
Tros och livsåskådning D2 

Uppsala Universitet 

Teologiska fakulteten 

Handledare: Per Sundman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med mänskliga mått 

- En jämförelse mellan teologisk och ateistisk humanism 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Författare: 

 William Lindahl 

 Termin: HT 2014 



  1 

Innehållsförteckning 
 
Inledning .............................................................................................................................................. 2 

Syfte och problemformulering ......................................................................................................... 3 

Material ............................................................................................................................................ 3 

Metod ............................................................................................................................................... 4 

Forskningsläge ............................................................................................................................... 10 

Teologisk humanism .......................................................................................................................... 12 

Livsåskådning ................................................................................................................................ 12 

Människosyn .................................................................................................................................. 21 

Ateistisk humanism ............................................................................................................................ 27 

Livsåskådning ................................................................................................................................ 27 

Människosyn .................................................................................................................................. 35 

Jämförelse mellan teologisk och ateistisk humanism ........................................................................ 41 

Livsåskådning ................................................................................................................................ 41 

Människosyn .................................................................................................................................. 46 

Diskussion .......................................................................................................................................... 52 

Litteratur............................................................................................................................................. 58 

 



  2 

Inledning 

 

Religiös och sekulär är ett motsatspar som är lika gångbart i kvällspressen som i vetenskapliga 

texter, även om användningen ofta skiljer sig. Det som gör det extra intressant är att diskussionen 

kring dessa finns på så många olika nivåer, där religiös och sekulär ibland kan stå som 

beskrivningsord för olika synsätt. Man kan ha en religiös syn på vad äktenskapet är, och man kan ha 

en sekulär förståelse för vetenskap. Det finns så många olika synsätt, men det som gör det hela 

intressant är att det ofta är väldigt svårt att förstå vad alternativet till ens eget synsätt är. Säger jag 

att jag har en sekulär förståelse för vetenskap, vad betyder det då att ha en religiös sådan? 

 Detta arbete kommer att försöka behandla min frågeställning både utifrån ett religiöst och en 

sekulär förståelse, så att man i alla fall kan börja se båda sidorna på myntet. Utifrån en humanistisk 

synpunkt kommer jag fokusera på vad en grundläggande skillnad i verklighetsuppfattning, med ett 

huvudfokus på humanismens eventuella teism(eller ateism). Humanismen med människans 

erfarenheter och värden i fokus ges allt större utrymme i denna postmoderna tid. Tanken på en  

transcendent gud som i en metafysiskt realistisk verklighetsbild står som garant för etiken blir allt 

svårare att förhålla sig till, och den ateistiska kritiken mot någon yttre grund för moraliska sanningar 

blir allt mer spridd i vårt samhälle. I dagens Sverige ger Humanisterna människor möjlighet till en 

alternativ ”församlings-gemenskap” med en ateistisk grund, och försöker inom dessa ramar ge en 

livsåskådning som på både ett intellektuellt plan, men också praktiskt, blir ett alternativ till det 

religiösa. Modernismen har fört med sig en kritik mot Gud, och många har sett det som en 

möjlighet att ge en alternativ förklaring. Bland annat Kai Nielsen menar att i dagens samhälle måste 

bevisbördan ligga på den som försöker bevisa något(i.e. Guds existens), och att det därför blir 

betydligt rimligare att skapa en grund för en ateistisk etik. 

 Men även inom den teologiska arenan blir en postmodern diskussion påverkad av 

modernismens kritik. När den tidigare rådande monoteistiska gudsbilden förändras i vårt 

västerländska samhälle där man inte längre kan föra en teologisk diskussion utan att påverkas av 

den globala pluralism som finns, förändras också sättet man kan prata om världens och en eventuell 

guds godhet. När en kristen etik möter dagens samhälle måste den både kunna särskilja sig från en 

ateistisk grund, men samtidigt utan att bli helt oförståelig för någon som befinner sig utanför dess 

religiösa kontext. Detta är något William Schweiker gör med sin teologiska humanism, där han 

använder en religiös kontext för att ge styrka åt det etiska samtalet, men där han samtidigt väljer att 

ha ett väldigt inom-mänskligt perspektiv. 

 Humanismen, med människan som grund kan alltså ges en mängd olika perspektiv, och även 

om fundamentet, människan, alltid finns med som agent(den som handlar) och/eller objekt att 

förhålla sig till(den andre), så kan man ge olika etiska förutsättningar beroende på vad man ställer 
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dem i relation till. Våra erfarenheter som människor är centrala för vår förståelse av världen, något 

som också påverkar vår syn på det goda. I min uppsats kommer jag se olika sätt som människan 

erfarenheter kan påverka vår syn på både det etiska samtalet och en möjlig gudsbild. 

 

Syfte och problemformulering 

Diskussionen om vad som är religiöst och vad som är sekulärt finns även den på etikens arena, och 

det är just den som är intressant för detta arbete. Att se likheter och skillnader i olika sorters etik kan 

ge en större förståelse för både ens egen etiska hållning samt ge en större förståelse för den 

diskussion inom och mellan de stora strömningar som finns, för som Carl-Henric Grenholm 

uttrycker det:  ”Vilka moraluppfattningar vi håller oss med är inte godtyckligt – även omdömen om 

vad som är rätt och gott kan berättigas genom rationella överväganden och hänvisningar till 

överväganden och hänvisningar till erfarenheter av olika slag.”
1
(Min kursivering) Jag kommer 

under mitt arbete att fokusera på humanismen, med en kristen variant, såsom den uttrycks hos 

William Schweikers, samt en sekulär variant som den uttrycks hos Kai Nielsen. 

 Jag kommer i min nuvarande ansats att jämföra dessa inte hinna ta upp alla perspektiv, utan 

främst fokusera på den tanke som finns hos dessa hur människosynen samt livsåskådningen uttrycks 

inom en teistisk och en ateistisk etik. Jag kommer försöka se vilka argument som finns för de olika 

etiska teorierna för att både kunna ge någon slags uppfattning om hur dessa olika varianter av 

humanism framställs, och sedan kommer jag att se hur dessa relaterar till eller skiljer sig ifrån 

varandra. 

 Den huvudsakliga frågeställningen kommer således att vara: 

 ”Vilka likheter och skillnader i fråga om livsåskådning och människosyn återfinns vid en 

 jämförelse mellan teologisk humanism och en ateistisk humanism, samt vilka betydelser har de 

 eventuella [o]likheterna?" 

 

Material 

Som material kommer jag använda mig av ett verk av William Schweiker som framställer den 

teologiska humanismen, Religion and the Human Future, ett manifest för sagda humanism. Till stöd 

för diskussionen kommer jag även att använda annat material från Schweiker. Bland annat från hans 

verk Responsibility & Christian Ethics där Schweiker diskuterar en agents egna ansvarstagande 

gentemot sig själv och sin medmänniska, utifrån ett kristet perspektiv. I Dust that Breathes gör han 

både en mer inomreligiös framställning kring sin teologiska humanism och ställer den i relation till 

                                                 
1
Grenholm, Carl-Henric. Att förstå religion. 2006. S. 85 
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den rådande diskussionen. Dessa, tillsammans med delar av andra verk får stå till grund för den 

teistiska förståelse som jag ser som en del i min frågeställning. Schweiker förhåller sig tydligt inom 

en kristen kontext, även om han även diskuterar vissa utifrån-perspektiv. Det Schweiker ger är en 

välgrundad och tydlig bild av den teologiska humanismen, vilket gör den utmärkt för mitt egen 

ansats att försöka se skillnader mellan teism och ateism ur ett etiskt perspektiv. Det har aldrig varit 

min intention att skapa en helhetsbild av en kristen etik, utan snarare se till skillnader och likheter 

olika etiska traditioner emellan. 

 Den andra etiska hållningen jag kommer diskutera är också den humanistisk, men med en 

grund in en ateistisk världsbild. Kai Nielsen diskuterar i sin bok Ethics without God vilka negativa 

implikationer en teistisk grundhållning får och argumenterar för en ateistisk humanism. I Atheism & 

Philosophy för han diskussionen vidare och argumenterar mot ett teistiskt synsätt för att ytterligare 

stärka ett ateistiskt alternativ. Nielsen för ingen direkt agenda för någon specifik ateistisk tradition, 

utan försöker snarare visa att en ateistisk humanism är plausibel. Jag kommer i större grad hos 

honom se vilka etiska principer som ligger bakom den kritik som han ger gentemot all teistisk etik, 

men även se vilka sådana principer han själv finner nödvändiga i en ateistisk etik. Min jämförelse 

kommer förhoppningsvis också att kunna stärkas av Nielsens kritiska synsätt, i de fall där hans 

argument mot något korrelerar med de synsätt jag funnit hos Schweiker. 

 

Metod 

Jag kommer i första hand att använda mig av en textkritisk metod där olika författares åsikter ställs 

mot varandra. Jag kommer att göra en innehållslig idéanalys för att det är just innehållet, och 

skillnader/likheter i innehållet som blir intressant för mitt arbete. Eftersom att det är både likheter 

och skillnader som ligger i mitt intresse kommer jag istället behöva begränsa mig genom att hålla 

mig till de förutsättningar jag satt upp i min frågeställning och syftesdiskussion. I min analys 

kommer jag att beskriva de olika etiska hållningarna utifrån den begränsning jag tidigare gjort, för 

att senare under min diskussion försöka se rimligheten i författarnas argumentationer och deras val 

av livsåskådning och människosyn. För att kunna argumentera kring detta kommer jag att använda 

mig av ett antal föreslagna kriterier som Carl-Henric Grenholm menar att man kan använda sig av i 

att bedöma vad en godtagbar religiös uppfattning är.
2
 Min användning kommer främst att ske i 

diskussions-kapitlet där jag diskuterar lite mer kring konsekvenser och rimlighet. Jag kommer även 

att använda metoden på den ateistiska varianten av humanism, trots dess ansats som anti-religion. 

Men i och med att den  befinner sig inom ett existentiellt perspektiv där argumentationen ofta följer 

en religiös motsvarighet, eller ger argument varför denna religiösa motsvarighet inte skulle kunna 

                                                 
2
Grenholm. 2006. S. 127 
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vara plausibel, kan jag ändå se att Grenholms kriterier ger en bild av det Nielsen argumenterar för, 

då argumentationen ändå kan antas spela på samma arena som en religiös livsåskådning eller 

människosyn. Kriterierna som Grenholm sätter upp är följande: 1. Integrationskriteriet, där han 

menar att en rimlig (religiös) uppfattning ”inte skall strida mot vetenskaplig kunskap och andra 

övertygelser som vi omfattar”
3
. En uppfattning kan alltså inte göra ett sanningsanspråk som går 

emot mänsklighetens nuvarande delade kunskap. 2. Koherenskriteriet, vilket innebär att en 

uppfattning måste vara logiskt sammanhängande. Det får inte finnas delar eller argument som 

motsäger andra delar inom uppfattningen. 3. Enkelhetskriteriet, en uppfattning eller 

argumentationen av den ska inte kräva existensen av fler saker än vad som är nödvändigt för att 

kunna förstå det som uppfattningen försöker förklara. 4. Erfarenhetskriteriet, som visar på att 

mänskliga erfarenheter ska kunna förklara det uppfattningen visar på. Ett argument får alltså inte 

skilja sig från det människor kan relatera till. 5. Existenskriteriet, en uppfattning ska innehålla 

antaganden som ger svar åt existentiella frågor som människan brottas med. Den ska på ett korrekt 

sätt kunna ta upp problemsidorna med den mänskliga erfarenheten, såsom lidande, död, skuld och 

ondska. 

 I och med mitt val av kriterier så måste jag också förhålla mig till Grenholms argumentation 

för en kritisk realism. För att (vissa av) kriterierna ska bli plausibla måste man kunna anta att det 

finns en studerbar verklighet som är någorlunda objektiv och oberoende av människans 

medvetande.
4
 Med min ansats att försöka förstå delar av verkligheten bakom två etiska teorier 

måste jag anamma något slags realistiskt perspektiv, och den kritiska realismens poäng att även om 

det finns en oberoende verklighet så kan den aldrig vara förutsättningslös, utan att påverkas av vår 

egen förståelse, blir en poäng som blir rimlig utifrån min egen ansats. 

 Eftersom att båda författare håller sig inom ett humanistiskt spektrum kommer jag se på 

vilka punkter som dessa skillnader och likheter påverkar deras humanism. Jag kommer även dra 

några slutsatser om både mina egna tankar angående dessa likheter och skillnader och försöka visa 

på var någonstans man kan forska vidare ifall man vill ge denna ingång till den humanistiska 

diskussionen en större bredd. 

 Olika sorters etik följer dessutom ofta olika sorters verklighetsuppfattningar. Man får olika 

bilder av både människa och värld när man studerar dem. I mitt val av två humanismer så förväntar 

jag mig att människan och dess relation till världen blir väldigt central. Men för att kunna ge mer 

konkreta exempel kommer jag använda mig av redan formulerade definitioner av både 

livsåskådning och människosyn. Det kommer visserligen innebära att vissa delar av materialet 

kommer förenklas utifrån satta premisser, men för att kunna göra någon slags jämförelse kommer 

                                                 
3
Grenholm. 2006. S. 127 

4
Grenholm. 2006. S. 158. 
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det vara viktigt att välja kategorier utifrån tydliga ramar, samt att dessa kategorier blir lika på båda 

sorters humanism. 

 

Livsåskådning 

Jag kommer främst att använda mig av Anders Jeffners definition av livsåskådning: ”En 

livsåskådning är de teoretiska och värderingsmässiga antaganden (1) som utgör eller har avgörande 

betydelse för en övergripande bild av människan och världen och (2) som bildar ett centralt 

värderingssystem och (3) som ger uttryck åt en grundhållning.”
5
 

 Vad denna definition ger är att den både ser till relationen till människa och värld, där det 

blir viktigt vilken sorts ”verklighet” som teorin befinner sig i. Hur ser världen ut, vilka påverkande 

faktorer finns och vilka konsekvenser får detta? Men samtidigt ligger detta också inom ett system, 

vilka frågor är viktiga för teorien, vilka uttryck är önskvärda, samt vilka påverkas i huvudsak av 

teorin, och hur påverkas dessa? Slutligen blir det också intressant inom denna definition hur man ser 

på nuet och framtiden. Finns det något hopp för framtiden för de som påverkas, eller finns det inom 

världen en negativ trend där det blir svårt att se någon större förbättring gentemot ett ideal. 

 Denna definition ger mig möjlighet att fokusera på de mer teoretiska delarna av de studerade 

böckerna, vilket samtidigt ger möjlighet att göra nedslag inom traditionen för att se hur de olika 

delarna påverkar hela livsåskådningen. I och med mitt eget intresse av att se likheter och skillnader 

mellan två olika etiska traditioner kommer detta att ge mig möjlighet att se på specifika delar och 

hur de relaterar till varandras motsvarigheter(eller avsaknad av motsvarigheter), samt hur dessa 

relaterar till helheten i de båda traditionerna. Det kommer bli en viss överlappning i min diskussion 

senare där människosynen och livsåskådningen kommer vara svåra att skilja åt, och detta är något 

som också är inbyggt i definitionen. En övergripande bild av människa som bildar ett 

värderingssystem går tydligt in på vad en definition av en människosyn skulle kunna vara, men ger 

inte hela den bild som jag söker, vilket gör att jag ändå väljer att separera de två begreppen. Jag 

kommer således att fokusera mer på det övergripande värderingar inom traditionen i min analys av 

livsåskådning, och mer om synen på människan och dess värde under min analys av människosyn. 

Det finns viss kritik mot Jeffners definition som jag kort kommer gå igenom, men som jag ändå inte 

ser som avgörande för att inte kunna använda definitionen: 

 Lars Bergström menar att Jeffners livsåskådningsdefinition är för subjektivistist.
6
 Hans 

kritik utgår dock inte endast ifrån den definition som jag väljer att använda, utan också Jeffners hela 

teori kring livåskådning. Bergström menar att livsåskådningsvetenskapen kan bli betydligt större än 

det individperspektiv som Jeffner har. 

                                                 
5
Lindfelt Mikael, Att förstå Livsåskådningar, 2003. S.61 

6
Lindfelt Mikael, 2003. S. 66 
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 Mikael Lindfelt uttrycker en fara med Jeffners defintition och teori i att den inte innehåller 

en tillräcklig respekt för ett existentialistiskt perspektiv.
7
 Han menar att Jeffner verkar klistra på en 

sådan dimension, främst när han ger sken av att allt inom livsåskådningsvetenskapen skall 

vara ”kunskapsgrundande”.
8
 

 Mikael Stenmark menar att Jeffner överbetonar en livsåskådnings teoretiska karaktär.
9
 Han 

menar att det praktiskt och livsreglerande måste finnas med i en livsåskådning. 

 

 Stenmark ger en definition liknande den Jeffner ger, men lägger till: ”(4) har en reglerande 

funktion i människans liv”
10

(Min översättning). Det som blir konsekvensen av Stenmarks tillägg 

blir att en livsåskådning får ett mer konkret och handlingsinriktat perspektiv. Detta kan nog vara en 

viktig del när man söker människans motivation inom sin livskontext och i relation till specifika 

människor, men i mitt arbete kommer jag främst att fokusera på teoretiska delar, vilket därför gör att 

jag ser Jeffners definition som fullt tillräcklig. Jag kommer möjligen att försöka, i de fall det är 

möjligt, att se en reglerande funktion i de värderingar jag studerat, men det kommer inte vara 

huvudfokus för detta arbete. 

 Den resterande kritiken, med det subjektivistiska och den existentialistiska perspektivet ser 

jag inte heller som något problem för mitt eget arbete. Användandet av definitionen kommer, 

oavsett påklistrat eller inte, kunna ge en tillfredsställande bild av mina valda författares 

livsåskådningar, både inom existentiella frågor och eventuella praktiska uttryck. 

 Jag kommer dock även använda mig av Eberhard Herrmans uttryck av vad som är en 

acceptabel livsåskådning ”An acceptable view of life cannot imply that certain sections of humanity 

should not partake in the good life.”
11

 Det Herrman uttrycker här blir alltså ett starkare fokus på vad 

som blir en acceptabel livsåskådning. En livsåskådning bör alltså främst vara allmän, så att alla 

skall kunna, samt kunna förväntas delta i de värderingar som finns. Jag kommer alltså att se ifall det 

finns system som försvårar människors deltagande i det goda livet. 

 De huvudsakliga frågorna jag kommer använda kommer dock vara i linje med Jeffners 

definition. Följande frågor kommer vara de grundläggande för min diskussion kring livsåskådning. 

(1)  Vad ger författaren för övergripande bild av människan och världen, både som helhet 

och vad som blir signifikanta delar? Huvudfokus här kommer att vara på världen och människans 

relation till denna, då jag annars kan komma att upprepa de mer specifika delarna i det jag skriver 

om människosyn. Men i de fall där mer specifika människosynsbegrepp blir sammanlänkade med 

världen kommer jag självklart nämna dem. Till exempel så blir människans livssituation viktig i och 

                                                 
7
Lindfelt Mikael, 2003. S. 83ff 

8
Lindfelt Mikael, 2003. S.84 

9
Lindfelt Mikael, 2003. S. 181 

10
Lindfelt Mikael, 2003. S. 182 

11
Lindfelt Mikael, 2003. S. 217 
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med att Jeffner menar att den övergripande bilden visar på hur den yttre världen påverkar denna 

livssituation. 

(2) Vilket innehåll har författarens centrala värderingssystem? Vilka sammanhållande 

faktorer finns det i författarens argumentation, och hur bygger författaren upp diskussionen kring 

värderingar. Frågan kommer användas till både att försöka förstå författarens grundläggande 

värderingar, men också hur den påverkar och påverkas av den ovannämnda bilden av människan 

och världen. Här kommer också frågan om vilka begränsningar som författaren ger kring vad som 

är moraliskt och hur detta påverkar livsåskådningen vara av intresse. Vilken kritik förs, och hur 

påverkar denna den egna traditionen? I min analys kommer jag också försöka se vad som motiverar 

författaren i sin diskussion kring det som ingår i dennes centrala värderingssystem, för att kunna se 

hur författaren kommit fram till sina argument. Här kommer jag också att se hur antagandet om en 

möjlig gud påverkar författarens värderingar. Hur påverkar skillnaden i detta antagande de 

argument som författaren för, och om det finns några argument som kräver den ena eller andra 

hållningen? 

(3) Vilken grundhållning har författaren? Det som karaktäriserar grundhållningen är hur de 

studerade traditionerna förhåller sig gentemot nu och framtid. Kan idealet förverkligas, eller finns 

det begränsningar som gör detta omöjligt? Vilka optimistiska och pessimistiska inslag finns kring 

nutiden och framtiden. Finns det något som försvårar det moraliska livet eller finns det möjlighet 

för människan att i grunden handla moraliskt korrekt? Jag kommer främst att se ifall det i huvudsak 

är en optimistisk eller pessimistisk livsåskådning. 

 

Människosyn 

I mitt fokus på livsåskådning får jag en mer allmänt uttryck för de valda humanistiska 

inriktningarnas etiska värderingar, men jag kommer också intressera mig för hur dessa traditioner 

förhåller sig till människan. Det finns en hel del överlappningar mellan livsåskådning och 

människosyn, men eftersom att jag är intresserad av just humanismen, där människan och den 

mänskliga erfarenheten spelar stor roll krävs även detta perspektiv. 

Carl-Henric Grenholm ställer ett antal frågor vars svar ger en bild av människan. I huvudsak 

handlar denna människosyn om att visa på vad som karaktäriserar människans egenart och kapacitet, 

men innehåller också ett perspektiv om ett gott liv. Jag kommer använda mig av Grenholms 

frågeställningar för att kunna se vilken människosyn författarna har.  De fyra analytiska frågor han 

ger visar på en människosyn är: 

 

(1) What characterizes human beings as a species? This question asks what is common for all 

human beings and what is it that sets human beings apart from other living beings. (2) What is a 
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good human life? What are the characteristics of a worthwhile human life? (3) What is it that 

prevents human beings from achieveing a truly human life? In other words, the question takes up 

the reasons for difference between the good life and the human situation as it actually is. (4) How 

far have human beings the capacity themselves to realizing a good human life? This question is 

concerned with how a truly good human life can be achieved.
12 

 

Hans frågor fokuserar alltså på att både ge en mer fysisk beskrivning av människan, vad det är som 

skiljer denne från att andra livsformer, men också hur själva livssituationen och människans 

möjlighet till ett gott liv utformas. Båda dessa punkter kommer vara viktiga för mitt arbete, även om 

livssituationen och det goda livet kommer ges större utrymme. I många fall kan människan som 

fysisk varelse bli viktig för att kunna se hur detta påverkar en traditions människosyn. 

Grenholm diskuterar också ontologin i en människosyn. Hur synen på människans plats i det stora 

hela påverkar människans egna möjligheter.
13

 För Grenholm utökas ontologin med människans  

relation till det religiösa, vilket innebär att denna relation till något som kan vara större än 

människan själv också bör relateras till när man söker en människosyn. Denna relation kommer 

definitivt bli intressant i mitt eget arbete. Inom detta finns alltså synen på människans ursprung, 

fysiskt och traditionellt, båda av vilka som kommer behandlas inom ramarna av mitt arbete. Någon 

fullständig filosofisk framställning av ontologi kommer dock inte rymmas, utan det är i de fall där 

den ontologiska tanken påverkar människosynen som detta kommer bli intressant. 

  För Malin Löfstedt blir avsaknaden, helt eller delvis av en empirisk prövbarhet viktig för en 

människosyn.
14  

Jag kommer dock inte begränsa mig nämnvärt gällande hur den empiriska 

situationen
 
ser ut. I mitt arbete kommer jag inte göra någon definitionsmässig skillnad på vad som 

är empirisk prövbart och inte, något som Grenholm också öppnar upp för när han visar på att teorier 

kan vara både principiellt och praktiskt empiriska.
15

 Jag förväntar mig visserligen att de flesta 

teorier kring människosyner kommer innehålla drag av att inte till fullo vara empiriskt prövbara, 

men för arbetets skull ser jag inget krav för en sådan begränsning. 

 En poäng som Löfstedt har, som kan bli intressant för min egen framställning, är att hon 

skiljer mellan ett humanistisk och ett biologisk synsätt, som hon senare liknar vid en personalistisk 

eller reduktionistisk skillnad.
16

 Denna diskussion, samt hennes efterföljande om olika sorters 

reduktion, metodologisk eller ontologisk, kommer till viss del vara intressant för mitt arbete i och 

med att det kommer kunna ge olika perspektiv på hur man kan uttrycka människosyn i en given 

tradition. Dock kommer jag inte se det som min huvuduppgift att definiera olika delar av de 

                                                 
12

Grenholm Carl-Henric, Protestant Work Ethics, 1993. S.152 
13

Grenholm Carl-Henric, 1993. S. 153 
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Löfstedt Malin, Modell, människa eller människosyn?, 2005. S. 30 
15
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16
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traditioner jag kommer undersöka efter dessa begrepp, om det inte specifikt främjar förståelsen för 

någon av mina argumentationer. Istället kommer det mest intressanta vara hur de studerade 

författarna ställer sig till mer konkreta frågor inom människosynsspektrat, till exempel: den fria 

viljan, känsla och förnuft, eller människans benägenhet till en atomistisk(ensamvarande) eller en 

social tillvaro.
17

 Jag kommer också diskutera en nivåmässig skillnad, där jag skiljer på den ”lilla 

nivån”, samt den ”större kontexten”.
18

 Den förstnämnda handlar om det personliga, där den 

specifika människan och dess egna känsloliv och relationer blir viktig. Den andra fokuserar mer på 

det samhälleliga perspektivet, där det finns en gemensam grund för vad människor gör, samt hur 

och varför de gör det. 

 Det jag kommer använda som grund för min analys av författarnas teorier kommer vara   

Grenholms fyra analytiska frågor. Grundfrågorna kommer alltså vara: 

(1) På vilket sätt karaktäriserar författarna människans egenart? Vad gör en människa till 

en människa, och på vilket sätt förhåller sig människan till resten av världen. Detta kan ge både ett 

fysiskt och ett mentalt perspektiv, men transcenderar både traditionsbundenhet och andra i 

samhället skapade förutsättningar. 

(2) Vad är ett gott liv för en människa? Med mitt huvudfokus på livsåskådning och 

människosyn kommer människan vara i centrum, hur relaterar en människa till en annan, samt hur 

påverkar denna relation det goda livet? Detta gör att andra etiska ändamål, till exempel 

miljömedvetenhet eller relationen till djur, endast kommer vara intressant när denna relaterar till 

den mänsklig erfarenheten, eller blir viktig för författarens egen diskussion. 

(3) Varför skiljer sig idealet(det goda livet) från verkligheten? Jag kommer här se både till 

idealet och hur författarens antaganden om vår nuvarande verklighet skiljer sig från detta ideal. 

Samtidigt kan här en eventuell empirisk diskussion bli aktuell, i och med att man vill kunna se 

skillnaden mellan teorin och hur den iakttagbara världen ser ut. Men huvudfokus kommer bli att se 

hur idealet ser ut och vad som försvårar uppnåendet av detta. 

(4) Vilken kapacitet har människan i att realisera det goda livet? Återigen blir människan i 

fokus, och denna fråga krävs för att se hur människan kan och bör agera i spänningen i föregående 

fråga. Vilken möjlighet har människan att påverka sin situation. Kan människan realisera idealet 

redan nu, eller måste någon förändring ske? 

 

Forskningsläge 

Några liknande ansatser som min egen, att jämföra olika sorters humanism utifrån livsåskådning 
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och människosyn har jag inte kunnat hitta i några större verk eller inom några tidskrifter. 

Framställningen av olika sorters humanism med en viss jämförelse finns det dock ett större urval av, 

där man kan se till Tony Davies verk Humanism som en sådan framställning.
19

 Davies undervisade i 

engelska i University of Birmingham, då främst inom engelska. Hans verk intresserar sig också 

mest för ett mer historiskt och framställande perspektiv av olika humanismer snarare än ett 

jämförande eller analyserande perspektiv. Paul Kurtz var professor på University of Buffalo och en 

skeptiker, och även han visar på olika varianter av humanismen, men argumenterar främst för en 

sekulär(och senare också global) humanism i både det tidigare verket The Humanist Alternative 

samt ett senare manifest, Humanist Manifesto 2000.
20

 För en inledande förståelse av Schweiker 

själv och den teologiska humanismen kan man läsa hans artikel i Reflections, som dock ger en mer 

tydligt kristen ingång i denna än vad som uttrycks i Religion and the Human Future.
21

 

 Kring svenska verk kan nämnas att Carl-Henric Grenholm för en mer ingående diskussion 

kring humanism och just dess relation till en kristen lära i Bortom humanismen: En studie i kristen 

etik, där han också går in på en mer konkret påverkan av humanismen på olika sorters teologi.
22

 

Ulrica Svalfors för en mer negativ diskussion kring kristen humanism utifrån maktordningar i sin 

artikel En framtida kristen antihumanism.
23
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Teologisk humanism 

Livsåskådning 

 

Övergripande bild 

Schweiker befinner sig inom vad han själv kallar en teologisk humanism. Det är en livsåskådning 

som förenar den mänskliga upplevelsen och en yttre religiös verklighet. Den övergripande bild som 

Schweiker ger blir alltså ett förenande av de två synsätten, där i och med att det är en humanism blir 

alltså att människan och dess relationer viktiga för den enskilda människans förståelse för världen, 

men den är samtidigt teologisk i och med att den menar att det finns möjlighet för något större än 

människan själv. För Schweiker finns det en logisk grund som krävs för att kunna upprätthålla 

tanken på en kristen humanism. Han delar upp detta i tre grundläggande delar:
24

 

1. Den (kristna humanismen) måste kunna ge ett uttryck för relationen mellan det mänskliga 

och det gudomliga. 

2. Den måste ge en grund för hur man på ett korrekt sätt ska tänka kring det gudomliga. 

3. Den måste kunna ge en förståelse för hur relationen mellan det mänskliga och det gudomliga 

upprätthåller det goda. 

Den teologiska humanismen förhåller sig inom dessa delar på ett tydligt sätt i och med dess fokus 

på ”the integrity of life”
25

 Samtidigt som att han menar att detta gör den teologiska humanismen 

logiskt rimlig i en multikulturell värld så ger detta perspektiv samtidigt en möjlighet för den kristna 

humanismen visa på människans möjlighet till ett agentskap tillsammans med Gud med en moralisk 

grund.
26

 Det blir väldigt viktigt för honom att en kristen humanism väljer att fokusera på både det 

gudomliga och det mänskliga och relationen där emellan. Kunskapen om gud och kunskapen om 

den egna identiteten uppkommer samtidigt, och ger där en möjlighet för att det distinkt mänskliga 

ska kunna bli en grund för en känsla av frihet och mening. Detta är inte ett ifrågasättande med att 

Gud är en handlande agent, men han lyfter fram att i en moralisk mening så måste också det 

mänskliga handlandet premieras för att man ska undvika att den enda handlande agenten skall bli 

Gud. Detta ser han som en grundläggande tanke i all kristen humanism, och något som också 

karaktäriserar den teologiska humanismen. 

 Människan har dessutom ett moraliskt uppdrag gentemot världen, i att skapa en god grund 
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för liv, samt begränsa förstörelse.
27

 En av verktygen som människan har för detta uppdrag är 

samvetet, något som dessutom rätten till blir en av grunderna för varje människans rättighet. Inom 

en teologisk humanism blir nämligen just rätten till samvetet en grund som ger varje människa både 

ansvar och kraft att kunna utföra det moraliska. En negativ påverkan på denna rätt är nödvändigtvis 

och oavsett legitimitet, gudomlig eller världslig, ett övertramp mot människans moral, då en stor 

risk som detta övertramp skulle medföra är att man genom detta inte accepterar varje människas 

möjlighet till moraliskt tänkande och istället demoniserar en annan medmänniska.
28

 För att kunna 

ha moralisk styrka måste därför varje övervägande se till det övergripande planet, mänskligheten. 

Schweiker konkretiserar detta genom att mena att man i första hand kan se till vad som är 

gemensamt. Att kunna se vilka identiteter som man kan samlas kring för att kunna acceptera en 

gemensam moralisk grund. Detta kan dock kräva att man bortser från andra mer eller mindre 

absoluta och för specifika principer i den egna traditionen för att kunna skapa ett korrekt möte 

mellan traditioner. För att ett större socialt sammanhang(ett samhälle) ska fungera så måste det 

finnas metoder för rättvisa som gäller för alla, på samma villkor, och inte tvingar individer inom det 

att underkasta sig principer som förhindrar människans samvete. En  av de värsta övertrampen en 

social rättviseinstitution(polisen, lagen) kan göra är att frångå rätten för människan att ha 

rättigheter.
29

 Detta övertramp kan både frånta människan rätten att få använda samvetet, något som i 

och med dess krav som grund för en moralisk samvaro måste ur ett etiskt perspektiv få vara 

okränkbar. Dessutom skulle allmängiltigheten, att alla människor skall ha rätt till lagen och rättvisan 

därigenom bli oviktig, något som blir problematiskt för traditionens legitimitet. För att vara korrekt 

måste den se till alla samhällets medlemmar och ge dem möjlighet till deltagande.
30

 

 
Religionens roll blir inte helt oproblematisk för den teologiska humanismen. Man utgår ifrån 

en definition som lyder: ”Religion is the human longing for and awareness of the divine (what is 

taken to be unsurpassble in importance and reality) experienced and expressed within the concrete 

cultural life of particular historical traditions.”
31

 Man ger alltså religionen både en existentiell och 

en historisk kontext, men visar också på dess grund för handling. Det som man dock måste vara 

försiktig med är att ge en specifik tradition för stor vikt, då religionen inte kan vara ett slutgiltigt 

syfte, utan måste alltid relateras till livets integritet. När man ger en specifik religiös tradition för 

stort utrymme i sanningsskapandet skapar man samtidigt en världsbild där man förminskar världen, 

den blir ett medel istället för ett mål i sig, samt att man förminskar den mänskliga friheten. En 

religiös exklusivism förhåller sig ofta till världen som någonting negativt, att den frälsning man 
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eftersträvar är en frälsning från världen snarare än en frälsning för världen. För att kunna se till 

livets integritet måste man dock se till världen som ett mål, där frälsningen sker för världen, i och 

med att livet befinner sig i denna värld. Här är ett av exemplen på hur den teologiska humanismen 

vänder sig från all form av hyperteism. Det Schweiker menar är förtjänsten med en tanke om 

frälsning från världen är att den samtidigt som man ger den troende en stark känsla av identitet 

också sammanför alla delar av det goda i ett huvudbudskap, som då är den egna traditionen inom 

kyrkan/religionen, men det som blir problematiskt är att denna tanke om frälsning samtidigt ger 

bilden av världen som något temporärt, utan egentligt egenvärde, och som därför blir sekundärt, 

vilket ger  frälsningens dess livsfrånvända kvalitet.
32

 

 Religionens positiva roll blir dock att vända sig till en livsåskådning som skapar en grund 

för att låta livet och dess integritet vara i det främsta rummet. En kritik som Schweiker för kring en 

sekulär humanism är att människan blir herre över sitt eget öde och människan blir också grunden 

för dess egna moraliska uttryck.
33

 Det som blir viktigt för Schweiker är alltså att en religiös grund 

skapar konkreta förutsättningar för att se livet som något heligt, i och med respekten för livets 

integritet. För trots att det kan finnas grundläggande perspektiv till en övergripande gemenskap 

mellan människor även inom en sekulär humanism så ger den inte, enligt Schweiker, en tillräcklig 

respekt för livets integritet.
 
Istället blir tanken kring en korrekt religion en där man har en stark 

fokus på liv och mänsklig gemenskap, men där man också samtidigt inom den egna traditionen 

omhändertar den egna historien och de egna unika religiösa uttrycken, samtidigt som man också 

öppnar upp för en självkritik i frågor som rör den mänskliga gemenskapen och livet.
34

 Man bör 

alltså inte förneka de grundläggande skillnader som finns inom världens olika religioner, men 

Schweiker menar att människan tillsammans måste kunna ge en gemensam rätt till liv trots radikalt 

olika sätt att både vara religiös, precis som man också måste kunna se till alla andra olikheter i att 

vara människa. 

 Den övergripande bild vi får hos Schweiker inbegriper till stor del en relation till det 

gudomliga. Denna koppling blir något gott och kan förstärka människans identitet i världen, men 

också öka dess känsla av ansvar för den. Det är dock inte det gudomliga som styr människans 

handlingar, utan människan blir en agent inom denna relation till det gudomliga och i relation till 

världen. Den fysiska världen existerar främst i relation till människan, och då som föremål för 

människans ansvar. Schweiker menar också att det finns en högre tradition än de konkreta religiösa 

traditioner som människorna har i sina begränsade gemenskaper, och att det är denna högre tradition, 

eller högre gudomlighet, som den teologiska humanismen vänder sig till. Det blir dock inte helt 
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oproblematiskt att befinna sig inom en kristen kontext, som Schweiker gör, och samtidigt försöka 

beskriva något som är utanför traditioner, men det blir en punkt jag återkommer till senare. 

 

Centrala värderingssystem 

 Ett väldigt grundläggande värde för den teologiska humanismen är tanken om livets 

integritet(the integrity of life). Denna tanke kring livets integritet ger en grund för att kunna se både 

till viss del till den egna individen, men främst till individens relation med sin nästa. Viktigt är 

också att denna bild uttrycker en traditionsöverskridande bild, där den egna traditionens kunskap 

blir viktig, men utan att man kan åberopa att man vet hela sanningen.
35

 Det begreppet inbegriper är 

en respekt för livet i stort, samt en respekt för vad som är gott. Det blir en integration av det goda in 

i den konkreta handlingen gentemot sin nästa. Den vänder sig också mot användandet av makt som 

en mål snarare än ett medel, utan istället måste all makt användas till att skapa möjligheter och 

förstärka livets form, något som Schweiker menar är en nödvändighet. 

”Is the idea of power, disconnected from the demand to respect and enhance the integrity of life, 

an unsurpassable idea? It cannot be, because power is always the power of something and 

therefore it must affirm the reality of its condition as maximal. […] The idea of the integrity of 

life, in other words, captures the intuition that the capacity to respond to, create, and shape 

reality, a power found in living beings, must respect and enhance the right integration of its 

condition, that is, life.”
36 

Både makten att handla, och respekten för liv är alltså tillsammans grundläggande för den 

teologiska humanismen, då det är också när dessa är i harmoni som tanken kring livets integritet blir 

tydligast. Schweiker menar att denna tanke är grunden för den människans längtan samt att det är 

människans viktigaste åtagande för att kunna nå det goda.
37 

Denna tanke lägger också ett starkt 

fokus, och starka restriktioner, på människans möjlighet att förändra livets förutsättningar.
38

 Det 

ligger i människans makt att förändra både livets grundläggande byggstenar, samt förändra livet för 

nuvarande individer, men allt sådan måste relateras till respekten för livets integritet. Samtidigt 

finns också en viktigt tanke att man bör agera utifrån denna integrity of life. Schweiker 

konkretiserar detta i ett imperativ(The Imperative of Responsibility): ”in all actions and relations 

respect and enhance the integrity of life before God.”
39
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Imperativet blir alltså dubbelt, både en mer passiv del där man förväntas både respektera livet så 

gott man kan, men samtidigt finns det i samma del en aktiv uppmaning att förbättra 

förutsättningarna för livet. Imperativ uttrycker alltså vikten av livets integritet, hur jag ska agera 

gentemot andra, men samtidigt är det också ett imperativ som uppmanar till handling. 

 Schweiker talar mycket om just traditionsöverskridning och sätter upp ett ramverk kring hur 

en konkret tradition måste förhålla sig till en större kontext. För att kunna vara en korrekt specifik 

tradition måste den hålla sig inom ramarna för de två begrepp som Schweiker menar annars kan bli 

problematiska för den moraliska diskussionen. Dessa begrepp är ”overhumanization” 

samt ”hypertheism”.
40

 De begreppen, menar Schweiker, är de huvudsakliga förvrängningar som 

finns i vår tid, både kring nuet, men också vad som kan påverka framtiden.
41

 Den förstnämnda av 

dem, overhumanization, handlar om att man väljer att fokusera på människans egna makt att 

påverka verkligheten. Detta fokus går dock till överdrift i och med att den gör att all diskussion 

kring vad som skulle kunna vara universellt, som transcenderar det mänskliga utövandet av denna 

maktposition, blir ointressant.
42

 Makten blir alltså ett mål istället för ett medel. Detta, samt att 

begreppet inte på ett korrekt sätt tar upp ett mänskligt ansvar kring världen utanför det inom-

mänskliga gör att ståndpunkten går utanför vad som kan vara acceptabelt. Trots fördelar med att 

makten används för att främja utvecklingen av både kultur och forskning, bland annat inom 

livsfrämjande delar såsom botandet av sjukdomar, så ger denna ståndpunkt livet ett förminskat 

värde. Det finns en fara med människans makt, menar Schweiker, då det finns en inbyggd svaghet i 

att den samtidigt som den bygger upp också kan förstöra.
43

 Hypertheism är den 

religiösa(traditionsbundna) motsatsen till overhumanization, där man fokuserar uteslutande på den 

egna bilden av Gud för att finna mening.
44

 Faran med denna syn är att man ser sitt egna perspektiv 

som den enda korrekta, där den egna traditionen får stå som ensam sanning angående världen. Man 

frångår att se till mångfalden av mänsklig erfarenhet för att istället fokusera på den enskildes, eller 

en enskild traditions, rätt till tolkning som sanningsföreträdare. Styrkan ligger självklart i att man 

ser till den enskildes, dock ibland endast de inom traditionens, rätt till liv och lycka. Men återigen 

saknas universaliteten. Den teistiska tanke som finns inom den teologiska humanismen måste alltid 

ställas i relation till de tidigare begreppen, då den ställer sig emot för specifika varianter av teism, 

där Gud endast skulle kunna befinna sig inom den egna traditionen. Men viktigt är ändå att den 

ändå håller till inom en religiös kontext.
45 

För Schweiker blir det viktigt att en korrekt livsåskådning 

ska förhålla sig inom de ramar som dessa två begrepp ger. Den teologiska humanismen kräver alltså 
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en öppenhet gentemot andra traditioner, samtidigt som den också kräver att människan skall kunna 

vara ansvarig för det maktutövande denne för. Det handlar dock inte främst om ett individuellt 

ansvar över maktutövandet, utan det största intresset riktas mot det kollektiva ansvaret. Den 

öppenhet för andra traditioner som skall finnas visar dock inte på en total öppenhet, där alla 

traditioner och principer skulle, teoretiskt sätt, kunna ha lika värde. Till exempel så är allt som 

frångår principen om livets integritet någonting som inte skulle accepteras. Det som öppenheten 

istället visar på är i stor grad att den egna verklighetsuppfattningen aldrig kan ges ett universellt 

uttryck som inte kan eller får ifrågasättas. För att kunna vara en korrekt tradition inom den 

teologiska humanismen måste den kunna ge en universell styrka till mänskligheten, och även till 

individen själv och dess relation med sina nästa.   

 Den teologiska humanismen konkretiserar också vad som är gott utifrån de följande 

perspektiven på människan, människan som levande varelse, människan som social varelse, 

människan som reflekterande varelse. Utifrån dessa perspektiv har Schweiker sett tre olika sorters 

godhet, nämligen basic goods, social goods, samt, reflective goods. 
46

 Alla med olika huvudfokus i 

människans varande, men där det samtidigt blir en hel del överlappande. 

 Basic goods står för det som människan som levande varelse behöver eller önskar. Detta kan 

vara biologiska krav som föda och skydd, men också mer abstrakt som människans önskan för det 

som är vackert eller nöje. Men för att kunna veta vad som är grundläggande gott så kräver även de 

mest grundläggande behoven också en reflekterande karaktär, för det man tror ska vara gott eller ge 

något av de tidigare nämnda goda upplevelserna kanske ger motsatsen. Men viktigt blir också att 

man genom denna reflektion samtidigt kan se att vad som är gott för mig också kan vara gott för 

någon annan, eller kanske gott för levande varelser tillsammans. Poängen med perspektivet blir 

alltså inte att visa att det grundläggande goda ligger samman med människan som levande varelse, 

utan snarare att det är en gemensam upplevelse som dessa levande varelser kan dela. Det blir alltså 

en tydlig universell princip som blir begriplig för levande varelser och som bör relateras till för att 

kunna ge ett moralisk uttalande.
47

 Social goods inbegriper alla sorters social samvaro, från familjen 

till institutioner. Själva huvudpunkten i tanken blir att människan lever tillsammans med andra och 

har skapat sociala kontrakt i goda syften som kan och bör upprätthållas, för att gemenskapen ska 

kunna fortsätta tala, tänka och agera såsom den gjort. Både för gemenskapen och för den enskilda 

individen utgör dessa kontrakt både en fara men också en styrka. Faran ligger självklart i att 

enskilda individer eller grupper kan använda sig av, eller frångå kontrakten för att skapa orättvisor 

och förtryck av olika slag. Men samtidigt så uppmanar kontrakten också varje enskild individ att 

åtfölja dem, då individen annars kan känna skam eller en känsla av förlust av det man önskar. Själva 
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grunden för social goods blir alltså att ens egen makt kan och bör användas tillsammans, men också 

av andra, precis som man själv då får ta del av andras makt. Schweiker använder uttrycket ”the 

finality of you”, vilket visar på hur människan genom dessa sociala former ger av sig själv för att 

kunna få av andra.
48

 Ett utbyte som ur en etisk synpunkt blir mer än jämlikt. Reflective goods ger 

människan sen en väg för att skapa nya möjligheter för ett gott liv. Kopplingen till de både basic 

och social goods blir viktig, då både det grundläggande och det sociala kräver reflektion, men för 

människan får den också ett självvärde, i och med att frågorna om sanning och om hur man 

symboliskt, språkligt och praktiskt kan uttrycka det goda. Den egna individen, och dess kapacitet 

till reflektion blir viktigt i och med att denne ges kraft att relatera till vad som är gott. Kopplingen 

mellan individ och gemenskap blir tydlig och reflektionen kan göras både inom denna koppling, 

men också inom både individen och gemenskapen separat. 

 Schweiker lägger också till en ytterligare kategori, nämligen Natural goods.
49

 I Schweikers 

manifest står denna inte tillsammans med de andra kategorierna utan uttrycks lite senare, något som 

gör att den verkar ges en egen position i och med dess relativt låga koppling till den enskilda 

människan inre liv. Men den krävs i och med det han uttrycker i att de tidigare kategorierna inte är 

tillräckliga för att kunna ge en fullständig förklaring, då ett lokalitets- perspektiv också måste in: ”A 

norm for right action […] is marked not only by universality, finality and autonomy, but also 

locality”.
50

 Det lokala perspektivet handlar dock inte endast om en fysisk plats, utan handlar också 

om människans plats inom ett historiskt och ett socialt perspektiv. Frågan blir alltså ”var” den 

moraliska diskussionen befinner sig. Världen, platsen för moraliskt tänkande, samt den lokala 

gemenskapen blir viktig för att kunna ge en hel bild av vad en människa behöver, vilket han senare 

utvecklar genom att mena att den lokala arenan för livet är samtidigt global.
51  

Även alltså i 

människans grundläggande behov visar Schweiker på att man måste relatera det till ett större 

perspektiv. 

 Världen blir alltså en viktig punkt för den teologiska humanismen. Inom tanken kring 

natural goods har vi sett hur världen får en tydlig plats som en grund för det goda för människan. 

Det blir alltså världen som är den plats där det goda måste ske och dess vikt blir också tydlig i 

Schweikers diskussion när han vänder sig mot tanken att den fysiska världen skulle vara undergiven 

den andliga.
52

 Han menar att detta är en hyperteistisk tanke där världen lätt blir något negativt, och 

följer man den förlorar man möjligheten att relatera till världens vikt utifrån ett moraliskt 

sammanhang, men också försvårar  den möjligheten till en hållbar framtid. Man fråntar alltså 

                                                 
48

Klemm, Schweiker. 2008. s.77f 
49

Klemm, Schweiker. 2008. s.80 
50

Klemm, Schweiker. 2008. s.80 
51

Klemm, Schweiker. 2008. s.99 
52

Klemm, Schweiker. 2008. s.98 



  19 

människan ansvaret över världen, men också människans ansvar över att ge livet en framtid, något 

som tydligt går emot den teologiska humanismens grund kring livets integritet där människan alltid 

har ett ansvar gentemot sin medmänniska och världen. Men detta ansvar att skapa en hållbar framtid 

får också konsekvenser för det etiska samtalet. I och med att människan har detta ansvar, samt 

möjlighet att använda sig av sitt kunnande för att kunna förändra till och med livet, så kan man inte 

längre på samma sätt tala om det ”naturliga” som en grund för etik och moral.
53

 När möjligheten 

finns, och används, att påverka även de grundläggande delarna av livet, så förskjuts grunden för vad 

som är centralt. Detta är ett av skälen varför Schweiker inte endast kan tala om livet självt som 

garant för etiken, utan istället väljer att tala om livets integritet som grundprincipen. 

 Men även om både världen, och till viss del kopplingen till det religiösa blir viktig i det 

centrala värderingssystem så ligger båda dessa ändå underordnad livets integritet. Hela den 

moraliska diskussionen, och varje moralisk handling måste främst relateras till just livets integritet, 

och ingen annan tradition eller moraliskt begrepp kan ha företräde framför just denna. Schweiker 

sätter också ett ramverk där den enskilda traditionen visserligen kan säga något om hur man handlar 

moraliskt, men i de fall där denna tradition krockar med något större(livets integritet, eller 

möjligen ”spiritual integrity”) så måste denna tradition stå tillbaka, annars riskerar man att falla till 

någon av de extrempunkter som Schweiker målat upp. För som kristen tradition så måste man 

samtidigt se till att den enskilda traditionen kan ha fel, men samtidigt att se att makten att påverka 

inte ensam kan vara det viktiga: ”From a Christian perspective, to make power the supreme value of 

life is to deny and violate the meaning of being human.”
54

 Människan har alltså en enskild identitet 

som man kan ha i relation med lokala traditioner, men samtidigt blir det också en identitet i relation 

med något större som ger ett imperativ om att alltid använda makten att påverka till något gott. För 

människan själv blir platsen, både den mentala och den fysiska, viktig för den moraliska förståelsen. 

Schweiker visar på att människan bör utgå ifrån sin lokala tradition, eller lokala identitet, för att 

försöka förstå den moraliska kopplingen till det större. Men i de fall där den lokala identiteten eller 

traditionen skulle förminska livets integritet förväntas också människan att frångå dessa delar av 

traditionen. 

 

Grundhållning 

”The human struggle for wholeness, for integrity, situates us in the wider complex of life as well as 

amid conflicts among our desires”
55
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 Människan befinner sig i en kamp mellan dess egna önskningar, som både kan vara 

inkompatibla med varandra, eller med någon annans önskningar. Att befinna sig inom ett korrekt 

moraliskt handlande blir alltså inte alldeles lätt. Det är inte endast den moraliska spännvidden som 

begränsas av extrempunkter, vilka då är overhumanization och hypertheism, utan det är också något 

som människan själv måste kämpa med. Det finns alltså ett inre hot mot människan, där ens egna 

önskningar inte alltid är i linje med vad som är gott. Men däremot finns det goda i 

världen: ”[G]enuine life is a constant struggle to have right relations of love to God, others, and 

oneself.”. Idealet är alltså något gott, och något som människan ska kunna närma sig i relation med 

andra och med det gudomliga. 

 Människans potential utgår ifrån det högsta goda, vilket är det tillstånd som ska vara. 

Däremot så ser man att människan kan göra fel mot detta högsta goda.
56

 Tanken blir alltså att det är 

godhet som är grunden för världen, och att det är människan som kan frångå denna godhet. 

Människan är dock ursprungligen vänd mot detta goda, mot det positiva, men kan på grund av sin 

mänsklighet frångå detta. Människan har makt att förändra världen till det bättre, men det är samma 

makt som kan användas felaktigt. 

 Spiritual integrity, ett begrepp som syftar till människans möjlighet till ett gott liv, blir också 

en viktig del i att det blir en positiv bild både människan och dess potential. Jag kommer utveckla 

begreppet under min analys av hur Schweiker ser på det goda livet, men begreppet skapar en bild av 

det goda livet som ett uppnåeligt mål vilket syftar till att människan kan finna den balans som 

krävs.
57

 Balansen av ”goods” är då en personlig upplevelse av det goda men som är möjlig att 

uppnå inom det mänskliga livet. Det blir alltså möjligt att uppnå den personliga kontakten med det 

goda inom en mänsklig erfarenhet, där människan kan finna det goda inom sin egen relation med 

andra och med världen. Dock skiljer sig detta till viss del från det högsta goda, för även om 

begreppet spiritual integrity visar att människan kan ha en direkt relation med det goda, så befinner 

sig det högsta goda utanför den direkta mänskliga erfarenheten. 

 Att människan har möjlighet att finna denna koppling med det goda är väldigt centralt för 

den teologiska humanismen. Det finns alltså en optimistisk grund för livsåskådningen där 

människan hela tiden har möjlighet att handla moraliskt och öka på det goda i världen. Världen som 

den är just nu är skiljd från idealet, men människan har möjlighet att påverka till det bättre. 
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Människosyn 

 

Människans egenart 

Människans sitter i en särställning gentemot resterande liv i världen, i och med att dess makt att 

kunna påverka, både skapa och förstöra. Men trots denna makt så måste människan hela tiden 

relatera det till något annat, i och med att den delar världen tillsammans andra livsformer. För inom 

den teologiska humanismen är det inte främst mänskligheten i sig som blir viktig, utan livet i 

allmänhet.
58

 Allt liv förtjänar respekt, då det är livets integritet som ligger till grund. Det finns 

visserligen inom detta en tanke kring att människan har en viss egenart, men denna tanke 

transcenderar aldrig människans huvudsakliga delaktighet i livet. Människan har en unik möjlighet 

till att utöva makt gentemot både världen och livet, men denna möjlighet visar inte på någon slags 

moraliskt privilegium, utan visar snarare på ett större moralisk ansvar för det man utövar makten 

mot. 

 Människan är i grunden en social varelse, vars delaktighet i diverse sammanhang och 

längtan efter identitet ger en grundläggande bild av människan som social varelse snarare än att 

försöka säga något om den individuella människans grundläggande ”natur”. ”Human beings are 

born unformed and, accordingly, through processes of social formation and self-

cultivation, ”education”, recieve and achieve a view of the world, a sense of belonging (or 

alienation), and an identity.”
59

 Människan strävar efter att få känna delaktighet i den gemenskap 

som mänskligheten innebär, något som blir tydligt i utsatta människors strävan efter jämlikhet. 

Denna delaktighet blir både på ett övergripande plan, en gemenskap inom mänskligheten, men kan 

också fungera mer specifikt. Sökandet efter tillhörighet får också mer specifika uttryck i olika 

identiteter, till exempel identiteten att vara svensk, muslim, socialdemokrat, kristen eller kvinna. 

Alla dessa identiteter kan bli grunden för en sorts relation, eller gemenskap. Men för den teologiska 

humanismen måste alltid den allmänna, mänskliga identiteten ges större vikt än de mer specifika: 

No specific identity, including one's religious identity, can trump the whole of existence and 

clam exclusive right to orient social action. In some contexts I need to see myself as a human 

being who faces death, who loves his family, and who bleeds just like, in principle, every other 

human being, I need then to see that the one suffering before me is also a human being. In this 

case, more distinct identities […] are set in the background and are only judged valid when 

believed to support shared humanity.
60 

 Det finns alltså ett dubbelt budskap, där människan å ena sidan alltid befinner sig inom en 

egen tradition(medborgare i ett samhälle), där ens olika identiteter skapar möjligheter för en i olika 
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situationer, men det viktigaste blir snarast att man alltid samtidigt är en världsmedborgare.
61

 I detta 

medborgarskap blir också människans delaktighet som världssamvete viktigt. Man förväntas inom 

gemenskaperna, både den specifika och den allmänna, reflektera över vad som är moraliskt riktigt. 

Detta ger författaren möjlighet att tala om ett medborgarsamvete, för att ytterligare visa på att den 

moraliska arenan är gemensam. 

 Det kanske till och med är det mest grundläggande för den teologiska humanismen är att 

människan i dess egenskap av levande varelse är inbegripen i sociala relationer. Dessa sociala 

relationer bildar en gemenskap som sträcker sig över hela mänsklighetens ändliga existens.
62

 I 

gemenskapen blir människan både en tillgång, som kan förstärka sin nästa eller gemenskapen i stort, 

men också ett hot mot både kollektivet eller en specifik individ inom gemenskapen. Samtidigt är 

också människan en reflekterande varelse och försöker förstå sig själv världen och sin nästa. Dessa 

tre perspektiv, människan som levande varelse, människan som social varelse, samt människan som 

reflekterande varelse blir grundläggande för den teologiska humanismen. Den skapar både en bild 

av människan, där gemenskapen blir viktig, men ger också människan en kapacitet för att förstå hur 

saker och ting faktiskt påverkar. Gemenskapen är dock det som till stor del fostrar människan att 

förstå verkligheten: ”From a theological perspective, the moral life is not simply a matter of 

creating or discovering norms and values. To insist that ethics is utterly creative is to overlook the 

simple fact that human beings depend on social, natural, historical, and biological conditions which 

foster and limit our creativity.”
63

 Man kan alltså inte se människan som en ensam individ som 

skapar en egen moralisk verklighet, utan det blir något som man gör i relation med andra. 

 Människans relation till det gudomliga blir också en huvudpoäng inom den teologiska 

humanismen. Människan har en naturlig kapacitet till att relatera till det gudomliga, något som då 

förstärker människans egna upplevelser.
64

 Här skiljer dock Schweiker till viss del på annan kristen 

humanism och just teologisk humanism, i och med att den senare på ett tydligare sätt visar på att 

människans koppling till traditioner och andra skrifter än kanoniska kan bli otroligt viktigt för en 

människans egna förståelse av det gudomliga. Konsekvensen blir alltså att man öppnar upp för att 

fler källor än bibel och eventuella andra religiösa auktoriteter skulle ha en starkare ställning i 

människans möjlighet för religiös uppenbarelse, i och med att den mänskliga erfarenheten blir 

viktig. Schweiker förstärker just människans egna möjlighet och särställning i att kunna upprätthålla 

en relation med det gudomliga. En av sakerna som Schweiker här vänder sig mot är just den kristna 

partikularismen.
65

 Han ser en fara med att se till allt för specifika kristna värderingar att bli 
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normativa för hela livet och öppnar istället upp för att kunna se fler traditioner som grundläggande 

och delaktiga i det specifikt kristna. ”Theological humanism designates a religious attitude and a 

moral vision long present among many thinkers in virtually every tradition. As an attitude, it 

conveys convictions shaped by a specific tradition, say, Christianity, but not confined to the 

dogmatic strictures and authorities of the religious community.”
66

 Själva poängen blir alltså att 

kunna se till de specifika idealen utan att allt för specifika uttryck ska bli normativa, något som 

annars skulle kunna ge traditionen en hyperteistisk grund. 

 Att människan är en varelse med en möjlighet till relation till det gudomliga är också en av 

huvudpoängerna för hela Schweikers teori. Människan kan relatera till det som är större än dem 

själva på ett naturligt sätt, vilket också ger dem möjligheterna att reflektera kring den huvudsakliga 

moraliska tanken som handlar om livets integritet. Men viktigt blir också att människan skapar en 

egen identitet i relation med detta gudomliga. För enligt den teologiska humanismen så skapas varje 

människa utan några större egna viljeyttringar(men med möjligheten att anamma sig kunskap om 

livet), där varje människa i samvaro med andra människor eller med det gudomliga, skapar sig, eller 

deltar i, en eller flera identiteter som påverkar ens egna syn på livet. 

 

Ideal kontra verklighet 

Människan kan göra fel, något som också diskuteras inom den teologiska humanismen. En 

människa kanske inte alltid förhåller sig korrekt till sin nästa eller till vad som är gott.
67

 Inom det 

mänskliga finns det alltså en tanke att man föds både god och föränderlig. Att man som människa är 

god betyder dock inte att man alltid gör eller har gjort gott. Det krävs alltså en mer eller mindre 

konstant tillförsel av moralisk kunskap och diskussion för att kunna ge en stabilitet till ett mänskligt 

liv. Dock är det inte endast denna yttre påverkan som kan påverka en människa. Även utan tvång 

eller frestande så kan människan välja det som inte är gott.
68

 

 Däremot blir idealvärlden också något konkret och potentiellt uppnåeligt, i och med att det 

inte finns någon monumental skillnad mellan människa och Gud.
69

 Själva poängen med att han 

uttrycker det så är dock inte främst att skapa en upphöjning av människa till en gudomlig status, 

utan snarare att visa på att ur ett etiskt perspektiv så finns det ingen grundläggande skillnad mellan 

det mänskliga och det gudomliga. Vad som är gott bestäms alltså inte utanför den mänskliga sfären, 

utan håller sig inom det som är rimligt för både människa och Gud. Det högsta goda, det dubbla 

kärleksbudskapet, finns alltså inom varje människa. Idealet ligger inte utanför människornas 
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kontroll, utan befinner sig inom den mänskliga sfären: ”The core moral insight of Christian faith is 

specified in terms of knowledge and love of others. Seeing ourselves and the world from this 

perspective necessarily commits us to the moral life.”
70

 Det ligger alltså inom det mänskliga 

perspektivet i mötet med världen och med andra ett krav om att bemöta andra med respekt och 

kärlek. Det blir en spänning här mellan detta och Schweikers andra argumentationer kring det 

gudomliga, i och med att här verkar det goda befinna sig helt och fullt inom den mänskliga 

potentialen, medan han i andra fall tydligt visar på att det gudomliga i många fall är skiljt från det 

mänskliga. Men det blir inte en orimlig skillnad då det här främst syftar på människans möjlighet att 

skapa en idealvärld här och nu. Det visar att det finns ett moraliskt ansvar för människan som inte 

kan skjutas över på något annat, då människan hela tiden ska sträva efter att nå dit. Schweikers visar 

här på att han befinner sig inom en kristen kontext, då det där ofta fokuseras det på just människans 

ansvar i relation till det gudomliga. Men inte ens här kan man tala om att man bör följa 

obestridda ”kristna värden”, då Schweiker menar att även dessa värden alltid har varit 

omdiskuterade och även till viss del förändrade, vilket stärks ytterligare i hans kritik mot 

hypertheism.
71  

 Istället antas detta vara en grund för det goda mänskliga samspelet och något 

traditionsöverskridande. Men viktigt för den teologiska humanismen är att människan ändå får ett 

imperativ för att skapa en idealvärld, och det imperativet är att man ska relatera till varandra utifrån 

det dubbla kärleksbudskapet. 

 

Det goda livet 

Det dubbla kärleksbudskapet är otroligt viktigt för att kunna skapa både en idealvärld och ett gott 

liv.
72

 Det som ger människan möjlighet att förstå vad det goda livet är finns inom människan själv, 

och förväntas uttryckas i den sociala samvaron tillsammans med andra. Det finns en tydlig linje 

med att den kristna humanisten inte förhåller sig endast gentemot sig själv, utan till och med främst 

gentemot sin medmänniska.
73

 Skiftandet av fokus från den enskilda individen till dess plats i den 

sociala samvaron raderar dock inte ut vikten i den enskilda människans varande, man är fortfarande 

en individ, men det goda kan endast mätas i mötet mellan individen dess medmänniska. 

 Ett eftersträvansvärt liv finns i begreppet ”Spiritual integrity”, något som ger en existentiell 

nivå på den mänskliga erfarenheten, men ändå fortsätter att vara konkret i vad som är gott. 

[S]piritual integrity, […] aims at the right relation among the other goods which together 

constitute human life – basic, social, reflective, and natural goods. The irony is that one  cannot 

aim directly at spiritual integrity; it is a good of human existence that is only realized through 
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dedication to responsible existence with and for others. In this way, spiritual integrity is never 

the product of direct striving for self-fulfillment; it is recieved, if at all, indirectly, mysteriously, 

while seeking to live a life dedicated to all that respects and enhances the integrity of life. 

Spiritual integrity thus unites flourishing and virtue, or, as we put it before, happiness and 

holiness.
74 

Perspektivet med helighet ger karaktären av en religiös framställning, men som också talar om en 

delad mänsklig erfarenhet. Spiritual integrity blir en grund i hur man väljer att förklara ett gott liv, i 

och med att den både kopplas till den enskilda människan, men det blir samtidigt något som inte 

kan uppnås utom i ett gemensamt delande med andra. Tanken tar relationen mellan vad människan 

behöver och tar denna i relation med varandra och med det gudomliga. Återigen ligger dock ett 

fokus på livets integritet i och med att denna både kopplas till vad som är gott, men är också ett krav 

på en grundläggande mänsklig samvaro. 

 En av de kanske viktigaste ”godheterna” för en människa är glädjen(happiness). Men för en 

kristen humanist så blir också relationen glädje – helighet viktig.
75

 I och med att det är just 

relationen glädje – helighet som blir viktig så tillåter Schweiker möjligheten att lämna ute dygden 

ur det hela. Människans handlande blir alltså inte en del av det goda. Som jag ser det så uttrycker 

han här ett försök att frångå teodicé-problemet genom att låta glädje och helighet karaktärisera det 

goda snarare än att låta handling – glädje ligga i fokus. I och med att heligheten också blir med så 

ges ett perspektiv av universalism. Det uttryckssätt som jag som människa ger i och med mitt 

handlande blir alltså stärkt ifall jag anlägger ett perspektiv av att detta bör vara större än min egen 

glädje. Inom en teologisk humanism ges alltså både möjlighet till ett universellt perspektiv(om man 

accepterar helighet som något grundläggande positivt och nödvändigtvis universellt), samt att man 

då också accepterar att en människas dygd inte nödvändigtvis korrelerar med vad som kan hända 

denne. 

 

Människans kapacitet 

Människan har en kapacitet för det goda. Den har både ansvar och möjlighet att skapa en idealvärld 

utifrån tanken om livets integritet. Men människan har inte endast kapacitet för det goda, utan kan 

också göra fel. En av de grundläggande delarna för människan som enligt Schweiker ger människan 

möjlighet att prioritera på ett gott och korrekt sätt är dess dödlighet.
76

 Det är inte döden i sig som 

blir viktig, utan snarare vikten i att medvetenheten kring denna dödlighet som borde ge människan 
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en känsla av ödmjukhet. Denna känsla skulle då ge människan en väg ifrån både extrembegreppen 

overhumanization samt hypertheism, då dessa skulle bli omöjliga i och med att det finns något man 

inte kan ha makt och kontroll över, döden. En av de viktiga delarna för en teologisk humanism är 

alltså att denna insikt över ens egen dödlighet blir en uppmuntran till ödmjukhet inför varandra, där 

gränsöverskridandet och inte gränsdragandet blir intressant för den gemensamma önskan kring 

livets egna integritet(integrity of life). För Schweiker förhåller sig människan i stor del till både de 

världsliga förutsättningarna, vilket också skapar den största utmaningen för människan, nämligen 

att verkligen nå upp till sin kapacitet.
77

 

 Det ligger också i människans natur att se saker och ting ur ett rums-perspektiv, där den egna 

känslan för vad som är inom ens egen intressesfär, vad som är ”lokalt”, påverkar människans 

identitet i hög grad.
78

 Det syns genom människans ökade intresse av globala frågor, något som 

skapar en möjlighet för människan att relatera den egna identiteten till ett större rum. Den reflektion 

som den egna individen, samt samhället i stort, utför får alltså en större grund i och med att vad som 

räknas som ”lokalt” blir allt större.
79

 Det krävs av varje individ att relatera till just dessa frågor, att 

reflektera och förstå sig själv i mötet med en annan individ. Inom samma modell agerar också större 

institutioner, såsom politiska förbund, där självreflektion kring den själv och sin plats i den större 

kontexten påverkar, och skall påverka, dess framtida handlingar. 

 Men inom den teologiska humanismen finns även en tanke för människans kapacitet för det 

som transcenderar det vardagliga livet.
80

 Det som klassas som ”gudomligt” blir inte endast en 

relation mellan människor, utan blir något som vi kan relatera till både naturligt, historiskt och 

lingvistiskt, och som samtidigt påverkar vår egen verklighet. Begreppet ”Gud” blir något konkret, 

som kan ges specifika uttryck inom traditioner, men som samtidigt blir allmänt och ger en styrka 

och ett djup i tanken kring livets integritet. Det specifika inom religioner och det allmänmänskliga 

kan ge en bild av verkligheten både inom det vardagliga, men också i mötet med det transcendenta. 

Människan är öppen för mötet med denna transcendens och för en viss mystik, öppen för en relation 

för något som är ”något annat”. Inom den teologiska humanismen blir just denna öppenhet för det 

som är ”annat” samtidigt en möjlighet för människan att inte vara endast självtillräcklig och sin 

egen grund.
81

 Människans makt att förändra och dess moraliska ansvar måste alltså relateras till 

detta ”andra” då människan har all möjlighet att påverka världen men också möjlighet att själv 

reflektera över sina egna handlingar så att påverkan blir god. För även om människan också kan 

göra fel så förhindrar det inte att man i huvudsak väljer att göra rätt. 
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Ateistisk humanism 

Livsåskådning 

 

Övergripande bild 

En av huvudpunkterna för Nielsens övergripande bild är att den yttre traditionsbundenheten(främst 

den religiösa) inte kan rättfärdiga människans handlingar. Man kan alltså inte ge någon större makt 

än människans egna rätten att göra moraliska bedömningar. Inom den ateistiska humanismen finns 

det alltså en möjlighet för människas värden att påverka av, men inte rättfärdigas utifrån religiösa 

förutsättningar. Oavsett om man haft en religiös uppväxt eller inte så skall varje moraliskt 

övervägande ske gentemot andra värderingar, och därför spelar det mindre roll ifall man fått tanken 

genom en religiös kontext.
82

 Det som snarare krävs är att den moraliska tanken måste vara 

väldefinierad, ingen inbyggd inkoherens, samt att den ska vara rimlig utifrån sammanhanget.
83

 

Finns det flera motstående teorier skall dessa väljas utifrån hur den relaterar till det man vet om 

konsekvensen: ”The theory that squares best with and explains best this consistent set of confidently 

held considered judgements is, Ceteris paribus, the theory we should accept.”
84

 Men samtidigt 

måste vi också acceptera att varje moraliskt antagande kan blir öppet för revision eller förkastas.
85

 

Detta innebär dock inte att en moralisk utsaga nödvändigtvis måste relateras till som potentiellt 

falsk, utan snarare att vi kan och bör ta den som sanning fram tills dess det kommer ny information 

som kan förändra dess äkthet. Att en utsaga inte är evigt sann betyder inte att det inte är det bästa 

möjliga utsaga just nu. Nielsen visar att han här använt en vetenskaplig metod som grund för att 

även kunna ge en bild av moraliska frågor, men han säger också att vissa moraliska frågor inte alltid 

har samma tydlighet som andra forskningsämnen. Det finns dock tillräckliga skäl för att kunna 

använda en sådan metod i och med att det finns starka och negativa konsekvenser kring många 

etiska frågor, till exempel tortyr, som man kan ge ett väldigt allmängiltigt moraliskt svar kring.
86

 

 Något som också blir av intresse för Nielsen är när han uttrycker att det inte finns något krav 

på att se etiken som en sanningssökande vetenskap. För Nielsen handlar det är inte främst om att se 

etiken som något definierande och förklarande, utan snarare som något normativt.
87

 När man 

diskuterar vad det är att vara människa och vad det goda i livet är handlar det alltså inte om att 

försöka se hur människan faktiskt gör, utan vad som bör göras för att skapa något gott. Att just detta 

fokus finns verkar också bli viktigt i Nielsens diskussion kring moralens ursprung, då han inte 
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heller ser att detta skulle kunna påverka dagens samtal. För oavsett om vi som människor fått 

grunden till dagens etik från någon religiös tradition så handlar det om att denna inte blir grunden 

till det etiska samtalet.
88

 Detta samtal ligger alltså utanför både den traditionsbundna sfären, men 

också handlingssfären, och fokuserar på det goda livet och hur vi människor bör relatera till detta. 

På samma sätt är det också med möjlighet med just vad som är gott. Det är vi människor som kan 

och bör bedöma detta utifrån vår egen rationella uppfattning. För människan har möjlighet att se 

vad som är gott, och man kan göra detta utan att tänka på det som något religiöst. En utsaga där man 

menar att ”x är gott” är fullt förståelig i en helt mänsklig kontext.
89

 

 Nielsen vänder sig också emot tanken på den naturliga lagen, och då i första hand Tomas av 

Aquinas version av den, där människan skall kunna utröna existerande moraliska sanningar genom 

att Gud gett människan en naturlig känsla för vad som är gott.
90

 Det som dock blir problematiskt för 

Nielsen är både kopplingen till Gud, att det skulle finnas någon högre auktoritet som gett människan 

ett förnuft i relation till en evig lag, som den naturliga lagen enligt Aquinas är en del av. Men 

samtidigt blir själva tanken på den eviga lagen, som utan undantag skall följas, lika omöjlig att 

acceptera. För att kunna tänka sig en sådan evig lag så måste människan samtidigt alltid relatera till 

den, och i någon slags normalfall söka sig till den. Men för Nielsen blir  påståendet att:”Personen i 

fråga är benägen att göra X, fast X är ont” inte en omöjlig tanke, eller en omöjlig verklighet.
91

  

Detta betyder dock inte att Nielsen menar att sådana fakta-centrerade slutledningar blir oviktiga. De 

kan definitivt säga något om en moraliskt verklighet, i och med att det är centralt för en moralisk 

diskussion att ha sådana påståenden om vad som är gott och vad som inte är det, för om inte annat 

så ger det en möjlighet för oss att kunna förstå vad en människa finner gott och hur det relateras till 

en större moralisk bild.
92

 Det Nielsen vill göra en poäng av är dock att dessa grundläggande 

frågeställningar och slutledningar inte kan användas för att skapa en naturlig moral, då samma 

påstående inte alltid måste vara sant. Bara för att någon makt skulle vilja det så skulle det vara gott, 

så kan det inte betyda att de alltid är sant, för vissa påstående kan man inte ens definiera som sanna 

eller osanna. Ett påståendes sanningshalt kan förändras med tiden. Nielsen bygger egentligen inte 

upp någon större helhetsbild av hur världen faktiskt är just nu i sin ateistiska humanism, utan 

snarare verkar fokus ligga på världens möjlighet till förändring. Både människan och världen är 

alltså inte något statiskt, som har vissa eviga egenskaper, utan dessa egenskaper bör hela tiden gås 

igenom för att se att inget har förändrats. Människans egna livssituation ligger alltså i dess(eller 

gemenskapens) egna händer och det enda som Nielsen menar att varje människa alltid måste göra är 
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att relatera till vad som är gott i den specifika situationen. 

 

Centrala värderingssystem 

Nielsen bygger mycket av sin argumentation kring just identitetsskapandet som något som man kan 

göra även utan en religiös världsbild. Han är dock tydligt i att man just ska kunna skapa sig en 

moralisk identitet utan att för den sakens skulle kunna tillhöra en religiös tradition. En viktig del i 

det hela är var det moraliska imperativet faktiskt ligger, eller om man ens kan tala om ett moraliskt 

imperativ. 

 En av de frågor som Nielsen ställer är hur man ska kunna veta att något är gott? Detta blir en 

del av kritiken kring ett gudomligt imperativ, där man i vissa moraliska traditioner kan acceptera att 

någonting är gott för att det är ett krav eller en uppmaning från Gud. Nielsen menar att ett sådant 

påstående, både uppmaning och krav, endast kan bli moraliskt korrekt ifall människan också tillåts 

resonera kring dess legitimitet.
93

 Han menar att imperativet, oavsett vem som uttalat det, måste 

genomgå några frågeställningar: 

 ”(1) X wills y but should I do it? 

 (2) X commands it but is it good? 

 (3) X told me to do it, but all the same I ought not to do it. 

 (4) X proclamied it, but all the same what he proclaimed is evil.”
94

 

Dessa frågor är enligt Nielsen inte bara till för att göra ett moraliskt påstående begripligt, utan också 

viktigt att kunna ställa för att ge legitimitet till dess faktiska moraliska budskap. De två första 

påståendena, (1) (2), bör, och till viss del kan, inte besvaras baserad på någon auktoritativ legitimitet. 

Han visar här på lingvistiska skillnader där dessa två påståenden aldrig kan ges en direkt 

sanningshalt utan att ta in yttre överväganden. De senare frågorna, (3) (4),  är inte lingvistiskt 

obegripliga påståenden utifrån vad Nielsen argumenterar för, utan snarare finns det ett krav att man 

ska kunna ställa dessa frågor. Möjligheten att ett påstående, trots att det uttrycks som ett moraliskt 

imperativ, är felaktigt eller direkt ont kräver alltså att de två nedanstående frågorna ställs, vilket i sin 

tur gör att ett sådant imperativ, oavsett auktoritet, aldrig kan bli en moralisk sanning. Vi som 

människor måste alltså ha möjlighet (och använda denna möjlighet) att bedöma varje uppmaning 

och krav som ställs på oss, något som både blir problematiskt i och med att denna moraliska 

bedömning kan bli fel Men det är något som samtidigt krävs av oss för att kunna delta i ett fortsatt 

moraliskt samtal. Oavsett potentiell felaktighet i vår bedömande så kan aldrig någon auktoritet 
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högre än vårt egna moraliska oberoende vara den grundläggande faktorn i ett moraliskt samtal. 
95

 

 En religiös hållning inom etiken blir problematisk i och med den ibland kan ge en annan 

grund för en moralisk tanke än vad som är uppenbar när man studerar vad konsekvensen blir. Även 

om han ser att grunden för en gemensam moralisk förståelse finns inom och mellan religiösa(och 

sekulära) traditioner blir reflektionen inom den religiösa etiken försvårad i och med det faktum att 

man söker annan rättfärdighet än reflektionen kring konsekvensen.
96

 Självmord blir ett exempel 

som många ser som moraliskt oförsvarbart, men som han menar skulle i vissa specifika fall vara 

moraliskt riktigt när man ser till konsekvensen. Har man däremot en religiös grund där en högre 

auktoritet förbjudit självmord så blir det, oavsett kontext, moraliskt fel. Denna tilltro till den högre 

auktoriteten är det inte heller säkert, eller för Nielsen ens troligt, att den skulle kunna vara grundad i 

varken en koherens eller något rationellt, en avsaknad som gör att påståendet inte kan vara ett 

korrekt moraliskt övervägande. En allmän hållning för Nielsen är att Guds vilja aldrig kan vara ett 

grundläggande kriterium för en mänsklig handling.
97 

Ett av skälen till detta är att den enskilda 

traditionens koppling till någon större uppenbarelse aldrig kan sägas vara det enda korrekta 

sanningsanspråket.
98

 Nielsen visar både på att ett sådant sanningsanspråk inte kan kopplas till en 

faktiskt kunskap om Gud, något som han menar inte existerar, samtidigt som han också menar att i 

och med att våra mänskliga traditioner både är historiskt och lokalt påverkade så blir det orimligt att 

påstå att dessa skulle hålla en allmän sanning. 

 Om man frågar människor vad deras moraliska handlande utgår från så menar Nielsen att 

man oftast får svaret att kunskapen om denna kommer från en förälder, eller kanske en lärare. Det 

blir alltså en fysisk person som givit människan dess egna moraliska övervägande, eller i alla fall 

väglett dem i denna moraliska reflektion. Samtidigt blir också frågan om varför man har en specifik 

moralisk tradition samtidigt en fråga kring auktoritet för denna tradition. Man frågar alltså, ”vem 

har gett dig denna tradition”, för att kunna se legitimiteten i den.
99

 För de flesta människor kommer 

också här en viss religiös auktoritet in: 

No doubt for most people, in point of origin, get their moral beliefs from their religion in the 

sense that moral talk for many is first introduced in the context of religious talk, and later, 

psychologically speaking, they need to associate difficult moral endeavors with these religious 

pictures. But questions of validity are independent of origin.
100

 

Att människan har en sådan auktoritet kring sina moraliska värderingar är alltså endast ett uttryck 

för ursprung. Man kan alltså inte bedöma en utsagas moraliska riktighet utifrån denna auktoritet, då 
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det inom detta finns en problematik för Nielsen gällande ett sånt synsätt, och det är att människan 

fråntas det moraliska ansvaret. När auktoriteten blir vad som blir viktigt förlorar människan 

möjligheten för självreflektion och egentligen möjligheten till moraliskt handlande. Detta oavsett 

ifall Gud skulle kunna vara något gott, eller ens ifall det skulle vara det högsta goda, i och med att 

hur man än gör så ger man auktoriteten för stor makt och uppmuntras inom den religiösa traditionen 

till att acceptera moraliska sanningar(som potentiellt är felaktiga) snarare än att främja det etiska 

samtalet.
101

 Nielsens grundtanke med kritiken blir alltså ett försök till att ge människan en autonomi 

i etiken, för att då kunna visa på att en korrekt moralisk tanke måste utgå ifrån människan, för 

annars blir denne snarare en moralisk biprodukt än en moralisk agent. 

 Något som Nielsen också problematiserar i en religiös etik är att många av de religiösa 

grunderna för en etik, att människan skulle vara en moralisk varelse, att mänsklig glädje(både den 

egna och sin medmänniskas), skulle vara något eftersträvansvärt, och att det goda är vad människan 

bör söka kan existera både inom en religiös etik och i en sekulär sådan. Accepterar man detta måste 

man också se att glädje kan finnas även i en gudlös värld.
102

 I och med att denna strävan kan finnas 

både inom och utanför det religiösa kan alltså inte den moraliska strävan bli en endast inomreligiös 

företeelse, utan måste också relateras till saker utanför, något som blir en del i Nielsens strävan att 

det som finns inom den egna traditionen aldrig kan ges ett helt eget sanningsanspråk. 

 Nielsen nämner själv att han befinner sig inom konsekventialismen, och finner kanske 

främst goda tankar inom utilitarismen, något som han använder sig av i sina diskussioner.
103

 Mycket 

av detta ligger i att visa på att hans moraliska tanke både förhåller sig i en a priori-relation till 

världen, att den moraliska tanken inte ligger i relation till världens egna situation.
104

 En moralisk 

handling fortsätter att vara moralisk i alla situationer där förutsättningarna är liknande, oavsett hur 

den omgivande världen ser ut. Moral blir därmed en konstant snarare än något föränderligt. En av 

poängerna man kan se med denna diskussion är att bemöta en eventuell kritik kring att en religiös 

livsåskådning skulle ha en starkare grund till sin moraliska tanke. I och med att om en handling 

alltid är moralisk(eller omoralisk) oberoende av yttre omständigheter kan det inte heller finnas 

någon styrkeförändring i påståendet oavsett världsbild eller tradition. En av de saker som gör att 

Nielsen inte endast utgår ifrån en utilitaristisk tanke, utan förhåller sig även inom en större 

konsekventialistisk kontext är just tanken att det inte endast är totalen av en handlings resultat som 

påverkar det moraliska, något som annars kan bli tanken i en utilitarism, utan att varje människas 

påverkan ska övervägas separat. Varje människa skall alltså övervägas(och beräknas vara lika) i en 

moralisk handling i relation med den totala påverkan som blev. Individen får alltså en stärkt position 
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i jämförelse med en yttre syn på händelsen. En del av denna jämlikhet, samt Nielsens 

konsekventialism, är att när varje människa har ett värde så kan samtidigt en till synes omoralisk 

handling(till exempel att skada en annan människa) kunna vara moralisk ifall det ger fler människor 

en större fördel(som räddar livet på flera andra människor). Nielsen visar på ett antal exempel där 

just den här tanken kan ge problematiska moraliska situationer.
105

 Den problematik som finns i det 

hela är dock inte främst vad som är moraliskt, utan snarare vilken bedömning som är gjord. Den 

moraliska bedömningen ligger alltså främst i konsekvensen av handlingen, men det är inte alltid 

lika enkelt att se ifall varje människas bästa har bedömts på samma sätt. Nielsen menar visserligen 

att det moraliska imperativet att inte skada någon annan är på ett sätt starkare än att hjälpa andra, 

men i de fall där dessa två ställs mot varandra(skada en för att hjälpa andra) måste konsekvensen för 

varje människa övervägas, och i de fall där hjälpen för många övervinner skadan på få kan 

handlingen i stort sätt bli moralisk, trots att man överträder vissa grundläggande moraliska principer. 

 Nielsen försöker hålla sig från en etisk-absolutism, alltså att etiska principer alltid skulle 

gälla på samma villkor. Våld till exempel är något han ser som problematiskt, men som ibland kan 

vara nödvändigt för det större goda.
106

 Till exempel visar han på att ett agerande som leder till ett 

dödsfall kan vara korrekt moraliskt om samma handling samtidigt skulle rädda fler personers liv. 

Här får vi bilden av att ett moraliskt övervägande alltså aldrig kan vara absolut, men samtidigt visar 

Nielsen också på att ett icke-handlande utifrån en moralisk princip, där handlingen skulle gett större 

moraliska vinster(i Nielsens fall gentemot livets integritet) kan ibland vara moraliskt korrekt trots 

att handlingen i sig självt frångår den egna moraliska synsättet. Det blir ett utilitaristiskt synsätt där 

konsekvensen blir det som främst styr det moraliska i handlingen snarare än att det finns absoluta 

moraliska principer. Nielsen själv använder sig här främst av utilitarismen för att främja 

diskussionen kring en moralisk absolutism, men hans sympatier ligger definitivt med att det är ur ett 

större perspektiv man ser vilken handling som faktiskt är moralisk.
107

 

 Det är också människan själv som har möjlighet att se detta större perspektiv, i och med att 

denne äger en känsla av moral. Denna känsla av moral ägs dessutom oberoende av yttre faktorer, 

såsom Gud eller löften om evigt liv, då vi, här och nu, kan relatera till vad som är objektivt gott eller 

inte.
108

 För Nielsen förändras alltså inte diskussionen kring vad som är gott beroende på hur världen 

ser ut, utan snarare så kan yttre förutsättningar påverka vad som faktiskt blir gott. Mänsklig godhet 

är tidlöst gott, och våld gentemot människan är ont oberoende på hur världen skulle se ut, men om 

förutsättningarna förändras kan också konsekvensen förändras. Moraliska principer är generellt 

konstanta, men kan och bör frångås vid de tillfällen då principerna i sig skulle innebära ett större 

                                                 
105

 Nielsen, 1990. S. 132 
106

 Nielsen, 1990. S. 132 
107

 Nielsen, 1990. S. 138f 
108

 Nielsen, 1990. S. 185, S. 189 



  33 

lidande än dess avsaknad. 

 För Nielsen är moral något som bör kunna nämnas vara sant eller falskt. Det blir alltså av 

vikt att kunna se diskussionen i etik och moral som något med ett visst sanningsanspråk. Med detta 

menar han att man inte bör se moral som något som befinner sig inom det kulturella, alltså att all 

moral skulle vara kopplat till den enskilda människans egna sfär.
109

 Moral är istället något objektiv, 

något som man kan diskutera utifrån faktiska moraliska sanningar. Nielsen problematiserar det 

visserligen med tanke på att det blir en viss skillnad i vår förståelse för faktuella sanningar och 

moraliska sanningar, men i huvudsak menar Nielsen att det bör finnas moraliska sanningar som inte 

är ideologiskt färgade. Nielsen menar rätt starkt att ideologiska moraliska "sanningar" snarare kan 

bli ett problem i och med att de kan påverka människan utifrån en given ideologi snarare än att 

främja något moraliskt riktigt. "Such moral ideology is parasitic on a nonideological conception of 

morality and the moral point of view."
110

 Tanken med detta blir dock inte främst att han vänder sig 

mot ideologier i sin helhet, utan snarare gentemot tanken som ideologier som skapare av moraliska 

sanningar. 

 Med Nielsens fokus på människans som enda handlande agent och att all moralisk 

övervägande ska se till varje liv som lika, får vi bilden av att identitetsskapandet som människan 

gör ligger i dess egna händer. Inga redan existerande traditioner eller yttre makter bör, eller ens kan 

påverka det fysiska och moraliska identitetsskapande som människans själv gör. Däremot är det inte 

bara människan som individ som gör detta identitetsskapande, utan även mänskligheten som 

gemenskap. Människan befinner sig inom en social kontext som påverkar ens egna värderingar. 

Men främst förväntas människan att genom ett logiskt resonerande kunna komma fram till vad som 

är gott utifrån att se till varje liv, och respektera dess livsvillkor, samt utan att söka någon slags yttre 

imperativ. 

 

Grundhållning 

Människan är, och skall vara, en autonom etisk entitet i Nielsens ateistiska humanism. 

Konsekvensen blir alltså att varje människa blir delaktig i den etiska diskussionen och ansvarig för 

sina egna moraliska handlingar. Men samtidigt innebär detta också att det ställs ett krav på varje 

individ att frångå sitt egna goda, där detta goda skulle påverka ett större antal andra människor 

negativt.
111

 Nielsen ser heller inte någon möjlighet för denna princip att ändras, i och med att han 

inte ser någon möjlighet för alla människor att vara fullständigt lyckliga samtidigt. Alltid är det 
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någon av ens egna glädjeämnen som kommer påverka någon annans och vice versa. Istället handlar 

det om att glädjen skall vara delad så jämlikt som möjligt, oavsett den enskilda människans relation 

till någon annan eller till samhället. Nielsen ger alltså bilden av att glädje är en begränsad  

resurs(men som kan öka och minska beroende på situation) som skall fördelas jämlikt mellan alla 

världens människor.  Nielsen vänder sig också mot att människans moral skulle kräva en drivkraft 

kring livet efter döden.
112

 Döden kan visserligen framkalla skräck eller få oss att ställa frågor, men 

människan har trots det alla möjlighet att leva ett meningsfullt liv, även om döden själv skulle 

innebära att individen upphör att existera. Nielsen visar att ett religiöst(i hans diskussion: ett kristet) 

perspektiv med löften om evigt liv inte är nödvändigt för att kunna leva moraliskt. Ett av 

argumenten för detta utgår ifrån den mänskliga upplevelsen om att en sak kan vara omoralisk, 

såsom tortyr eller annan grymhet, vilket innebär att denna då skulle upplevas som omoralisk oavsett 

om världens styrdes av någon gudom som kunde ge ett löfte om liv efter död, eller om det var en 

värld där döden innebar ett definitivt slut.
113

 Att moralen existerar utanför detta löfte måste alltså 

innebära att det kan vara hållbart oavsett metafysisk världsbild. Människan har alltså redan, här och 

nu, en förståelse för vad det innebär att vara moralisk och kräver inte ett incitament i ett löfte om 

något kommande. Nielsen talar om ett ”promise in life” snarare än ett ”promise to life”.
114

 Den 

senare menar Nielsen skulle kräva någon slags gudsvarelse som skapat någon mening. Men den 

förra, ”promise in life”, kräver inte något sådant, utan det är den som faktiskt talar om den mening 

vi kan finna i livet. Den talar om glädjen vi finner i det vi upplever. ”A man could be said to have 

lived a happy life if he had found lasting sources of satisfaction in his life and if he had been able to 

find certain goals worthwhile and to achieve atleast some of them.”
115

 Människan kan alltså finna 

glädje i världen och leva ett fullgott liv utifrån de förutsättningar som vi kan finna i världen. 

Möjligheten finns alltså för människan att skapa sig ett liv som både innehåller mening och där 

glädjen gör existensen positiv. 

 Att möjligheten finns för människan att skapa sig glädje ger också bilden av en optimistisk 

grund till Nielsens humanism. Människan kan påverka framtiden på ett positivt sätt, både för sin 

medmänniska, men också för det egna meningsskapandet. Människans mål, både kollektivt och 

individuellt, ger möjlighet till att skapa något gott och uppfylla det mänskliga livet med mening. 
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Människosyn 

 

Människans egenart 

Nielsen menar att det inte finns någon egentlig essens som säger att det ena eller andra skulle vara 

definitivt mänskligt.
116

 Däremot finns det karaktärsdrag som man kan visa på finns hos de flesta 

individer. Det som dock blir viktigt är att man inte ska tala om några specifika saker som en varelse 

måste ha för att kunna kallas människa. Det betyder inte att det inte finns ett värde i att tala om  

människan som art och som individ, men det betyder att det inte kan finnas några specifika krav på 

att människan är skapad efter vissa specifika mönster. Snarare blir definitionen av människan hos 

Nielsen: den som deltar i det moraliska samtalet. För det är människan som är den varelse som kan 

och bör söka det goda. Människan har alltså en unik möjlighet att både skapa och förhålla sig till de 

som är gott. Inom Nielsens ateistiska humanism är människans egna erfarenhet och mänskligheten i 

sig självt något grundläggande för att kunna handla moraliskt och det kan inte finnas något inom vår 

moral som inte kan förklaras utifrån sagda mänsklighet.
117

 Det finns dock också i denna 

mänsklighet en förkärlek för den egna kulturen, men människan har samtidigt möjlighet att med 

utbildning och genom att tänka rationellt och moraliskt kunna se utanför denna kultur och låta alla 

delar av mänskligheten vara delaktig i det moraliska samtalet.
118

  För inom den mänskliga 

erfarenheten finns både det negativa, som ensamhet och förtvivlan, men också det goda, som lycka 

och kärlek. Utan dessa känslor och människan önskan att sträva efter vissa och undvika andra så 

skulle det inte kunna finnas någon moral, vilket innebär att det i själva begreppet mänsklighet också 

finns en moralisk dimension. Det är också här som vi får en grund för det religiösa tänkandet, i och 

med att dessa känslor och sökandet/undvikandet av dem finns, så skapar vi också gärna en godhet 

som är större än det vi faktiskt möter, allt för att kunna tillfredsställa detta behov. 

”Human love and companionship are […] central to a happy life. We prize them and 

a life without them is most surely an impoverished life, a life that no man, if he 

would take the matter to heart, would desire.”
119

 

Det Nielsen uttrycker här är att det finns tydliga värderingar som varje människa söker. Dessa 

värderingar är dock av sådan art att det är i gemenskapen med andra som man finner dem, och då 

blir också interaktionen av vikt. Detta blir en huvudpoäng i hans diskussion kring vad som ger ett 

fullgott liv, där människan kan känna sig tillfreds med sitt eget liv. Han diskuterar att människan är 

kapabel till att sätta upp mål, och därigenom finna denna tillfredsställelse. Frihet från livets negativa 
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sidor, såsom smärta, ångest och främlingskap, är också sådant som förstärker känslan av 

tillfredsställelse. Men definitionen som människa kan inte innehålla en direkt mening, som till 

exempel ”brandman”, som blir en som har i uppgift att släcka och förebygga bränder. Människa 

som begrepp själv har ingen sådan grundläggande uppgift eller definition.
120

 Ett skäl till att Nielsen 

uttrycker en sådan syn är att ifall människan skulle ha en definition kring vad det var att vara 

människa, eller en grundläggande uppgift, alltså ett mål(telos) att uppnå vore att det samtidigt skulle 

innebära att människan endast kan vara verkligt lycklig ifall detta mål vore uppnått.
121

 Det blir alltså 

problematiskt när en etiks huvudfokus går från att vara människan själv till att bli ett yttre mänskligt 

mål, där människan istället för att blir en agent blir ett redskap. 

 När Nielsen diskuterar människans relation mellan varandra så har han visserligen ett fokus 

på den mänskliga interaktionen, men samtidigt handlar det mer om den individuella upplevelsen av 

denna interaktion. Vad som är gott verkar alltså utgå ifrån den enskilda människan, som definitivt 

ingår in en större grupp, men vars egna känslor ger en inblick i vad som är rätt och vad som är fel. 

Framförallt verkar det som att meningsskapandet är något varje människa gör, i sitt arbete, i sin 

interaktion med sin omvärld och kanske också med något större. Det han gör i denna diskussion är 

dock inte främst att säga att man inte kan hitta någon slags mening i en religiös relation med en gud, 

utan det han säger är att saker och ting kan ha en mening för den enskilda människan även i en 

gudlös värld.
122

 

 Ett begrepp som blir viktigt för människan är ”glädje”. I Nielsens syn på individen blir detta 

en av de viktigaste sakerna en människa kan söka, och detta blir ett av de delar som ger människan 

möjlighet till ett fullgott liv. Han kontrasterar detta med att diskutera även de negativa sidorna av 

livet, nämligen det mänskligt lidande. Detta lidande är något som också finns med i den mänskliga 

erfarenheten, en mer eller mindre konstant del av varje människas liv, men också något som kan 

vara till hjälp i människans egna meningsskapande. Här kommer dock ett lite större perspektiv in än 

bara det individuella, då Nielsen visar på att detta lidande, och att vad människan kan göra åt det, 

inte bara är något tragiskt, utan att när människan faktiskt kan överkomma detta lidande hos sig 

själv eller hos andra så kan det också ge en god känsla av mening. Dock menar han också att det 

snarare är en lättnad av lidandet som är möjlig, snarare än att man skulle kunna utrota den helt. ”It 

is childish to think that by human effort we will some day totally rid the world of suffering and hate, 

of deprivation and sadness; they are a permanent feature of the human condition.”
123

 Lidande och 

hat blir alltså en del av människans identitet, där minskandet av dess verkningar kan vara 

meningsskapande, men omöjligt att helt komma ifrån. Denna tanke, där det goda kan vara avsaknad 
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av det onda var också ett tydligt tema i Nielsen diskussion kring det personliga meningsskapandet. 

Att aktivt arbeta gentemot lidande och smärta blir alltså viktigt i dubbel bemärkelse, då det både är 

en direkt fördel för den enskilda människan, men samtidigt kan det ge den arbetande en känsla av 

tillfredsställelse i de fall där man lyckas. 

 

Det goda livet 

Nielsen för i sin diskussion kring universella moraliska principer en tanke om vad som skulle vara 

gott, han nämner följande principer(MNO) som någon slags grund för ett moraliskt samtal: 

 ”M: Vi bör älska våra medmänniskor. 

 N: Alla människor bör behandlas lika. 

 O: Alla har rätt till liv, frihet och känslan av säkerhet.”
124

(Min översättning) 

Det som blir intressant med dessa principer är att han menar att ett flertal olika moraliska traditioner  

ger dessa legitimitet, men det som blir viktigt för Nielsen är att dessa blir legitima i människans 

möte med medmänniskan snarare än som ett imperativ från en högre makt. Människan blir 

samtidigt också dess egna måttstock på vad som är ett gott och meningsfullt liv. Detta liv behöver 

inte nödvändigtvis vara fritt från smärta, utan det som blir viktigast är att människan själv kunnat 

finna en grundläggande tillfredsställelse i livet. 
125

 Denna tillfredsställelse kan komma både från 

relationer till andra människor men också från en egen uppfattning om att det man gjort har varit 

meningsfullt. Denna meningsfullhet utgår dock ifrån varje människa, för oavsett vad denne skulle 

finna sig att göra, om det nu handlar om ett enkelt arbete, något nöje eller en större känsla av 

självfullkomning så är det människans egna känsla som styr vad som blir meningsfullt.
126

 Något 

som också blir viktigt för Nielsen är att alla dessa meningsfulla sysslor skulle fortsätta vara 

meningsfulla i en gudlös värld. För oavsett religiös uppfattning blir det något gott i att minska den 

smärta som finns i världen. Han tar också upp exempel på vad som är det direkt goda och 

eftersträvansvärda: 

Happiness, self-consciousness, a sense of self-identity were the main candidates for intrinsic 

goodness. These things are taken to be intrinsically good because, when we are tolerably clear 

about the distinction between desiring something only as a means and desiring something as an 

end as well, they are what we would on reflection desire for their own sakes. Happiness, self-

consciousness, a sense of self-identity are essential to give significance to human living
127 

                                                 
124

Nielsen, 1990. S. 38 
125

Nielsen, 1990. S. 116 
126

Nielsen, 1990. S. 117 
127

Nielsen, 1990. S. 128 



  38 

 Det blir alltså ett dubbelt budskap, där det främsta kravet på det goda livet blir att minska på 

den totala smärtan, men samtidigt krävs också att någonting positivt dyker upp för att kunna ge livet 

mening. Det räcker alltså inte med att minska mängden smärta för att kunna ge en korrekt moralisk 

ståndpunkt, utan det måste dessutom främja goda egenskaper som kan ha ett gott egenvärde. 

Identifikationen av dessa som glädje, självmedvetenhet och en känsla av egenidentitet är vad 

Nielsen använder för att kunna visa på vad han tänker sig är grundläggande gott i den mänskliga 

erfarenheten. 

 

Ideal kontra verklighet 

Vad som egentligen är ett ideal är inte särskilt viktigt för Nielsen. I alla fall inte om man ser idealet 

som någon slags perfekt värld där allt skulle vara gott. Snarare befinner sig Nielsen i att det är 

människans egna moral som måste vara det som styr, även om denna skulle vara ofullkomlig. Han 

nämner att vi människor inte kan anta att det finns någon gudom som är det perfekta goda, eftersom 

att det oavsett vad kommer vara vi som måste bedöma om något är moraliskt eller inte.
128

 Snarare 

verkar det som att hela diskussionen kring vad som är moraliskt är det som handlar om idealvärlden, 

när Nielsen själv uttrycker: ”When we talk about what is morally good or morally right, we are not 

talking about what, except incidentally, is the case but about what ought to be the case or about 

what ought to exist.”
129

 Hela den moraliska diskussionen blir alltså tal om idealet, men hela tiden 

med människan, verkligheten, som grund. Idealet blir alltså något otroligt specifikt och fall-

beroende(case-dependent) i och med att det i varje moralisk handling också finns ett ideal som bör 

relateras till. Man kan även som människa missta sig på detta ideal, det är inte ens säker att när man 

har resonerat kring vad som vore det goda egentligen förstår innebörden av vad man beslutat, eller 

ens förstått att det man tänkt sig vore det bästa egentligen inte är det.
130

 Det blir en tydlig 

argumentation som vänder sig emot all slags ”naturlig etik”, att det skulle finnas något som är gott 

utanför det människan själv bedömer. Istället ligger både bedömandet och beslutandet helt i 

mänskliga händer 

 Nielsen visar också att det ibland kan bli ett otydligt ideal, i och med att det kan finnas en 

svårighet för en sekulär etik att kunna ge människan en känsla av tillfredsställelse då den varken 

kan ge ett hopp om ett nytt liv eller en relation till någon slags kärleksfull fadersfigur.
131

 Men han 

menar också att i andra vågskålen ligger relationen till sanningen, där den relation och det glädje vi 

finner i detta hopp eller denna fadersfigur inte är ett reellt hopp, utan snarare en illusion kring myter 
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som saknar sanningshalt. Nielsen visar alltså på att en sekulär etik inte kan fungera på samma sätt 

som en religiös sådan, i och med att det som man bör relatera till också måste finnas. Ett viktigt 

tema för Nielsen om frågan kring det mänskliga livet är vilken mening man kan finna.
132

 I en 

religiös kontext kan denna meningsfråga finnas utanför människan själv, med Gud som dess garant, 

men utifrån ett ateistiskt synsätt är detta inte längre möjligt. Att det inte finns någon yttre skapad 

mening för livet omöjliggör dock inte att det finns en mening inom livet, men denna mening måste 

istället komma utifrån den mänskliga erfarenheten. Idealet måste alltså hela tiden korrelera med 

verkligheten. 

 Något som också blir viktigt för Nielsen är att inte idealisera negativa konsekvenser. Han för 

en kort diskussion kring lidande i vissa religiösa moraliska tankar, där man ibland glorifierar 

individens lidande, men menar själv att ”[t]he secularist understands that suffering is not something 

to be justified but simply to be struggled against with courage and dignity”
133

 När man ska se 

skillnaden mellan ideal och verklighet fokuserar alltså Nielsen främst på de uppenbara 

konsekvenser handlingarna får. Idealet finns i att vi har möjlighet att reflektera över varje handling, 

men det är i konsekvensen som varje enskild handling bedöms. 

 

Människans kapacitet 

Det finns ingen egentlig idealbild för människans potential i Nielsens ateistiska humanism, utan 

utgångspunkten för människans moraliska möjligheter verkar snarare ligga i att människan 

handlingar alltid måste utgå ifrån en rationell tanke. Människans kapacitet för det goda är inte något 

naturligt förekommande, där det finns någon utgångspunkt i att denne förväntas att alltid göra det 

goda.
134

 Snarare befinner sig hans diskussion på ett mer övergripande plan, där människan har 

kapacitet både för ont och för gott, och kan genom självreflektion både förstå konsekvensen av sina 

handlingar och förändra sitt moraliska förhållningssätt. Just motståndet mot all möjlig naturlig lag 

blir tydlig i Nielsens ateistiska humanism, men inte främst mot tanken att det skulle kunna finnas 

något naturligt i en moralisk verklighet, utan att det skulle finnas något lagbundet av någon yttre 

kraft. För det första menar han att bevisbördan ligger på den som försöker relatera en moralisk 

tradition på en sådan yttre kraft, och då både i att visa att denna yttre kraft faktiskt existerar, samt att 

denna yttre kraft faktiskt skulle ha något med en moralisk lag att göra. De flesta av dagens teorier 

om en naturlig lag menar han grundar sig i någon slags mytisk tradition.
135

 

 För att människan ska vara en moralisk varelse i Nielsens ögon krävs också att denne har en 
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känsla kring vad som är gott. Det visar sig i hans diskussion om att ifall en att om det skulle kunna 

finnas en gud skulle var god, så skulle människan ändå behöva ha en grundläggande förståelse för 

vad som är gott, för annars skulle påståendet om en god gud i vilket fall som helst bli obegripligt.
136

 

Det krävs alltså att människan har en egen förståelse för det goda för att kunna göra moraliska 

antaganden, och då inte bara personliga sådana, utan också för att människan skulle kunna föra en 

större moralisk diskussion. Denna diskussion som förutsätter en avsaknad av högre gudomlig 

auktoritet är också rent lingvistiskt både möjlig och reell i och med att uttalanden som ”det finns 

ingen Gud, men mänsklig lycka är ändå gott”
137

(min översättning) blir fullständigt begripliga ur ett 

mänskligt perspektiv. För att Gud vill det kan alltså inte bli en korrekt moraliskt uttalande i och med 

att människan samtidigt har kapacitet för ett moraliskt samtal, har en grundläggande egen förståelse 

vad som är gott, och att man kan se att det goda också kan finnas utan denna gudomliga auktoritet. 

 Människans kapacitet finns dock inte endast i ett högre intellektuellt perspektiv. Nielsen 

visar på att människans egna känsla för glädje och smärta inte endast har en intellektuell dimension, 

utan att det är en gemensam mänsklig upplevelse som man både kan se i sig själv och hos andra.
138

 

Det blir alltså en allmänmänsklig erfarenhet att förstå både smärta och glädje. Varje människa som 

har upplevt glädje och smärta(vilket är i princip alla) bör alltså kunna relatera dessa känslor även till 

sina medmänniskor. 
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Jämförelse mellan teologisk och ateistisk humanism 

Livsåskådning 

 

Övergripande bild 

Inom de två övergripande bilderna finns det både skillnader och likheter. Traditioner och deras 

påverkan är en stark del där båda menar att yttre påverkan kan inträffa, men där författarna inte är 

överens över vilken sanningshalt de har då det för Schweiker handlar främst om att se till de 

gränsöverskridande delarna av den egna traditionen, och för Nielsen att en enskild tradition inte kan 

visa på rättfärdighet, utan att konsekvensen av handlingen måste vara det avgörande. 

 En av de viktigaste punkterna för båda författarna är att den moraliska delaktigheten gäller 

för alla på samma sätt. Hela mänskligheten ligger alltså inom det man kan och ska relatera till. Det 

blir också främst mänskligheten som man relaterar till, då den blir grunden för att vara mottagare av 

det goda. Det finns visserligen en större ansats i delar av författarnas tankar, där till exempel 

Schweikers fokus på ”the integrity of life” kan uttrycka en större intressesfär än människan eller 

mänskligheten själv. Båda författare har humanismen som grund, något som då också kommer till 

uttryck i deras argumentation, vilket i båda fall blir tydligt då de i första hand alltid försöker ta ett 

mänskligt perspektiv även när man ser utanför människans egna förutsättningar. 

 En annan likhet i författarnas argumentationer är att de kritiserar alldeles för specifika 

uttryck av moral. Det är inte säkert att Nielsen själv skulle hålla med mig i min iakttagelse om 

denna likhet, i och med att han går betydligt längre i sin kritik, där ingen specifik religiös kontext 

får eller kan ge en korrekt helhetsbild av ett moraliskt handlande, men den argumentationen liknar 

den som Schweiker ger kring att ingen enskild tradition kan vara bärare av hela den moraliska 

sanningen. Det Schweiker gör i och med denna tanke är att han försöker hålla sig neutral och 

gränsöverskridande, något som lyckas i de allra flesta fall. Hans egna teologiska humanism försöker 

alltså transcendera den traditionsbundna aspekten av moral, men även den traditionsbundna 

aspekten av det gudomliga. Det är lite här man kan få känslan av att han befinner sig inom någon 

slags argumentation för en ”naturlig lag”, något som jag återkommer till senare. 

 Nielsen förkastar även han för specifika uttryck av moral, men han vänder sig inte främst 

mot traditioner(även om hans argumentation skulle kritisera dessa också), utan främst alla religiösa 

uttryck av moral. Istället menar han att det inte ska spela någon roll om man fått ett moraliskt 

uttryck från en religiös kontext, då alla sådana uttryck ska övervägas på samma sätt. Han sätter 

dessutom upp grundregler på vilka delar som är bra för ett sådant moraliskt påstående där koherent, 

väldefinierad och rimlig blir ledord. Men även konsekvensen blir viktig i ett sådant övervägande, 
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och i alla led ska man vara öppen för en revision av det moraliska antagandet. I och med detta blir 

också moralen föränderlig. Nielsen menar att det även om ett specifikt antagande är det bästa utifrån 

en given förutsättning betyder inte det att det alltid kommer vara det bästa agerandet i liknande 

situationer. Denna föränderlighet är kanske den största delen i Nielsens argumentation där man ser 

ett tydligt ställningstagande mot en naturlig lag där vissa moraliska principer skulle kunna vara 

förutbestämda. 

 För Nielsen är just en av de största delarna i hans etiska argumentationer just kritiken mot all 

religiös etik. Han uttrycker tydligt att ett religiöst(eller gudomligt) imperativ aldrig kan vara grund 

för vad varje moralisk människa förväntas följa. Det måste alltid finnas en egen reflektion hos 

människan där man överväger vad som är det goda. Det finns alltså inget moralisk uttryck utanför 

den mänskliga sfären, inget som kan ge en yttre förståelse för etiken, utan allt sådant måste 

reflekteras utifrån den mänskliga erfarenheten. Hos Schweiker finns dock även denna tanke, även 

om alls inte riktad på samma sätt, eller med samma tydlighet. När Schweiker vänder sig mot 

begreppet hypertheism är det nämligen just de traditionsbundna religiösa moraliska uttrycken som 

han vänder sig mot. Kritiken blir till viss del liknande den som Nielsen använder gentemot det 

religiösa, där den enskilda traditionen aldrig kan bli varken fysiskt eller metafysiskt moralisk 

bindande, utan att det måste finnas en grund hos människan själv. Det finns dock en stor skillnad, 

nämligen att Schweiker ändå ser att det skulle kunna finnas någon moralisk sanning utanför den 

mänskliga erfarenheten, som i och för sig inte blir viktig förrän människan kan relatera till den, men 

som ändå befinner sig utanför det mänskliga. Det bör tilläggas att Nielsen själv troligtvis skulle se  

Schweikers tanke om att man inom en etik ändå kan befinna sig innanför ramarna av hypertheism 

och overhumanization som helt inkompatibel med hans egna i och med att det ändå öppnar upp för 

en möjlig relation med något yttre. Det jag dock ser är att deras argumentation vänder sig mot 

liknande delar i en religiös etik. Men där det för Schweiker blir viktigt att det kan finnas något yttre 

som ger både värde och vägledning i moraliska handlingar, är det precis det som Nielsen vänder sig 

emot. 

 Nielsen är också tydligare än Schweiker i hans tanke kring hur etiken och moralen bör 

relateras till. För Nielsen handlar det främst om att den moraliska diskussionen måste vara normativ 

och inte förklarande. Det blir alltså en skillnad mellan hur saker bör vara och hur saker är, och inom 

den moraliska diskussionen ska man förhålla sig till den normativa bör-frågan. Jag ser dock inte att 

Schweiker skulle gå emot en sådan princip, utan att det också är något han följer. Han är väldigt 

tydlig med att människan kan göra fel utifrån de moraliska principerna, och därför kan man enkelt 

se att verklighet och ideal inte oproblematiskt följer varandra. Men Schweiker går lite längre 

gentemot människans möjlighet till idealet, där människan inte bara har ett moraliskt ansvar, utan 
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till och med ett moraliskt uppdrag att skapa det goda. Att vara god blir alltså inte endast en 

uppmaning, utan något givet utifrån. Det blir dock ingen avvikelse från det humanistiska, att tanken 

skulle vara frikopplad från den mänskliga sfären, då det fortfarande ligger i människans egna makt 

att förhålla sig moraliskt eller omoraliskt gentemot sin omvärld. Men Schweiker förhåller sig till 

människans relation till något yttre väldigt ofta i sin argumentation, inte nödvändigtvis för att 

förminska människans roll, eller ens för att ta ifrån människan någon slags makt; poängen blir 

snarast att ge människan ett starkare imperativ gentemot världen och varandra, att det blir något 

större som givit saker ett visst värde, ett värde som vi måste förhålla oss till. Jag kan definitivt se 

Schweikers ansats kring detta, och för någon som har en erfarenhet av det religiösa eller gudomliga 

kan nog detta imperativ bli tydligt, men frågan är om den förhåller sig till en allmän mänsklig 

erfarenhet. För argumentationen försvagas till viss del av att Schweiker försöker skapa en 

allmänmänsklig moral, men där samtidigt delar av det moraliska imperativet befinner sig utanför 

den mänskliga sfären. Inom den teologiska humanismen blir detta inte något problem då han menar 

att människan har en inbyggd kapacitet för det gudomliga, men det försvårar diskussionen mellan 

moraliska traditioner som inte äger samma antagande om kapacitet. 

 En ytterligare skillnad jag ser i argumentationen är hur de bygger upp helhetstanken med 

människans moraliska relation till världen. Där Nielsen främst förhåller sig till världen som något 

konkret och något man kan ge utsagor kring som antingen är sanna eller falska, så ser Schweiker att 

människans förhållningssätt gentemot världen snarast är fragmentariskt, utifrån sina egna traditioner. 

Även om båda två försöker anamma ett helhetsperspektiv är utgångspunkten olik, då Schweiker ser 

hur det bör vara utifrån de traditioner folk faktiskt har. Han menar att fragmenten(traditionerna) kan 

ha vissa sanningar, men att man inte ska räkna med att dessa har alla sanningar. Att Schweiker ändå 

väljer ett sådant perspektiv ser jag som positivt, då det legitimerar människans egna gemensamma 

arv. Där Nielsen ser till varje individs möjlighet att göra korrekta rationella beslut utifrån sin 

relation till världen så ger Schweiker ett större legitimitet till den gemensamma diskussion som förs 

och har förts genom tiden, samtidigt som han också säger att det ändå kan finnas fler sanningar än 

vad den enskilda gruppen fått fram. 

 

Centrala Värderingssystem 

 För båda författare får det personliga identitetsskapandet till stor del stå tillbaka för tanken 

om den gemensamma moraliska diskussionen. För Nielsen blir visserligen individen viktig för den 

moraliska bedömningen, och har i dess egenskap som rationell varelse också möjligheten att i 

förväg se konsekvensen av en framtida handling. För Schweiker verkar det snarast vara så att 

individen har en naturlig möjlighet till det goda i dess koppling med de gudomliga, en koppling som 
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också ger människan möjlighet att se vad det goda är. 

 En av de delar som Schweiker håller som viktigast för individen att förhålla sig till är the 

integrity of life. Denna tanke är del av det som han menar håller sig utanför den mänskliga 

erfarenheten. Visserligen talar begreppet till stor del om det mänskliga, värdet hos människan och är 

ett också ett uttryck för hur människan bör relatera till sin nästa. För Schweiker är det den del som 

måste genomsyra all moralisk diskussion traditioner emellan, men det är också en av de saker som 

skulle bli svår att acceptera för Nielsen. Själva tanken att det skulle kunna finnas någon princip som 

är större än människans egna rationalitet blir problematisk, även om Nielsen inte skulle se något 

principiellt fel med att människan bör sträva mot att respektera livets egna integritet. Nielsen menar 

dock att inte ens livet kan vara en absolut moralisk grund, då han ser tillfällen där inte ens rätten till 

varje människas liv kan vara absolut, särskilt inte om denna skulle innebära stora risker för ett större 

antal människor. Även om Schweiker inte diskuterar samma konkreta exempel som Nielsen, så är 

det en tydlig skillnad i hur de argumenterar kring just detta. 

 Ett tema som blir viktigt hos Schweiker är just makten att agera. Det ligger alltså i varje 

människas möjlighet att använda sin makt på ett moraliskt eller omoraliskt sätt, men det är också 

makten som blir viktig utifrån hur man bör agera. Makt i sig självt kan alltså aldrig bli ett mål som 

man förväntar sig nå fram till, utan det är alltid ett medel som människan kan och bör använda sig 

av. Vi finner inte samma uttalad koppling mellan makt och agerande hos Nielsen, utan där verkar 

makten(att handla moraliskt) främst finnas hos varje människa. Det handlar nog främst om att för 

Nielsen så är intresset just individens möjlighet att agera, där förutsättningarna sätter grundreglerna 

för vad som är moraliskt, medan det hos Schweiker finns ett egenskap som människan kan äga, som 

då är makt att handla, och denna makt sätter förutsättningarna för hur man ska handla. Rent konkret 

har ofta Nielsen ett större fokus på att utgå från människans egna handlande. Schweiker diskuterar  

mycket kring vad och hur saker och ting är goda, vilka goods som människan söker. Även 

kopplingen som Schweiker gör till ”the integrity of life”, samt ”spiritual integrity” har också en viss 

grund i frågan om vad som är gott. Nielsen visar visserligen på att det finns specifika saker som 

människa önskar, såsom glädje, men huvudfokus för honom blir sällan att diskutera vad det goda är, 

utan snarare hur människan ska kunna nå det. 

 Relationen till det religiösa är dock en av de främsta skillnaderna mellan en individ inom 

den teologiska och en ateistisk humanism. Detta kanske inte kommer som någon större 

överraskning, men det blir väldigt tydlig att de två synsätten ser religionens roll på helt olika sätt. 

För den Schweiker och den teologiska humanismen blir religionens roll att förstärka imperativet för 

människan och visa på att det behövs en tanke kring livets integritet. Schweiker ser svårigheten för 

individen med att finna en korrekt respekt för livets integritet utanför en religiös kontext, vilket 
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skulle innebära att livet självt förminskades i värde. Visserligen ser han också att man inte bör se till 

en specifik religiös kontext, utan snarare blir imperativet från Schweiker att se till det gudomliga, 

det andra, som något som förstärker livets integritet. Men oavsett om man försöker se till den 

specifika traditionen eller någon mer övergripande religiös tanke så blir det problematiskt enligt 

Nielsen. För Nielsen bör man nämligen aldrig se någon auktoritet högre än konsekvensen av en 

handling, och den mänskliga rationaliteten som i förväg kan söka denna konsekvens. Det moraliska 

synsättet ska alltså inte påverkas av något yttre, då det skulle både visa på en respektlöshet 

gentemot kontexten(om man har en för specifik moralisk grund), eller förminska förtroendet för 

människans egna rationalitet. Schweikers tanke om livets integritet ligger definitivt inom detta 

spektrum, där det kontextuella förminskas(du ska alltid respektera livet) och människans egna 

reflektion inte kan vara fristående utan måste alltid relateras till detta. Även om författarna skulle 

vara överens om vad som skulle vara gott, är de inte överens om vägen dit. Människan har en 

naturlig möjlighet att förhålla sig moraliskt till varandra och till världen, men om denna möjlighet 

utgår ifrån människans egna rationalitet eller från dess relation till något gudomligt är en central 

skillnad mellan traditionerna. 

 

Grundhållning 

Båda författarna håller sig inom ett perspektiv där det finns det som är gott, som också är uppnåeligt 

för människan. Dock skiljer det sig avsevärt hur detta uppnående sker. För Nielsen handlar det 

främst om att människans kapacitet för det moraliska är det enda människan själv behöver för att 

kunna skapa en god framtid. Människan kan alltså, utan skräck för någon negativ konsekvens 

senare i livet/efter livet, skapa en god moralisk verklighet. Den diskussion som Nielsen för kräver 

alltså inte någon större diskussion kring vad som ska komma, då konsekvensen själv blir vad som 

bedömer en handlings moral. Det ligger dock i människans kapacitet att faktiskt kunna se denna 

konsekvens och agera utefter den. Det blir alltså en positiv bild av människans kapacitet, då 

framtiden och möjligheterna ligger i dess händer. 

 Schweiker ger också en positiv bild, men då främst på världen. Där finns det som är det 

högsta goda, som till allra största del är uppnåeligt för människan. Men däremot finns det hos 

Schweiker inte samma grundläggande positiva bild på människan. Inte så att människan inte har 

kapacitet för det goda, men snarare så väljer/tvingas människan ofta att inte förhålla sig korrekt till 

det högsta goda. Det finns dock möjlighet för människan att finna en egen känsla av att man 

befinner sig inom det goda i Schweikers argumentation kring begreppet ”spiritual integrity”. Med 

det menar han att även om det högsta goda befinner sig utanför det mänskliga så kan ändå 

människan relatera till detta på ett korrekt sätt. Det finns alltså möjlighet för individen att leva ett 
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gott liv. 

 Båda författarna ger en bild där människan har en grund i och en dragning till det positiva. 

Vad som ger denna grund eller dragning är skiljer sig dock, för Nielsen är det människan, och hos 

Schweiker är det människans relation med det högsta goda. Men båda kommer fram till att det 

ligger inom människans möjlighet att skapa det goda i denna värld. 

 

Människosyn 

 

Människans egenart 

Något som båda författare ser som en viktig del av att vara människa är att man befinner sig inom 

ett socialt sammanhang. Detta sociala sammanhang blir också viktigt utifrån en moralisk synpunkt, 

i och med att man alltid måste relatera till det när man försöker se vad som är gott och ont. Detta 

synsätt betyder alltså att människan i sig själv ingår i ett sammanhang, där moralen blir en 

grundsten i hur man relaterar till var och en av sammanhangets medlemmar. Det finns dock några 

skillnader i författarnas syn på människans roll inom detta sammanhang. För Schweiker ligger 

huvudfokuset av människans relation till sina medmänniskor på att varje människa kräver relationer 

för att kunna skapa sig alla de delar av livet som man söker som människa. Två av de ord som 

tydligt visar detta är Schweikers tanke om belonging och identity. Människan själv blir alltså inte 

fullkomlig(utifrån sig själv, inte nödvändigtvis utifrån en religiös grund) utan denna sociala 

interaktion. Både utbildningsaspekten, att människan skulle behöva andra för att lära sig om världen 

och om sig själv, och att människan behöver andra för att kunna ge sig själva en identitet, att kunna 

känna att man funnits sin egen plats. Men denna plats ingår i ett större perspektiv, där den specifika 

identiteten aldrig kan bli viktigare än den större identiteten, som delaktig i mänskligheten. 

 Nielsen ser människan och dess egenart på ett lite annat sätt. Den sociala dimensionen blir 

viktig även här, men inte främst utifrån ett identitets-perspektiv. Inom individens egna moral blir 

varje individ(både en själv och ens medmänniska) viktig, då dess egna känslor och reflektioner blir 

grunden för dess egna moraliska diskussion. Individen blir alltså agent i den moraliska diskussionen, 

men den förs samtidigt utifrån individens koppling till det sociala sammanhanget. Men något som 

också blir viktigt är att människan också har en önskan att befinna sig inom ett socialt sammanhang. 

Poängen med det är att människan aldrig endast kan utgå ifrån sig själv, då Nielsen poängterar att 

även en rationell egoist skulle välja att befinna sig i ett socialt sammanhang där den moraliska 
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diskussionen fördes på ett sånt sätt att den gällde för alla människor.
139

 

 Ett annat perspektiv som blir viktigt för Nielsen är också meningsfrågan. Hur en människa 

kan finna mening i en gudlös värld. Här är självklart människans sociala dimension åter viktig, men 

det är inte endast gemenskapen som kan ge människans liv mening. Nielsen diskuterar att 

människan har möjlighet att sätta upp mål själv, som man sedan kan finna tillfredsställelse att uppnå. 

Dessa mål är dock konkreta såtillvida att de tillhör den mänskliga erfarenheten snarare än att vara 

någon yttre mening för livet, då den senare sortens mål som skulle kunna överskrida det mänskliga 

samtidigt skulle göra människan till ett redskap snarare än en agent i det moraliska handlandet. För 

Schweiker blir dock relationen till det gudomliga, det större, nödvändigt. Utgångspunkten för 

Schweiker verkar främst vara att människan alltid har en relation till något större som ger en viss 

mening, men som samtidigt har en auktoritet inom världen. Det som Schweiker gör är däremot att 

han även här(precis som i det sociala sammanhanget) ser den specifika traditionen som underordnad 

en större gudomlig erfarenhet. Utgångspunkterna blir alltså till viss del olika, där Nielsen försöker 

ställa en meningsfråga utifrån vad han ser som ett sannings-perspektiv, det vill säga ett perspektiv 

där det finns någon slags metafysisk verklighet att relatera till på ett sätt som antingen är sant eller 

falskt, medan Schweiker försöker se till en mänsklig erfarenhet och ge auktoritet(men också utöka 

auktoriteten till att inte vara för traditionsspecifik) till den mening som denna ger. 

 Jag skulle vilja problematisera de två synsätten då de inte direkt går att jämföra i och med att 

de befinner sig inom olika verklighetsuppfattningar. Den realistiska världsbild som Nielsen 

använder sig av är inte direkt kompatibel med den erfarenhetsgrundade, eller möjligen lätt 

antirealistiska, bild vi möter hos Schweiker. Utifrån ett humanistiskt perspektiv ser jag en tydligare 

konkret människobild hos Nielsen i och med att människan själv blir grunden för det moraliska 

samtalet, där Schweiker istället verkar se relationen människa-medmänniska-gudomlighet som 

själva grunden. Men ingen av författarna frångår vad som man rimligt utifrån en argumentativ 

ståndpunkt, för Schweiker verkar den mänskliga erfarenheten bli viktig, men försöker ändå och 

lyckas hålla sig för till både enkelhetskriteriet, där en teori inte ska inrymma mer än som krävs för 

att förklara sin ståndpunkt, samt att det förhåller sig till en rimlig världsbild som inte frångår 

rådande kunskap. Nielsen förhåller sig också samtidigt inom vad som är rimligt inom dessa kriterier, 

främst för att hans argumentation utgår ifrån en realistisk världsbild.   

 Båda använder dock glädje(happiness) som en viktig måttstock för vad som är moral. Med 

sina handlingar förväntas agenten att handla enligt principen att sprida så mycket glädje som möjligt. 

Det ligger alltså i människans natur att önska sig själv och andra just glädje. För Nielsen handlar det 

mycket om att varje individ tjänar på att se till varje annan individs behov och tillfredsställa dessa 
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på samma sätt som man då kan förvänta sig att ens egna behov blir tillfredsställda, medan det för 

Schweiker uttrycks som att varje människa är del av en global mänsklighet och att denna, i relation 

med det gudomliga, blir grunden för hur människan bör relatera till varandra: ”[T]he union of 

holiness and happiness[…] is, the highest human good.”
140

 Även det mest grundläggande mänskliga 

goda relaterar också till det större gudomliga perspektivet. 

 

Ideal kontra verklighet 

Idealet är något som verkligen skiljer sig mellan författarna, då deras grund för var moralen faktiskt 

ligger skiljer sig något. För Schweiker är människan en grund för själva moralen och har 

möjligheten att göra både gott och ont. Det som denne behöver är däremot kunskap om vad som är 

gott och ont, en kunskap som hela tiden dessutom måste förnyas. Relationen till idealet kan alltså 

förändras, kanske även idealet självt. Men det som blir viktigt för Schweiker är att det finns ett ideal 

som människan kan relatera till. För Nielsen är däremot idealet betydligt oviktigare, då det inte är 

något yttre som bestämmer vad som är det goda, utan det blir en mer specifik grund för idealet, då 

det alltid finns en given bästa konsekvens för en given handling. Utifrån de givna förutsättningarna 

finns det alltså alltid en bästa handling som ger de mest gynnsamma konsekvenserna. Men däremot 

måste alltid människans reflektion kring detta ideal förändras. Det är endast genom människans 

egna reflektion som denne kan veta vad som är det rätta, då denna kunskap inte är något som finns 

rent fysiskt eller metafysiskt utan det det ligger på människan själv att inför varje handling göra en 

konsekvensanalys för att kunna närma sig det goda. En av de stora skillnaderna i hur författarna 

diskuterar är att Schweiker verkar se människans relation moralen som en hermeneutisk realism, där 

moralen blir något som människan kan göra fel kring. Det finns alltså en existerande moralisk tanke 

som människan antingen gör rätt eller fel till. Men för Nielsen finns inte samma tanke om rätt eller 

fel(ur en diskussionssynpunkt, det finns som sagt ett idealfall som är att föredra), utan istället 

handlar den moraliska diskussionen inte om att se vad som faktiskt är, utan snarare kring hur saker 

och ting bör vara. Båda författarna menar alltså att man ska förhålla sig till idealet, men om idealet 

är något man faller från eller något som man hela tiden söker är inte riktigt på samma nivå. 

 

Det goda livet 

Båda författarna håller sig inom en teoretisk förståelse av vad det goda livet är. Det blir inte lika 

viktigt hur detta goda liv skulle påverka den enskilda människans som det blir att beskriva vilka 

delar det goda livet handlar om. En av de främsta delarna är att man bör skapa så mycket glädje för 
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så många människor som möjligt. Ingången till detta är dock olikt där Schweiker främst fokuserar 

på olika ”goods” som människan behöver. För Schweiker är dessa goods det som varje människa 

söker, både för sig själv, och i en moralisk värld även för sina medmänniskor. Det som blir speciellt 

för Schweiker är dock att dessa goods dessutom relateras till en helighet, och detta tillsammans med 

hans tanke om livets integritet blir till en form av spirituell integritet. Denna spirituella integritet är 

också vad som egentligen visar på den sociala delen av det goda livet, att detta inte blir ett sökande 

för en egen självuppfyllande utan istället uttrycker att människan måste dela dessa goods med 

varandra. 

 Nielsen har ett liknande socialt perspektiv på det goda livet, men ingångspunkten är väldigt 

olik. För Nielsen blir relationer något som varje människa måste söka utifrån ett moraliskt 

perspektiv där hans grundtankar i M N och O ska följas. Det är alltså utifrån den egna uppmaningen 

om vad man själv önskar och finner gott som man förväntas dela det med andra. Människan blir 

alltså både skapare för ett moraliskt liv, men också dess måttstock, alltså den som bedömer hur 

moralisk korrekt en handling är. Men viktigt att poängtera är att det inte är avsaknaden av det onda 

som bedömer hur livet eller handlingen är, utan det handlar om den goda konsekvensen. 

 Ingen av författarna ger något konkret uttryck på hur detta uttrycks i en människas liv, utan 

det som är gott verkar snarare relateras till personen eller till gemenskapen i stort. Det blir en inre 

känsla av tillfredsställelse som sedan kan och bör relateras till den större sociala gemenskapen. Vad 

som krävs för denna tillfredsställelse skiljer sig något, där den främsta är Schweikers relation till det 

heliga, medan Nielsen endast relaterar till det mänskliga, både den konkreta individen och dess 

erfarenheter. Båda förhåller sig inom en humanistisk grund i och med att människan hela tiden blir 

utgångspunkten, men det som skiljer den är människans egna relation till något annat. För 

Schweiker blir det goda livet relationen till denna goda helighet, alltså att det finns något viktigt 

utanför människan, men som säger något konkret om dess liv. För Nielsen finns dock möjligheten 

till det goda inom den mänskliga erfarenheten. 

 

Människans kapacitet 

Diskussionerna kring människans kapacitet är kanske det som skiljer författarna mest av allt. För 

Schweiker handlar det mycket om hur människan själv kan och måste relatera till sin situation som 

dödlig och fast i ett rums-perspektiv. Det som blir viktigt är alltså att det finns yttre krafter som 

påverkar människans egna medvetande och uppfattning. Men inom detta har människan också en 

stark kapacitet till just det goda, där man själv kan utöka sin egna globala moraliska påverkan. 

Rumsperspektivet som Schweiker anlägger försöker inte främst begränsa människan, utan snarare 

uttrycka att människan kan ta in det globala i dess lokala tankevärld. 
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 Nielsen är inte lika tydligt här på människans kapacitet gentemot något större, utan ser 

kapaciteten i varje individ istället. Varje människa har alltså ett egen kapacitet för det goda, både 

utifrån en intellektuell reflektion, men också till det individuellt goda utifrån den egna känslan av 

tillfredsställelse. Människan har alltså egenskapen att kunna förstå vad som är gott utifrån denna 

egna känsla av tillfredsställelse och glädje, men också utifrån att kunna reflektera över hur detta 

goda skulle kunna se ut i ett större perspektiv. Både Schweiker och Nielsen har alltså både ett 

individuellt och ett gemenskaps-perspektiv, men utgår från olika delar. För Nielsen utgår alltså 

människans egna möjligheter och ansvar utifrån individen och dess känsla för ansvar, både mot sig 

själv och mot andra, men där utgångspunkten för Schweiker blir den enskilda människans relation 

med den moraliska gemenskapen, som dessutom relateras till något ännu större, det gudomliga. 

Detta gudomliga blir dock inte något annat, alltså något som är skiljt från människan, utan för 

Schweiker ingår detta gudomliga, eller i alla fall relationen till detta, människans egna kapacitet. 

Här ser jag dock ett litet problem för Schweikers humanistiska tanke. Han försöker förhålla sig till 

både det mänskliga och det gudomliga, men försöker samtidigt uttrycka sig utifrån den mänskliga 

erfarenheten. Det lyckas dock inte fullt ut, utan det gudomliga försvinner till viss del utanför den 

mänskliga sfären, något som gör att det inte fullt ut förklarar det moraliska utifrån människans egna 

kapacitet. Argumentet att detta i sin tur skulle innebära att människan har en naturlig relation med 

det gudomliga, och att denna relation i sin tur skulle vara del i den mänskliga erfarenheten 

förmildrar visserligen avvikelsen, men den finns fortfarande där. Det blir till viss del en kompromiss 

mellan en slags naturlig lag och det humanistiska, där det visserligen går att följa argumentationen, 

men som samtidigt inte förklarar alla bitar som skulle behöva förklaring. Nielsen kritik mot den 

naturliga lagen påminner om vad man kan tänka om kopplingen mellan det mänskliga och det 

gudomliga som Schweiker gör, där det för Nielsen så måste hela möjligheten att relatera till både 

verkligheten, men också till det moraliskt riktiga, ligga inom människan själv. Hans kritik visar på 

svårigheten att kalla någonting sådant för en lag i och med att vår förståelse för vad ordet lag 

innebär främst blir begriplig när vi accepterat en specifik sådan lag in i vårt eget lagsystem. 

Schweiker själv ser visserligen inte denna relation mellan gudomligt och mänskligt nödvändigtvis 

som en naturlig lag, men hans argumentation för tanken till någonting sådant, ett yttre imperativ 

som inte grundar sig i vårt eget sätt att skriva lagar, och blir därför det som Nielsen menar att vi 

människor inte kan relatera till på ett korrekt, inommänskligt sätt.
141

 Nielsen menar att denna 

sortens tanke snarare försöker ge ett moralisk imperativ en lags auktoritet, snarare än att försöka 

säga något om människan och dess moraliska relation till varandra.
142

 Det sistnämnda om just 

imperativet sammanfaller med vad jag kunnat se hos Schweiker, att relationen som han söker, 
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kapaciteten hos människan för det gudomliga, inte säger något om människan och dess moraliska 

relation till varandra. Påståendet blir visserligen viktigt ur en metafysisk synpunkt, att det finns 

något yttre som människan kan relatera till, kanske till och med en genom en naturlig relation, men 

blir det något som krävs utifrån en mänsklig erfarenhet? Han förhåller sig väldigt på gränsen att 

frångå enkelhetskriteriet, i och med att han argumenterar för något som kanske inte nödvändigtvis 

måste finnas. Denna naturliga koppling mellan det gudomliga och människan försöker förklara ett 

existentiellt problem men kravet på just att det ska vara naturligt, inom människans grundläggande 

kapacitet, behöver inte vara ett krav för att det ska bli förståeligt för människan. Det är inte att 

människan kan relatera till det gudomliga som blir orimlig utifrån hela den teologiska humanismen. 

Men imperativet, en naturlig relation till det gudomliga, försöker inte säga något om människan 

eller dess moral. 
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Diskussion 

 

Egen tradition och gränsöverskridande 

Humanismen har människan som grund för relationen till världen, som handlande agent och/eller 

som delaktig i skapandet av en moralisk samvaro. Alla dessa perspektiv finns också delaktiga inom 

både den teologiska humanism och den ateistiska humanism som studerats inom denna artikel. De 

två första perspektiven där människan är grund och handlande agent är visserligen tydligare i den 

ateistiska humanismen, då människan själv är den enda möjliga agenten och bedömare för det goda. 

Det finns dock styrkor och svagheter i båda argumentationer. Mycket argumentationerna kring den 

ateistiska humanismen befinner sig inom att kritiskt diskutera delar av religiös etik. Många gånger 

blir det dock väldigt specifika delar av religiös etik som diskuteras och kritiseras, något som gör att 

stora delar inte gått att jämföra med den teologiska humanismen. Sedan blir det inte helt 

oproblematiskt utifrån integrationskriteriet, i och man inom detta kriterium måste förhålla sig till 

både vetenskap och andra övertygelser. När kritiken blir mot allt för specifika delar av en religiös 

tradition ser man inte till alla delar av den nuvarande diskussionen. Mycket av den kritik som 

Nielsens ateistiska humanism ger liknar den kritik som Schweiker ger gentemot hyperteistiska 

traditioner. Själva tanken att den specifika traditionen måste stå tillbaka för en övergripande 

moralisk gemenskap är dock god, då en god moralisk tanke måste ge möjlighet för alla människor 

att delta i det moraliska samtalet och förväntas få vara delaktig i det goda som detta samtal ger. Jag 

ser att båda författare håller sig till detta, något som också gör att de håller sig inom vad som 

Eberhard Herrman ser som en acceptabel livsåskådning.
143

 Just denna öppenhet är en av 

huvuddelarna av vad jag ser som positivt inom den teologiska humanismen. Den vänder sig inte 

endast mot ett sekulärt eller ateistisk förhållningssätt, utan gör ansatsen att öppna upp en religiös 

moralisk verklighet till något som varje människa kan vara delaktig i. Men med det sagt är det 

enkelt att se att Schweiker själv befinner sig inom en kristen kontext, något som också till stor del 

färgar diskussionen inom den teologiska humanismen, då flertalet av argumentationerna utgår ifrån 

en kristen världsbild, även om man inte gör några större kristna anspråk på det moraliska samtalet. 

Istället menar man att kontexten som den teologiska humanismen befinner sig i är 

traditionsöverskridande, något som definitivt håller inom alla potentiellt religiösa traditioner, men 

där det ändå blir en viss krock gentemot sekulära eller ateistiska traditioner. Man kan argumentera 

för att denna ingång i en specifik tradition för att kunna öppna upp till ett större moraliskt samtal till 

viss del går emot erfarenhetskriteriet i och med att det skulle kunna kräva en världsbild som inte 

ingår i en av hela mänskligheten delad erfarenhet. Men Schweikers öppenhet gentemot andra 
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traditioner och hans huvudpoäng i att en moralisk diskussion måste vara traditionsöverskridande gör 

ändå att grunden för hans argumentation inte utgår ifrån det specifika utan ifrån det allmänna. Att 

inte förhålla sig alldeles för specifikt är dock något man skulle behöva göra inom den teologiska 

humanismen ifall man skulle söka en diskussion med en annan tradition. 

 Även om det finns en hel del likheter mellan de två humanismerna finns det starka skillnader 

som gör att de, trots ambitioner om traditionsöverskridning inte kommer kunna stå på samma grund. 

Den ateistiska humanismens antagande att människan är och kommer alltid vara den enda grunden 

för det moraliska samtalet går direkt emot den tanke som finns inom den teologiska humanismen 

om gränsöverskridning. För att kunna delta i det moraliska samtal som den teologiska humanismen 

försöker uppnå måste även dess motpart i diskussionen kunna se över dessa traditionsgränser. Men 

det betyder inte att en sådan diskussion inte skulle kunna innebära ett gott samtal. Det finns delar 

som uttrycks på olika sätt inom den teologiska och ateistiska humanismen som ändå det sociala 

samspelet människor emellan. Båda visar verkligen på det grundläggande behovet som människan 

har av sin medmänniska, ett behov som återspeglas i människans sociala samvaro. Till exempel så 

skulle Nielsens diskussion kring den rationell egoisten, där människan även i en av dess mest 

individuella uttryck ändå skulle välja att söka en moralisk gemenskap utifrån ett rättviseperspektiv 

kunna bli intressant även för Schweikers människosyn. Även om det inte skulle anammas direkt, så 

skulle den kunna bli intressant för teologiska humanismens tanke om människans mer sociala 

egenart. Diskussionen skulle kunna bli fruktsam då man skulle behöva se till hur tanken om 

människosyn och gränsöverskridning faktiskt höll ihop. Om även en rationell egoist skulle ha ett 

intresse av att samverka med andra på ett rättvist sätt, skulle då den teologiska humanismens grund 

att människan möter det goda i relation med det gudomliga bli lika nödvändigt? Hur människan 

motiverar sitt goda handlande är ju en poäng där de båda traditionerna skiljer sig. 

 

Vilken grund – individ eller ett större sammanhang? 

Även om människan är grunden inom både den ateistiska och den teologiska humanismen så 

fokuserar man på olika delar av det mänskliga. Nielsen visar väldigt tydligt på att individen är 

grundstenen för den moraliska diskussionen. Människan är rationell och kan utifrån denna 

rationalitet föra ett moraliskt samtal där man kan komma fram till vad som skulle ge en god 

konsekvens, samt i efterhand bedöma om en konsekvens blev god utifrån vilka andra möjligheter 

som fanns. Det sociala blir viktigt i och med att det är där den moraliska diskussionen händer, men 

grunden för bedömningen ligger hos den rationelle individen. För Schweiker finns dock själva 

vikten i människans moral i dess sociala engagemang, människan lär alltså av andra, och inom detta 

får man även kunskap om hur man är moraliskt god. Diskussionen förs alltså främst på samma 
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ställe som för Nielsen, nämligen i relation med andra, men makten och ansvaret ligger på olika 

delar i den mänskliga erfarenheten; med individen som grund för Nielsens ateistiska humanism, och 

den mänskliga gemenskapen som grund för den teologiska humanismen. Ur ett rent humanistiskt 

perspektiv måste jag dock problematisera att den teologiska humanismen samtidigt har ett yttre 

perspektiv, ett högsta goda, som främst relationellt befinner sig inom den mänskliga sfären. För en 

ateistisk humanism blir det detta ett ordentligt problem, och även till viss del för min egen läsning 

av just teologisk humanism. Att se till det individuella ansvaret såsom Nielsen gör ser jag som något 

positivt då det stärker människans egna rationalitet gentemot det moraliska samtalet, även om jag 

samtidigt ser att det inte finns några problem med att föra en humanistisk teori kring en social 

gemenskap av människor, då även det ingår i den mänskliga erfarenheten. Men att förlägga det 

högsta goda utanför den mänskliga erfarenheten blir lite problematiskt utifrån erfarenhetskriteriet 

och till viss del integrationskriteriet. Livets integritet blir, inom den teologiska humanismen, 

visserligen något som människan mer eller mindre direkt kan relatera till, där stora delar ingår i den 

mänskliga erfarenheten, särskilt som det läggs en viss vikt på människans egna dödlighet som 

skapar en önskan att önska livet. Men även om det är något människan kan relatera till så befinner 

sig grunden till den inte sig inom vad jag ser som humanismens huvudsyfte, alltså människan och 

dess erfarenhet, i alla fall den del av mänskligheten som inte befinner sig inom en religiös tradition.  

Samtidigt ger dock denna tanke ett helt annat värde till det moraliska samtalet. Att livets integritet 

blir en egen enhet som människan måste relatera till ger samtidigt ytterligare en hållpunkt inom vad 

som är moraliskt. För även inom en ateistisk humanism blir att respektera livet och alla dess uttryck 

otroligt viktigt, och då blir tanken på livets integritet som ett traditionsöverskridande imperativ 

något som ger styrka till diskussionen. Det blir alltså ett starkt existentialistiskt perspektiv som 

fokuserar på önskningar som finns inom mänskligheten om att finna mening i livet, och samtidigt 

blir det ur ett rent moraliskt perspektiv alltså gott. Men faran blir att det humanistiska får stå tillbaka. 

 Ett perspektiv där jag dock inte kan annat än att hålla med Schweiker är hans tanke kring 

belonging och identity. De begreppen visar på att människan befinner sig inom ett socialt perspektiv, 

men där individen ändå är delaktig och viktig. Där Nielsen förhåller sig till individen som grunden 

för den mänskliga bedömningen ser Schweiker till större del individen som en del av ett socialt 

sammanhang. Människan som individ blir visserligen en fullständig medlem av det moraliska 

samtalet, vilket behövs för att människan ska ha ett moraliskt ansvar, men ansvaret för den enskilda 

individen blir inte lika absolut som för Nielsen, även om perspektivet finns med. Det blir till viss 

del en balansgång mellan individuellt ansvar och deltagandet i ett större samtal. Jag ser att båda 

förhåller sig till perspektivet på ett rimligt sätt, där det inte finns någon inbyggd inkoherens och där 

båda förhåller sig inom den mänskliga erfarenheten, där både det individuella ansvaret och det 

gemensamma ansvaret finns med. Men jag ser mer problematiska delar med att ge individen, 
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oavsett dess rationalitet, huvudansvaret för det moraliska. En moralisk diskussion sker i huvudsak i 

gemenskap med andra, eller gentemot världen, vilket gör att jag ser det därför som rimligare att 

lägga utgångspunkten i just den sociala gemenskapen snarare än det individuella. När man baserar 

för mycket på individens erfarenhet finns det en risk att enskilda traditioner, i det här fallet 

individens egna livssyn, är att man sätter för stor vikt vid just denna tradition och förminskar vikten 

av diskussionen med andra. 

 

Vad är gott och varför gör människor fel? 

”Vi bör respektera och hjälpa till att skapa det goda för oss själva och våra medmänniskor” - ett 

imperativ som finns både inom den ateistiska och den teologiska humanismen. Schweiker använder 

sig dock av det dubbla kärleksbudskapet, ”älska din nästa som dig själv”, vilket ger det en mer 

religiös prägel och ger en viss lingvistisk skillnad, men som i huvudsak visar på samma sak även 

om sättet han lägger fokus på kärlek, ”älska din nästa...” kan argumenteras vara en starkare 

uppmaning. Det är dock ett av de viktigaste imperativen, som man bör följa i ett sökande mot att 

göra gott, men som samtidigt är ett relativt konkret imperativ som de flesta människor idag kan 

relatera till och förklarar hur man bör relatera till varandra utifrån vad man själv önskar. Om 

möjligheten till detta sen beror på människans egna rationalitet – som är fallet hos Nielsen, eller på 

att människan har en relation med det högsta goda och därigenom har detta imperativ inom sig 

spelar mindre roll än att det är ett gott imperativ. Det är ett sådant imperativ som både respekterar 

livets integritet, men också ger individen själv en tillfredsställelse. Människans möjlighet till 

tillfredsställelse är viktigare hos Nielsen med hans fokus på människans rationalitet och dess 

möjlighet att se konsekvenser, men finns också i Schweikers övergripande koncept med ”spiritual 

integrity” och ”goods”. Människan kan alltså förstå vad som är det goda genom sina egna behov, 

och mötet med dessa. ”Basic goods”, ”social goods” och ”reflective goods” skapar tillsammans en 

enhet av vad som kan ge människan denna medvetenhet kring vad som också händer med ens nästa. 

Att man söker det goda för sig själv ger en själv samtidigt möjlighet att kunna önska detta till sin 

medmänniska. Det är inte en lika enkel(läs: lättförståelig) tanke som den Nielsen för fram kring att 

människor kan få en känsla av tillfredsställelse av att leva ett moraliskt gott liv, men däremot finns 

det med i tanken om dessa ”goods”. Människan har vissa behov och när de uppfylls så kan 

människan i dessa behov också relatera till andra och därigenom känna sig tillfredsställda. Men 

vinsten för Schweiker med att inte använda en lika ”enkel” definition i just detta är att han samtidigt 

får en tydligare social prägel på vad människan egentligen söker. Tanken kring ”social goods” att 

det finns ett personligt mervärde i att faktiskt dela livet med någon visar inte endast på min egen 

förståelse för min medmänniska och min egen tillfredsställelse över att hjälpa dem, utan också att 
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själva mötet med min medmänniska blir ett behov i sig. Det är ett perspektiv som jag finner väldigt 

intressant och något som dessutom blir viktigt för den teologiska humanismen. Båda författare är 

väldigt noga med att människan aldrig ska användas som medel, utan i så stor mån som möjligt vara 

målet för moraliska handlingar(Jag säger i så stor mån som möjligt för att visa på en problematik 

som Nielsen tar upp angående intressekonflikter där man ibland måste handla orätt mot få för att 

handla rätt mot ett större antal andra). Men det är i Schweikers diskussion kring ”social goods” som 

jag finner den tydligaste kopplingen till att människan faktiskt har behov av och gentemot varandra, 

något som stärker både kopplingen till den mänskliga erfarenheten, men som också ger en 

existentiell dimension av hur människan kan skapa det goda för varandra. 

 

Avslutande reflektioner 

I stort håller sig båda författarna inom den mänskliga erfarenheten i sina framställningar av 

humanismen. Schweiker har några få delar där han verkar se mot något större, något som 

människan inte är en del av men som denna kan ha en relation till. Dessa relationer till både annat 

och människan emellan blir också otroligt viktigt då de söker ett socialt perspektiv, att människan är 

del i en gemenskap. Nielsen fokuserar dock mer på individens roll i denna gemenskap, samtidigt 

som Schweiker ger en bild av att varje människa är en del av något större som denna både påverkas 

av och påverkar. Men det som blir intressant är att båda författare håller sig inom de kriterier som 

jag satt upp kring min diskussion. Båda två förhåller sig inom den rådande etiska diskussionen och 

relaterar sina antaganden till en rimlig världsbild. Den mänskliga erfarenheten blir också 

monumentalt viktig och det är främst den som det relateras till i diskussionerna hur människan 

relaterar till varandra. Kanske blir det för Schweiker här en viss problematik i att han verkar 

förhålla sig till en lite för specifik kristen tradition i hans argumentation, vilket skulle kunna göra att 

delar av argumenten blir svårförståeliga för någon utanför traditionen, men tanken att det skulle 

finnas något yttre och större befinner sig nog inom de flesta människors möjlighet att relatera till., 

vilket ändå gör att det ändå inte blir något större övertramp på kriteriet. 

 Det sociala perspektivet som båda ger tror jag är den viktigaste delen till varför dessa 

författare ändå valt att fokusera på just det humanistiska. Det mänskliga blir viktigt för både synen 

på människan, men också den större livsåskådningen, vilket gör att de båda färgas väldigt tydligt av 

varandra. Min ansats att söka författarnas människosyn och livsåskådning har gett mig en insikt i att 

det inom en humanism relateras till det mänskliga, gärna till en sån grad att det även påverkar 

världen. Människan har makt att påverka världen, när man då väljer att fokusera på vad människan 

gör ser man också att människan själv redan har påverkar världen, eller i alla fall vår egen syn på 

den. Nielsen ser till varje människas påverkan av denna och menar att varje individ håller 
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möjligheten till att påverka och att reflektera. Han försöker också skapa en bild av att det finns en 

mening för människan i dess egna uppfyllande av de mål som denne har, något som också ger den 

ateistiska humanismen en existentiell nivå. Han låter människans egna målsättande bli grunden för 

att människans skulle kunna finna ett värde inom världen, vilket också gör att jag kan se att han 

förhåller sig till existenskriteriet på ett korrekt sätt. Återigen blir det dock individen som blir extra 

viktig, vilket skiljer de båda författarna åt. Det är få delar av Schweikers existentiella antaganden 

som grundas i den individuella människan. Schweikers belysning av begreppet Livets integritet 

ställer visserligen människan i ett prioritetsförhållande gentemot resten av världen, men det är 

främst att man ger ett kollektivt värde hos människan i och med dess deltagande i livet. Detta 

deltagande ger dock samtidigt människan, både individ och gemenskap, ett ansvaret över världen. 

 Båda författare håller sig alltså på ett korrekt sätt inom de kriterier som jag satt upp, vilket 

gör att jag ser båda varianter av humanism som rimliga. Schweikers ansats ger en starkare 

existentiell grund, där människans möte med varandra och något större ger ett starkare imperativ till 

att faktiskt göra det goda, där Nielsen snarare ser att det goda finns i varje människas möjlighet och 

att det bör vara det man önskar varandra. För även om Nielsen gör en ansats att se till det 

existentiella så blir imperativet till vad som är gott svagare, något som han också visar på då han 

menar att en ateistisk tanke inte har samma möjlighet att se till varken ett hopp om ett evigt liv eller 

till en kärleksfull fadersfigur. Men det som blir viktigt är att båda traditioner, utifrån sin ansats, 

förhåller sig rådande diskussion och sina egna argument på ett korrekt och koherent sätt. Kanske ser 

man i båda traditioner för mycket till människans särprägel snarare än som delaktig i världen, men 

när människan och dess erfarenhet blir utgångspunkten för en tradition så kanske bilden av världen 

blir lite skev, men förtjänsten är att människans ansvar blir tydligt och att vi tillsammans med 

makten att förändra, ensamma och i gemenskap, får en uppmaning att på ett gott sätt relatera till 

varandra och till världen. 
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