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Abstract 

Syftet med denna uppsats har varit att avgöra hur väl Humanisternas och Svenska kyrkans 

bild av ett gott liv överensstämmer med varandra. Ett gott liv definieras här som ett liv som är 

bra, rimligt och meningsfullt för människan. Detta är ämnat att problematisera den påstådda 

dikotomin mellan religiösa och sekulära livsåskådningar. Tidigare forskning beskriver hur 

teistiska och naturalistiska livsåskådningars värderingar ofta skiljer sig åt. Både teister och 

naturalister möter utmaningar i relation till meningsskapande och makt. Uppsatsen har utgått 

från Humanisternas och Svenska kyrkans respektive hemsidor. Sekundärmaterialet består utav 

verk från Christer Sturmark och Antje Jackelén.  

Materialet har analyserats utifrån ett antal analysfrågor. Dessa utgår från begreppen 

livsåskådning och människosyn som presenteras under teoriavsnittet. Begreppen har använts 

för att få fram respektive grupps bild av ett gott liv. Efter att materialet har analyserats har en 

jämförelse gjorts mellan gruppernas olika uppfattningar. Resultaten visar att det finns både 

likheter och skillnader mellan grupperna. De största likheterna går att finna i deras 

uppfattningar om människans rättigheter och hennes förnuft. Jämför vi resultaten med den 

tidigare forskningen kan vi se att både meningsskapande och makt är aktuella teman. 

Meningsskapande blir en utmaning för både teister och naturalister. Det finns också något 

problematiskt i människans makt och individualitet. Det ser vi hos både Humanisterna och 

Svenska kyrkan. Uppsatsens resultat väcker frågor om hur vi ska finna en balans mellan 

individers intressen och världens bästa. Dessa kan bli intressanta i framtida undersökningar.  

 

Nyckelord: människosyn, livsåskådning, Humanisterna, Svenska kyrkan, individualitet, 

relationalitet 
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Inledning 

Bakgrund 

Människan har alltid sökt efter svar på livets stora frågor. Vad är meningen med livet? Finns 

det ett liv efter döden? Hur finner jag lycka? Dessa frågor kan besvaras på många olika sätt. 

Ett sätt för oss att hitta svar på dessa frågor är att vända oss till vår livsåskådning. Våra 

livsåskådningar hjälper oss att förstå världen. De förklarar hur den ser ut, hur den kan 

utvecklas, och framför allt hur vi passar in i den. Livsåskådningar är inte bara deskriptiva, 

utan också funktionella. De agerar meningsskapande. När vi förhåller oss till världen och 

människorna runt omkring gör vi det med hjälp av vår livsåskådning.  

I en mångkulturell, globaliserad värld bildas en mängd olika livsåskådningar. Vi har alla olika 

sätt att förstå världen på. Det reflekteras också i våra ideologier, religioner och allmänna 

värderingssystem. För vissa av oss är detta inte ett problem. Vi kan acceptera att alla inte har 

samma värderingar som oss och vara öppna för andras perspektiv. För andra är det mer 

problematiskt än så. Andras livsåskådningar kan kännas som ett hot mot vår egen. De kan 

uppfattas som orimliga och odemokratiska.  

Denna dikotomi tar sig speciellt till uttryck mellan religiösa och sekulära livsåskådningar. 

Representanter för sekulära livsåskådningar påstår ofta att religiösa livsåskådningar är 

begränsande. De vill inte människans bästa. Några som argumenterar på detta sätt är 

förbundet Humanisterna. Humanisterna förespråkar en sekulär stat och ett samhälle med 

mindre religiöst inflytande. De målar ofta upp religiösa livsåskådningar som frihetsberövande 

och integritetskränkande. Den generella bilden de ger av det religiösa livet är minst sagt 

negativ.  

När vi kritiserar livsåskådningar sätter vi ofta en skiljelinje mellan ”oss” och ”dem”. Detta är 

ett tydligt drag hos Humanisterna. Deras livsåskådning är menad att stå i kontrast till de 

livsåskådningar de är kritiska till. Ett sådant perspektiv utmanar uppfattningen att religiösa 

och sekulära livsåskådningar kan samexistera. Det ökar spänningen människor emellan i en 

redan polariserad värld. För att ta oss an detta problem kan vi fråga oss hur olika våra 

perspektiv egentligen är. Går det att hitta likheter mellan religiösa och sekulära 

livsåskådningar? I sökandet efter svar på livets frågor, vilka svar ger de oss? Vilka 

konsekvenser får dessa svar för hur vi lever våra liv? 
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Syfte 

Syftet med uppsatsen att avgöra hur väl Humanisternas och Svenska kyrkans bild av ett gott 

liv överensstämmer med varandra. Målet är att problematisera den påstådda dikotomin mellan 

sekulära och religiösa livsåskådningar. Genom att problematisera dikotomin kan vi öppna 

möjligheterna för dialog mellan olika livsåskådningar. För att uppnå syftet kommer en analys 

göras av respektive grupps livsåskådning och människosyn. Livsåskådningar skapar mening 

och ger oss svar på de frågor vi ställer. De hjälper oss också att avgöra vad som är viktigt i 

livet. Det som är viktigt i livet kan också antas vara det som gör livet gott. Det är vad som gör 

de svåra stunderna enklare och de positiva ögonblicken meningsfulla. Livsåskådningar blir 

därför oerhört viktiga för hur vi ser på livet i stort. Våra livsåskådningar kan dock inte 

separeras från oss. De är en del av vilka vi är och vilka val vi gör. Därför behöver de förhålla 

sig till oss, precis som vi förhåller oss till dem. De måste vara anpassade efter vilka vi är och 

vad vi behöver. Annars riskerar de att bli abstrakta och irrelevanta för oss. Av det skälet 

innehåller uppsatsen både en livsåskådnings- och människosynsanalys. 

Människosynsanalysen förklarar varför en viss livsåskådning är rätt för oss, och varför ett 

visst liv är gott för oss att leva. 

Frågeställning 

Hur väl stämmer Humanisternas och Svenska kyrkans bild av ett gott liv överens med 

varandra?  

Material 

Materialet består huvudsakligen av Humanisternas och Svenska kyrkans respektive hemsidor. 

Målet är att se närmare på hur Humanisterna och Svenska kyrkan själva presenterar sina 

livsåskådningar och människosyner.  

Humanisterna är ett förbund som grundades 1979. De hette från början Human-Etiska 

förbundet, men bytte namn till Humanisterna 1999. Förbundet är sekulärt och förespråkar 

också en sekulär stat och ett sekulärt samhälle. De vill sätta människan först, och detta 

genomsyrar deras värderingar över lag. På deras hemsida presenteras deras viktigaste 

värderingar i deras idéprogram och i olika diskussioner.  

Svenska kyrkan är ett evangeliskt-lutherskt trossamfund. De separerades från staten år 2000, 

och är idag en självständig folkkyrka. De arbetar för ett bättre samhälle för alla, och värderar 

människan högt. Gudsrelationen och Guds kraft genomsyrar deras värderingar över lag. På 
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deras hemsida presenteras deras viktigaste värderingar utifrån diskussioner om människan, 

Gud och livet. 

Sekundärmaterial 

Det bör poängteras att materialet inte ger uttryck för hur enskilda individer förhåller sig till 

värderingarna som presenteras. Därför kommer huvudmaterialet kompletteras med två verk av 

Christer Sturmark och Antje Jackelén. Christer Sturmark är före detta ordförande i 

Humanisterna och författare. Han har sedan länge debatterat kring dikotomin mellan sekulär 

humanism och religion. Antje Jackelén är ärkebiskop inom Svenska kyrkan, i Uppsala stift. 

Hon har främst skrivit litteratur om vad hon anser att Svenska kyrkan bör arbeta med och vad 

kyrkan har för roll i samhället.  

De två verken är Sekulär humanism: förnuft, omtanke, ansvar av Patrik Lindenfors och 

Christer Sturmark samt Samlas kring hoppet av Antje Jackelén. Boken av Lindenfors och 

Sturmark ger en djupare inblick i den sekulära humanismen. Den diskuterar humanismens 

idéhistoria och de mest grundläggande aspekterna av livsåskådningen. Boken av Jackelén 

diskuterar kyrkans uppgifter och vilken roll religionen spelar för människan.  

Detta material kompletterar huvudmaterialet, och sätter in det i en större kontext. Det ger 

också uttryck för hur två välkända individer inom respektive grupp ser på världen.  

Metod 

I Att förstå religion: metoder för teologisk forskning beskriver Carl-Henric Grenholm hur vi 

kan analysera olika sorters texter. Detta gör vi enklast genom att utföra en idéanalys. 

Grenholm skiljer mellan en innehållslig och funktionell idéanalys. En innehållslig idéanalys 

syftar huvudsakligen till att klargöra innehållet och den logiska strukturen i en text.1 Är texten 

argumentativ kan vi med denna analys pröva argumentens hållbarhet och rimlighet. Är texten 

inte argumentativ kan vi använda analysen för att tolka känslouttryck och symboler. En 

funktionell idéanalys syftar i stället till att förklara varför författaren argumenterar som den 

gör. Det kan handla om att få fram exempelvis genetiska eller psykologiska förklaringar för 

att förstå bakgrunden till argumentationen.2 

 
1 Grenholm, Att förstå religion, 213. 
2 Ibid. 214–215. 
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Uppsatsens syfte är att utföra en komparativ analys av Humanisternas och Svenska kyrkans 

värderingar. Det blir därför relevant att fokusera på innehållet i texterna. Därför kommer en 

innehållslig idéanalys att användas som metod. Metodvalet innebär inte att argumenten i 

texterna inte kommer analyseras. Det är viktigt att analysera argumenten, både för att klargöra 

textens logiska struktur, och för att förstå argumentens kontext. Däremot kommer ingen 

djupare förklaring av argumentens bakgrund att göras. Därför väljer jag att använda en 

innehållslig idéanalys i stället för en funktionell. 

En innehållslig idéanalys behöver även ett förutbestämt analysspråk. Ett analysspråk är det 

språk som används för att tala om texten. Det skiljer sig från textens eget språk, 

objektsspråket. Ett analysspråk innehåller oftast bestämda begrepp, teorier och definitioner.3 

Dessa avgränsar analysen och bestämmer vad den kommer fokusera på. Analysspråket i 

denna uppsats utgår från begreppen livsåskådning och människosyn. Ihop med dessa syftar 

analysen till att besvara ett antal analysfrågor. Analysfrågorna finns till för att få fram 

respektive grupps livsåskådning och människosyn. Frågorna förhåller sig till min förståelse av 

begreppen. Hur jag tolkar begreppen, och vilka analysfrågor jag kommer besvara, presenteras 

och förklaras i teoriavsnittet. 

Teori 

Livsåskådning  

När vi förhåller oss till världen skapar vi oss föreställningar om hur saker och ting ligger till. 

Dessa kan baseras på vår undervisning, vår religiösa tillhörighet eller rent av våra egna 

funderingar. Oftast lär vi oss att förstå världen på ett specifikt sätt när vi växer upp. Detta kan 

sedan förändras om vi får ta del av information som går emot det vi lärt oss. De 

föreställningar vi har ingår alla i vår livsåskådning. I Livet enligt människan: om 

livsåskådningsforskning definieras livsåskådningar som: 

(1) teoretiska föreställningar om människan och världen samt därmed 

sammanhängande värderingar och känslor, (2) som bidrar till människors 

svar på eller åtminstone förhållningssätt till existentiella frågor och (3) ger 

vägledning och inspiration i det personliga handlandet.4 (Bråkenhielms, 

Essungers och Westerlunds kursivering) 

Denna livsåskådningsdefinition är både substantiell och funktionell. De teoretiska 

föreställningarna innefattas inom en substantiell definition. De beskriver innehållet i 

 
3 Ibid. 217. 
4 Bråkenhielm, Essunger och Westerlund. ”Att studera livet enligt människan”, 16. 
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livsåskådningen. Sättet som dessa föreställningar kan ge vägledning på innefattas inom en 

funktionell definition. Föreställningarnas vägledande förmåga ger dem en praktisk funktion 

utöver deras substantiella betydelse. De funktionella aspekterna av en livsåskådning kan 

finnas inom sekulära livsåskådningar, men blir som tydligast inom de religiösa.5 Där är 

föreställningarnas vägledande och inspirerande funktion oftast en av de viktigaste 

livsåskådningskomponenterna. 

Detta är inte nödvändigtvis något som alla livsåskådningar måste ha. En livsåskådning kan 

fortfarande beskrivas som en sådan utifrån en substantiell definition. Uppsatsen behandlar 

dock både substantiella och funktionella livsåskådningsaspekter. De substantiella delarna 

innefattar de värderingar Humanisterna och Svenska kyrkan har. De funktionella delarna 

beskriver hur människor förhåller sig till dessa i praktiken. En livsåskådning är deskriptiv på 

så sätt att den beskriver hur världen och människan ser ut. Humanisterna och Svenska kyrkan 

har båda tydliga världsbilder och människosyner. Samtidigt blir den funktionell då den fyller 

ett syfte i människors liv. Den ger oss mening och hjälper oss besvara existentiella frågor.6 

Människor skapar sina liv kring de värderingar och svar deras livsåskådningar ger. Frågan om 

vad ett gott liv är behöver således innehålla den funktionella aspekten. 

I relation till uppsatsens syfte blir det alltså relevant att ha en substantiell och funktionell 

livsåskådningsdefinition. I Livet enligt människan: om livsåskådningsforskning utgår denna 

definition också från ett antal existentiella frågor. Dessa blir viktiga för frågan om vad ett gott 

liv är, och kommer därför användas som analysfrågor. De lyder så här: 

Analysfrågor 

1. Vad är viktigt eller viktigast i livet? 

2. Vad hindrar och hotar det som är viktigt eller viktigast? 

3. Vad kan övervinna eller åtminstone hjälpa oss att leva med dessa hinder och hot? 

Dessa frågor är relevanta för uppsatsens syfte eftersom de beskriver de viktigaste aspekterna 

av livet. De beskriver också hur eventuella hot mot dessa ska hanteras. Det som är viktigast i 

livet brukar vara det vi behöver för att leva ett gott liv. Därför besvarar den tredje frågan hur 

ett gott liv ska kunna bibehållas. Kombinationen av alla tre frågor blir således ett underlag för 

att besvara uppsatsens huvudfråga. 

 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
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Människosyn 

En livsåskådning inkluderar även en människosyn. I Förnuft och religion: filosofiska 

undersökningar definieras en människosyn som: 

En uppfattning om människans natur (om vem människan är) som innehåller 

antaganden om människans – biologiska, sociala eller andliga – konstitution, 

om hennes ursprung, eventuella syfte, förnuftsförmågor och om vad som 

utgör ett gott och meningsfullt liv.7  

Likt livsåskådningsdefinitionen som presenterades tidigare är denna definition relevant både 

för sekulära och religiösa livsåskådningar. Den relaterar också tydligt till uppsatsens syfte, då 

den inkluderar uppfattningen om vad ett gott liv är. Precis som en livsåskådning består en 

människosyn av ett antal delar. I Att studera människosyn: en översiktlig problemanalys 

benämner Anders Jeffner dessa delar ”människosynskomponenter”.8 

Människosynskomponenter beskriver vem människan är, vilka förmågor hon har och hur hon 

relaterar till sina medmänniskor. En enda människosynskomponent kan inte utgöra en 

människosyn. Jeffner presenterar själv tjugo olika områden, som dessa komponenter ingår i, 

som han anser att en människosyn kan innehålla. För uppsatsens syfte avgränsas dessa till ett 

fåtal komponentområden. Dessa inkluderar människans ontologiska status, kosmiska ram, 

eventuella särställning i relation till andra varelser och hennes eventuella brister. De 

sammanfattas inom dessa analysfrågor: 

Analysfrågor 

1. Hur ser människans ontologiska status ut? Hur relaterar denna till hennes kosmiska 

ram? 

2. Har människan en särställning i relation till andra varelser?  

3. Har människan tydliga brister enbart av hennes natur? I så fall, vilka är dessa? 

Om vi ska förstå vad människans ontologiska status är måste vi först förstå begreppet 

ontologi. Det kan definieras som läran om varandet, om tingens existens. En ontologisk teori 

beskriver vilka egenskaper något behöver ha för att existera. Om vi är materialister anser vi 

exempelvis att det materiella är det enda som existerar. Världen består av materia, och inget 

 
7 Stenmark, ”Människosyner”, 258. 
8 Jeffner, Att studera människosyn, 2. 
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annat. Då måste nödvändigtvis människan också bestå av materia. Är vi dualister anser vi i 

stället att både det materiella och det icke-materiella existerar. Det kan bland annat innebära 

att vi anser att vi har en materiell kropp, men att vårt medvetande är något annat än strikt 

materiellt.9 Människans ontologiska status beskriver därför vilka egenskaper människan 

behöver ha för att kunna existera. I människosynsdefinitionen från Förnuft och religion: 

filosofiska undersökningar definieras detta som hennes konstitution. Det finns många fler 

teorier om människans konstitution än dessa, men de kommer inte presenteras här. 

Människans ontologi, eller konstitution, relaterar också vanligtvis till hennes kosmiska ram. 

Utifrån livsåskådningsdefinitionen ovan kan den kosmiska ramen beskrivas som människans 

ursprung. Om vi anser att människan är skapad av Gud sätter vi ofta in henne i en 

skapelseram, exempelvis.10 

Jag vill här poängtera åtskillnaden som gjorts mellan ontologisk status och kosmisk ram. 

Dessa komponenter faller visserligen båda under Jeffners metafysiska kategori.11 En 

föreställning om människans ontologiska status nödvändiggör däremot inte en specifik 

föreställning om hennes kosmiska ram. Ontologi beskriver människans mest grundläggande 

egenskaper. I de flesta fall ger detta oss en korrelativ kosmisk ram. Det är dock inte alltid 

fallet. En kosmisk ram sätter människan i ett större sammanhang. En teori kan beskriva 

människan som ontologiskt materiell, samtidigt som hon sätts i en icke-vetenskaplig kosmisk 

ram. Därav har en åtskillnad gjorts av dessa två metafysiska aspekter. Både människans 

ontologiska status och kosmiska ram är viktiga för frågan om vad ett gott liv är. Om 

människan exempelvis har en trialistisk ontologi innebär det att hon har en fysisk kropp, men 

även en immateriell själ och Ande. Det förutsätter att hon har en Gudsrelation, då Anden blir 

det band människan har till Gud.12 Gudsrelationen blir då en viktig del i hennes liv. Om 

människan är insatt i en skapelseram förutsätter det att världen är skapad av Gud. Det kan 

avgöra om människan bör leva i relation till världen eller inte. Dessa aspekter blir därför 

viktiga att inkludera för att kunna besvara uppsatsens huvudfråga. 

Frågan om människans eventuella särställning ser jag också som relevant. Den beskriver vilka 

egenskaper som gör människan unik. Detta förklarar alltså vem människan är utöver hur 

hennes ontologiska status beskriver henne. I Att studera människosyn: en översiktlig 

 
9 Ibid. 21. 
10 Ibid. 26. 
11 Ibid. 18. 
12 Ibid. 22. 
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problemanalys gör Jeffner en distinktion mellan en mental och moralisk särställning. Jag har 

valt att inte göra en åtskillnad mellan dessa. I stället inkluderar jag en mer generell bild av 

människans ställning i relation till andra varelser. Som jag har påpekat tidigare så är 

livsåskådningar till för människan. De måste därför vara anpassade utefter hennes behov och 

egenskaper. Därför inkluderas frågan om hennes eventuella särställning i analysen. 

Den tredje och sista frågan behandlar en mer existentiell aspekt av livet. Människans brister 

kan begränsa henne och påverka hennes självbild. Vill hon leva ett gott liv måste hennes 

brister vara hanterbara. Hennes livsåskådning måste formas med dessa i åtanke. Därför 

inkluderas denna fråga i analysen. 

Jeffners komponentområden inkluderar också etiska, kunskapsmässiga, samhällsrelaterade 

och religiösa aspekter. Dessa komponenter, i kombination med de ovanstående, skulle 

visserligen utgöra en komplett människosyn. I relation till uppsatsens syfte kommer dessa 

däremot inte att inkluderas. Syftet med uppsatsen är att undersöka de existentiella aspekterna 

av en människosyn. Dessa ser jag som mest relevanta för frågan om vad ett gott liv innebär. 

De övriga komponentområden som Jeffner presenterar är visserligen intressanta, men inte lika 

viktiga för uppsatsens syfte. 

Det goda livet 

Det finns ingen entydig uppfattning om vad ett gott liv är. Vilken uppfattning vi har beror på 

ett antal faktorer. Framför allt har det mycket att göra med hur vi definierar ordet ”gott”. 

Oftast ses gott som synonymt med bra. Beskriver vi något som bra lägger vi ett värde i det, vi 

bedömer dess kvalitet. Livskvalitet bedöms utifrån tre aspekter. Den första relaterar till sådant 

som är mätbart. Det kan då handla om tillgång till arbete eller bostad, vilken inkomst du har 

eller vilka fysiska förmågor du kan använda dig av.13 Den andra relaterar till hur vi själva 

bedömer våra liv. Upplever vi att våra behov tillfredsställs? Är vi fysiskt och psykiskt friska? 

Bestämmer vi själva över våra liv?14 

Utgår vi ifrån detta begrepp går vi nästan direkt in på en subjektiv bedömning av livet. En 

person kan exempelvis vara svårt sjuk, men ändå känna att hon lever ett bra liv. En annan 

person kan vara fullständigt frisk, men uppleva att hon lever ett dåligt liv. Det beror helt på 

vad vi som individer anser är viktigast. Denna uppfattning tillåter alltså inte en objektiv 

 
13 Nationalencyklopedin, ”livskvalitet” 
14 Ibid. 
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bedömning av vad ett gott liv är. Detta blir däremot en utmaning även när vi ser på gruppers 

perspektiv.15 Grupper förutsätter ofta vissa grundföreställningar om tillvaron. Dessa kan se 

väldigt olika ut från grupp till grupp. Detta ser vi tydligt när vi jämför religiösa och sekulära 

livsåskådningar. Om vi försöker hitta likheter mellan grupper måste vi därför bestämma oss 

för vilken utgångspunkt vi har. Kan definitionen av ett gott liv stå utanför en grupps 

livsåskådning? Eller måste vi försöka hitta en definition som direkt relaterar till gruppens 

egna föreställningar? 

Min förståelse av det goda livet kommer utgå från ett antal generella villkor. Dessa kan sedan 

appliceras på respektive grupp. Först och främst måste bilden av ett gott liv vara anpassad 

efter människan. I ”Well-Being” beskriver Roger Crisp hur välmående ofta beskrivs som det 

som är bra för människan.16 Även utifrån begrepp som lycka och välbefinnande finns det 

teorier om att det som är gott ska vara gott just för människan. Bilden av ett gott liv bör därför 

inte vara skadlig för människan. Den bör inte begränsa henne och inte heller gå emot hennes 

förmågor. Det grekiska eudaimonia beskriver välmående som ett liv som inte går emot 

människans naturliga egenskaper.17 Vi måste själva se det goda livet som rimligt. Det goda 

livet måste kunna nås av oss. Det kan inte bestå av ideal vi inte kan leva upp till.  

Bilden av ett gott liv måste också innehålla en meningsskapande aspekt. Det måste finnas 

något som är viktigt i livet, något som ger det mening. Det kan också handla om hur vi 

hanterar de mänskliga villkoren. Teorier kring välmående och lycka brukar ibland tala om att 

vi bör hitta en balans mellan smärta och välbehag. Hedonister anser exempelvis att människan 

alltid strävar efter att maximera hennes välbehag.18 Utilitarister anser i stället att vi bör agera 

på ett sätt som maximerar människors välbefinnande. Jag anser inte nödvändigtvis att ett gott 

liv måste innehålla så lite smärta och lidande som möjligt. Däremot kan det vara svårt att leva 

ett gott liv om det inte finns ett sätt för oss att hantera dessa saker på. Det finns ofta något som 

verkar hindra oss från att leva ett gott liv. Det som hindrar oss måste vi antingen kunna 

påverka eller förändra vårt perspektiv på. 

Ett gott liv måste alltså vara bra, rimligt och meningsfullt för människan. Det finns självklart 

en mängd olika teorier om vad detta kan innebära. Som jag påpekade tidigare så skiljer det sig 

oerhört mycket beroende på vilken utgångspunkt vi har. En del teorier prioriterar etik och 

 
15 Ibid. 
16 Crisp, ”Well-Being.” 
17 Hursthouse och Pettigrove, ”Virtue Ethics.” 
18 Ibid. 
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moral, andra prioriterar lycka och välbehag. Det finns ingen garanti för att en bild av det goda 

livet gör livet fullständigt gott. En uppfattning eller en teori kan inte inkludera alla aspekter av 

livet, eller alla situationer vi kan stöta på. I stället ger det uttryck för en generell uppfattning 

om hur vi kan göra det mesta av livet. Det gäller oavsett om vi är lyckliga eller olyckliga, 

sjuka eller friska, oroliga eller lugna.  

Forskningsläge 

Frågan om vad ett gott liv är finns det inget enkelt svar på. Den har diskuterats fram och 

tillbaka under många år. Det har speciellt varit svårt för sekulära livsåskådningar att beskriva 

hur vi finner mening och lycka. Religiösa livsåskådningar har ofta tydliga uppfattningar om 

livets mening och hur vi svarar på existentiella frågor. För sekulära livsåskådningar kan 

meningsskapandet däremot bli en utmaning. I Förnuft och religion: filosofiska 

undersökningar beskriver Francis Jonbäck hur religiösa och sekulära livsåskådningar 

handskas med frågor om livet. 

Hur vi finner hopp i svåra tider är en viktig fråga för alla människor. Vad behöver vi 

egentligen för att känna oss hoppfulla? Jonbäck tar upp två villkor han beskriver som 

nödvändiga för hur vi finner hopp. Det första är att vi måste ha någonting att leva för.19 Det 

måste finnas en mening med livet, något som gör det gott. Det andra är att detta något, vad det 

än är, måste kunna nås av oss.20 Det måste vara rimligt utifrån det vi vet om världen. Det kan 

alltså inte gå emot vår grundläggande syn på tillvaron. 

Frågan om livets mening kan besvaras på många olika sätt. Exempelvis talar teister oftast om 

Gudsrelationen som det viktigaste vi har. Gud finns där för oss genom vått och torrt. 

Vetskapen om att Gud finns kan för vissa vara tillräckligt för att fortsätta leva. Om vi tror att 

Gud är kärleksfull borde denna uppfattning också vara rimlig. En kärleksfull Gud vill ta hand 

om och skydda människan från allt ont. När vi börjar tappa hoppet kan vi alltid vända oss till 

Gud. 

Jonbäck problematiserar detta perspektiv genom att diskutera människans individualism. 

Många ateister och naturalister kan anse att Gudstron tar bort makten vi har över våra liv.21 

Det kan ses som en stor uppoffring att lägga våra liv i Guds händer. Teister kan i stället 

argumentera för att detta är befriande.22 Vi kan inte, och behöver inte heller ha ansvar över 

 
19 Jonbäck, ”Lidandets problem och livets mening”, 221. 
20 Ibid. 
21 Ibid. 223. 
22 Ibid. 
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allt. Gud kan ta hand om världen och om oss. De som inte är teister brukar dock ifrågasätta 

hur väl Gud faktiskt tar hand om oss. Den diskussionen leder in på teodicéproblemet. Det 

presenterar problemet med en god Gud och en värld fylld av ondska och lidande. Jag kommer 

inte diskutera detta dilemma här, men jag vill ändå visa på att det är ett problem som teismen 

kan stöta på. 

Naturalister kan inte säga att Gud ger livet mening, eftersom de accepterar en ateistisk 

världsbild. Visserligen kan både de, och teister, betona hur vi finner mening i relationer till 

andra människor. Det blir då en diskussion kring mening på mindre skala. Talar vi om 

metafysik och att finna mening i världen blir det svårare för naturalismen. Det som många 

naturalister ändå anser är att den naturliga världen kan ge livet mening. Stjärnhimlar, 

solnedgångar, alla naturens under – enbart upplevelsen av dessa fenomen kan få oss att 

uppskatta livet.23 Vi kan förundras över det vi ser omkring oss och finna mening i det. Detta 

perspektiv kan dock, likt det teistiska, problematiseras. Naturalister accepterar 

naturvetenskapliga förklaringar till varför världen ser ut som den gör. En av de mest 

grundläggande förklaringarna är evolutionsteorin. Filosofen Yujin Nagasawa ifrågasätter hur 

naturalister kan se det goda i världen, och samtidigt acceptera denna teori.24 Många djur 

tvingas lida på grund av det naturliga urvalet. På detta sätt kan naturen inte sägas vara vare sig 

förlåtande eller god. 

Oavsett om vi är teister eller naturalister är det tydligt att meningsskapande är komplicerat. 

Världen är full av lidande och ondska. Samtidigt vill vi finna lycka, hopp och mening. Vi vill 

leva goda liv. Jonbäcks text ger en bra första ingång i hur meningsskapande kan se ut. Det 

finns både tydliga teistiska och naturalistiska uppfattningar om detta. I uppsatsen vill jag dock 

utgå från ett annat perspektiv. Jag vill se närmare på vilka konsekvenser dessa uppfattningar 

får för det levda livet. Vi kan anse att Gud gör livet gott, men är den uppfattningen hållbar för 

den teistiska människan? Naturalister kan finna mening i naturen, men är det den mening den 

naturalistiska människan söker? Ett gott liv måste kunna levas, oavsett vilka uppfattningar vi 

har om hur det bör se ut. I min analys vill jag därför avgöra om det liv Humanisterna och 

Svenska kyrkan förespråkar är hållbart. 

 
23 Ibid. 227. 
24 Ibid. 228. 
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Huvuddel 

Analys 

Humanisterna 

Livsåskådning 

Humanisternas livsåskådning grundar sig i sekulär humanism. Den viktigaste aspekten av den 

sekulära humanismen är att den utgår från människan. Sekulära humanister ser människan 

som alltings mått. Det innebär ett antal saker. För det första betyder det att människans värde 

utgår från hennes mänsklighet.25 Vi får vår värdighet enbart på grund av att vi är människor. 

Det innebär att alla människor är lika värda. För det andra utgår vår etik och moral från oss. 

Vi kan själva resonera oss fram till vad som är rätt och fel. För det tredje är det vi, och endast 

vi, som har makt och ansvar över våra liv. Detta är de mest grundläggande värderingarna 

inom den sekulära humanismen. Det som gör den sekulär är också en avsaknad av en gudstro. 

Humanisternas förbund består endast av ateister och agnostiker. Det betyder att de antingen 

tror att Gud inte existerar, eller inte har någon åsikt om Guds existens.26 Humanisterna är 

också allmänt kritiska till konsekvenserna av en gudstro. De anser att religioner ofta lägger 

människans värde och ansvar hos Gud. Människan får då hennes värdighet på grund av att 

hon är skapad av Gud. Makten över hennes liv tas också ur hennes händer. Det går emot 

uppfattningen att allt utgår från människan.  

Eftersom Humanisterna är kritiska till detta reflekteras det också i deras övriga värderingar. 

Utöver uppfattningen att människan är alltings mått betonar Humanisterna också 

individualism. Humanisterna förstår människor som personer. En människa kan förstå sig 

själv som ett jag, ett subjekt.27 Vi är därför individer. Något som också gör människor till 

individer är deras olika kulturer. Vi påverkas alla av vår kultur. Allas kulturer ser dock inte 

likadana ut. Alla människor har därför olika grundförutsättningar. Våra liv kan skilja sig åt på 

många sätt. Därför kan vi inte förvänta oss att det som är viktigt i livet är detsamma för alla.28  

Det finns inte något specifikt som alla värdesätter lika mycket i livet. Det finns också saker 

som vissa kan göra med sina liv, men som andra inte kan. Individer har både begränsningar 

och fördelar i sina liv. Som individer är våra liv därför det vi gör dem till, utifrån våra 

förutsättningar. Det viktigaste i livet blir då det vi, som individer, anser är viktigast. Vi måste 

 
25 Stenmark, ”Scientism och sekulär humanism”, 93 
26 Lindenfors och Sturmark, Sekulär humanism, 19. 
27 Stenmark, ”Scientism och sekulär humanism”, 90. 
28 Lindenfors och Sturmark, Sekulär humanism, 147. 
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alltså kunna leva våra liv utifrån våra individuella ideal. Det enda kravet Humanisterna ställer 

är att vi inte ska göra sådant som kränker andras rättigheter.29 I övrigt väljer vi själva hur vi 

ska leva. Humanisterna vill därför främja just det, rätten att välja. Rätten att välja 

livsåskådning, rätten att välja hur vi vill leva och rätten att välja om vi ska följa traditioner 

och normer, eller bryta mot dem. 

Rätten att välja förutsätter att individen har vissa friheter och rättigheter. Humanisterna 

förutsätter därför att alla människor bör ha samma rättigheter. Dessa kan endast existera i ett 

demokratiskt samhälle. Det största hotet mot det demokratiska samhället anser de är strikta 

religiösa och kulturella traditioner. De beskriver hur människor oftast tvingas följa dessa, och 

att de tvingas anpassa sina värderingar efter traditionerna. Till skillnad från människan har 

dessa ”inte tankar eller sinnen” och bör därför inte ha samma rättigheter som individen.30 

Humanisterna anser att om dessa behandlas som individer, så finns det en risk att deras behov 

går före människans.31 Samhället ska i första hand vara till för oss. Människan står i centrum, 

och det är utifrån hennes behov samhället ska anpassas. Mot den bakgrunden förespråkar de 

en sekulär stat. Enligt dem är det endast en sekulär, livsåskådningsneutral stat som värdesätter 

alla livsåskådningar på samma sätt.32 Livsåskådningsfrihet är en grundläggande rättighet i en 

demokrati. Tillåts människor inneha vilken livsåskådning de vill så tillåts de vara individer. 

De kan fritt välja vad de vill tro och vad de ser som meningsfullt i deras liv. De får chansen att 

vara fria, självbestämmande, värdiga individer.33 

För att människan ska kunna välja vad som är bäst för henne måste hon också ha vissa 

egenskaper. En av människans viktigaste egenskaper är förnuftet. Humanisterna beskriver 

förnuftet som det viktigaste verktyget vi har för att uppehålla demokratiska värderingar. Det 

är genom att använda vårt förnuft som vi kan föra rationella dialoger. På så sätt kan vi komma 

fram till rimliga beslut. Vårt förnuft hjälper oss också att lösa problem. Det är ett oerhört 

viktigt verktyg för att förbättra inte bara våra liv, utan också andras. Humanisterna betonar 

hur vi måste förutsätta att varje person har ett ansvar att ta hand om sina medmänniskor. 

Humanisterna må betona individualism, men de poängterar även att ”[l]ivet är inget problem 

man kan lösa själv”.34 Vi är beroende av varandra. Om vi inte skulle leva i harmoni med andra 

människor skulle livet bli mycket svårare. Faktum är att vårt förnuft och våra egna idéer inte 

 
29 Humanisterna, ”Humanisternas idéprogram.” 
30 Ibid. 
31 Ibid. 
32 Ibid. 
33 Stenmark, ”Scientism och sekulär humanism”, 90. 
34 Lindenfors och Sturmark, Sekulär humanism, 22. 
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alltid räcker till. Ett problem som en person inte kan lösa själv kan möjligtvis lösas av någon 

annan. Som tidigare konstaterats så har individer olika förutsättningar. Olika människor har 

olika färdigheter och olika kunskaper. Det gör också att de har olika perspektiv. Uppstår ett 

problem kan vi därför, som individer i grupp, diskutera ett problem utifrån flera vinklar. På så 

sätt kan vi både ta hjälp av andra, och vara de som själva bidrar med hjälp. 

Vårt förnuft är inte det enda redskap vi har tillgång till. Vetenskapen är också oerhört viktig 

för framför allt samhällets utveckling. Humanisterna är måna om att förespråka vetenskapliga 

metoder framför pseudovetenskapliga metoder. I relation till detta problematiserar 

Humanisterna religioner och organisationer vidare. De ifrågasätter deras tendens att använda 

sig av pseudovetenskapliga metoder.35 De beskriver hur dessa metoder inte är väl 

underbyggda och ofta utsätter människan för fara. Vetenskapliga metoder är nyckeln till att ge 

en objektiv, korrekt bild av verkligheten.36 Vetenskapen kan inte besvara alla frågor, och 

kommer kanske aldrig kunna göra det. Den förblir ändå ett av de bästa redskapen vi har för att 

förstå oss på världen. 

Människosyn 

Humanisternas människosyn grundar sig i naturalism och humanism. Naturalister tror inte på 

något övernaturligt eller gudomligt. De tror således inte att världen är skapad av Gud. I stället 

tror sekulära humanister att världen är naturlig. Med det menas att de accepterar 

naturvetenskapliga uppfattningar om världen. De anser därför att världen består av materia 

och energi. Det finns inga andliga dimensioner i den. Sekulära humanister accepterar alltså en 

allmän naturalism.37 Det som skiljer allmän naturalism från naturvetenskaplig naturalism är 

att den inte behöver prioritera naturvetenskapliga uppfattningar. Humanisterna anser 

exempelvis att naturvetenskapen inte kan beskriva samhället eller kulturen.38 Det är inte heller 

naturvetenskapens uppgift. Den kan inte alltid förklara mänskliga fenomen på ett bra sätt. Vill 

vi få kunskap om människan bör vi i stället vända oss till humaniora. 

Det som naturvetenskapen kan beskriva är människans konstitution. Genom evolutionen och 

det naturliga urvalet har människan utvecklats till den hon är idag, biologiskt sett. Den 

naturalistiska verklighetsuppfattningen som Humanisterna har beskriver världen som 

materiell. Eftersom världen är materiell är också människan det. Om den materiella världen är 

 
35 Humanisterna, ”Humanisternas idéprogram.” 
36 Ibid. 
37 Stenmark, ”Scientism och sekulär humanism”, 75. 
38 Ibid. 91. 
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den enda som existerar betyder det också att det inte finns ett liv efter döden. Vi ingår inte i 

ett kretslopp, vi kommer inte till himlen. Allt vi har är denna kropp och denna hjärna. Det 

finns ingen del av oss som kan fortsätta existera när vi dör.39 Vi har alltså endast ett liv, en 

existens. Om vi accepterar denna uppfattning måste vi acceptera att vi inte lever för evigt. Det 

kan göra oss oroliga över vad som väntar när livet tar slut. Humanisterna anser att vi inte 

behöver känna oro inför döden. Det betyder inte att det är lätt att acceptera det ”tillstånd av 

icke-existens” som döden är.40 Den som förlorat någon vet mycket väl hur svårt det är. 

Samtidigt måste vi acceptera livets ändlighet. Annars kommer vi behöva spendera vår tid med 

en konstant oro inför vad som väntar. I stället bör vi ta vara på den tiden vi har och göra det 

mesta av den. Det gäller både för oss och för de runt omkring oss. Livet är ett privilegium och 

vi bör inte ta det för givet. 

För att våra liv ska bli så bra som möjligt måste vi använda oss av de egenskaper vi har. 

Människans egenskaper är på många sätt unika för just henne. För det första har hon en 

fantasi. Hon kan föreställa sig saker, exempelvis hur hennes framtid ska se ut.41 Hon kan 

skapa sig uppfattningar om ett annat liv, ett bättre liv. För det andra är hon rationell. Hon kan 

använda sitt förnuft för att få kunskap och lära sig av sina erfarenheter. Det innebär att vi kan 

förstå att våra handlingar har konsekvenser. Vi kan rationellt avgöra hur en handling kommer 

påverka oss själva och andra människor. På grund av evolutionen kan människan också känna 

positiva och negativa känslor. Vi kan avgöra vad som är gott och ont beroende på hur det får 

oss att känna.42 Därför kan vi förstå vilka handlingar som ger goda respektive dåliga 

konsekvenser.  

Detta perspektiv ger en uppfattning om att människan har förmågan att göra gott. Vi kan välja 

att utföra de handlingar som ger bäst resultat för vårt bestämda syfte. Därför kan vi också anta 

att människan, av naturen, inte är ond. Vi bär inte på någon inre ondska som vi måste 

handskas med. Ifall vi såg alla människor som onda skulle det vara omöjligt att lägga vår tillit 

hos dem. Vi är dock inte heller enbart goda. Humanisterna ser en dubbelhet hos människan. I 

en naturlig värld kan människor utnyttja och skada andra.43 Människor kan vara giriga, och 

använda andra för att få mer makt och mer tillgångar. De kan också ta hand om varandra och 

visa medmänsklighet. Om vi accepterar att människan är alltings mått innebär det att vi endast 

 
39 Lindenfors och Sturmark, Sekulär humanism, 157. 
40 Ibid. 158. 
41 Humanisterna, ”Humanisternas idéprogram.” 
42 Lindenfors och Sturmark, Sekulär humanism, 136–137. 
43 Ibid. 137. 
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kan lita på varandra. Det finns ingen högre makt som vi kan lägga vår tillit hos. Vi litar därför 

på andra människor trots vetskapen att alla inte vill oss gott. Vi kan inte heller förvänta oss att 

alla ska göra rätt val i livet. Även om människan är förnuftig kan hennes förnuft leda henne i 

fel riktning.44 Därför måste vi hela tiden lyssna på varandra och förhålla oss till den senaste 

kunskapen. Människan har inte alltid rätt. Hon måste undvika att fastna i gamla traditioner 

och föråldrad kunskap. Precis som inom vetenskapen måste vi hela tiden pröva och utveckla 

våra teorier och föreställningar. Det är det bästa sättet för oss att skapa en bättre värld på.   

Vi har alltså en möjlighet att utveckla oss själva och vår värld. Det kan vi göra på grund av 

våra mänskliga förmågor. Dessa förmågor, inklusive uppfattningen att människan är alltings 

mått, påverkar också vårt meningsskapande. Vi är de enda varelser som kan sätta ett värde på 

olika ting. Det påverkar vår etik och moral, men också hur vi ser på vår tillvaro. Vi kan se 

handlingar som goda, naturen som vacker, stjärnor och galaxer som fascinerande. Människan 

kan se på ett ting eller en situation och göra en bedömning utifrån hennes egen tolkning. 

Humanisterna anser att det är dessa tolkningar som ger världen mening. En handling är inte 

god om vi inte har förmågan att se den som det. En solnedgång är inte vacker om vi inte har 

förmågan att se dess skönhet. På så sätt ger människan mening till världen.45 Det är inte, i 

första hand i alla fall, världen som vi finner vår mening i. Det är hos oss själva. Människan 

har också förmågan att skapa mening i hennes eget liv. Som individ kan hon själv bedöma vad 

som är viktigt för henne. Därför kan hon välja var hon finner mening, vare sig det är hos 

familjen, kulturen eller i naturen.  

Det goda livet 

Humanisterna anser att ett gott liv bör vara anpassat efter individen. Vi människor har alla 

olika förutsättningar, kunskaper och förmågor. Vi behöver alla olika saker i livet, och vi vill 

alla olika saker i livet. Därför kan vi inte förvänta oss att ett gott liv ser likadant ut för alla. 

Om vi vill kunna bygga upp våra liv på vårt sätt behöver vi dock vissa verktyg. Ett av de 

viktigaste verktygen vi människor har tillgång till är vårt förnuft. Med vårt förnuft kan vi 

avgöra vad som är rätt och fel, lösa problem, och lära oss av våra misstag. Det är det bästa 

redskapet vi har för att hantera livets upp- och nedgångar. Fördelen med att alla människor är 

olika är att vi också kan ta vara på varandras förnuft. Det faktum att vi är individer betyder 

inte att vi måste leva helt isolerade. Vi kan ta vara på våra olikheter och lära oss av dem. Om 

 
44 Ibid. 22. 
45 Ibid. 147. 
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livet blir svårt kan vi vända oss till människor i vår omgivning. De kan ge oss nya perspektiv, 

ny kunskap, och kanske till och med en lösning på våra problem. 

Människan kan alltså hjälpa andra, och hon kan själv vara den som tar emot hjälp. Samtidigt 

har människan sina brister. Vårt förnuft är exempelvis inte helt perfekt. Det händer att vi 

missuppfattar saker, att vi gör fel val eller inte drar rätt slutsatser. För att vi inte ska begränsas 

av detta måste vi därför alltid vara öppna för kritik. Vi måste lyssna på vad andra har att säga 

och inte hålla fast vid gammal information. Människan kan också göra val som skadar andra. 

En del av den ondska som finns i världen kommer från människan. Vi kan själva uppfatta att 

denna ondska finns i världen. Vi måste acceptera att denna existerar. Det som är ont och gott 

avgörs alltså inte av någon högre makt. Ingen säger till oss vad som är rätt och fel. Det avgör 

vi själva. Det kan vi bland annat göra på grund av evolutionen. Människan har lärt sig att 

associera positiva och negativa känslor med positiva och negativa händelser. Om vi vill göra 

rätt val i livet måste vi använda oss av både vårt förnuft och våra känslor. Vi måste utgå från 

oss själva. 

Den naturalistiska verklighetsuppfattning som Humanisterna har påverkar oss också på andra 

sätt. Den beskriver bland annat livet som ändligt. När människan dör finns det inget som 

väntar på andra sidan. Det här livet är allt vi har. För många kan det leda till oro och ångest. 

Humanisterna anser dock att vi inte borde vara oroliga inför döden. I stället bör vi se livets 

ändlighet som motivation till att leva goda liv. Vi bör göra det mesta av den tid vi har. 

Naturliga förklaringar gör alltså att vi måste förstå världen som fylld av ondska, lidande och 

död. Det är konsekvenser vi måste acceptera. Samtidigt finns det möjligheter för människan 

att göra gott. Hon kan lära sig nya saker, utvecklas, hjälpa andra. Människan kan leva ett gott 

liv, och hon bör se livet som ett privilegium. Våra liv är också det som ger världen mening. 

Det är genom vår tolkning av vår tillvaro som den får ett värde. Det är också ett skäl för oss 

att se ett värde i, och en mening med, våra liv. 

Svenska kyrkan 

Livsåskådning 

Svenska kyrkans teologi genomsyras av deras evangelisk-lutherska tradition. Evangelisk 

relaterar till ”evangelium”, det som ofta kallas för glädjebudskapet. Evangeliet är en av de 

viktigaste delarna av den kristna tron. Det talar om Jesus Kristus lidande och död, men även 

om hans liv och uppståndelse. Vårt perspektiv på Jesus påverkar också vårt perspektiv på 

Gud. Evangeliet beskriver hur Gud tog formen av en människa genom Jesus. Gud har därför 
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gått ibland oss. Det visar att Gud är närvarande.46 Eftersom Gud tog formen av Jesus var Jesus 

lidande på korset också Guds lidande. Gud delar det lidande människan möter i livet med 

henne. När livet är svårt och vi känner oss ensamma kan vi därför komma ihåg att Gud alltid 

är med oss. Vårt lidande är inte heller förgäves. Då Jesus återuppstod bevisade det att Gud 

kunde besegra döden.47 Det symboliserar hopp. Hoppet om ett nytt liv, hoppet om något 

bättre. Trots att det finns ondska och lidande i världen finns det också något att glädjas över. 

Det finns alltid ett ljus i mörkret. 

Den lutherska teologin talar också mycket om människans relation till Gud. Vi kan alla ha en 

nära relation till Gud. Ingen människa är närmare Gud än en annan. Ingen människa behöver 

utföra vissa handlingar, eller betala en viss summa pengar, för att ha en relation till Gud. Gud 

finns i allt och inom oss alla. Gud ger oss inte heller endast hopp. Det är genom vår tro på 

Gud som vi kan inspireras till att skapa, till att visa kärlek. Gud skapar också med oss, genom 

oss.48 Precis som Gud tog formen av Jesus kan Gud agera genom andra människor.  

Gudsrelationen är alltså en av människans viktigaste relationer. Över lag blir relationer, och 

framför allt gemenskap, viktigt för den kristna individen. Vi bör förstå världen som en 

relation mellan oss, andra människor, Gud och Skapelsen. Antje Jackelén beskriver i 

”Archbishop Antje Jackelén and Patriarch Bartholomew on the climate crisis” hur människan 

kan lära känna sig själv bäst genom hennes relationer.49 Betoningen av en relationell värld 

innebär inte att individen inte är viktig. Vi kan själva välja vår väg i livet, och vi måste själva 

reflektera över de traditioner och värderingar vi förhåller oss till. Människan har också 

förmågan att göra detta genom att använda hennes förnuft och känslor. Hon kan skilja rätt 

från fel och ont från gott. Detta får dock inte leda till girighet och själviskhet. Det kan endast 

leda till att vi sätter enskilda människors intressen före det vi behöver som mänsklighet. Om 

vi inser att vi har en relation till vår värld och till varandra så förändrar det vårt perspektiv. Då 

ser vi inte oss själva som härskare över världen. Vi ser inte naturen som vårt redskap, eller 

andra människor som medel. I stället ser vi världen som alla människors hem, och alla 

människor som en enda gemenskap.50 Det är endast då vi förstår att det finns något större än 

oss själva. Tar vi hand om världen så tar vi också hand om människan i slutändan. Vi väljer 

att vårda vårt hem i stället för att utnyttja det för vår egen vinning. 

 
46 Svenska kyrkan, ”Jesus Kristus.” 
47 Ibid. 
48 Gerle, ”Människan är både tiggare och furstlig.” 
49 Jackelén, ”Archbishop Antje Jackelén and Patriarch Bartholomew on the climate crisis,” 67. 
50 Ibid. 
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Människosyn 

Inom kristendomen beskrivs Gud som världens Skapare. Det gör att inte bara djur och natur är 

skapade av Gud, utan också människan. Människan är dock unik i relation till resten av 

jordens varelser. Hon är skapad till Guds avbild.51 Det innebär att människan har vissa 

egenskaper som inga andra varelser har. Bland annat gör det att hon kan tänka, att hon är 

självmedveten och att hon kan handla moraliskt.52 Eftersom människan är skapad av Gud har 

hon också en trialistisk ontologi. Hon består av tre delar. Den första delen är vår kropp. Vår 

kropp är den fysiska delen av oss. Den är en del av den materiella verkligheten. Resten av 

världens varelser har också fysiska kroppar. Den andra delen är vår själ. Den är immateriell 

och odödlig. Den fortsätter att existera när vår kropp dör. När vi döps får vi även tillgång till 

Andens kraft. Anden är det gudomliga inom människan. Likt själen är Anden immateriell. 

Den är ett tecken på Guds ständiga närvaro. Det är genom Anden som Gud ger oss liv och 

upprätthåller världen.53 Människan är den enda som har detta gudomliga inom sig. På så sätt 

får hon en särställning i relation till andra varelser. 

Denna särställning visar sig också genom vår roll som medskapare. Gud är Skaparen av vår 

värld. För att garantera att vår värld tas väl omhand har Gud gjort oss till medskapare.54 Det 

finns ett större syfte i våra liv, ett syfte som inte bara involverar oss själva. Vi har en uppgift 

att ta hand om varandra och världen. Vårt ansvar baseras också på uppfattningen att alla 

människor har samma värdighet. Människan får sin värdighet enbart på grund av hennes 

mänsklighet. Allt som hotar denna värdighet hotar därför mänskligheten. De största hoten mot 

människans värdighet är orättvisor och kränkningar. Svenska kyrkan uppfattar kränkningar 

mot människan som kränkningar mot Gud.55 Detta eftersom varje människa har en del av Gud 

inom sig. Svenska kyrkan betonar därför vikten av att kämpa mot orättvisor och ondska i 

världen. Det är endast genom att motarbeta orättvisorna som alla människor kan få ta del av 

frihet och rättvisa. Gud är också viktig i detta sammanhang eftersom Gud fyller en stöttande 

roll i människans liv. Gud står upp för de svaga och utsatta, precis som människan förväntas 

stå upp för sina medmänniskor. 

Skapelseteologin och den kristna människosynen har dock fler aspekter än dessa. En viktig 

del av just den lutherska teologin är arvsyndsläran. Den förklarar hur vi kan se på världen. I 

 
51 Stenmark, ”Människosyner”, 277. 
52 Ibid. 
53 Svenska kyrkan, ”Treenigheten.” 
54 Stenmark, ”Människosyner”, 291. 
55 Svenska kyrkan, ”Vårt uppdrag som kristna.” 
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Utanför paradiset: arvsyndsläran i nutida luthersk teologi och etik presenterar Eva-Lotta 

Grantén en modern tolkning av denna lära. Den säger, som också konstaterats tidigare, att 

människan är skapad till Guds avbild. Samtidigt säger den att människan utvecklas genom 

historien. På grund av vår utveckling har vi idag förmågor som andra varelser inte har. Vi är 

bland annat de enda varelser som reflekterar över vår existens.56 När vi reflekterar över våra 

liv och vår tillvaro leder det till en unik världsuppfattning. För det första kan vi se världens 

ambivalens. Vi kan se att världen har både positiva och negativa aspekter. Å ena sidan kan vi 

känna lycka och uppfatta godhet ibland oss. Å andra sidan kan vi också se att det finns ondska 

och lidande. För det andra kan vi föreställa oss något utanför denna värld. Något bättre, något 

annorlunda. Det är härifrån vår uppfattning av vår värld som ”defekt” kommer ifrån.57 Då 

människan ser på världen kan hon se att något saknas. Det finns en slags ofullkomlighet i 

tillvaron. Här uppstår också tankar på en ”fullkomlig” tillvaro, ett slags paradis. Vi har 

förmågan att längta till något bortom detta liv.58 Förmågan att föreställa sig något bortom vår 

verklighet påverkar också människan. Det gör att vi ser det här livet som begränsat, som 

imperfekt. Vi vet att det en dag kommer att ta slut. Vi har dock även förmågan att föreställa 

oss ett evigt, perfekt liv. Det skapas således en spänning mellan det mänskliga tillståndet och 

allt som kan tänkas finnas bortom det.59 Det leder till ängslan över vår situation. Vi oroar oss 

över våra liv och de negativa aspekterna av vår tillvaro. 

För att vi ska kunna leva med vår ängslan letar vi efter sätt att hantera den på. Vi försöker ta 

kontroll över våra liv, på ett eller annat sätt. Det är detta som synden grundar sig i. När vi 

försöker hantera vår ändlighet leder det till själviskhet och högmod. Vi låter vår 

självbevarelsedrift styra oss, så att vi kan bevara våra liv så länge som möjligt. Detta är en 

brist hos människan utav flera skäl. För det första säger den lutherska teologin att det inte är 

vi som har makten över våra liv. Det är Gud som har makten över våra liv. Gud har skapat 

världen och därför är det också Gud som har skapat oss. Gud har makten över hela Skapelsen. 

Vi har visserligen ett ansvar att ta hand om oss själva och varandra. Därför kan vi sägas vara 

Guds medskapare. Ansvar är dock inte samma sak som att ha fullständig kontroll över något. 

Våra liv ligger i Guds händer.60 För det andra leder våra försök att kontrollera våra liv till att 

vi glömmer bort våra medmänniskors behov. I stället för att visa omtanke gentemot andra 

 
56 Grantén, Utanför paradiset, 72. 
57 Ibid. 73. 
58 Ibid. 102–103. 
59 Ibid. 103. 
60 Luther, Lilla katekesen, 64. 
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väljer vi att använda dem för våra egna syften. Det hjälper möjligtvis oss själva, men det 

förstör den gemenskap och de relationer vi har till våra människor.  

Grantén poängterar dock att vår ängslan inte måste vara problematisk. Den blir bara ett 

problem för oss när vi försöker förneka den, eller ändra det mänskliga tillstånd som den 

uppstår i. Svenska kyrkan är exempelvis själva måna om att förändra människors liv. Om det 

vore en synd att stå upp för människors friheter och rättigheter skulle de inte kunna utföra sina 

nuvarande uppdrag. Det skulle också gå emot människans uppgift att ta hand om sina 

medmänniskor. Vår ängslan leder oss till att hitta nya möjligheter, nya sätt att hantera vår 

situation på.61 Det behöver inte betyda att vi tar makten över våra liv ur Guds händer. Antje 

Jackelén beskriver hur vi både kan tro och hoppas på Guds välvilja, samtidigt som vi 

förbättrar vår värld.62 Ängslan leder alltså inte bara till ont, utan kan också leda till gott. 

Det goda livet 

Svenska kyrkan uppfattar livet som relationellt. Allt i vår värld ingår i ”en väv av 

relationer”.63 Vi har en relation till Gud, till naturen, till andra människor, till oss själva. Som 

del av denna värld ingår vi alla i Guds Skapelse. Därför kan vi inte stå utanför dessa 

relationer. För att de ska bestå måste vi också ta hand om dem. Människan har en unik 

möjlighet att göra just detta. Denna ställning får hon på grund av att hon är skapad till Guds 

avbild. Det innebär för det första att hon får ta del av Andens kraft. Det är det gudomliga i 

människan. För det andra innebär det att människan har ett ansvar. Gud har utsett människan 

till Guds medskapare. Precis som Gud förväntas vårda sin Skapelse måste även människan 

vårda den. Det bästa sättet vi tar hand om Skapelsen på är att utgå från att livet består av 

relationer. Då blir vår uppgift att ta hand om dessa, och inte att använda dem som redskap för 

våra egna intressen. 

Hur vi tar hand om dessa relationer ser olika ut beroende på vilken relation vi talar om. 

Relationen till våra medmänniskor uppehåller vi exempelvis bäst genom att värna om 

varandra. Vi måste se till så att alla människor lever värdiga liv. Tar vi hand om varandra tar 

vi inte bara hand om en del av Skapelsen. Vi tar närmare bestämt hand om de varelser som 

skapats till Guds avbild. Det som kränker människan kränker därför både människan och Gud. 

Tar vi hand om vår relation till våra medmänniskor tar vi också hand om vår relation till Gud. 

 
61 Grantén, Utanför paradiset, 103. 
62 Jackelén, Samlas kring hoppet, 152. 
63 Svenska kyrkan, ”Kristen gudstro.” 
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Relationen till Skapelsen tar vi bäst hand om genom att leva i en gemenskap med andra. Vi 

delar alla ett och samma hem, och bör därför leva med det i åtanke. Vi kan inte bara se oss 

själva som individer. Vi är del av en mänsklighet som står i relation till allt omkring oss. 

Vår relation till Gud är en av de viktigaste relationerna vi har. Gud är den enda som har 

makten över våra liv. Gud är kärleksfull och vill oss väl. Samtidigt finns det en misstro till 

Gud som människan måste kämpa mot. Människan har en förmåga att se ambivalens i 

tillvaron. Denna förmåga gör oss ängsliga. För att hantera vår ängslan bör vi fokusera på två 

saker. Det första vi måste komma ihåg är att vi inte bara kan tänka på vår egen existens. 

Själviskhet får endast negativa konsekvenser för människorna runt omkring oss. Det andra vi 

måste komma ihåg är att vi inte har makten över våra liv. Vi har ett ansvar att ta hand om 

varandra, men det betyder inte att vi kan påverka allt. Det vi definitivt inte kan påverka är 

själva livet. Det kan endast Gud göra. Gud är den vars händer våra liv ligger i. Om vi inte vill 

förvärra vår ängslan bör vi därför lita på Gud. Vi kan då släppa tyngden från våra axlar som 

vår ängslan ger oss. I stället kan vi känna en slags befrielse. Det gäller inte bara att inse att vi 

inte har makten över våra liv. Det gäller också att inse att vi inte måste ha makten över dem. 

Gud tar hand om oss. Det är inget vi får ta del av för att vi förtjänar det eller för att vi gör 

vissa handlingar. I slutändan tar Gud hand om oss eftersom Gud är kärleksfull. 

Diskussion 

Livsåskådning 

Humanisterna och Svenska kyrkan presenterar två vitt skilda livsåskådningar. Humanisternas 

livsåskådning är naturalistisk och sekulär. Den förutsätter att människan är alltings mått. Allt 

bör därför anpassas efter henne. Då alla människor har olika förutsättningar och olika 

intressen ser Humanisterna dem som individer. De värdesätter varje individs friheter, 

rättigheter och framför allt möjligheter. Om vi ser människor som individer sätter vi deras 

behov först. På så sätt kan vi undvika att deras rättigheter kränks av livsåskådningar och 

grupper. Svenska kyrkan ställer sig i stället kritiskt till denna form av individualism. De anser 

visserligen inte att individualitet är oviktigt. Alla människor kan välja sin egen väg i livet. 

Ingen annan kan bestämma vilka val vi bör eller inte bör göra. Människor måste också själva 

reflektera över de traditioner och värderingssystem de förhåller sig till. Grupper får inte heller 

prioritera sina värderingar före människors rättigheter. De bör alltid respekteras. Det som 

Svenska kyrkan är kritiska till är när individualitet blir till själviskhet och girighet. Individers 

intressen och önskningar bör inte prioriteras framför mänsklighetens och världens behov. Om 

människor endast utgår från sig själva glömmer de bort andras behov. De använder världen 
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och andra människor som redskap. Vi borde i stället se världen som vårt hem, och 

mänskligheten som den gemenskap vi är en del av. Vi måste utgå från att vi har en relation till 

vår värld och till varandra.  

Själviskhet diskuteras frekvent hos både Humanisterna och Svenska kyrkan. Humanisternas 

beskrivning av själviskhet är både positiv och negativ. Vi kan konstatera att människor kan 

behandla varandra illa. Det beror ofta på själviskhet. Det finns de som inte kan nöja sig med 

vad de har, som alltid vill ha mer. Då tar de ifrån andra eller utnyttjar andras förmågor. 

Humanisterna säger själva att vi inte klarar av livets problem på egen hand. I dessa fall kan 

det vändas till något negativt. Det är inte alltid vi stöter på ett problem och tar hjälp av andra 

på rätt sätt. Om individens intressen kommer först måste det finnas något som hindrar 

människan från att agera själviskt. Humanisterna beskriver dock själviskhet på ett annat sätt 

också. De talar om att vi kan behandla andra väl för att de då kommer behandla oss väl. Det 

gynnar individen att visa andra människor omtanke. Humanisternas individualistiska 

perspektiv påverkar alltså även interaktioner med andra människor.  

Svenska kyrkan anser, precis som Humanisterna, att individualitet är viktigt. Det som skiljer 

dem från Humanisterna är att de ser gemenskap som viktigare än individualitet. Individuella 

intressen och problem är inte vad vi bör fokusera på. Vad en människa vill kan inte gå före 

vad mänskligheten behöver. Då finns det risk att människor behandlar andra illa för att de 

endast ser värdet i sina egna liv. Vi kan alltså se att det finns något problematiskt i vår 

individualitet, både enligt Humanisterna och Svenska kyrkan. Humanisterna anser att 

lösningen är att vi följer vissa etiska regler. Då kan vi vara individer utan att utnyttja eller 

skada andra. Svenska kyrkan anser i stället att vi bör leva i en gemenskap. På så sätt kan vi 

prioritera sådant som gynnar alla.  

Humanisternas individualism står också i kontrast till Svenska kyrkans relationella perspektiv. 

Humanisterna anser att grupper ofta prioriterar sina intressen och mål före individens 

rättigheter. De anser att de försöker ta makten ifrån individen. Vi måste se människor som 

individer för att vi ska kunna ta hänsyn till deras skillnader. Om vi ser människor som 

individer låter vi dem ha makt, vi låter dem välja. Vi behöver ha makten över våra liv för att 

vi ska kunna göra det vi vill, kan och anser är viktigast att göra. Svenska kyrkan anser i stället 

att vi måste se människan som relationell. På grund av deras teistiska verklighetsuppfattning 

anser de att Gud har skapat världen. Det innebär att allt i vår värld är en del av Guds Skapelse, 

inklusive människan. Därför har vi en relation till Gud, Skapelsen, andra människor och oss 

själva. Människans relationalitet är viktig eftersom den påverkar hennes synsätt på världen. 
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Hon förstår att hon är beroende av andra människor. Därför måste hon ta hänsyn till dem. Om 

livet är ett nät av relationer, som vi är beroende av, då måste vi vårda dessa relationer. Ett 

relationellt synsätt påminner oss om att våra intressen och mål inte är det enda som betyder 

något. Om alla människor endast skulle prioritera sina behov skulle det bli svårt att leva i 

harmoni med andra. Då finns det också en risk att vi glömmer ta hand om världen i sig.  

Människosyn 

Humanisternas och Svenska kyrkans människosyner hänger på många sätt ihop med deras 

livsåskådningar. Humanisterna förutsätter en naturalistisk verklighetsuppfattning. Det innebär 

att världen är materiell. Därför har människan en materiell ontologi. Vi har endast en fysisk 

kropp. Därför har vi bara ett liv. Det finns inget liv efter döden, och det finns inget mer än 

denna värld. Svenska kyrkan förutsätter i stället en teistisk verklighetsuppfattning. Det 

innebär att världen är skapad av Gud. Människan är inte bara skapad av Gud, hon är också 

skapad till Guds avbild. Människan har därför en trialistisk ontologi. Likt Humanisterna 

förutsätter det att människan har en materiell, fysisk kropp. Det utgör dock inte hela hennes 

ontologi. Hon har även en själ och Ande. Själen och Anden är de immateriella delarna av 

människan. Själen är odödlig, och fortsätter att existera efter att vår kropp dör. På så sätt får vi 

tillgång till ett liv efter döden. Anden är det gudomliga inom människan. Det är genom Anden 

som Gud kan vara närvarande i våra liv. Vi har alltid Gud med oss genom Andens kraft.  

Livet efter döden 

Utifrån detta kan vi tala om ett återkommande tema hos både Humanisterna och Svenska 

kyrkan: människans ändlighet. Utifrån ett naturalistiskt perspektiv tar människans liv slut när 

hon dör. Vår materiella existens är allt vi har. Det finns inget nytt immateriellt liv som väntar 

efter detta liv. Utifrån ett kristet perspektiv gäller samma sak. Människans kroppsliga liv tar 

slut när hon dör. På grund av Gudstron och uppfattningen att vår konstitution är trialistisk 

finns det dock något mer som väntar. Vår själ kommer att fortsätta existera efter vår död. Gud 

kan ge oss ett evigt liv. 

Både Humanisterna och Svenska kyrkan anser alltså att livet på jorden är ändligt. Det kan 

människan själv inse på ett eller annat sätt. Livets ändlighet leder också till känslor av oro 

eller ängslan hos människan. Hon kan förstå att hennes kroppsliga existens är begränsad. 

Människan söker därför efter sätt att hantera denna existentiella ångest på. Humanisterna 

anser att vi måste acceptera vår situation. Vi kommer alla att möta samma öde i slutändan. 

Därför bör vi inte oroa oss i onödan. Det leder endast till att våra liv präglas av negativa 



28 

 

känslor. I stället bör vi uppskatta våra liv och leva dem så gott vi kan. Svenska kyrkan anser 

också att vi måste acceptera vår situation. Skillnaden är att Svenska kyrkan förhåller sig till 

arvsyndsläran, som den lutherska teologin betonar. Den beskriver vår situation på ett annat 

sätt än vad Humanisterna gör. Enligt arvsyndsläran uppfattar människan detta liv som 

begränsat. Det överensstämmer även med Humanisternas människosyn. Arvsyndsläran säger 

däremot att människan också kan föreställa sig ett evigt liv. Det finns en perfekt, evig tillvaro 

som vi står utanför. Våra liv är ofullkomliga. Om vi försöker härska över våra egna liv blir vi 

själviska och högmodiga. Vi kan inte ta makten över vår egen existens. Vi kan endast hantera 

konsekvenserna av livets ambivalens genom att lita på Gud. Om vi litar på Gud slipper vi oroa 

oss över det vi inte har. Då kan vi i stället njuta av livet. 

Skillnaderna mellan Humanisterna och Svenska kyrkan ligger inte bara i deras 

människosyner. Arvsyndsläran och den naturalistiska verklighetsuppfattningen ger visserligen 

vitt skilda förklaringar. Arvsyndsläran verkar dock krocka med Humanisternas värderingar av 

andra skäl. För att vi ska kunna hantera livets ambivalens måste vi acceptera att Gud har 

makten över våra liv. Humanisterna anser att människan är den enda som har makten över sitt 

liv. Det är människan som är alltings mått. Det är från oss som livets och världens mening 

utgår från. Det är från oss som vår etik och moral kommer ifrån. Humanisterna brukar ställa 

sig kritiskt till allt som lägger människans makt i andras händer. Utifrån Svenska kyrkans 

värderingar tror jag dock inte att det är fallet här. Den kristna människosynen beskriver inte 

människan som fullständigt inkapabel. Hon kan välja vilken väg hon vill ta i livet och hon har 

individuella egenskaper. Hon kan själv avgöra vad som är rätt och fel. Då borde vi kunna anta 

att hon åtminstone kan påverka delar av hennes liv. Det arvsyndsläran egentligen 

problematiserar är människans vilja att ta makten över hennes existens. Om människan följer 

hennes självbevarelsedrift kommer hon endast fokusera på sig själv. Det leder till själviskhet, 

och själviskhet leder till utnyttjande och dålig behandling av andra människor. Människan kan 

inte leva för evigt utav egna medel. Hon kan inte heller bestämma hur länge hon ska leva. Det 

kan endast Gud göra. Det är därför Gud kan sägas ha makten över våra liv. Den uppfattningen 

går endast emot Humanisternas naturalistiska verklighetsuppfattning. I övrigt går den inte 

emot deras betoning av människans makt. 

Meningsskapande 

En viktig del av våra livsåskådningar är deras meningsskapande aspekter. Under uppsatsens 

forskningsläge problematiseras specifikt naturalistiska och teistiska sätt att skapa mening på. 

Det är tydligt att det finns för- och nackdelar med både naturalistiskt och teistiskt 
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meningsskapande. Humanisterna förespråkar en naturalistisk livsåskådning. Därför måste de 

finna en mening med våra liv utifrån det vår materiella verklighet ger oss. Humanisterna anser 

att meningsskapande är något vi gör själva. Vi är individer och kan därför bestämma vad som 

är viktigt i våra liv. Meningsskapandet anpassas då efter våra behov och önskningar. Det gör 

dock att det inte finns någon allmän uppfattning om meningen med livet. Vad händer då om 

människan inte kan finna mening i sitt eget liv? Ett alternativ är att ta hjälp av andra. Vi kan ta 

vara på andras kunskaper och välvilja, och få hjälp att hitta vår väg i livet. Ett annat alternativ 

är att vi vänder oss till naturen. Humanisterna beskriver hur människans förmåga att reagera 

på sin tillvaro är vad som gör den värdefull. Vi är de enda varelser som kan se vår värld som 

fylld av gott och ont. Därför är vi också de enda som kan se skönheten i naturfenomen och 

naturliga ting. Det är alltså inte världen som ger våra liv mening - det är våra liv som ger 

världen mening. Denna uppfattning förhåller sig tydligt till idén om att människan är alltings 

mått. Vissa av oss kan också anse att meningen med livet är att göra världen bättre. 

Människan kan använda sig av sitt förnuft och sina övriga förmågor för att lyckas med detta. 

Det ger henne en mening med livet som är större än henne själv.  

Svenska kyrkan anser, precis som Humanisterna, att människan kan finna sin egen väg. Hon 

kan även ta hjälp av andra. Det är en av fördelarna med att ingå i en gemenskap. Människan 

kan också finna mening genom hennes relation till Gud. Vi kan emellanåt uppleva problem i 

våra mellanmänskliga relationer. Det kan vi också göra i vår relation till Gud. Vi kan tveka på 

Guds välvilja och undra varför våra liv ser ut som de gör. Ändå kan vi alltid lita på Gud. Vi 

har en unik närhet till Gud. Vetskapen om att Gud alltid finns med oss kan ge oss något att 

leva för. Vi kan också finna mening i vår roll som medskapare. Medskapandet innebär att vi 

hjälper till att vårda och förbättra världen. Uppfattningen att vi bör ta hand om vår värld finner 

vi också hos Humanisterna. Den är dock inte den viktigaste av deras uppfattningar. Det som 

skiljer Humanisternas perspektiv från Svenska kyrkans är hur det kommer sig att vi tar hand 

om världen. Medskapanderollen är inte en roll vi väljer själva. Det är ett uppdrag som Gud 

har tillägnat oss. Det är något som ger vårt liv syfte, det visar att vi behövs. 

Nackdelen med medskapanderollen är att den ges till oss, den skapas inte av oss. Det går emot 

Humanisternas individualistiska perspektiv. Då är det inte vi som bestämmer vad meningen 

med våra liv är. Samtidigt förutsätter Svenska kyrkan att människan kan välja vad hon vill 

göra med sitt liv. Hon kan inte, och bör inte tvingas göra något. Vi måste därför fråga oss hur 

medskapandet påverkar detta. Är det menat att människan ska ha ett enda tvingande syfte? Vi 

har konstaterat att medskapandet kan ge oss mening. Det ger oss en roll i livet, ett tecken på 
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att vår insats i världen betyder något. Om vi inte ser ett syfte med livet kan medskapandet ge 

oss det. Att vara medskapare hjälper oss också att göra världen bättre. På det sättet kan vi göra 

våra liv bättre, för just nu och för framtiden. Meningsskapandet symboliserar också att vi inte 

är härskare över världen. Det är ett sätt för oss att leva i relation till Skapelsen. Det gör att vi 

ser den som vårt hem. Då ser vi inte på världen som vår ägodel. I stället lär vi oss att leva i 

harmoni med vår tillvaro. Vår roll som medskapare kan fortfarande ses som problematisk av 

Humanisterna. Vi måste dock ha i åtanke att det förutsätter en annan relation till världen – och 

framför allt en relation till Gud. Det förutsätter att Gud har en viss makt över våra liv. Den 

uppfattningen kan Humanisterna inte acceptera, oavsett vad de tycker om medskapanderollen 

i sig.  

Det goda livet 

I uppsatsens teoriavsnitt presenterar jag min föreställning av det goda livet. Där beskriver jag 

hur bilden av ett gott liv måste vara bra, rimlig och meningsfull för människan. På grund av 

Humanisternas och Svenska kyrkans skilda livsåskådningar och människosyner får vi fram 

två olika uppfattningar om det goda livet. Enligt Humanisterna kan vi leva ett gott liv genom 

att använda våra naturliga egenskaper. Med hjälp av vårt förnuft och våra känslor kan vi 

avgöra vad som är rätt och gott. På så sätt kan vi göra rätt val i livet och utföra moraliskt 

korrekta handlingar. När vårt eget förnuft inte räcker till kan vi ta hjälp av andra människor. 

Som individer har vi alla olika kunskaper och förmågor. Därför kan vi hjälpa varandra när vi 

stöter på problem. Vi kan ta vara på våra olikheter för att hitta nya perspektiv och nya 

lösningar. Svenska kyrkan anser också att vi kan tänka, vara självmedvetna och agera 

moraliskt. De anser att vi kan avgöra vad som är rätt och gott med hjälp av vårt förnuft och 

våra känslor. Vi gör våra egna val i livet, men vi kan ta hjälp av andra när vi behöver det.  

Både Humanisterna och Svenska kyrkan anser att vi inte kan lösa livets alla problem på egen 

hand. Vi är beroende av varandra. Svenska kyrkan beskriver också hur vi kan finna nya 

möjligheter genom våra känslor av ängslan. Arvsyndsläran beskriver hur människan kan 

känna ängslan på grund av tillvarons ambivalens. Då vi söker efter sätt att hantera denna 

ängslan på kan vi hitta nya möjligheter, nya lösningar på våra problem. Det kan finnas något 

inspirerande i vår oro. 

Frågan om hur vi bör se på världens negativa aspekter återkommer hos både Humanisterna 

och Svenska kyrkan. De talar bland annat om hur vi bör se på ondska och lidande. 

Humanisterna anser att människan kan bidra till ondskan i världen. Alla människor vill inte 
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andra väl. De kan skada och utnyttja andra. Vi kan också göra felbedömningar även när vi 

använder vårt förnuft. Vi måste acceptera att människan har dessa brister. Om vi är beroende 

av varandra kan vi inte ignorera de konsekvenser våra brister kan få. Därför måste vi vara 

öppna för kritik, och vara villiga att lyssna på varandra. Vi måste också stå upp för varandra, 

så att ingen råkar illa ut. Alla har ett ansvar att ta hand om sina medmänniskor. Svenska 

kyrkan anser också att människan kan bidra till ondskan i världen. Hon kan sätta sina behov 

före andras, och utnyttja andra människor för sin egen vinning. Det blir tydligt att människan 

kan agera själviskt om vi utgår från arvsyndsläran. Människan vill inte leva ett ängsligt liv, 

hon vill kunna acceptera det liv hon lever. Det hon har svårt att acceptera är hennes 

begränsningar. Det leder till att hon förnekar dem. Hon agerar då själviskt genom att försöka 

ta makten över sitt liv.  

Det blir tydligt att Humanisternas och Svenska kyrkans bilder av det goda livet är beroende av 

deras livsåskådningar och människosyner. Humanisterna ser människor som individer. Deras 

livsåskådning utgår från ett individualistiskt perspektiv. De anser att vår individualitet är 

något av det viktigaste vi har. Svenska kyrkan ser människor som relationella. Deras 

livsåskådning utgår från ett relationellt perspektiv. De anser att våra relationer är något av det 

viktigaste vi har.  

Det finns aspekter av respektive grupps värderingar som överensstämmer med varandra. Det 

som skiljer dem åt mest är dock vilken ”plats” de sätter människan på i relation till världen. 

Humanisterna förutsätter att människan endast har sig själv och hennes medmänniskor. Allt 

utgår från människan. Därför sätter de oss i centrum. Om vi endast kan relateras till varandra 

kan vi också se att vi alla är olika. Vi måste lära oss att skilja mellan flera perspektiv. För att 

vi inte ska prioritera ett perspektiv måste vi därför se människor som individer Om människor 

endast har varandra borde väl deras intressen och önskningar vara det som prioriteras? 

Svenska kyrkan förutsätter också att människan har sig själv och hennes medmänniskor, men 

framför allt Gud. Gudsrelationen blir en av de viktigaste relationerna vi har. Människan kan 

inte separeras från Skapelsen, och hon kan inte separeras från Gud. Därför måste vi se 

människor som relationella. Då kan vi inte prioritera enskilda individers perspektiv. Vi måste 

i stället prioritera det som gynnar så många som möjligt. Våra relationer måste vårdas, och vi 

bör leva i en gemenskap med andra. 
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Avslutning 

Sammanfattning 

I denna uppsats har jag gjort en komparativ analys av Humanisternas och Svenska kyrkans 

bild av det goda livet. Syftet har varit att avgöra hur väl dessa överensstämmer med varandra. 

I grund och botten vill båda grupper att människan ska leva ett bra, rimligt och meningsfullt 

liv. De förutsätter att alla människor har samma friheter och rättigheter. De tror också att vi 

kan använda oss av vårt förnuft och våra känslor för att skilja rätt från fel, och ont från gott. 

Människan kan själv välja vad hon vill göra med sitt liv. Hon kan inte bli tvingad till att göra 

något hon inte vill. Hennes individualitet är därför viktig, men den kan få negativa 

konsekvenser. 

Likt det som diskuteras i uppsatsens forskningsläge blir frågor om meningsskapande och makt 

aktuella för både sekulära och religiösa livsåskådningar. Humanisterna anser att människan 

själv skapar mening i sitt liv, antingen själv eller med andra. Våra liv är också meningsfulla 

eftersom de ger mening till universum. Svenska kyrkan anser också att människan kan skapa 

mening i sitt liv, själv eller med andra. Det som också ger henne mening är hennes relation till 

Gud. När livet är svårt kan vi alltid lita på att Gud finns där. Vi finner också ett syfte i vår roll 

som medskapare. Medskapanderollen kan anses gå emot uppfattningen att människan själv 

skapar mening i sitt liv. Utifrån ett teistiskt perspektiv kan det i stället tolkas som en symbol 

för människans ömsesidiga relation till Skapelsen. Svenska kyrkan anser också att människan 

själv väljer vilken väg i livet hon tar. 

Diskussioner om makt och själviskhet diskuteras också frekvent. Humanisterna är kritiska till 

religioner och kulturer, då de begränsar människans makt och individualitet. Svenska kyrkan 

är i stället kritiska till de som prioriterar individualitet, då det leder till själviskhet och 

girighet. Humanisterna anser att själviskhet kan vara både positivt och negativt. 

Frågan om hur vi skiljer mellan individualitet och själviskhet tror jag kan vara intressant att se 

närmare på. Både Humanisterna och Svenska kyrkan anser att individualitet är viktigt. 

Samtidigt finns det något problematiskt med människan och hennes makt. Det finns en risk att 

vi använder vår makt på fel sätt. Det vill varken Humanisterna eller Svenska kyrkan ska ske. 

Detta skulle kunna undersökas vidare. Det kan öppna upp diskussioner kring hur vi hittar en 

balans mellan individ och grupp. Om vår individualitet är viktig, hur ska vi se till så att den 

inte leder till själviskhet? 
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