt, hävdar Halldorf. Vidare menar han att religionerna är en del av 

vardagen i denna samtid, i detta land, samt att ett religiöst landskap håller på att byggas upp 

med moskéer och tempel tillsammans med kristendomens olika kyrkorum. Halldorf förklarar, 

att de senaste tio åren har bland annat åttiofyra pingstförsamlingar grundats i Stockholm.41 

Sturmark håller med. Fundamentalismen är på frammarsch i det sekulära Sverige. Han anser 

att, om man som han, har en förnuftbaserad världssyn utan inslag av nyandlighet, eller 

pseudovetenskap (vilket är en lära som vill vara vetenskaplig, men som inte uppfyller 

kriterierna för att vara en lära) betraktas man som avvikande.42    

                                                           
39 Blir samhället bättre eller sämre av sekularisering? 2017 
40 Sturmark, ”aa”, s 57 f 
41Halldorf, Joel: Gud: Återkomsten. Libris förlag, Danmark 2018, s. 7 ff 
42 Sturmark, ”aa”, s 191 f 
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I samtalet är Halldorf och Sturmark överens om att religion får och bör ha ett allt mindre 

ingripande i samhället då det gäller regelverk och normbildning. En sekulär stat ger inte en 

religion särställning i förhållande till andra religioner. De anser att varje individ ska kunna få 

leva och utföra sin livsåskådning utan att krocka med andra livsåskådningar. Enligt Sturmark 

sker det en ny kulturell och politisk situation när det svenska samhället är ett sekulärt 

samhälle, då han anser att kristendomen får succesivt mindre inflytande genom den 

institutionella sekulariseringen. Sturmark hävdar att det är livsåskådningar som skapar detta 

istället för religioner. I samtalet har Halldorf och Sturmark samma åsikt när det gäller 

människor som saknar en livsåskådning. De menar att det är problematiskt när människor inte 

funderar över existentiella frågor.43 

2.2 Sverige som ett kristet land  

Ett avsnitt i ”Existentiell salong” handlar om huruvida Sverige är ett kristet land och om det i 

så fall har betydelse. Det är även relevant i denna uppsats då Halldorf och Sturmark har valt 

att samtala kring detta och då också ge en bild av syn på tro. Halldorf berättar om en händelse 

i USA; han och hans fru har varit i kyrkan, det är söndag, de går ut och äter brunch på en 

offentlig plats och de diskuterar gudstjänsten. Skillnaden från Sverige är att även andra 

människor vid andra bord gör likadant. Man diskuterar kyrkan i det offentliga. Detta sker inte 

i Sverige, vilket Halldorf menar, visar att Sverige är ett sekulariserat land. Samtidigt berättar 

han om en förskoleavslutning vid lucia där fröknarna ber alla att sjunga en sång gemensamt, 

som visar sig vara en psalm och alla förväntas kunna den. Enligt Halldorf visar detta på att vi 

lever i ett sekulärt samhälle, samtidigt som vi lever i ett kristet samhälle.  Sturmark menar att 

Sverige inte är ett kristet land, då kunskapen är låg gällande de kristna traditionerna. Han 

menar att befolkningen har en relation som härrör till den kristna traditionen, men dessa 

traditioner är inte kristna symboler för många av svenskarna. Halldorf tar upp frågan hur man 

ser på människans identitet. Han tror att befolkningen är mer intuitiva än att vi behöver 

kunskap.44      

 Det religiösa Sverige märks enligt Sturmark när det gäller religiösa friskolor och 

religiösa högtider som i vår samtid är helgdagar. Sturmark menar på att högtider som 

markerar viktiga faser i människors liv har religiösa samfund sedan länge tagit hand om, detta 

trots att många människor enligt Sturmark inte är troende så fortgår detta även i vår samtid. 

                                                           
43 Blir samhället bättre eller sämre av sekularisering? 2017, Sturmark, ”aa”, s 221 ff 
 

44 Är Sverige ett kristet land – och vad har det för betydelse? 2019 
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Likaså använder samhället kyrkans lokaler och personal vid skolavslutningar. 45 Halldorf 

menar att en vinkling på varför Sverige kallas sekulärt, kan vara att kristna symboler och 

högtider är så integrerade i samhällets kultur att individen i Sverige knappt lägger märke till 

dem.46       

 Halldorf får en fråga i samtalet om det finns ett förtryck mot religiösa i Sverige, 

utifall Sverige är ett sekulariserat land. Halldorf menar att det finns fördomar mot religiösa i 

Sverige. Man är inte diskriminerade eller förföljda, men religiösa har stämpeln som lite 

pinsamma och lite efter. Samtidigt har människor en längtan efter religiositet enligt 

Halldorf.47 Att välja att religion är bärande, innebär enligt Halldorf att man ställer sig frågan 

”vad ger det mig?” Vad får jag ut av det? Han menar att människan behöver ställa sig frågan 

om det är värt det i tid. Han anser att människan jagar tid idag, gudstjänst och bön tar tid. 

Halldorf frågar sig om vi bara söker Guds gåvor istället för att söka Gud. När vi bara söker 

Gud ger Halldorf exemplet med Jesus som bjuder in lärjungarna. Jesus säger följ mig, han 

erbjuder ingenting och lärjungarna följer med. Däremot sker en kulturell- och social 

sekularisering, då människor går på gudstjänst i mindre utsträckning. 48 Halldorf menar att 

innan sekulariseringen trädde i kraft, trodde alla människor på Gud för att världen de levde i 

såg ut så. Han menar att tron då inte var en intellektuell merit. Halldorf hänvisar till Thomas 

av Aquino och menar att tron var istället enligt Aquino en kunskap om Gud, samtidigt som 

det var en gemenskap med Gud. Halldorf varnar för att en se på tro som en kunskap. Så som 

skedde när migrationsverkets tjänstemän underkände migranters kristna tro. Tjänstemännen 

hänvisade till att migranterna saknar vissa kunskaper av kristen tro. Halldorf hävdar att 

tjänstemännens föreställning var att när migranten byter religion är det som att byta bil. Han 

jämför det med att tjänstemännen trodde att människan läser på för att få kunskap, jämför och 

genomför. Men detta fungerar inte i praktiken när det gäller tro, anser Halldorf. Han menar att 

vetenskapliga studier visar på att det är relationerna som drar människor in i en religion. 

Människan vill bli en del av gemenskapen. Vidare menar Halldorf att få vara tillsammans med 

troende människor som lever på ett speciellt sätt, det ger en relation till tro. Kunskapen 

kommer senare, enligt Halldorf. Vidare hävdar han, får man som människa inte göra så här, är 

risken att människan aldrig kommer in på trons väg, då vårt förnuft inte kan greppa de 

himmelska mysterierna.49       

                                                           
45 Sturmark, ”aa”, s 224 ff 
46 Halldorf, 2018, ”aa”, s 31 f 
47 Är Sverige ett kristet land – och vad har det för betydelse? 2019 
48 Halldorf, 2013,”aa”, s 19 f 
49 Halldorf, 2013,”aa” s 28 ff, Halldorf, 2018,”aa”, s 135 ff 



18 
 

När det gäller tro, så tar Sturmark avstamp i Gudsfrågan, att Gud inte existerar. Enligt 

Sturmark kan man inte bevisa att Gud finns och andra sidan kan man inte heller bevisa att 

Gud inte finns. Han menar att det är lika realistiskt att Gud finns, som att troll och tomtar 

finns. Sturmark hävdar att naturen är naturlig inte övernaturlig. Han anser att ordet ateist är 

märkligt, då det utgår från ett Gudsperspektiv.50 Han säger ”Min livsåskådning är både ateist 

och sekulärhumanist.”51     

 Halldorfs livsåskådning utgår från ett Gudsperspektiv, han får en fråga i ett av 

samtalen om Gud är god. Svaret som Halldorf ger är att förhållandet mellan Gud och världen 

som människan ser det, är ett förhållande som är ett till ett. Han menar sedan begynnelsen har 

det funnits krafter i denna världen som strider mot Guds vilja. Gud har skapat skapelsen 

utanför sig själv, inte som sin egen kropp. Därför kan Gud ge skapelsen en möjlighet att 

vända sig till Gud. Skapelsen är både skapad av Gud som vacker och fantastisk, men den är 

också underlagd döden. Sturmark reagerar med att detta är en moralisk anklagelse. Om att 

Gud tolkas som allsmäktig och ändå låter lidande fortgå. Halldorf svarar med att det handlar 

om frihet. Han menar att Gud älskar det goda mer än det onda och låter därför det onda finnas 

kvar. Detta för att människan ska växa till sig i detta. Enligt Sturmark skulle det kunna finnas 

en god Gud, men som då är hjälplös och som inte har någon form av allsmäktighet. Denne 

Gud skulle kunna ha skapat världen för länge sedan. Men idag skulle denne Gud inte kunna 

göra något åt det som sker, utan bara se på. Sturmark anser att detta är en poänglös Gud som 

människan ändå inte får någon hjälp av på jorden.52 Sturmark använder sig inte av Gud för att 

må gott i livet, utan istället har han nyfikenheten som en drivkraft eller ett verktyg. 53 

Sturmark diskuterar kring gudsbegrepp och menar att de religiösa eller nyandliga i det 

sekulära Sverige sätter etikett på Gud som kärleken eller naturens storslagenhet. Men 

Sturmark menar att kärleken har redan vackra namn och behöver inte betecknas med Gud. 

Han anser att man sätter namnet Gud på det som inte går att förklara.54 Kärleken och 

skönheten behöver inte förklaras för det är en del av naturalistiska verkligheten. Människan är 

kapabel att agera både gott och ont. Sturmark anser att människan är slav under genetiken och 

evolutionen, vilka är blinda och strävar inte mot skönhet utan orsakar som exempel 

skelettcancer och att människor också kan bli gamla. Han anser att det inte behöver förklaras. 

Utan detta är slumpmässigt. Detta är den naturalistiska förklaringen. Vidare menar Sturmark 

                                                           
50 Sturmark, ”aa”, s 22 ff 
51 Vad är då en människa? 2019 
52 Varför finns lidande? 2019 
53 Vad är då en människa? 2019 
54 Sturmark, ”aa”, s 100 ff 
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att kärlek och ondska inte kommer någonstans ifrån, det är en del av den naturalistiska 

verkligheten. Cancer som ses som ondska är genetisk felfunktioner som fördelas 

slumpmässigt. Det behövs ingen förklaringsmodell för detta, menar Sturmark. 55 Istället är 

Gud oförklarlig enligt Sturmark och istället kan man få känna förundran eller hänförelse över 

det vackra. Gudsbegreppet bör inte vara vad som helst, utan Sturmark menar att det borde ha 

en sådan innebörd att inte vem som helst blir religiöst troende.56 

2.3 Meningen med livet  

För att komma ännu djupare i syn på tro behöver uppsatsen också ta upp meningen med livet. 

I samtalet berättar Halldorf om när hans treåriga dotter frågar varför Gud skapade världen. 

Han berättar för dottern ”Gud älskar att skapa precis som du älskar att rita. Gud är en 

konstnär, han vill skapa något vackert och då gjorde han världen.”57 Halldorf anser att Gud 

dessutom är kärleksfull. Halldorf jämför med människor. När man älskar så vill man rikta den 

kärleken, för då växer kärleken. Han menar att Gud uppskattar människor som Gud kan ha 

gemenskap med. Halldorf frågar sig om det inte skulle finnas en närvarande Gud i skapelsen 

när det gäller växter, djur och människor. Skulle det vara samma sak som om man skulle ta 

bort kärleken mellan en man och en kvinna som säger sig älska varandra, enligt Halldorf. 

Sturmark däremot påstår att evolutionen skulle fungera på samma sätt utan en styrande kraft. 

Han drar parallellen att om man ska slå tjugo tärningar och lyckas få alla med nummer sex så 

får man slå i många år. Han menar att med evolutionen slår man och plockar ut de sexorna 

som man får, man slår igen och igen och rätt snart har man tjugo sexor.58 Skapelseberättelsen 

eller evolutionen ligger till grund för vad man tror på hävdar Sturmark. Enligt honom är 

evolutionen inte slumpmässig, utan tvärtom. Sturmark tar upp att det kan finnas en modern 

deism, vilket innebär att Gud har skapat Big Bang, men annars har Gud inte med människorna 

eller världen att göra. Detta är inte en humanistisk livsåskådning. Sturmark hävdar att Gud 

inte har skapat universum, då det går att förklara vetenskapligt om dess uppkomst.59 I samtalet 

anser Halldorf att universum är så välorganiserad, att den inte kan ha uppkommit av en slump. 

Halldorf hävdar att det finns en skapare till allt detta som är skapat, och det är Gud. Detta 

synsätt kallas för det teologiska Gudsbeviset.60 Sturmark håller inte med om vad Halldorf 
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anser att universums uppkomst inte kan ha skett av en slump. Sturmark hävdar att man istället 

kan säga att den bästa förklaringen är att universums tillkomst har skett av naturlagar. Han 

menar att naturlagarna behöver en förklaring, men det behöver Guds existens också. Om man 

inte hävdar att Gud förklarar sig själv förstås. Sturmark anser att de människor som har valt 

att tro på denna Gud, inte får så mycket bevis att Gud existerar genom att luta sig på det 

teologiska gudsbeviset.61      

 Människan är född att leva på jorden och Halldorf anser att människan har ett 

ansvar att leva livet rätt, och ska också göra det. Men att leva livet är inte alltid så lätt, 

människan kan orsaka lidande hos andra människor och i universum, vilket förklarar ordet 

synd. Blir det fel i livet ska människan be om förlåtelse. Halldorf menar att det finns en billig 

nåd, att man smiter direkt till Gud istället för att gå och göra upp med den människa som 

berörs. Synd är att du har haft sönder någonting, inte att du har missat något på en lista. 

Antingen har du haft sönder en annan människa, en relation, någonting inom dig själv eller 

någonting i skapelsen. Då har var och en ett ansvar att göra detta helt igen, här och nu. Inte 

genom att direkt springa till ett biktbås eller mässan. Men ibland behövs det att man behöver 

gå med sin synd till Gud. Då det inte går att göra helt trots att man har försökt. Ingen 

människa är fullkomlig och då finns möjlighet till Guds förlåtelse. Sturmark menar istället att 

den sekulärhumanistiska åskådningen sätter krav på människan att man följer sin moraliska 

kompass. Och om man bryter den så känns det inte bra för sig själv, men det är ingen som 

dömer, mer än att man själv gör det. Man måste stå till svars för sig själv. Halldorf menar att 

det är ingen som dömer, utan istället kan man se det som att man får hjälp att ta bort det som 

tynger från axlarna. Att du inte står själv med den dåliga känslan.62  

 Likt Halldorf och Sturmark samtalar om att leva livet rätt så samtalar de också 

om vad det är som är meningen med livet. Halldorf menar att människan sträcker sig efter 

mening. Han säger ”Det mest grundläggande är att söka efter mening, vi behöver leva 

meningsfulla liv och vi sträcker oss efter det”. Medan Sturmark menar på att det finns ett syfte 

med allt liv. Likt giraffen som har lång hals, för de med kortare hals fick inte lika mycket mat. 

De överlevde inte, men de med längre halsar nådde mer mat i de höga träden. Halldorf menar 

i sin tur, vi blir hungriga, det finns mat. Giraffen sträcker sig efter maten. Vi blir törstiga, vi 

söker efter vatten och det finns vatten. Vi söker efter mening och vi ser meningen. Sturmark 

menar att livets mening är att ta hand om de kära och göra världen till det bättre och det 
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kommer inifrån och inte utifrån. Han anser att man skapar mening tillsammans med andra.63 

Men det enskilda livet skapar människan själv. Målet, är de goda gärningarna i livet. Sturmark 

ser det som att ha ett livsmål, att skriva en roman som glädjes av många här och i framtiden. 

Eller att jobba med politiska frågor mot förtryck. Han menar samtidigt att allt människan gör 

idag, har ingen betydelse i det långa loppet. Solen kommer slockna och allt liv på jorden dör. 

Sturmark medger att folk kan bli deprimerade när han påstår att det inte finns något liv efter 

döden. Att människor känner att livet inte spelar någon roll. Han ifrågasätter varför det måste 

vara en mening med allt, då människans tillvaro spelar roll här och nu, för våra nära och kära. 

Han menar att kanske bidrar just en människas liv till att andra får det bättre. Den enskilda 

människans existens betyder mycket för några, mindre för många och det sker här och nu.64 

Enligt Halldorf handlar mening med livet om sammanhang. Vi ingår i sammanhang i våra liv 

med vänner och andra där vi får betyda någonting. Han menar att människan har olika roller 

och det skapar ett sammanhang. Vidare anser Halldorf att människans liv är meningsfullt, då 

det ingår i Guds berättelse om världen och Guds tanke om världen. Han menar att detta gäller 

alla liv. Halldorf hävdar att Gud omsluter varje människa i den kärleken. Sturmark hävdar att 

man inte behöver prestera för att känna mening. Halldorf menar utifrån vad Sturmark påstår 

att det inte är alla som känner mening i livet genom att få det inifrån. Exempelvis de som är 

handikappade och inte kan ta hand om sina nära och kära. Han frågar Sturmark vad han säger 

till dem. En människa enligt Sturmark kan självklart känna att ett liv inte är värt att leva 

längre, att människan har rätt att välja själv om man vill leva eller inte. Sturmark menar att om 

människan själv bedömer att det inte finns någon mening, då kan livet kännas meningslöst.65 

Sturmark hävdar att man skapar mening individuellt. Det finns ingen mening med det som 

sker som är svårt. Enligt Halldorf är meningen med livet, att man ger kärleken vidare. Mening 

handlar om att sätta in sitt liv i ett större sammanhang. Att det viktigaste är att ge kärleken 

vidare håller också Sturmark med om. Att klä på barnen varma kläder och att ställa fram mat 

på bordet, anser båda är att ge kärleken vidare. Det är detta som är meningen med livet.66

  

2.4 Existentiell kris 

Människan ställs inför fyra olika existentiella utmaningar i livet enligt psykoterapeuten Irvin 

Yalom, menar Anna Lindman som är moderator i ett av samtalen. Det är döden, 
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meningslösheten, skulden och den existentiella ensamheten. Döden en stor kris för många 

människor i samhället. Halldorfs syn på döden är att den är en del av livet. Han menar att 

döden ger konturer till livet här och nu. Halldorf anser att döden tar sig in i världen mot Guds 

vilja, men samtidigt gör döden mycket med det mänskliga livet som inte enbart är dåligt. 

Vidare menar han att när någon dör kan man som anhörig känna en otrolig ledsamhet, men 

samtidigt också en tacksamhet. Det är dubbelt likt det mesta i livet, enligt Halldorf. Döden går 

dock bortom det mänskliga förståndet när det gäller att kunna beskriva den nya tillvaron som 

sker efter döden. Halldorf känner både ett lugn och kan också känna ångest om döden 

kommer för nära. Men mitt i detta känner han att det finns en förtröstansfull känsla över 

döden, genom att dit människan går har också Gud varit genom Jesus när han dog. Halldorf 

hävdar att döden är ett mysterium och det kan man aldrig lösa, utan bara hantera.67 När det 

gäller hur Sturmark ser på döden, anser han att det är slutet för medvetandet eller själen som 

man också kan kalla det. Men han väljer hellre att kalla det medvetandet. Med andra ord, 

döden är slutet i alla tänkbara avseenden, då hjärnan dör och då dör också medvetandet. Han 

ser det som att där han är, där är inte döden och där döden är, där är inte Sturmark. Därför tror 

han att han aldrig kommer möta döden. Han förstår att detta synsätt är en lätt väg ut. Sturmark 

har en rädsla för döden, då han inte vill att döden ska komma snart, han vill hinna uppleva så 

mycket mer i livet. Det handlar inte om en rädsla som ger honom ångest eller problem i 

vardagen, då han inte grubblar över döden.  Vidare hanterar Sturmark rädslan genom att välja 

att leva ett liv som han finner meningsfullt. Genom att ha en inre moralisk kompass. Den 

dagen som Sturmark är död, tänker han att han lever vidare genom sin son. Han försöker 

förhindra att dö genom att leva ett hälsosammare liv.68 Han fortsätter, livet efter döden påstås 

finnas av de som har upplevt nära döden upplevelse. Sturmark menar att detta är 

hallucinationer. Han hävdar att när hjärnan drabbas av syrebrist så hallucinerar den. Sturmark 

anser att det kan vara frestande att tro att det finns liv efter döden, att någon gång igen kunna 

få träffa sina nära och kära. Men han menar att man inte kan tro att något ska vara sant, bara 

för att man vill att det ska vara sant.  Han menar att detta är kärnan i det förnuftiga tänkandet 

och livsåskådningen. Han hävdar att verkligheten rättar sig inte över människans 

önskningar.69 Med andra ord anser han att han inte har några goda skäl att tro på ett liv efter 

döden, då han ska vara intellektuellt hederlig. Han erkänner att det skulle vara jätteskönt att 
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kunna tro på liv efter döden. Men människan har hittat på den nya tillvaron efter döden för att 

människan ska kunna hantera döden och rädslan för detta. Hans egna verktyg är att ta vara på 

det liv man har.70 Halldorf hävdar att Gud omsluter varje människa med kärlek, även när livet 

känns svårt. Det kanske inte är så att man upplever det som enskild människa, men Halldorf 

förklarar att Gud själv upplevde också livet svårt, förlusten av sammanhang när Gud själv 

hänger på korset som Jesus och frågar ”varför har du övergivit mig”.71 Detta är en stor kris i 

Jesus liv. En kris enligt Halldorf är ett tillfälle när livet ställs på ända. Då känns livet jobbigt 

och svårt. Enligt Halldorf vet han, trots att livet är så jobbigt vid just detta tillfälle, kan det 

jobbiga vändas till något gott. Jesus har varit där, han har känt ångest i Getsemane och 

övergivenhet på korset. Halldorf har en tanke om att det är i dalgången som Gud tillåts att 

närma sig människan, för människan bjuder då in. Halldorf menar, att vara människa är att 

vara begränsad.  

2.5 Tro och lidande 

När Sturmark ser på lidande, ser han det som att det inte finns någon mening med det svåra 

som sker.72 Han anser att det finns två olika perspektiv på denna meningslöshet, den 

naturalistiska och den moraliska. Den naturalistiska är när ett barn får skelettcancer. Sturmark 

kan inte förstå varför Gud ska respekteras och hyllas när sådant sker i världen. Sturmark ser 

på Gud som att Gud är ond och ett monster när sådant sker. Och mitt i detta faller folk ner på 

knä och tillber Gud, vilket är oförståeligt för Sturmark. Halldorf svarar med att denna fråga 

har de som tar emot själarna vid himmelens port troligen fått svara på många gånger. Halldorf 

menar att detta är en djup kristen fråga som har en historia långt bak i tiden. Denna fråga ställs 

redan i den äldsta boken i bibeln, Jobs bok. Job som är rättfärdig och blir ändå drabbad av 

olyckor. I Jobs bok svarar Gud Job genom att hålla ett långt tal. Gud berättar om skapelsens 

under och oändlighet. Halldorf menar att budskapet är att Job inte har hela bilden av livet och 

det som kommer efter livet enligt Gud. Halldorf frågar sig då, vem är människan att ställa 

Gud till svars? Om människan ändå inte kan förstå allt. Men människan fortsätter att ställa 

dessa frågor till Gud. Hela psaltaren är fulla av dessa funderingar menar Halldorf. Den kristna 

traditionen har brottats med frågan i alla tider. Denna brottning är ett mysterium, människan 

har inget svar och kan inte svara. Halldorf menar att människan ställer dessa frågor då 

människan har en förväntan på Gud som god och allsmäktig. Sturmark hävdar att de 
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teologiska svaren på teodicéproblemet är fullständigt otillräckligt. Sturmark förstår att 

människan har fått en fri vilja och kan också skapa ont. Men det förklarar bara moralisk 

ondska, inte naturalistisk ondska, då den naturalistiska ondskan inte är orsakad av människor, 

menar Sturmark.73     

 Halldorf anser att Guds svar på lidandets verklighet inte är att intetgöra lidandet 

här och nu. Utan svaret på lidandets verklighet är att Gud trädde in i historien som Jesus. 

Genom att han engagerade sig och själv drabbades av ondskans smärta när han pinandes och 

blev korsfäst. Kristendomen tror på en Gud som bär sår. Genom lidandet och döden besegrar 

Gud och Jesus, döden och ondskan. Halldorf menar att många människor erfar lidande likt 

Jesus gjorde i sitt liv. Smärta och lidande kan se ut som förlust, men det kan också vändas till 

något gott, menar Halldorf. Detta lidande kan växa och mogna i kärlek. Halldorf förklarar att 

en del människor hävdar att Gud sänder lidande till människorna för att det finns en mening 

med lidandet. Men Halldorf förklarar tydligt att detta inte är den kristna traditionens svar. 

Utan Guds kärlek och kraft är så stor att till och med när något så fruktansvärt som död och 

ondska inträffar, så kan livet spira, menar Halldorf. Sturmark anser att det blir cyniskt att 

resonera så. Till en familj som förlorat tre av fyra barn, där kan man inte säga, att det som 

skett är utvecklande för dem. Sturmark hävdar att man inte kan säga att de inte har hela bilden 

av livets mening när detta har skett. Vidare att de inte kan förstå vad som egentligen är det 

goda med det som skett, det som Gud ser. Sturmark hänvisar till Francis Jonbäcks bok, som 

enligt Sturmark tar upp att människan är begränsad att se helheten men Gud har en syn på 

helheten. Har man hela perspektivet så är allt ändå gott. Sturmark hävdar att det inte går att 

hävda detta. Halldorf svarar med att Gud inte målar med färgen svart, vilket han menar med 

att Gud inte ansvarar för ondskan. Utan när Gud skapar målar han med de andra färgerna på 

paletten, som är kärlekens färger. När det fruktansvärda händer då ser människan bara det 

onda. Kraften som finns hos Gud är inte att intetgöra eller hindra ondskan. Gud ska inte 

förstöra alla bomber som människan har tillverkat. Det handlar om frihetens mysterium, anser 

Halldorf. Halldorf ställer frågan rakt ut om varför Gud tillåter detta mått av frihet? Halldorf 

menar att Romarbrevet i Nya testamentet i Bibeln tar upp att människan inte har hela bilden. 

Vilket förklarar varför människan har sin frihet. Halldorf menar att världen inte är en sagobok 

som slutar lyckligt, men ändå finns det något betagande och hissnande. Människan kan ana att 

världen har en riktning mot det goda målet.74 Sturmark förstår att människan behöver dogmer 

som är mer eller mindre krävande, samt meningsskapande berättelser som fungerar som 
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rättesnöre och tröst i livet. Samtidigt anser han att dessa dogmer och berättelser inte är sanna. 

Dessutom anser han att människans fria vilja inte håller som förklaring till varför lidande 

finns i världen. Enligt Sturmark kan Gud, om Gud nu finns, förhindra den stora ondskan utan 

att besegra den fria viljan genom att göra mirakel. Sturmark använder sig av denna tanke trots 

att han inte tror på mirakel. Däremot anar han att Halldorf gör det. Halldorf i sin tur svarar 

med att människan ofta vill förmänskliga Gudsbilden, att Gud är en gubbe som sitter på ett 

moln, som en superhjälte som borde ingripa i världen. Denna bild leder tanken fel, menar 

Halldorf. Människan kan inte kräva att Gud ska göra mirakel. Livet har villkor, det är att solen 

går upp både över det goda och onda, livet innehåller alltså både ont och gott. Mitt i detta är 

det Gud som är kärlek. Världen är präglad av mycket lidande och död och samtidigt så 

mycket kärlek. Halldorf hävdar att kärleken kommer vinna till slut, då den är starkast. 

Sturmark förstår inte hur Halldorf kan hävda detta, han menar att världen inte kan vara helt 

och hållet god, samtidigt som den är hemsökt av ondska. Det finns inga två hundra procent, 

menar Sturmark.75      

 Halldorf håller med om att en värld aldrig kan bli mer än hundra procent. Men 

människan är inte fullt ut nöjd med hundra procent som också kan förklara det naturalistiska 

perspektivet. Människan vill söka mer då hen kan ana att det är något bakom dessa hundra 

procent eller det naturalistiska perspektivet.76    

 Sturmark kommer tillbaka till lidandet och hävdar att skelettcancern finns för att 

kroppen inte kan stå emot den och evolutionen är inte fulländlig enligt Sturmark. Halldorf 

menar att de delar samma uppfattning. Människan behöver försonas med att världen inte är 

fullkomlig här och nu. Samt ha tillit i att den Gud som har klivit in i verkligheten genom 

Jesus, också leder mot ett gott mål. Halldorf menar att det finns ett dubbelseende. I det 

tragiska kan vi se det fina och i det fina kan vi se det tragiska. Men både Halldorf och 

Sturmark anser att så är det inte alltid.77    

 Enligt Halldorf är Gud också med i det mörka. Han tror att djävulen och dess 

demoner finns i form av att människan gör onda saker. Gud är kärleken och är också där. När 

en människa dör tar Gud emot den personen för att inte personen ska falla ut i tomma intet. 

Gud väljer att fånga upp, enligt Halldorf. Här kommer hoppet in. Hoppet som Halldorf har 

handlar om att när människan dör så ska hen inte fall ut i intet. Utan Gud finns där när man 

dör och fångar upp människan. Skulle Gud ingripa när fasansfulla saker händer i världen, vore 
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världen en annan plats än vad den är nu, enligt Halldorf. Då skulle världen vara fullkomlig 

redan nu, det skulle inte finnas hat och ondska. Lidandet är inget straff, då Gud fångar upp när 

människan dör, men samtidigt menar Halldorf att ondskan inte är meningsfull.78  

 Halldorf menar att Gud går in i människan genom Jesus och kämpar mot det 

onda. Så som det har blivit i världen, var inte Guds tanke. Världen vände sig bort ifrån Gud. 

Jesus gråter med dem som lider, han står bredvid de utsatta. Vidare botar han sjuka och 

uppväcker döda. Jesus gör det inte för att Gud respekterar skapelsens integritet. I öknen när 

Jesus frestas kan han förvandla stenar till bröd, men väljer inte att förvandla alla stenar i 

världen till börd. Detta berättar om att Gud respekterar att världen har sin gång, menar 

Halldorf.79 Halldorf jämför att Gud själv upplevde det svåra genom Jesus, med hur människor 

kan känna det i livet. Att människan inte fullt ut kan överblicka meningen med sitt liv. 

Halldorf menar att livet är en gåva och att man kan öva sig i tacksamhet. Det är vackert att se 

det så menar Sturmark men också omyndighetsförklarande. Halldorf menar på att man inte 

vet de yttersta svaret på de här frågorna. Sturmark menar att mening inte behöver vara så 

stort. Det kan istället vara, att njuta av god mat, att möta människor, att ha kontakt med sina 

känslor och att lyssna på musik.80  

2.6 Tro som hopp 

Halldorf ser hoppet som evigheten. Han menar att människans längtan också är meningen 

med livet. Denna längtan är en intuition och inte tomma önskningar. Hoppet är ett tecken som 

pekar bortom det vi inte vet något om.81 Vi lever i tiden, här på jorden kan vi bara se allt inom 

den tiden vi finns, menar Halldorf. Han förklarar att ekvationen inte löses ut i den här världen. 

Människan måste komma utanför tiden till den Gud som fångar upp oss när vi faller ut ur 

tiden. När det tragiska i livet sker är Gud med, Gud är inte frånvarande. Gud fångar upp oss, 

det är hopp för Halldorf. Han liknar det med när man tittar på den vackra solnedgången. I 

detta vackra vet man att mörkret kommer. Utan detta mörker, skulle inte solnedgången vara så 

vacker.82      

 Sturmark diskuterar den religiöses ståndpunkt, att Gud har en mening med 

människans liv. Som man också kan se som hoppet, att det betyder något i evigheten. 

Sturmark diskuterar vidare, det människan gör här på jorden får hon tillgodoräkna sig i 
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himlen. Att det finns en större mening med det människan gör på jorden. Sturmark frågar sig, 

vad det spelar för roll. Han menar, om den religiöse ändå inte vet vad meningen med 

evigheten är. Han menar att det finns ingen mening att leva och agera utan att veta varför 

människan ska göra det.83 Sturmark hävdar att allt består av atomer och molekyler som 

upphör att leva när människan dör. Sturmark menar också att medvetandet också är utformat 

på detta sätt.84 Att skapa något gott under tiden människan lever på jorden, det är meningen 

med livet enligt Sturmark. För att få inre frid och harmoni i livet, behöver människan ta vara 

på livets små glädjeämnen. Denna levnadsvisdom kallas för Epikurismen.85 Sturmarks 

livsåskådning ger honom inga trösterika löften om ett liv efter döden utan livsåskådning ger 

honom uppmaningar om att göra det bästa av livet som han har här och nu. Dock säger han att 

det är tröstligt för dem som kan tro så.86 Sturmark säger ”Hoppet är att det finns godhet, att 

det finns människor som vill göra gott och som försöker lösa cancerns gåta via vetenskapen, 

som försöker upprätta demokratiska institutioner, som förhindrar folkmord” samt ”jag hoppas 

på godheten och jag verkar för den.”87    

 Halldorf funderar vidare om hur människan ser på livet, som en berättelse eller 

som ett projekt? Han förklarar det med att berättelsen om livet är det som man inte själv styr 

över och som sammanvävs med andra. Projektet är när man har full koll på vad som ska ske, 

människan har delmål.88 Om livet inte är en gåva, utan att vi bara finns här och nu, skulle 

Halldorf leva på ett delvis annat sätt. Det skulle förändra hans hållning till livet och 

livsfilosofin. Han menar att människan är djupt kodad på ett djupt religiöst sätt. När han ser 

på en solnedgång, ser han med tacksamhet på den. Medan Sturmark ser på den med förundran 

och hänförhet. Förundran är ett bra ord som fungerar både religiöst och sekulärt enas de om.89 

De är också överens om att alla inte kan leva på jorden för alltid, livet har sin cykel, samt att 

man inte behöver allt lidande för att kunna se den fina solnedgången. Att människor kan få 

leva ett fullgott liv utan lidande.90 
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3. Analys.  

Uppsatsen utgår från tre teorier. Den första teorin är fiduciell tro vilket har två aspekter eller 

uttryckssätt, vilka är tro som relation och tro som hopp. Utifrån hur Halldorf som är kristen 

humanist ser på tro. För det andra är det testimoniell tro som förutsätter att hålla något för sant 

och att lita på det. Och slutligen kognitiv tro, som visar att något förhåller sig på ett visst sätt, 

utifrån hur man kan förutsätta att Sturmark som är sekulärhumanist, ser på trosbegreppet. Med 

hjälp av metoderna förutsättningsanalys och innehållslig idéanalys analyseras Halldorfs och 

Sturmarks syn på tro. Uppsatsen använder sig också av teorier som ska hjälpa till att ta reda 

på vilken tro Halldorf respektive Sturmark har. Genom att se vilken eller vilka trosteorier de 

använder sig av i livet, med andra ord vilka trosverktyg de har i sin verktygslåda. Anna 

Lindman som är moderator i ett av samtalen menar; för att hantera existentiella krisers 

utmaningar behöver man ha en existentiell verktygslåda. Analysen ska komma att visa att 

Halldorf och Sturmark har två helt skilda trosteorier eller existentiella verktygslådor.91 

Sturmarks syn på tro 

Sturmark tror i kunskapsteoretisk mening, vilket är kunskap om att det exempelvis ska regna i 

morgon. Denna kunskap får man av andra och kallas för testimoniell tro, det är en tro att lita 

på. Sturmark ser sin livsåskådning som evidentialist, då han bygger sin egen riktighet. 

Sturmark menar att människan inte är mer än celler och atomer. Sturmark hävdar att man som 

humanist inte behöver tro på sådant som inte går att bevisa att det inte finns, att humanister 

använder sig av sunt förnuft och rationalitet. Finns det förnuftiga skäl att hålla något för sant, 

endast då ska man tro på det. Detta är anledningen till att Sturmark ser på sin livsåskådning 

som evidentialist, men själv menar han att detta synsätt har ett öppet förhållningssätt.92 

Sturmark är inte ensam om att se på livet som evidentialist. Nina Edgardh menar att i denna 

samtid handlar det om att människan ska välja. Individualismen har sin bakgrund i en ökad 

pluralism, valen är nödvändiga. Kristendomen har mindre kontroll och fostran, ansvaret ligger 

nu på individen. Detta leder till osäkerhet, anser hon. Individen ska nu mera göra sitt egna val 

när det gäller livsåskådning och därmed forma sin egen världsbild. Man ser att valen uttrycks 

genom konsumtion av varor och tjänster.93 Det är spännande med individualiseringen när det 

gäller kristen tro, då den förutsätter att människor är beroende av Gud och varandra, samt 

gemenskap över tid och rum. Individualismen fokuserar på individens val och intressen här 
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och nu. Edgardh menar att kristendomen har som uppgift att fostra till solidaritet och delande. 

Däremot betyder det inte att individ och kollektiv ska ställas mot varandra. Hon hänvisar till 

liknelsen i bibeln där kristendom förklaras med en kropp och människorna är lemmarna i 

kroppen.94 Med detta kan Sturmark sättas in i tanken att han är individualist, då han fokuserar 

på att leva här och nu och är sin egen domare om han gör något omoraliskt. 

 Sturmark håller sin tro för sann, dessutom uttrycker Sturmark en kognitiv tro 

som visar på att något förhåller sig på ett speciellt sätt. Vilket visar sig när Sturmark tar 

avstamp i gudsfrågan, att Gud inte existerar. Man kan förutsätta en testimoniell tro som lyser 

igenom. Enligt Sturmark är naturen naturlig, inte övernaturlig.95 Testimoniell tro grundar sig 

på information som man får av andra. Mycket av vår kunskap bygger på information som vi 

får från andra. Med metoden förutsättningsanalys tyder det på att Sturmark har den 

testimoniella tron, då han själv inte kan forska i allt han hävdar sig hålla för sant. Han måste 

lita på den forskning som är gjord, där av förstår man att han har en outtalad testimoniell tro.

 Skapelseberättelsen eller evolutionen ligger till grund för vad man tror på hävdar 

Sturmark. Enligt honom är evolutionen inte slumpmässig, utan tvärtom. Han anser inte att 

Gud har skapat universum, då det går att förklara vetenskapligt om dess uppkomst.96 Återigen 

ser man att Sturmark ser på tron som evidentialist och med en underförstådd testimoniell tro. 

Då den är kunskapsteoretisk. Sturmark menar att det finns ett syfte med allt liv. Likt giraffen 

som har lång hals, för de med kortare hals fick inte lika mycket mat. De överlevde inte, men 

de med längre halsar nådde mer mat i de höga träden. För att besvara Sturmarks teori och ge 

en bild av fiduciell tro i detta avseende menar Mikael Stenmark att evolutionär skapelseteori 

innebär att Gud har använt sig av naturlagarna och materia, samt det naturliga urvalet för att 

kunna skapa liv och även utveckla livet på jorden. Gud har styrt över det naturliga urvalet för 

att det så småningom skulle komma att utvecklas intelligent liv. Likt Halldorf menar 

Stenmark, att universum är så välorganiserat att det inte kan uppkommit av en slump. Skulle 

livet vara uppkommet av en slump, utan mening, syfte eller plan. Då finns det ingen mening 

med något liv. Istället tror många troende i de abrahamitiska religionerna att det är Gud som 

skapat universum och människan, för att människan ska vara en avbild av Gud. 97 Likaså kan 

man uttolka i boken ”Har nutida fysik religiös betydelse” som Åsa Nordén är författare till. 

Där hon menar att John Leslie anser att detta universum som vi lever i, kräver en förklaring då 
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det är så ytterst osannolikt att ett sådant universum som detta kan uppstå. Den teistiska 

förklaringen är att vår osannolika värld inte skulle ha funnits om inte Gud hade valt just detta 

framför en sannolik värld där inget liv finns. Sannolikhets begrepp kan inte tillåtas här då 

universum är unikt i sitt slag.98    

 Sturmarks testimoniella tro kommer också till uttryck då han menar att 

människans mening är att ta hand om de kära och göra världen till det bättre och det kommer 

inifrån och inte utifrån. Med andra ord, det kommer inte från Gud. Likaså har mänskligheten 

också skapat tron på helvetet, vilket gör att den som redan är rädd för döden, blir än mer rädd. 

Detta speglar den kognitiva tro som Sturmark uttrycker, då han menar på att det bara är så.  

Då den kognitiva tron visar på att något förhåller sig på ett speciellt sätt. På samma sätt ser 

han på meningen med livet. Det människan gör idag, har ingen betydelse i det långa loppet. 

Solen kommer slockna och allt liv på jorden dör. Sturmark litar på livet här och nu, det finns 

inget för och inget efter enligt honom. Han säger ”jag har inte skäl att tro på ett liv efter 

döden, då jag ska vara intellektuellt hederlig”.99 Återigen märker man att han är evidentialist 

genom att han outtalat håller den testimoniell tron, samt den kognitiva tron för sann. 

Samtidigt hävdar han att meningen skapar var och en själv. Meningen kan också vara att ge 

kärlek vidare till andra i form av att laga mat eller klä på sitt barn varma kläder. Utifrån denna 

syn på tro och livet kan man ställa sig frågan vad livet handlar om utifrån hur Sturmark ser på 

det. Enligt honom upphör livet när livet dör. Men han kommer inte att möta döden, för han 

tror inte att döden finns där han finns. Döden skrämmer honom inte när han inte funderar över 

den, därför låter han bli att tänka på döden. Allt detta handlar om kognitiv tro, det går att sätta 

ordet ”att” framför ge kärlek, laga mat, inte möta döden och inte tänka på döden. Detta 

speglar hans syn på tro. Det blir än mer tydligt då han tror att saker och ting förhåller sig på 

ett visst sätt. Med hjälp av metoden förutsättningsanalys utgör Sturmarks livsåskådning en 

viss form av fiduciell tro. Min bedömning är att den troligen är underförstådd för honom. 

Dock finns det ett uttalat förhållande till hopp. Sturmark säger ”Hoppet är att det finns godhet, 

att det finns människor som vill göra gott och som försöker lösa cancerns gåta via 

vetenskapen, som försöker upprätta demokratiska institutioner, som förhindrar folkmord” 

samt ”jag hoppas på godheten och jag verkar för det.”100   

 I Sturmarks sätt att se på livet och därmed tron använder han sig av verktygen 

nyfikenhet och den inre moraliska kompassen. När det gäller lidande så ser Sturmark det som 
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att människor är slavar under genetiken, att allt ont i livet sker slumpmässigt om det är av 

naturalistisk förklaring. Är det av moralisk förklaring är det människan som orsakar lidandet. 

Det blir särskilt tydligt att Sturmark förhåller sig till den testimoniella tron då han håller den 

för sann. Teodicéproblemet, som hävdar att Gud kan vara fullkomligt god och allsmäktig 

samtidigt som det finns lidande och ondska, är det starkaste argumentet för Sturmark att Gud 

inte finns.101 På grund av att detta är Sturmarks starkaste argument att Gud inte finns så är det 

väsentligt att fördjupa analysen kring lidande, som Sturmark själv vill kalla för meningslöst. 

Men Francis Jonbäck menar att om man väljer att inte kalla lidandet för meningslöst, kan man 

se att lidande leder till något större som är gott i längden. Jonbäck hänvisar till Alvin 

Plantinga som försvarar detta genom att förklara att det som sker, sker mot ett större mål. 

Sammanfattningsvis menar Jonbäck att det är helt omöjligt att Gud kan skapa en värld utan 

lidande, där människor har sin fria vilja.102 Vidare menar Jonbäck att Gud inte stoppar 

lidande, då Jonbäck anser att lidande leder till något gott, om det inte är ett meningslöst 

lidande. Han ger exempel, ett meningslöst lidande är när någon torteras. Ett positivt lidande är 

om man är rädd för tandläkaren och går dit och lider sig igenom besöket, när man är klar där 

har det blivit något gott av besöket. Dessutom väger den fria viljan tyngre för Gud än lidandet 

i världen gör. Om vi inte skulle ha den fria viljan, liknar Jonbäck det med att våra liv bli 

styrda av Gud, som om vi skulle vara robotar och Gud har fjärrkontrollen. Då hade det inte 

funnits någon ondska i världen. Därmed kan inte Gud tvinga människan att göra gott, då det 

inskränker på den fria viljan. Jonbäck anser att den fria viljan behövs för kärlekens skull, då 

den fria viljan är nödvändig för att kärleken ska leva. Dessutom behövs den fria viljan för att 

människan ska kunna söka sig till Gud.103   

 Sturmark anser att gott och ont inte kan ske samtidigt. Enligt honom ska inte det 

onda finnas. Sturmark menar att om Gud finns är Gud ond och ett monster, då Gud tillåter 

lidande och låter människor vara rädda. I bibeln kan man läsa, Jesus som är Gud, säger 

ingenting om att människan ska lida. Även detta argument godtar inte Sturmark, vilket visar 

tydligt på kognitiv tro som han har i sin existentiella verktygslåda. Här finns inte den 

outtalade testimoniella tron med. Då han inte godtar den information som han får ifrån 

andra.104  
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Halldorfs syn på tro 

Halldorfs uttryck av en fiduciell tro, visar på en tro på Gud som en relation. Detta är en tro av 

tillit eller ett förhållande till tro. En form av dogmatism vilket menas att det är en uppfattning 

utan tillräcklig grund eller kritisk prövning, vilket också kan benämnas med objektivism. Eller 

som Tilley menar när han talar om fiduciell tro, den blinda tron som troligen en ateist skulle 

uttrycka det, men enligt Tilley är aldrig en religiös tro helt blind.105 För Halldorf innebär tron 

att han med tydlighet väljer att religion är bärande eller som en relation, detta är fiduciell tro. 

Tro som relation kan ses på olika sätt, ett sätt är enligt hur Karl Barth ser på det, denna 

relation är en envägsrelation. Gud söker alltid människan och är människan öppen för 

relationen så finns Gud där. För Aquino är tron en fantastisk gåva från Gud. Tro är en relation 

mellan det som den troende har sin tro på, exempelvis Gud, som i sin tur generar tillbaka 

något gott till människan från Gud, som är exemplet i detta fall. Det är en tro i relation mellan 

två parter.106 Tro som relation kan liknas med kärleken mellan två människor i en relation, 

eller kärleken mellan förälder och barn.107 Thomas Ekstrand menar också att Gud går 

människan till möte genom att uppsöka hen och för människan till sig. Det är alltså inte 

människan som söker Gud. Nåden kommer före tron och Gud förekommer människan med 

sin nåd, detta gestaltas i dopet. Gud erbjuder människan både förlåtelsen och nåden, redan 

innan människan är medveten att fråga efter detta.108   

 Halldorf uttrycker också tro som hopp, hoppet på att evigheten finns. 

Onlinetidningen ”Utforska sinnet” tar upp frågan om hoppet. Där framkommer det att hjärnan 

behöver hopp för att fungera fullt ut. Utan hopp i livet mår inte kroppen bra, det kan leda till 

humörstörningar då kroppen kommer leda brist på bland annat dopamin. Att bibehålla hoppet 

leder till att man håller sig mer frisk och det leder också till att stärka relationen till andra 

människor.109 Detta påvisar att Halldorfs resonemang om att ha tro som hopp gör människan 

gott.       

 När det gäller fiduciell tro går det att fördjupa sig än mer i detta med hjälp av 

rättfärdiggörelsen som finns i den mest centrala bekännelseskriften inom Luther evangelisk 

tro, vilken är Confiessio Augustana invariata som förkortas med CA. I CA kapitel fyra menar 
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Philipp Melanchthon som skrev denna bekännelse. Allt är en gåva från Gud som den Luterska 

kristna kyrkan tror, samt allt annat som sker i Guds anda. Tro är en förtröstan på Guds löfte. 

Tro är själva Gudsrelationen, vilket är att överlåta sig själv till Gud. Guds löfte talar till 

människan och väcker tro. Vidare menar Melanchthon att rättfärdiggörelsen är helt och hållet 

en Guds gåva. Att säga ja till Gud, att vilja tro, menar Melanchthon också är en gåva från Gud 

enligt hur Luther tolkar det. Vidare menar han att ingenting i rättfärdiggörelsen skulle bero på 

människans egen prestation och detta understryks i artikel 18. Denna rättfärdiggörelse 

kommer till människan genom tron. Därmed uppkommer också frågan om tro eller viljan att 

tro, är en slags mänsklig prestation. Troligen är det inte så, i apologin konstaterar 

Melanchthon att tron kommer från ordet, vilket är evangeliet. Tron är inte enbart eller ens 

främst försanthållande menar Melanchthon, tron är en tro som förtröstar på Guds löfte.110 För 

att fördjupa detta, menar Leif Grane att tro är att överlåta sig själv åt Gud, samt att tro ska 

förstås som själva gudsrelationen. Guds löfte talar då till den enskilde och väcker tro. Tron tar 

emot Guds löfte om frälsning utan att på något sätt ha förtjänat det.111 Det är evangeliet som 

åstadkommer tro. Guds ord kan inte sökas i en människas inre, där bor endast synden. 

Människan behöver ett yttre tilltal. I förkunnelsen, sakramentet, bibelordet eller 

gudstjänsten.112  Vidare ger Melanchthon svar på Sturmarks syn på den tro han uttrycker, 

testimoniell tro, att tron inte kan hållas för sann.   

 Särskilt relevant blir fiduciell tro när det gäller olika existentiella kriser som till 

exempel döden. Halldorf menar att döden är en del av livet. Här finns också ett stort mått av 

hopp. Han menar att beskriva livet efter döden går bortom det mänskliga förståndet. Jeff 

Jordan gör förståelsen av hopp än mer tydligt, han beskriver sin tro som hopp. Han tycker att 

det beskriver bättre hur han ser på det kristna budskapet. Han hoppas på att evigheten är 

sann.113 Både fiduciell tro och tro som hopp finns med när Halldorf menar att Jesus har gått 

först och att han också hade sår. Gud har redan varit där i döden. Människan har svårt att 

förstå vad evigheten är. Halldorf menar att evigheten är det som pekar bortom det vi inte vet 

något om. Även här har Halldorf tilliten att människan inte har svaret och därmed inte kan 

svara. Han anser att människan inte kan klandra Gud för lidandet i världen, Gud har redan gått 

in i världen genom Jesus och försökte lära människan det moraliska livet.114 Redan innan 
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försökte Gud lära människan, människan har inte velat lyda Gud och så var det redan i 

begynnelsen. Människan smakade på kunskapens träd, senare är Gud otroligt besviken på 

människan som har vänt sig från Gud. Att Gud låter jorden svämma över, där räddar han Noa 

med familj och djuren.115 Detta uttrycker att Gud aldrig har haft någon kontroll över 

människan, då människan har fått den fria viljan av Gud. Och i den fria viljan har människan 

två val, att göra gott eller att göra ont. Fiduciell tro blir tydlig när Halldorf talar om att leva 

tvåhundra procent, att människan redan lever etthundra procent här på jorden men att 

människan längtar till något mer. Vidare menar Halldorf att i världen finns det både gott och 

ont, samtidigt. Den fiduciella tron är att kärleken kommer vinna. Gud älskar nämligen det 

goda mer än det onda. Människan har den fria vilja och målet är att leva livet rätt. Blir något 

fel och det inte går att förlåta människor emellan, blir det förlåtet hos Gud och det skänker 

lättnad i livet. För Halldorf är fiduciell tro karakteristisk116 Men Halldorf har också med 

testimoniell tro och kognitiv tro i sin livsåskådning. Då testimoniell tro visar att man får 

information från andra, dock är denna tro outtalad i dessa samtal. Vilket tyder på att Halldorf 

får information från andra när han exempelvis besöker gudstjänster, genom att sjunga psalmer 

och samtala med andra som har samma livsåskådning. Då kan han få information om 

exempelvis Gud som uppenbarar sig för människor. Även andra livsåskådningar kan bidra till 

testimoniell tro. När det gäller kognitiv tro så är även den outtalad i samtalet. Men metoden 

förutsättningsanalys visar på att även Halldorf talar om kunskap, då han säger ”Är vi mer 

intuitiva än att vi behöver kunskap”117 Halldorf varnar för att se på tro som kunskap, då man 

inte kan lära sig att tro. För att komma till tro behöver man först känna gemenskap i 

trosammanhang som ger en relation till människor och Gud. Efter det kommer kunskapen.118 

Detta visar att Halldorf har med de tre trosteorierna i sin livsåskådning, fiduciell tro uttrycker 

han och testimoniell- och kognitiv tro är outtalad.   

 Lindman menar att om människan inte analyserar de existentiella utmaningarna 

som livet innehåller, kan man hamna i en existentiell kris. Detta sker när någon av de fyra 

existentiella utmaningarna tar överhand, då slutar livet att fungera fullt ut. Vidare menar hon 

att enligt Irvin Yalom ställs människan inför fyra olika existentiella utmaningar i livet. Vilka 

är döden, meningslösheten, skulden och den existentiella ensamheten. Detta ingår i livet, det 

är en del av att vara människa. Enligt Lindman tar livet slut här på jorden, allt som människan 
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har byggt upp rycks bort, trots detta fortsätter människan sträva efter mening. Lindman anser 

att vi lever i en tid då människan slarvar med att söka meningen med livet. Människan har 

glömt bort hur livsåskådningar och filosofi kan hjälpa hen att leva och hantera dessa fyra 

existentiella utmaningar som ingår i livet.119 Halldorf och Sturmark har samma åsikt när det 

gäller människor som saknar en livsåskådning. Det är problematiskt, när inte hen funderar 

över existentiella frågor.120 Att människor saknar livsåskådning kan ha sin grund i att 

människor i Sverige har en oreflekterad tro enligt hur Sturmark ser på det. Halldorf uttrycker 

att människor saknar livsåskådning, kan ha att göra med att Sverige har gått från en luthersk 

enhetsstat till att bli ett sekulärt samhälle, människor tappar fotfästet. Men samtidigt uttrycker 

Halldorf att människor lever i ett sekulärt samhälle samtidigt som de lever i ett kristet 

samhälle, samtidigt som det religiösa landskapet tar fart och utvecklas. Saknad av 

livsåskådning anser Sturmark utgår från religionsböckerna, då de inte tar upp livsåskådning på 

ett bra sätt. Han uttrycker att det viktigt att människor i alla åldrar diskuterar existentiella 

frågor. Halldorf ser att det sekulära samhället hämmar olika livsåskådningar och där av är det 

troligt att människor inte söker en livsåskådning. Samtidigt uttrycker han att människan lever 

i ett sekulärt samhälle samtidigt som vi lever i ett kristet samhälle, samt att det religiösa 

landskapet tar fart igen.     

 Bråkenhielm som är medförfattare till boken ”Livet enligt människan” menar att 

livsåskådning hjälper människan att komma till rätta med de existentiella frågor som är 

grunden i oss, vilka är kärlek, befrielse och vänskap. Det rör också frågor som skuld, lidande 

och död. Varje människa finns i ett sammanhang kring kultur, kring tid, i grupp och som 

individuell människa. Detta ger uttryck för existentiella villkor som formar handlingsmönster. 

Livsåskådning hjälper var och en att leva.121 Halldorf och Sturmark är motparter då de har 

olika trosteorier, vilket kan uttrycka att de har var sin livsåskådning.  

 

 

 

 

 

                                                           
119 Vad är då en människa? 2019 
120Tilley, ”aa”, s 49 ff 
121 Bråkenhielm, Carl-Reinhold; Essunger, Maria; Westerlund, Katarina Livet enligt människan: om 

livsåskådningsforskning, Nora: Nya Doxa, 2013, s 295 
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4. Resultat 

Från min analys verkar Sturmark förutsätta både en kunskapsteoretisk hållning och 

testimoniell tro. Han anser att tro ska hållas för sann. Sturmark är evidentialist, då han 

framhåller att han bara tror på det som finns goda skäl att tro på och som kan hållas för sant. 

Han bygger sin egen riktighet. Sturmark är humanist och hävdar att humanister använder sig 

av sunt förnuft och rationalitet. Analysen uppger att Sturmark också uttrycker kognitiv tro. 

Enligt Sturmark ligger evolutionen till grund för vad man tror på. Han anser inte att Gud har 

skapat universum, då det går att förklara vetenskapligt om dess uppkomst. Sturmark 

förutsätter att det finns ett syfte med allt liv. Vissa djur överlever och andra inte. Testimoniell 

tro kommer till uttryck än mer när det handlar om meningen med livet. Sturmark menar att 

människans mening är att ta hand om de kära och göra världen till det bättre och det kommer 

inifrån och inte utifrån. Likaså har mänskligheten också skapat tron på helvetet, vilket gör att 

den som redan är rädd för döden, blir än mer rädd. Detta speglar också den outtalade 

kognitiva tron som Sturmark lutar sig mot, då han menar att det bara är så. Analysen uppger 

att han anser att det människan gör idag har någon betydelse i det långa loppet. Utifrån denna 

syn på tro och livet kan man ställa sig frågan vad livet handlar om utifrån hur Sturmark ser på 

det. Enligt honom upphör livet när man dör.    

 Det blir karakteristiskt då han tror att saker och ting förhåller sig på ett visst sätt. 

Analysen visar också att Sturmark uttrycker en viss form av fiduciell tro i sin livsåskådning, 

Det finns ett tydligt uttalat förhållande till hopp. Sturmark säger ”Hoppet är att det finns 

godhet, att det finns människor som vill göra gott och som försöker lösa cancerns gåta via 

vetenskapen, som försöker upprätta demokratiska institutioner, som förhindrar folkmord” 

samt ”jag hoppas på godheten och jag verkar för det.”122   

 Analysen menar att Halldorf däremot uttrycker en fiduciell tro, vilket är att tro 

på Gud som en relation. Detta är en tro av tillit eller ett förhållande till tro. För Halldorf 

innebär tron att han väljer att religion är bärande eller som en relation. Tro som relation kan 

ses på olika sätt, tillexempel en envägsrelation. Analysen anger att Halldorf förutsätter att 

människan har den fria viljan att söka Gud. Gud söker alltid människan och är människan 

öppen för relationen så finns Gud där i form av nåd, redan innan människan söker Gud. Tron 

är en gåva från Gud. Utifrån analysen uttrycker Halldorf en tro som hopp. Hoppet på att 

evigheten finns. Tro som hopp gör människan gott, visar analysen. Utan hopp i livet mår inte 

kroppen bra, det kan leda till humörstörningar då kroppen kommer lida brist på bland annat 

                                                           
122 Varför finns lidande? 2019 
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dopamin. Att bibehålla hoppet leder till att man håller sig mer friskt och det leder också till att 

stärka relationen till andra människor.123 Detta påvisar att Halldorfs resonemang om att ha tro 

som hopp gör människan gott. Enligt min analys har Halldorf med de tre trosteorierna i sin 

livsåskådning.     

 Analysen uppger att Halldorf och Sturmark talar ibland förbi varandra, som 

exempelvis i frågorna skapelsen och evolutionen gällande Guds närvaro eller inte, samt döden 

och lidandet. Dessutom tydliggör analysen att Halldorf och Sturmark är motparter då de 

förutsätter olika trosteorier i sina respektive livsåskådningar vilket kan leda till att de talar 

förbi varandra då de har två helt olika ingångar hur de ser på tro. Vilket kan göra att de missar 

målet om vad eventuellt en gemensam syn på tro skulle kunna vara i dessa frågor. Enligt 

analysen stannar de också upp och lyssnar på varandra i samtalen, då de kommer fram till 

många gemensamma tankar. Exempelvis hur de ser på hopp och livsåskådning i samhället. 

Här visar analysen en viktig insikt som framkommer utifrån deras samtal, att människor som 

saknar en livsåskådning har det problematiskt, människan behöver fundera över existentiella 

frågor. Vilken livsåskådning som är den rätta är upp till var och en, människan har den fria 

viljan. Människan behöver dock fundera kring de existentiella frågorna som livet innehåller, 

för att få ett meningsfullt och gott liv. En annan aspekt i denna uppsats är att visa att Sturmark 

har drivkraft och nyfikenhet. Samma aspekt har Halldorf genom en Gud som bär honom.

 När man hör Halldorf och Sturmark samtala verkar de som motparter med 

åsikter långt isär när det gäller tro och livsåskådning. Men allteftersom denna uppsats har 

byggts upp, ser man att de närmar sig varandra. Båda har en outtalad kognitiv- och 

testimoniell tro, men analysen visar på att deras förhållningssätt till dessa trosteorier till 

största del uttrycker sig på olika sätt. De ser båda på tro, att man litar på kunskapen man får 

och de båda tror också på försanthållande. Både Halldorf och Sturmark hoppas på att det goda 

ska vinna över det onda. Dessa iakttagelser visar på att Halldorf och Sturmark närmar sig 

varandra. Svaret på frågeställningen ”Vilken syn på tro uttrycker Halldorf och Sturmark i den 

svenska mediedebatten?” kan sammanfattas som att synen på tro skiljer sig mellan Halldorf 

och Sturmark utifrån en tydlig grund i huruvida tro bygger på kunskap eller inte, samtidigt 

som det finns en gemensam koppling i tron som hopp. Sammanfattningen på frågeställningen 

tar upp att tro är ingen kunskap utifrån hur Halldorf ser på det. För att bli troende behöver 

man bli en del av den kristna gemenskapen enligt Halldorf. Det räcker inte med att läsa på om 

                                                           
123 Du föddes för att leva ett liv fullt av hopp, 2017, Url :https://utforskasinnet.se/du-foddes-for-att-leva-ett-liv-

fullt-av-hopp/ åtkomstdatum: 2020-05-17 
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kristen tro för att bli troende, utan det är relationer som drar människan in i en religion. Då får 

också människan en relation till Gud vilket är fiduciell tro som också innehåller tro som hopp. 

Kunskapen kommer först senare hävdar Halldorf. Men för Sturmark är tro kunskap. Det visar 

både den kognitiva tron och den testimoniella tron, utifrån vad analysen tar fram. 

 Den främsta anledningen att Sturmark inte tror att Gud existerar är 

teodicéproblemet att Gud kan vara både god och allsmäktig samtidigt som det finns ondska 

och lidande i världen. Sturmark tror dock att det är den moraliska ondskan som skapas av 

människan. Han ser Gud som ond och ett monster. När det gäller den naturalistiska ondskan, 

reagerar inte Sturmark nämnvärt på den förutom att människan slavar under genetiken och att 

allt ont i livet sker slumpmässigt. Sturmark vill kalla lidandet för meningslöst. Analysen tar 

upp att människan får välja om hen vill ha den fria viljan och då innebär det också lidande, 

eller om människan vill bli styrd av Gud.  

 

4.1 Vidare forskning   

Det skulle vara intressant att fortsätta med argumentationsanalys utifrån vad uppsatsen slutade 

med, det naturalistiska lidandet. Det hade också varit intressant att genomföra en 

argumentationsanalys när det gäller hur kristna i Sverige ser på tro, samt hur sekulära 

människor i Sverige ser på tro. Eller hur representanter i allmän kristendom och sekularism 

ser på tro, då denna uppsats har väckt många tankar. Vidare skulle det vara intressant att få 

fördjupa sig än mer i nedanstående frågor.    

 Sturmark tror att den moraliska ondskan skapas av människan. Om han nu är så 

arg på Gud och ser honom som ond och ett monster, hur kommer det då sig att Sturmark inte 

reagerar något vidare på den naturalistiska ondskan mer än att människan slavar under 

genetiken och att allt ont i livet sker slumpmässigt? Nöjer Sturmark sig med det svaret? Hur 

kommer vi åt det naturalistiska lidandet? Orsakas också det av människan i form av 

exempelvis klimatpåverkan? Sturmark verkar välja att inte klandra det genetiska och 

slumpmässiga, då han anser att det bara är så. Detta räcker inte som förklaring, utifrån hur 

Sturmark ser på tro som kognitiv och testimoniell. Kanske nöjer han sig då med testimoniell 

tro? Vilket är att hålla något för sant. Vidare kan man fundera på om allsmäktig innebär att 

Gud har all makt. Hur kommer det sig då att Halldorf menar att Gud inte har ansvar för 

ondskan, om Gud nu har all makt då Gud är allsmäktig? Eller är det så att Gud inte är 

allsmäktig, Halldorf menar att livet innehåller både ont och gott. Kanske är Gud det goda och 

inte det onda. Men då är det kanske fel att mena att Gud är allsmäktig? Kanske går det att 
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hålla för sant, så som Gud säger både till Job och det som står i Romarbrevet, att människan 

inte har hela bilden. Halldorf ger svar på detta, människan behöver försonas med att världen 

inte är fullkomlig här och nu. Menas med det att Gud ändå är allsmäktig? Och i så fall, ser vi 

inte det här på jorden då vi bara kan se de hundra procenten. Dessa frågor får inget 

fullständigt svar i denna uppsats. Dessa tankar går att forska vidare kring. 

 Det har varit riktigt roligt och intressant att skriva denna uppsats. Halldorfs och 

Sturmarks sätt att samtala kring ämnen, men en sann debattglädje i sina samtal, har varit en 

mycket bidragande och inspirerande faktor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

5. Sammanfattning 

I denna uppsats läggs Halldorfs och Sturmarks olika ställningstagande i två skilda 

existentiella verktygslådor. Uppsatsen har gett svar på hur man orkar leva livet med hjälp av 

deras respektive verktygslådor.     

 Sturmarks existentiella verktygslåda innehåller trosteorierna kognitiva tro och 

testimoniella tron, samt en inre moralisk kompass och nyfikenhet. Dessutom menar Sturmark 

att sekulärhumanister använder sig av sunt förnuft och rationalitet. Då förnuftiga skäl visar på 

att man kan hålla något för sant. Det är endast då Sturmark kan tro på saker och ting. Han 

fokuserar på här och nu, när det gäller meningen med livet. I Sturmarks verktygslåda ryms 

meningen med livet. Sturmark menar att människans mening är att ta hand om de kära och 

göra världen till det bättre, samt att ge kärlek vidare till andra i form av att laga mat eller klä 

på sitt barn varma kläder. Godhet är ett annat verktyg som finns i Sturmarks existentiella 

verktygslåda. Att människan gör gott i världen med hjälp av sin inre moraliska kompass och 

genom att leva livet fullt ut. Skulle alla leva så, skulle det finnas hopp för mänskligheten, 

anser han. Här ser man att det finns en liten del av tro som hopp.  

 Halldorfs existentiella verktygslåda innehåller den fiduciell tron, vilket är att tro 

på Gud som en relation. En tro av tillit eller ett förhållande till tro. Vilket innebär att Halldorf 

har tillit i sin verktygslåda. Halldorf känner sig buren av denna tro. Det är en envägs relation, 

det är Gud som söker människan. Tro som hopp finns också i Halldorfs existentiella 

verktygslåda. Att bibehålla hoppet leder till att man håller sig mer frisk och att stärka 

relationen till andra människor. Tron kommer från ordet och då finns också bibeln och 

evangeliet, samt den kognitiva tron med i Halldorfs verktygslåda. Dessutom finns 

förkunnelsen, sakramentet och gudstjänsten med testimoniella tron också där. I verktygslådan 

finns också kärleken, förlåtelsen och tron på evigheten med längtan efter något mer.

 Att välja en livsåskådning är bärande Det finns en historia som är talande. 

Barberaren tror inte på Gud. Om Gud fanns skulle det inte finnas så mycket lidande och 

orättvisa i världen, sa han till prästen som satt hos honom i frisörstolen. Nästa dag kom 

prästen tillbaka tillsammans med en man med stort yvigt hår och orakat ansikte och sa att han 

inte tror på barberare, då det finns så här ovårdade och oklippta människor. Barberaren svarar 

med att mannen inte har kommit till honom.124   

                                                           
124 Alla Roliga historier. Url https://www.allaroligahistorier.se/religosa-skamt/ åtkomstdatum 2020-03-10 
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