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Abstract 
 

This report is an attempt to clarify how religious and non-religious views-

of-life [livsåskådningar] are created through the collaboration and 

opposition of religious and scientific elements/ideas. This with the hope 

of reaching a fruitful result related to the solution of world-view related 

conflicts, such as the ones existing between science and religion, on an 

individual and societal level. 

     This is accomplished with the help of two assertions: (1) Mankind has 

a need to explain its existence and surroundings. (2) Religion and science 

has their origins in the same seed and aim to serve the same purpose, or 

function. Together these two assertions lay the theoretical foundations of 

this report which implies that all humans have an innate need of 

sustaining a stable world-view. 

     The result of this report is that a final solution to world-view related 

conflicts are beyond reach as our mental and physical nature limits us. 

However there are strategies for minimizing world-view related conflicts 

effect on society. 
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1.0 Inledning 

Enligt Carl R. Bråkenhielm, professor vid Uppsala universitet och verksam inom tros- och 

livsåskådningsforskning, innebär den sekulariseringen av samhället och den minskande 

andelen personer som anser att Gud är viktig i deras liv
1
 inte nödvändigtvis innebär att 

personer blivit mindre ”religiösa”. Tvärt om verkar det finnas ett ökat intresse för existentiella 

frågor, och enligt Bråkenhielm funderar åtminstone svenskar allt mer över livets mening och 

mål.
2
 Ett möjligt svar på detta kan vara den ökade privatiseringen av sådana dimensioner av 

livet som religion tidigare ombesörjt, så som besvarandet av existentiella och meningsgivande 

frågor. De färdiga paket som världsreligionerna erbjuder verkar hur som helst inte attrahera 

alla människor i dagens samhälle som istället konstruerar sina egna ”religioner” eller 

livsåskådningar genom att kombinera diverse religiösa och sekulära idéer berörande vår 

existens. 

     Denna typ av pluralism är inget nytt i sig och är en konsekvens av att världen ”krymper”, 

det vill säga globaliseras, och att spridandet av bland annat sekulära och religiösa idéer ökat. 

Detta innebär dock inte att dagens moderna pluralism är av samma intensitet som tidigare 

former av pluralism, exempelvis hellenismen
3
, utan särskiljer sig, enligt mig, på så sätt att 

dess omfattning och konsekvenser för individ och samhälle har intensifierats i och med att 

globaliseringsprocessen accelererats. Exempel på sådana konsekvenser är framför allt olika 

livsåskådningars storskaliga kollisioner på samhällsnivå. Något som i sin tur kan leda till både 

ökad segregation och intolerans i och med att samhället splittras. Med andra ord bör det ligga 

i alla samhällens intresse att lösa dessa konflikter, något som är lättare sagt än gjort. För att 

komma närmre en lösning på detta problem krävs, menar jag, inledningsvis att man förstår 

vad en livsåskådning är och syftar till att uppnå. Först då man greppat detta är det möjligt att 

verkligen förstå konflikternas verkliga rötter. I och med denna förståelse blir det 

förhoppningsvis även lättare komma fram till en rimlig och hållbar lösning på alla dessa  

 

                                                
1
 Att Gud av ett ökande antal människor betraktas som mindre viktig i deras liv är ett resultat publicerat i en 

internationell studie. Denna studie jämförde personers värderingar mellan 1981 0ch 1990. Se Ingelhart (2007) 
s. 283-286.  
2
 Bråkenhielm, Carl R. (2001). ”Livsåskådningsforskning – vad är det?”, i Världsbild och mening: en empirisk 

studie av livsåskådningar i dagens Sverige. Nora: Nya Doxa, s. 7, 263. 
3 En epok i antikens historia, cirka 200 f.Kr. – 31 f.Kr., inom vilken en grekisk kultursfär som sträckte sig från 
västra Medelhavet till Afghanistan. Detta var en tidsålder då vetenskapsmän, konstnärer och idéer kunde röra 
sig inom detta gemensamma kulturområde utan hänsyn till politiska gränser. Religionen påverkades på så sätt 
att synteser uppstod mellan det grekiska och det orientaliska uppstod. Detta innebar att egyptiska, babyloniska 
och persiska element inom exempelvis religionen kom att förenas med grekiska sådana.  

(Ne.se, sökord: ”hellenismen: religion”, ”hellenismen: historia”.) 
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1.1 Syfte 

Denna undersöknings syfte är att utifrån fem intervjuer studera livsåskådningars konstruktion 

genom naturvetenskapens och religionens samverkan och motverkan utifrån ett 

systemteoretiskt perspektiv. Detta i hopp om att förstå de bakomliggande faktorerna till 

konflikten mellan naturvetenskapen och religionen, men också konflikter mellan 

livsåskådningar överhuvudtaget, på individ- och samhällsnivå. 

     I samband med detta bör det också klargöras att syftet inte är att spekulera i frågor 

berörande människans eventuellt gudomliga ursprung, lika lite som det ligger i arbetets 

intresse att bevisa att gudar och dylikt inte existerar. Dessa frågor är omöjliga att besvara och 

därför görs inga försök till att besvara sådana frågor i detta arbete. Sammanfattningsvis syftar 

detta arbete inte till att förmedla en reduktionistisk. 

 

1.2 Frågeställningar 

 

 Hur samverkar/motverkar religiösa och vetenskapliga system varandra vid 

konstruerandet och upprätthållandet av en livsåskådning? 

 

 Hur manifesterar sig den trygghetsskapande funktionen inom livsåskådningar? 

 

 Varför uppstår konflikter mellan det vetenskapliga och det religiösa? 

 

 Kan konflikter mellan religion och vetenskap undvikas? 

 

1.3 Disposition 

Detta arbete är indelat i två delar. Den första delen beskriver undersökningens genomförande 

och dess teoretiska utgångspunkter. Den andra delen är undersökningen och här presenteras 

arbetets, genom intervjuer, insamlade data för att sedan analyseras.  

     Den första av dessa två delar inleds nedan med att undersökningens metod beskrivs därpå 

följer en redogörelse av undersökningens källmaterial och urval. Därefter presenteras tidigare 

forskning berörande livsåskådning samtidigt som begreppen naturvetenskap och religion 

definieras. Denna del avslutas sedan med att arbetets teoretiska utgångspunkter beskrivs.  

         Undersökningen inleds med att intervjupersonerna presenteras för att åtföljas av deras 

svar på intervjufrågorna. Dessa data presenteras tematiskt vilket innebär att varje tema 
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beskriver intervjupersonernas syn på det aktuella temats ursprung, uppbyggnad och syfte. 

Presentationen av data inleds med universum och jorden, följs sedan av människan och djuren 

och till sist kommer livet och livet efter döden. Till exempel innebär detta att 

intervjupersonernas svar berörande människans ursprung, beståndsdelar och syfte kommer att 

presenteras under människan och djuren. Undersökningen avslutas sedan med en analys av 

detta material. 

 

1.4 Metod 

Till att börja med är detta arbete en fallstudie av olika livsåskådningar, både religiösa och 

sekulära, och dessas relation till den ”allmänt vedertagna och naturvetenskapliga världs-

bilden”
4
.  Det urval som gjorts har grundats i en strävan att sprida ut urvalet inom så många 

olika västerländska livsåskådningar som möjligt samtidigt som tanken är att 

intervjupersonerna skall besitta en viss auktoritet inom sina respektive områden. Fallstudien 

består till sin helhet av fem personer, vilka kommer att beskrivas i detalj nedan. Vidare har 

dessa personer vid intervjutillfället representerat sig själva och inte någon organisation, även 

om person och yrke i sådana här sammanhang kan vara mycket svåra att skilja åt. 

     Eftersom detta är en fallstudie är inte utgångspunkten att finna ett för det moderna 

samhället representativt urval. Syftet med detta tillvägagångssätt är istället att genom 

undersöka det ”extrema” finna generella tendenser och trender för att underbygga detta 

arbetets teoretiska utgångspunkter berörande religionens och vetenskapens gemensamma 

syfte och ursprung. Eftersom dessa teoretiska utgångspunkter, presenteras i detalj nedan, är 

generella hade ett annat urval förmodligen även visat på samma tendenser. Dessa tendenser 

hade dock antagligen inte varit lika tydliga eftersom att ett ”icke-extremt” urval hade 

innehållit personer vars livsåskådningar är mindre ”extrema” och därför liknar varandra i 

mångt och mycket.        

      Insamlandet av data har skett genom semi-strukturerade personintervjuer
5
 där mötet med 

personerna bokats över telefon ett antal veckor före intervjutillfället.
6
 Det var i och med 

                                                
4
 Vad denna naturvetenskapliga världsbild egentligen består av och om det ens finns en allmänt vedertagen 

version av denna kan så klart diskuteras. Min uppfattning och definition av en sådan vedertagen beskrivning av 
vår världsliga verklighet, det vill säga det naturvetenskapsmännen kan observera och studera. Detta är även 
den naturvetenskap som lärs ut i grundskolan och förmedlas genom media, exempelvis så som att jorden rör 
runt solen och att djur och människor uppkommit genom evolution. Den vedertagna vetenskapliga världsbilden 
är med andra ord den som förmedlas av samhällets institutioner, så som statliga organisationer, myndigheter, 
och media. 
5
 Vissa intervjuer visade sig vara mer ostrukturerade än andra då samtalet förde intervjuaren och subjektet kors 

och tvärs inom olika områden. 
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strävandet efter att minimera intervjuarens påverkan på intervjusubjektet som intervjuerna 

genomfördes med en semi-strukturerad intervjumetod. Detta innebär att intervjufrågorna varit 

avsiktligt breda i syftet att inte tvinga på intervjupersonerna för dem främmande konceptuella 

ramar eller på andra sätt styra eller påverka deras svar.  

     Dessa breda frågor berör främst tre huvudområden: universum och jorden, människan och 

djuren, och dessas uppkomst/ursprung, styrning/drifter och utseende/uppbyggnad samt livet 

och livet efter detta. Exempelvis ombads subjektet beskriva/förklara: hur universum 

uppkommit, hur universum ser ut och vad universum styrs av. Utöver detta har frågor 

berörande vetenskapens och religionens syfte även ställts, svaren på dessa frågor kommer 

dock inte att presenteras i denna undersökning. Vidare har alla intervjuer skett personligen, 

ansikte mot ansikte, och, med intervjusubjektets godkännande, upptagits i form av digitala 

ljudfiler. 

     Dessa ljudfiler sedan har transkriberats, kodats, tolkats och till sist analyserats utifrån en 

luhmanniansk systemteori. Tyvärr är denna teori inte hämtad direkt ur Niklas Luhmanns egna 

verk utan en omväg har varit tvungen att tas då Luhmann visat sig vara alltför svårläst. Istället 

har det varit Peter Beyer och hans artikel The religious system of global society och dennes 

förståelse av Luhmanns systemteori som nedan begagnats i hopp om att på ett fruktbart sätt 

visa hur religion och vetenskap både kan samarbeta och motarbeta varandra. 

     Det finns en mängd systemteorier
7
 och Niklas Luhmanns systemteori är av social karaktär, 

vilket innebär att den syftar till att beskriva och förklara olika gruppers och samhällens 

uppbyggnad och förändring. Kortfattat består samhället, enligt denna teori, av ett antal 

system, exempelvis ett politiskt, ett ekonomiskt och ett religiöst etcetera. Dessa system består 

i sin tur av diverse subsystem. Inom exempelvis det politiska systemet kan man eventuellt tala 

om olika ideologier som detta systems olika subsystem. En viktig aspekt gällande denna 

sociala systemteori är att dessa olika system och subsystem ständigt kommunicerar med 

varandra och genom detta influerar varandra (se exempel på uppbyggnad och kommunikation 

i figur 1).
8
 

     I detta arbete kommer användandet av denna systemteori att appliceras på både individ och 

samhälle då syftet är att förmedla en fruktbar beskrivning av livsåskådningars konstruktion 

                                                                                                                                                   
6
 Alla personer som kontaktats via telefon har tackat ja till att intervjuas, däremot har en person som 

kontaktades via e-post inte svarat. Detta är dock inget som bör påverka denna undersökning i någon större 
utsträckning. 
7 En systemteori är en teoretisk ansatts att formulera generella lagar för system, oavsett om de är fysikaliska, 
biologiska eller sociala etcetera.                                                                                       (Ne.se, sökord: ”systemteori”.) 
8
 Beyer, Peter (1998). ”The religious system of global society:  A sociological look at contemporary religion and 

religions“, i Numen: international review for the history of religions Vol. 45: 1. Leiden: Brill, s. 8-12. 
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och transformering genom kommunikation mellan olika system både inom och utanför 

individen. Livsåskådningar konstrueras och upprätthålls av en mängd olika system, så som 

exempelvis ideologi etcetera, och för att göra det hela mindre komplicerat kommer endast de 

religiösa och vetenskapliga systemens påverkan på livsåskådningar att studeras. Detta 

eftersom det är den religiösa dimensionen av människors livsåskådningar som är i fokus för 

detta arbete samtidigt som relationen mellan religionen och naturvetenskapen historiskt sett 

kan betraktas som konfliktbenägen sådan. 

 

Figur 1: Livsåskådning som en överlevnadsmekanism inom människan enligt 

systemteorin. 
 

Källa: Beyer (1998), s. 8-12. 

Viktigt att påpeka är att subsytemen inte är ensamma inom sina respektive systemnivåer utan hela tiden 

kommunicerar med andra subsystem  på samma nivå (dessa subsystem redovisas dock inte i denna figur), i 

likhet med subsystemen religion, filosofi, politik och vetenskap.  Inom dessas systemnivå visas denna 

kommunikation genom de streckade linjerna. 

 

1.5 Källmaterial och urval  

Fallstudiens urval består av fem personer, två kvinnor och tre män i åldersspannet 30-70, alla 

utvalda eftersom de, av mig, kan betraktas som representanter för olika livsåskådningar och 

därmed bör ha reflekterat över sin aktuella livsåskådning. Dessa personer representerar dock 

inte respektive livsåskådning i detta arbete utan endast sig själva och svaren som dessa givit 

förväntas därför vara personens egna föreställningar och är därför inte nödvändigtvis 

representativa för de olika livsåskådningarna som helhet.  

      Tilläggas skall också att fyra av dessa personer tillhör någon typ av religiös 

sammanslutning, det vill säga någon mer eller mindre löst eller starkt sammankopplad grupp 

människor vars gemensamma nämnare är dess intresse för den aktuella versionen av 

andlighet. Den femte personen är agnostiker och tillhör därför inte någon sådan 

sammanslutning utan har istället tillfrågats eftersom denne genom sitt yrke är av intresse för 

detta arbete. Denna person utvaldes med vissa förhoppningar om att han, i och med sitt yrke 
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som professor i teoretisk fysik, intagit en religions-skeptisk ställning. Den religiösa aspekten 

var dock sekundär vid valet av honom och hans religiösa läggning blev känd först vid 

intervjutillfället. Det slumpade sig dock som så att han är agnostiker, något som naturligtvis är 

positivt med hänsyn till spridningen i urvalet. 

     Gemensamt för alla är att de inom sina respektive livsåskådningar tillhör de som förkunnar 

och/eller sprider, eller påverkar spridandet av, kunskap berörande respektive livsåskådning. 

     Återigen är urvalet inte representativt då det består av ytterligheter, detta eftersom målet är 

att uttyda generella tendenser i ett ”extremt” urval. Detta med förhoppningen att dessa 

tendenser även existerar inom ett mindre extremt urval. 

     Begränsningen av urvalet är först och främst en konsekvens av tidsbrist då jag betraktat det 

som alltför krävande att arbeta med ett större urval än fem personer. Vidare var en faktor vid 

valet av intervjusubjekt att dessa skulle härröra ur en västerländsk kultursfär eftersom jag 

anser att konflikten mellan vetenskap och religion då blir tydligare. Inom denna kultursfär 

ingår historiskt sett även islam i och dess historiska och aktuella relation till vetenskapen. Att 

endast jämföra ”västerländska” livsåskådningar känns dessutom som ett tryggare projekt då 

det ligger närmre mig både rent geografiskt och kunskapsmässigt. Eventuella tendenser inom 

materialet förväntas dock vara universella och ej exklusivt västerländska. Detta är dock endast 

ett antagande och ingenting som kan bevisas förens en sådan jämförande undersökning ägt 

rum.  

 

1.6 Teori och tidigare forskning 

1.6.1 Vad är en livsåskådning? 

I likhet med andra begrepp finns det olika definitioner av vad  en livsåskådning är och därmed 

även vad de syftar till att uppnå. Gällande vad livsåskådningar är kommer definitioner och 

teorier av Anders Jeffner, teolog och professor i livsåskådningsvetenskap, att begagnas. 

Jeffners teorier är som sagt inte de ända som existerar och anledningen till att just hans teorier 

använts beror på att den på ett fruktbart vis förklarar hur livsåskådningar är uppbyggda genom 

olika nivåer av förståelse. Genom dessa nivåer kan sedan olika typer av idéer kan samverka 

och motverka varandra inom en och samma livsåskådning.
9
 

     Till att börja med hävdar Jeffner att livsåskådningar generellt sett uppvisar ett samspel 

mellan tre olika komponenter: (1) teorier om människan och världen. Sådana teorier kan 

                                                
9
 Jeffner, Anders (1981). ”Religion and understanding”, i Religious studies Vol. 17: 2.  Cambridge: Cambridge 

university press, s. 217. 
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exempelvis gälla universums uppkomst, vad som skiljer människan från andra djur och/eller 

vad som händer efter döden. (2) Grundläggande värderingar och normer. Detta innebär med 

andra ord att våra handlingar mycket väl kan komma att påverkas av våra livsåskådningar. (3) 

En inställning till livet och den aktuella individens existens. Det vill säga individens bild av 

livet och världen och en genomsyrande sinnesstämning i form av exempelvis tilltro, hopp 

eller förtvivlan. Denna sinnesstämning kan också vara en sammansatt känsla som kan vara 

svår att namnge.
10

 

     I sin artikel Religion and understanding menar Jeffner även att vår metafysiska
11

 

verklighet består av tre delar eller nivåer. (1) Till att börja med innehåller den första 

verklighetsnivån de delar av vår omvärld och existens som vi kan förutsäga och påverka. (2) 

Inom den andra nivån placeras de delar av vår verklighet som kan förutsägas men inte 

påverkas. (3) Den sista och tredje verklighetesnivån omfattar de delar som varken kan 

förutsägas eller påverkas.
12

 

     Då vår metafysiska verklighet delas upp på detta sätt innebär det också att olika 

existensnivåer, eller livsåskådningsnivåer, kan förklaras eller förstås på olika sätt. Den första 

förståelsenivån av vår metafysiska verklighet, den som kan förutsägas och påverkas, 

kännetecknas enligt Jeffner av en vetenskaplig och teknisk förståelse. Denna typ av förståelse 

innebär att vi har både teoretisk kunskap och tekniska hjälpmedel för att kunna påverka denna 

del av vår verklighet. Även den andra förståelsenivån innefattar teoretisk kunskap berörande 

naturen och vår existens men människan eller individen besitter inte ännu den teknik som 

krävs för att denna del av vår verklighet skall bli påverkbar. Den tredje förståelsenivån av vår 

verklighet, det vill säga den vi varken förstår eller kan påverka, menar Jeffner, kännetecknas 

av två olika typer av förståelser eller förklaringar, nämligen den humanistiska och den 

religiösa.
13

 

     Enligt Jeffner karaktäriseras de religiösa förståelsetyperna av att vår metafysiska värld är 

styrd av transcendenta krafter och/eller varelser. Som konsekvens av detta är också känslor så 

som lycka och kärlek gåvor från ovan. De humanistiska förståelsetyperna beskriver och 

förklarar istället världen utifrån naturalistiska referensramar inom vilka man helt avhåller sig 

ifrån att inkludera transcendenta krafter i förklaringarna av naturen och vår existens.
14

                    

                                                
10

 Ne.se, sökord:”livsåskådning”. 
11 Det vill säga den verklighet eller världsbild vi som individer håller för sann. Ett exempel på en metafysisk 
världsbild är den naturalistiska som innebär att vår värld är helt fri från gudomlig påverkan och styrs av 
naturlagar och endast dessa.   
12

 Jeffner, Anders (1981), s. 217-218. 
13

 Jeffner, Anders (1981), s. 218-219. 
14 Jeffner, Anders (1981), s. 219. 
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      För att exemplifiera hur dessa nivåer av vår metafysiska verklighet och olika förklaringar 

och förståelsehorisonter hänger samman använder sig Jeffner av förändringar i människans 

förståelse av vädret och dess orsaker genom historien. Idag, menar Jeffner, hamnar vädret 

inom den andra verklighetsnivån då vi kan förutsäga och förklara vädrets uppförande, dock 

kan vi ännu idag inte påverka vädret. Tidigare historien tillhörde dock vädret den tredje nivån 

eftersom vi varken kunde förutse eller förklara vädret på ett tillförlitligt vis och det tillskrevs 

därför en transcendent vilja. I framtiden, tror Jeffner, att vädret kommer att kunna förutsägas 

och kontrolleras i och med mänsklighetens teknologiska framsteg. I och med kommer vädret 

att under något årtusende ha gått ifrån att ha beskrivits och förklarats utifrån en religiös 

förståelsehorisont till att av många, i och med att vädret nedgraderats från den tredje nivån till 

den första nivån, förklaras utifrån en ”humanistisk” förståelse inom vilken övernaturliga 

krafter exkluderats ur ekvationen. Jeffner menar dock att det alltid kommer att finnas delar av 

vår existens som kommer att förbli olösta, oförstådda och okontrollerbara och därför 

mystiska, vilket i sin tur innebär att det alltid kommer att finnas rum för religiösa förståelser.
15

 

     Jeffner talar även om att det finns en övergripande förståelsenivå. Denna typ av förståelse 

menar jag lättare förstås om begreppet förståelsehorisont
16

 används. Kortfattat innebär detta 

att förståelsehorisonten är individens bild av verkligheten, hur den är uppbyggd och fungerar, 

vilket får som konsekvens att allt inordnas inom dem ramar som förståelsehorisonten 

stipulerat. För att exemplifiera skulle man kunna, så som jag förstår det, tala om religiösa och 

naturalistiska förståelsehorisonter, det vill säga huruvida man tror på övernaturliga makter 

eller ej. Vidare kommer en sådan förståelsehorisont att genomsyra alla underliggande nivåer 

och tvinga underliggande förståelse till underkastelse i och med att dessa anpassas till den 

övergripande förklaringen.
17

 

      En fråga Jeffner ställer sig är huruvida en harmoni mellan dem humanistiska och religiösa 

förståelse kan skapas på ett övergripande plan. Kan en person, med andra ord, vara religiös 

och naturalist på samma gång? Enligt Jeffner blir svaret ett självklart nej eftersom han menar 

att det inom religion, och ibland även inom naturvetenskapen, finns anspråk på att besitta den 

övergripande förklaringen. Detta innebär att en förståelsehorisont kommer att stipulera hur 

alla underliggande förklaringar uppfattas inom individens referensramar. Det är därför möjligt 

för en person att besitta olika typer, det vill säga naturalistiska eller religiösa, av förklaringar 

inom en och samma livsåskådning.  

                                                
15

 Jeffner, Anders (1981), s. 220. 
16

 Jeffner själv använder begreppet “all inclusive understanding”. 
17 Jeffner, Anders (1981), s. 221-222. 
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      Vidare menar Jeffner att data ur en studie berörande vanliga människors syn på livet vid 

Uppsala universitet än så länge visar att individer har en tendens att skapa ett mönster som 

syftar till att ordna, eller förklara, komplex värld och anger människans plats i universum. 

Dessutom menar han att det inte ligger något oresonligt i att sökandet efter en livsåskådning 

och en generell förståelse av vår existens och metafysiska verklighet
18

. Tvärt om, menar han, 

verkar de flesta av oss behöva en sådan förståelse
19

 

 

1.6.2 Vad är naturvetenskapligt respektive religiöst? 

Eftersom utgångspunkten för detta arbete innebär att religion och vetenskap betraktas som två 

liknande subsystem är det lämpligt att definiera dessa på ett sätt som gör att dem, på en 

teoretisk nivå, liknar varandra samtidigt som de också skiljer sig åt i viktiga avseenden. 

     En sådan definition av religion och vetenskap som lika men ändå olika formulerades i en 

publikation, förmodligen författad av genetikern Francisco Ayala, med titeln Science, 

evolution and creationism utgiven av The National Academy of Sciences, USAs motsvarighet 

till den svenska Vetenskapsakademien. I denna utgåva formulerade man sig så här: 

 

Science and religion are based on different aspects of human experience. In science, explanations 

must be based on evidence drawn from examining the natural world. Scientifically based 
observations and experiments that conflict with an explanation eventually must lead to 

modification or even abandonment of that explanation. Religious faith, in contrast, does not 

depend only on empirical evidence, is not necessarily modified in the light of conflicting evidence, 

and typically involves supernatural forces or entities. Because they are not part of nature, 

supernatural entities cannot be investigated by science. In this sense, science and religion are 

separate and address aspects of human understanding in different ways.20 

 

     Här sätter Ayala, om det nu var han, fingret på de likheter och skillnader som är av intresse 

för denna undersökning. Till att börja med menar han, även om det inte är en explicit tanke, 

att dessa två hämtar information ur olika aspekter av människans erfarenheter i syftet att 

förklara vår metafysiska verklighet. Samt att metodiken bakom religionens och 

naturvetenskapens förklaringar skiljer sig åt. Naturvetenskapens metod vilar på empiriska 

bevis och religionens på intuition och extraordinära erfarenheter. På så sätt är dessa två 

subsystem lika men ändå olika och kommer därför fram till olika svar på samma fråga. Med 

andra ord är naturvetenskapliga idéer uppbyggda kring empiriska erfarenheter och religiösa 

idéer kring extraordinära erfarenheter.  

                                                
18 Jeffner, Anders (1981), s. 222, 224. 
19

 Jeffner, Anders (1981), s. 220-221. 
20

 National Academy of Sciences (2008). Science, Evolution, and Creationism. Washington, D.C.: National 
Academy of Sciences and Institute of Medicine, s. 12. 
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1.6.3 De livsåskådningsrelaterade konflikternas ursprung 

Vid läsningen av The beginnings of western science, som behandlar vetenskapens framväxt ur 

antikens filosofi och transformering över tid och rum och är författad av David C. Lindberg, 

är det uppenbart att få framsteg i mänsklighetens historia varit så viktiga för vetenskapens 

utveckling som skrivkonsten och framväxten av en skriftlig kultur. Att skriften har en sådan 

central betydelse i detta sammanhang tillskriver Lindberg det faktum att skriftliga kulturer, 

jämfört med orala kulturer, har en helt annan relation till ”kunskap” och spridandet av 

information.
21

 

     Till att börja med är den förklarande och meningsgivande dimensionen viktig, om inte 

grundläggande, inom både de orala och skriftliga kulturerna. Skillnaden mellan dessa två 

kulturformer är dock, som sagt, att metoderna för spridandet och lagrandet av kunskap skiljer 

sig åt markant. Detta eftersom det inom exklusivt orala kulturer endast existerar en typ 

medium för lagrandet av kunskap, nämligen människans minne. Vidare förändras kunskapen 

ständigt inom orala kulturer eftersom dessa kulturers kunskaper hela tiden revideras i takt 

med att nya erfarenheter absorberas. Kunskap blir på så sätt aldrig ”evig” eftersom gammal 

kunskap ständigt revideras eller ersätts av ny sådan för att bättre förklara människornas och 

samhällenas aktuella situation. Ett exempel som belyser detta är Tio-stammen i Afrika inom 

vilken stammens medlemmar varken kan spåras eller placeras längre än två generationer 

tillbaka i tiden.
22

 

     De förklarande och meningsgivande dimensionerna syftar inom både exklusivt orala och 

skriftliga kulturer att verka som stabiliserande och komplexitets-reducerande eftersom dessas 

funktion är förklara hur världen fungerar. Detta för att på så sätt göra världen mindre 

främmande och därmed också mindre farlig. De exklusivt orala kulturernas förklaringar av 

naturens olika aspekter skiljer sig dock avsevärt från dagens moderna naturvetenskapliga 

teorier, och bör enligt Lindberg också göra det eftersom dessa orala kulturer saknar de 

föreställningar om naturlagar som vi i väst, men också i andra delar av världen, genom 

årtusendena kommit att förlika oss med. Lindberg menar att det istället är naturligt att man 

inom orala kulturer söker att förklara naturens skeenden inom sina egna referensramar där 

mänskliga och biologiska egenskaper projiceras på objekt eller händelser. Att detta sker beror 

på att människans referensramar stipuleras av dess tidigare erfarenheter. Inom orala kulturer 

                                                
21

 Lindberg, David C. (1992), s. 5-8, 12. 
22 Lindberg, David C. (1992), s. 5-8, 12. 
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är det inte, eftersom dessa inte exponerats för naturvetenskapliga tankesätt, ovanligt att objekt 

tillskrivs ett liv eller en tanke, något som är helt främmande för oss som idag som lever inom 

en modern skriftlig kultur. Det är också som en konsekvens av denna projicerings-process 

som orala kulturers föreställningar berörande exempelvis universums uppkomst tenderar att 

beskrivas som en födelse och kosmiska händelser betraktas som strider mellan olika 

gudomliga krafter.
23

 

       För att exemplifiera tar Lindberg bland annat upp en forntida egyptisk skapelsemyt där 

solguden Atum i begynnelsen spottade ut Shu, guden över luft, och Tefnut, gudinnan över 

fukt. Shu och Tefnut födde i sin tur Geb, guden över jord, och Nut, gudinnan över himmel. 

Geb och Nut födde själva två par, guden Osiris och dennes maka Isis samt guden Seth och 

dennes maka Nepthys. Enligt denna myt skall alla dessa gudar representera alla väsen i denna 

värld, både mänskliga, gudomliga och kosmiska. Och på så vis har människor genom denna 

skapelsemyt lyckats förklara naturens ursprung och kausalitet genom att personifiera naturens 

olika aspekter med diverse gudar och gudinnor.
24

 

     Den stora skillnaden mellan exklusivt orala kulturer och skriftliga kulturer är att de tidigare 

är just exklusivt orala kulturer samtidigt som skriftliga kulturer kan kommunicera både genom 

tal och skrift. Detta innebär att den skriftliga kulturen har ett verktyg, som inte den orala 

kulturen har, som kan hindra kunskap från att förändras. Detta sker genom att den kunskap 

som finns lagrad i en människans minne frigörs då den istället lagras i ett av människan 

oberoende medium, exempelvis på ett papper. Genom att göra detta skapas ett stycke 

”oföränderlig”
25

 kunskap. Att kunskap genom skrift kan göras ”oföränderlig” eller ”evig” och 

på så sätt frigöras från människan är essentiellt för vetenskapens utveckling. Detta eftersom 

det innebär att kunskap, exempelvis i form av beskrivningar gällande en specifik händelse, 

kan inspekteras och jämföras. Enligt Lindberg uppmuntrar sådana jämförelser till skepticism 

och kom under antiken att leda till att distinktioner mellan vad som var sanning och vad som 

var myt växte fram.
26

 

     Att detta inte skett innan filosofins framväxt, då konflikterande kunskaper måste ha stött 

på varandra även inom orala kulturer, beror enligt Lindberg på det faktum att det inom en 

exklusivt oral kultur, och enligt mig till viss del även inom skriftliga kulturer, inte finns någon 

vinning i att vara skeptisk, så länge skapelsemyten uppfyller sin funktion. Nämligen att 

                                                
23 Lindberg, David C. (1992), s. 5-8. 
24 Lindberg, David C. (1992), s. 9. 
25

 Att citattecken används beror på det faktum att information alltid kommer att tolkas utifrån läsarens 
referensramar och därmed obönhörligen förändras. 
26  Lindberg, David C. (1992), s. 5-6, 11-12. 
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förklara varför saker och ting i naturen och samhället är beskaffade som de är. Att ifrågasätta 

den givna världsbilden och samhällets livsåskådning var, och är än idag, helt enkelt bara 

slöseri med tid, så länge den var/är tillfredsställande.
27

 

     Efter att ha beskrivit dessa två olika typer av kulturer följer Lindberg de filosofiska idéerna 

från antikens Grekland till 1450-talets kristna Europa, en resa som gjordes via bland annat 

romarriket, Persien och islam. Genom Lindbergs beskrivningar av detta händelseförlopp är 

det tydligt att vetenskap och religion gärna samverkade men endast då detta skedde på 

religionens, främst kristendomen och islam, villkor. Detta ojämna maktförhållande 

möjliggjordes av det faktum att filosofin, och därmed vetenskapen, var beroende av religionen 

och dess institutioner för översättandet spridandet av filosofins idéer. Om religionen 

misstyckte hade filosofin helt enkelt inga möjligheter att protestera. Filosofin och 

naturvetenskapen kom dock att frigöra sig från åtminstone kristendomens bojor och ställa sig 

på sina egna ben i och med att de expanderande samhällena i väst etablerade sekulära 

institutioner i form av universitet vilka, i mångt och mycket, kom att företräda filosofins 

intressen och därför hamna i konflikt med kyrkan.
28

 

     Enligt Lindberg förhindrades dock denna kollisionskurs mellan religionen och vetenskapen 

inom islam eftersom den senare av dessa två aldrig tilläts att få ett eget liv utanför dem 

islamska institutionerna eftersom några sådana knappt existerade. Detta eftersom östs 

motsvarigheter till de europeiska universiteten var starkt knutna till religionen.
29

 

     Avslutningsvis menar jag att det i The beginnings of western science är tydligt att det 

historiskt sett existerar en konflikt mellan religion och vetenskap samt att denna konflikt blir 

allvarlig först då dem religiösa institutionernas ställning, auktoritet och makt ifrågasätts. Som 

vi kan se idag har denna konflikt inte lösts utan att den ännu pågår. Kanske har den till och 

med förvärrats i och med att vetenskapen har fått en ökad makt vilket resulterat i att 

kränkningar av dennes intressesfärer även kommit att resultera i konflikter. Ett exempel på en 

sådan konflikt är den mellan vetenskapsmän och kreationister i USA där de senare försöker 

påverka grundskolornas läroplaner. 

 

 

 

 

                                                
27

  Lindberg, David C. (1992), s. 12-13. 
28

  Lindberg, David C. (1992), s. 360-368 
29  Lindberg, David C. (1992), s. 364. 
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1.6.4 Teoretiska utgångspunkter 

Ovan beskriver både Jeffner och Lindberg människans behov av att förklara och förstå sin 

omgivning. Jeffner gör det genom att påvisa generella trender inom människors 

livsåskådningar och Lindberg gör detsamma genom att beskriva hur olika typer av kulturer 

förklarar sin existens och omvärld. Och de båda pekar på en meningsskapande funktion inom 

invid respektive kultur. Jeffners och Lindbergs tankar är centrala för detta arbete eftersom jag 

med hjälp av dessa avser att formulera två påståenden som kommer att genomsyra detta 

arbetets och dess undersöknings förståelse av vad livsåskådningar är och syftar till att 

uppnå.
30

 

     Dessa två påståenden är: (1) Människan har ett behov av att förklara sin egen existens och 

omgivning. Detta eftersom en oförklarad värld, enligt mig, är en otrygg sådan. Att förklara 

och förstå ting är därför av central betydelse för människan oberoende av vart och när hon 

existerat/existerar. Kort sagt, menar jag, att det inom människan finns en instinkt och ett 

behov av att på olika sätt göra världen tryggare. På en praktisk och fysisk nivå sker detta 

genom att vi samlar föda och konstruerar bostäder för att skydda oss från den nyckfulla 

naturen. På en teoretisk nivå gör vi det genom att förklara varför saker och ting är som de är, 

så som varför det regnar och hur människan och djuren kommit till. Det som hävdas här är 

inte att alla människor reflekterar över sin existens utan att alla har någon form av uppfattning 

om hur saker och ting fungerar på ett övergripande plan. Det vill säga huruvida naturen är en 

gudomlig eller naturlig skapelse etcetera.  

     Detta innebär dock inte att människor faktiskt vet varför saker och ting är som dem är och 

vad hon gör här. Det innebär endast att hon har en föreställning om hur saker och ting ligger 

till. Detta oberoende av kultur-typ samt huruvida personen i fråga är religiös, sekulär, teist, 

eller naturalist. För att ens komma i närheten av en förståelse av andra livsåskådningar krävs 

att vi förstått att det inte finns några absoluta sanningar och försöker att, åtminstone för en 

kort stund, tänka utanför våra egna ”sanningar”. 

     (2) Religion och vetenskap har uppkommit ur samma frö och syftar till att fylla samma 

funktion. Detta ”frö” är människans, ovan beskrivna, behov av att förklara verkligheten. Detta 

frö manifesterar sig dock på olika sett och kan ses som olika grenar på ett och samma träd. 

Hade dessa grenar haft exakt samma levnadsvillkor bör de onekligen ha varit identiska, olika 

erfarenheter, mängden solljus, plats och näring etcetera, har dock inneburit att de skiljer sig åt. 

På samma sätt kan livsåskådningarnas förändringar förklaras genom absorberandet av olika 

                                                
30 Lindberg (1992), s. 7; Jeffner (1981), s. 220, 221. 
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erfarenheter och därmed olika anpassningsstrategier. Med andra ord kan alla livsåskådningar 

ha ett gemensamt ursprung men har över tid förändrats för att bättre förklara människors 

aktuella situationer. Religionen och naturvetenskapen är två olika typer av sådana 

anpassningsstrategier vars syfte är att förklara vår existens och omvärld. Att dessa skiljer sig 

åt i sin metodik beror följaktligen på att dessa förklarar denna existens utifrån olika 

erfarenheter. Denna metodiska skillnad resulterar också i att religionens och vetenskapens 

svar, eller slutprodukter, skiljer sig åt på grund av dess olika metoder att besvara dessa frågor.  
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2.0 Undersökning  

Denna undersöknings data består, så som tidigare sagts, av ett antal personers svar på frågor 

berörande olika delar av naturen, universum och vår existens. Angående universum och 

jorden har informanterna frågats hur universum och jorden uppstod, hur universum ser ut och 

vilken plats jorden har i detta universum samt vad universum styrs av. Gällande människan 

och djuren har intervjupersonerna frågats hur människan och djuren uppstått, hur de är 

uppbyggda, vad de styrs av och vad de behöver för att överleva/”leva”
31

 samt vad eventuella 

skillnader mellan djur och människor beror på. Angående livet och livet efter detta har 

intervjusubjekten fått ge sin bild av meningen med livet och vad som sker efter döden samt 

besvara huruvida människan har en själ eller ej.  

     Vidare är information som presenteras nedan inte nödvändigt vis intervjupersonernas egna 

ord, innebörden är dock densamma. Utöver detta har även vissa uttalanden tolkats eftersom 

dessa ibland, på olika vis, visat sig bristfälliga eller oklart uttryckta. Detta bör dock inte 

påverka livsåskådningarnas representation, vare sig på ett överskådligt eller detaljerat plan. 

     Till sist är det ingen lätt uppgift att sammanfoga fem personers åsikter till en koncis, läsbar 

och intressant text med ett minimerat antal upprepningar och därför har ett urval gjorts med 

dessa kriterier i åtanke. Dessutom har personer vars åsikter överensstämmer kombinerats så 

att de fått förklara delar av sina respektive åsikter, något som vanligen sker med Christina, 

Philip och Omar som tillhör trosriktningar med liknande teologiskt innehåll. 

 

2.1 Intervjusubjekten 

     Christina: Kvinna i 50-årsåldern, arbetar som präst inom svenska kyrkan. Uppväxt i en 

arbetarfamilj, utan någon direkt kontakt med kristna traditioner. Kom till Stockholm i 20-

årsåldern. Påbörjade sin prästutbildning i 40-årsåldern efter att ha närvarat vid en kurs i 

kristen tro för vuxna.
32

 

     Philip: Man i 30-årsåldern, arbetar som pastor inom en frikyrka i Stockholm med 

kopplingar till trosrörelsen
33

 samt med utbildning vid en kristen friskola med anknytning till 

                                                
31

 Att överleva innebär att kroppen fysiskt sett skall fortsätta att fungera. Att ”leva” innebär att finna 
tillfredställelse och/eller njutning i att existera. 
32 Christina (2011). Personlig intervju, Stockholm, (12/04-2011). 
33 Ett nätverk uppbyggt av fristående kristna församlingar i Sverige vilka företräder framgångsteologin. Vilken i 
sin tur innebär att den kristna tron är en väg till framgång inom livets alla områden, att bibeln är ofelbar med 
mera. Viktigast är, i jämförelse med Svenska kyrkan, den aktuella frikyrkans syn på bibeln som Guds faktiska 
ord. Detta innebär att om det i bibeln står skrivet att Jesus gick på vatten, helade och uppväckte döda etcetera 
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denna kyrka. Uppväxt i en kristen familj. Kom till Stockholm i 20-årsåldern. Gick i bibelskola 

i två år och utbildade sig därefter till pastor.
34

 

     Gunn: Kvinna i 60-årsåldern, arbetar bland annat med olika former av terapeutiska 

metoder med kopplingar till New-Age rörelsen. Har avlagt en Fil. Mag. examen i Uppsala i 

språk och pedagogik samt gått på lärarhögskolan i Linköping. Har därutöver gått flera 

utbildningar och kurser, både i och utanför Sverige, rörande konst, teater, musik, filosofi, 

psykologi och olika terapiformer för kropp och själ. Vidare har hon större delen av sitt liv 

arbetat som lärare i språk, bild och drama. Nu sysslar hon främst med att ge konsultationer, 

föredrag och kurser, framförallt berörande färger och relationer samtidigt som hon uppträder 

med sina konstnärliga alster i olika sammanhang.
35

 

     Stig: Man i 60-årsåldern, arbetar som professor i teoretisk fysik
36

, ett område han verkat 

inom större delen av sitt liv. I Stigs arbetssysslor ingår både forskning och utbildning. Under 

sin gymnasietid kom Stig att intressera sig för naturvetenskapen och fortsatte sedan sina 

studier i Stockholm där framför allt matematiken lockade honom till den teoretiska fysiken. 

Stigs vetenskapliga område berör främst biologi och kemi på atomär och molekylär nivå.
37

       

      Omar: Man i 50-årsåldern, verksam som imam tillhörande vid en sunnitisk moské i 

Stockholm. Bekänner sig till den hanafitiska rättsskolan
38

. Uppvuxen i en icke-religiös familj 

och betraktade sig i sin ungdom som icke-religiös och socialist/kommunist. Kom i 20-

årsåldern i kontakt med islam. Under 80-talet kom han att studera en sjuårig utbildning, ägde 

rum inom en sydasiatisk kultursfär, till imam.
39

 

 

 

 
                                                                                                                                                   
så har detta skett. Bibelns berättelser är alltså först och främst sanna och inte fabricerade i syftet att förmedla 
moraliska riktlinjer etcetera, en bibelsyn som inte helt delas av Svenska kyrkan. 
(Ne.se, sökord: ”trosrörelsen”,”framgångsteologi”.) 
34

 Philip (2011). Personlig intervju, Stockholm, (11/04-2011). 
35

 Gunn (2011). Personlig intervju, Stockholm, (12/04-2011). 
36

 Inom denna typ av fysik används matematiska och/eller datorbaserade modeller för att försöka förstå och 
beskriva naturen.                                                                                                              (Ne.se, sökord:”teoretisk fysik”.) 
37

 Stig (2011). Personlig intervju, Stockholm, (13/04-2011). 
38

 Den hanafitiska rättsskolan är den största och mest spridda av de sunnitiska rättsskolorna inom islam och har 
sina rötter staden Kufa i Irak och ortens mest berömda rättslärda, Abu Hanifa, vilken skolan uppkallats efter. 
Genom Hanafias lärjungar kom denna skola att bli den dominerande rättsskolan under abbasidkalifatet och 
senare i det osmanska riket. Under 1900-talet har den haft ett fortsatt inflytande i länder som tidigare stått 
under osmansk kontroll är utbredd bland sunnimuslimer på Balkanhalvön, i Turkiet, Kaukasien, Centralasien, 
Pakistan och Indien. Viktigt är att denna skola i jämförelse med andra sunnitiska rättskolor har givit stort 
utrymme åt förnuftet och den rättslärdes omdöme.                                    (Ne.se, sökord:”hanafitiska rättskolan”.) 
39 Omar (2011). Personlig intervju, Stockholm, (13/04-2011). 
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2.2 Är Guds ord evigt? 

Inom mitt urval återfinns tre personer vars livsåskådning grundar sig på heliga skrifter. Dessa 

tre tillskriver dock alla sin aktuella skrift, det vill säga Bibeln respektive Koranen, olika 

status. På sin plats är också att påpeka att Stig och Gunn inte bekänner sig till någon 

skriftreligion och därför inte berörs av de nedan följande resonemangen. 

     Till att börja med är Philip en bokstavstroende kristen och tar det som står i Bibeln på 

största allvar. Bibeln är Guds eviga ord och står det exempelvis att Jesus gick på vatten eller 

helade sjuka så gjorde Jesus det. Bibelns berättelser är alltså inte fabricerade utan har 

verkligen hänt.
40

 

     Christina i sin tur ser visserligen Bibeln som Guds ord men också som skriven för 

människor i en specifik period av mänsklighetens historia och betraktar den därför inte heller 

som evig i samma bemärkelse som Philip. Istället ser hon på Bibelns berättelser som 

uppbyggande och moraliska riktlinjer och det som står i Bibeln behöver därför inte ha hänt på 

riktigt. Dock, menar hon, är beskrivningarna av människan och hennes beteende sanna och 

beskriver på ett riktigt sätt vårt beteende och våra svagheter även idag.
41

 

     Omar betraktar, i likhet med Philip, sin heliga skrift, Koranen, som Guds eviga ord och 

därför sann. Står det i Koranen att något är på ett visst sätt är det så. Dock ser Omar att det, 

jämfört med Philip, finns ett större tolkningsutrymme och menar att även om Koranens ord är 

eviga är dessa ord alltid tvungna att tolkas. Tolkningarna i sig är dock inget problem menar 

han. Istället uppstår problemen då tolkningar som skett i en viss period och kontext fryses och 

blir eviga. Det är Guds ord som skall betraktas som eviga, säger Omar, inte människans 

tolkningar av dessa ord.
42

 

 

2.3 Universum och jorden 

2.3.1 Hur uppstod universum? 

Den agnostiske naturvetaren Stig menar att vi inte helt säkert kan veta hur universum uppstod 

och menar att det under hans tid som naturvetare funnits två teorier rörande universums 

uppkomst. Den ena teorin hävdar att universum aldrig uppkommit eftersom det varat för evigt 

och den andra teorin hävdar att universum uppkommit genom en explosion, även känt som 

big bang. Enligt Stig finns det i samband med den senare av dessa teorier också beräkningar 
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42 Personintervju med Omar. 
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gjorda av astrofysiker som visar att universum, beroende på dess totala massa, antingen 

kommer att fortsätta expandera i all evighet alternativt att expansionen avtar för att sedan 

övergå till att kontrahera. Om det senare utfallet stämmer, menar Stig, kan det mycket väl 

vara som så att universum expanderat och kontraherat periodvis i all evighet. Det existerar 

dock inga absoluta sanningar inom vetenskapen, hävdar Stig, och väljer att inte uttala sig till 

fördel för någon av dessa teorier, även om han berättar att han vid början av sin karriär kände 

en viss skepticism gentemot big bang-teorin.
43

 

     Gunns syn på universums skapelse liknar de teorier Stig ovan beskrivit och hon menar att 

universum på något vis alltid existerat och att så kallade big bangs kommer och går. Det är en 

process som ständigt upprepas och hon menar att denna expansion och kontraktion kan liknas 

vid yin och yang samt att dessa cykler är universums puls.
44

 

      Eftersom varken Bibeln eller Koranen i detalj beskriver hur universum eller jorden 

uppstod menar både Christina, Philip och Omar att det inte finns någon anledning att 

dementera naturvetenskapliga teorier så som big bang-teorin. Dock menar de, till skillnad från 

delar av naturvetenskapen, att universum i grund och botten, och därmed även big bang, 

skapats av Gud. Universum är med andra ord inte en slump och Gud hade ett syfte med att 

skapa denna plats. Enligt åtminstone Philip, övriga två håller säkerligen med men har inte 

uttalat sig explicit, skapades universum för att ge människan en plats att bo på. Det är 

nämligen m människan och Guds gemenskap med henne som sedan begynnelsen varit i Guds 

tankar.
45

 

 

2.3.2 Hur ser universum ut? 

Även berörande universums uppbyggnad stämmer alla fem in med de vetenskapliga 

observationerna och teorierna som innebär att universum består av ett oräkneligt antal galaxer, 

stjärnor, solsystem och planeter med mera. Detta innebär dock inte att de sväljer allt med hull 

och hår och exempelvis klargör Philip att det även om det inte finns något i Bibeln som 

motsäger den vetenskapliga bilden av universum inte heller finns något som stödjer den. I 

samband med detta menar Omar att Koranen nämner att det existerar sju jordar och sju 

himlar. Vidare menar han att vanlig tolkning är att dessa himlar är sju sfärer eller skikt som 

avlöser varandra, såsom en lök. Vad dessa sfärer faktiskt innehåller nämns dock inte i 

Koranen och han själv är av den åsikten att hela universum ryms i den första sfären. I och 
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med en sådan tolkning besvarar inte astronomin och Koranen sammafrågor och hamnar därför 

inte heller i någon konflikt.
46

 

     Gunn menar att det utanför vårat universum även existerar andra universa och omniversa
47

 

och att dessa inte nödvändigtvis behöver ha ett slut. Vidare menar hon att universum och dess 

beståndsdelar i grunden uppgörs av en komponent, nämligen energi, och ”allt är energi och 

medvetande som är i ständig rörelse”. Detta innebär också att allt har ett medvetande och att 

hela kosmos och dess innehåll förenas genom detta medvetande.
48    

     Gunn hävdar också att det inte råder någon konflikt mellan astronomi och astrologi
49

 och 

menar att det är självklart att vi påverkas av planeterna. Exempelvis, hävdar hon, att det 

statistiskt bevisat att det begås fler brott vid fullmåne samt att månens dragningskraft har en 

direkt observerbar påverkan på jorden och dess invånare genom tidvattnet. Vidare säger Gunn 

att astronomin och astrologin förklarar olika saker och därför besvarar olika frågor.
50

 

 

2.3.3 Hur styrs universum? 

I likhet med avsnittet ovan är intervjupersonerna på det stora hela överens och menar att 

universum styrs av naturlagar. Till skillnad från övriga intervjusubjekt är dock Stig av den 

åsikten att dessa naturlagar varken är skapade av en gudomlig kraft eller styrs av någon 

gudomlig vilja. Han erkänner att detta inte är något han kan bevisa men påpekar samtidigt att 

det inte heller finns någon som kan motbevisa honom på denna punkt.
51

 

     Christina, Philip och Omar delar uppfattningen om att Gud är skaparen av, och därmed 

styr, dessa naturlagar. Enligt Philip är Gud ständigt aktiv i upprätthållandet av sin skapelse 

och om han tog bort sin hand skulle allt rasa samman. Gemensamt för alla dessa tre är att de 

inte ser någon konflikt mellan sin tro och naturvetenskapens föreställningar om universums 

styrning genom naturlagar. Däremot menar man att naturvetenskapen missar högre 

dimensioner och Omar menar vidare att det inte är helt säkert att vi till fullo förstått oss på 

dessa naturlagar.
52
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 Personintervjuer med Christina, Gunn, Omar, Philip och Stig. 
47

 Ett omniversum inhyser flera universa (plural av universum) på samma sätt som vårat eget universum 
omsluter olika galaxer etcetera.  
48 Personintervju med Gunn. 
49 Astrologi är en lära som hävdar att en människas personlighet och/eller framtid bestäms av vissa 
himlakroppars positioner vid vissa tidpunkter.                                                                     (Ne.se, sökord: ”astrologi”) 
50
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     Vidare menar Philip att Gud även upprätthåller dem krets- och omlopp som existerar i 

universum och på vår planet. Samt att naturkatastrofer är en konsekvens av Guds påverkan, 

även om Philip är av den åsikten att detta inte ingick i Guds ursprungliga plan utan är något 

som kommit in i skapelsen vid ett senare tillfälle som en konsekvens av människans 

syndafall. Detta syndafall ledde nämligen inte bara människan bort från Gud utan förde även 

in lidande i denna värld, både i form av sjukdom och död men också i form av rubbningar i 

naturen vilka i sin tur är orsaken bakom naturkatastrofer. Vidare menar Philip att alla 

katastrofer inte härstammar i syndafallet utan att andra, så som exempelvis dagens 

klimatproblem, härrör ur den moderna människans olyckliga beslut.
53

 

  

2.4 Människan och djuren 

2.4.1 Hur uppstod vi? 

Hur livet faktiskt kom till finns det inte heller det några säkra svar på, menar Stig, men till 

skillnad från universums ursprung tror han att denna fråga kommer att kunna besvaras, även 

om detta inte kommer att ske inom en överskådlig framtid. Denna uppfattning grundar Stig på 

det faktum att han anser det vara möjligt att återskapa den miljö livet uppstod i, något som blir 

betydligt svårare om man vill göra detsamma gällande universums födelse. Enligt Stig ter det 

sig troligt att människan och djuren uppkommit ur enkla organismer och hänvisar till 

evolutionsteorin
54

. Visserligen är detta endast en teori, menar han, men eftersom den förklarar 

så många fenomen i naturen kommer den förmodligen visa sig vara svår att överbevisa. 

Vidare är han dessutom övertygad om att de vetenskapliga beläggen är förkrossande vid en 

jämförelse med exempelvis Bibelns skapelseberättelse.
55

 

     Gällande människans ursprung är det bara Philip som direkt dementerar människans 

uppkomst genom evolution och betraktar detta som otänkbart eftersom det i Bibeln står 

skrivet att Gud formade den första människan, Adam, av jord för att sedan blåsa liv i denne. 

Samt att djuren sedan skapades i syftet att hjälpa Adam. Gud såg dock att djuren inte 

uppfyllde Adams behov och skapade därför ännu en människa, Eva, ur Adams ena revben och 

det är ur dessa två människor som allt mänskligt liv på denna planet härstammar spåras. Med 

andra ord förklarar Philip allt livs existens genom Guds skapande utifrån Bibelns 

skapelseberättelse.
56
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     Enligt Omar skapade Gud människan av jord men vad detta faktiskt innebär är en 

komplicerad fråga. Omar menar vidare att det inte finns någon egentlig mening, även om det 

utifrån Koranen går, att förneka evolutionsteorin och att vi kan se att det existerar en 

evolution inom olika arter. Hur det hela gick till exakt vill dock inte Omar spekulera i men 

poängterar att vi inte vet vem Adam var. Kanske var han homo erectus eller homo sapiens då 

Gud förlänade denne med en gåva andra arter inte fått,, det vill säga den fria viljan och ett 

samvete. Hur som helst råder det enligt Omar ingen tvekan om att människan är väsensskild 

från övriga djur och han har svårt att se att människan bara skulle vara ännu en variant av 

apor.
57

 

    Hur människan uppstod menar Gunn att hon inte vet, men säger också att evolutionsteorin 

inte är en omöjlighet. Detta är dock inte en tanke som hon verkar 100 procent komfortabel 

med, förmodligen eftersom det på olika sätt begränsar människan. Däremot menar hon att 

medvetandet alltid existerat och att det är ur detta medvetande som exempelvis fiskar och 

apor uppstått. Gunn är dock inte främmande för tanken att livet utvecklas och menar att det är 

då medvetandet växer som nya former skapas och jämför det med ett barn som växer ur sina 

skor. Kort sagt är det alltså genom medvetandets expansion som vi förändras, även kroppsligt, 

över tid och Gunn ser därför inte nödvändigtvis någon konflikt med evolutionsteorin och dess 

förklaring av människans och djurens uppkomst. Dock, menar hon, missar naturvetenskapen 

att det finns ett medvetande bakom allting och att allt hänger ihop.
58

 

     Christina accepterar evolutionsläran utan några direkta modifieringar mer än att det inte är 

en slump att människan uppkom samt att människan skiljer sig från djuren i ett antal viktiga 

avseenden, så som att vi har en fri vilja och ett samvete.
59

 

 

2.4.2 Hur är vi uppbyggda? 

Eftersom mitt urval innehåller tre personer vars livsåskådning till stor del bygger begreppen 

kropp, själ och ande kommer dessa begrepp nedan att beskrivas och förklaras utifrån dessa 

personers intervjuer. 

     Beträffande människans uppbyggnad är Christina, Omar och Philip överens om att hon 

består av tre huvudkomponenter: kropp, själ och ande. Till att börja med är kroppen vårt 

fysiska jag, det vi kan ta på och det kärl som innehåller själ och ande. Angående kroppens 

uppbyggnad är alla tre överens om att medicinens beskrivningar av människans anatomi är 
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korrekt men också att den är väldigt endimensionell och trångsynt då den betraktar människan 

som en exklusivt fysisk varelse. Denna bild av människan som medicinen förespråkar är att 

hon består av ett antal olika system vilka möjliggör människans fysiska överlevnad och endast 

dessa system, med andra ord finns det enligt medicinen ingen komponent som överlever 

kroppens fysiska död. Som exempel har vi systemet för andning, blodomlopp och 

matspjälkning, och de organ som uppgör dessa system. Åtminstone Christina och Philip 

menar vidare att kroppen inte är att betrakta som negativ i någon bemärkelse utan att den är en 

av Gud given gåva menad att användas för våran njutning, och man frågar sig varför Jesus 

skulle ha helat sjuka om kroppen ändå inte var god. Min uppfattning är att även Omar 

instämmer i dessa påståenden även om han aldrig explicit uttalat sig om detta. 

     Själens och andens uppbyggnad och funktioner är inte helt lätt att förklara då dessa är 

svåra att särskilja från varandra. Både Philip och Omar, mitt intryck är att även Christina delar 

denna uppfattning, väljer att beskriva själen som människans ego, det vill säga människans 

överlevnadsinstinkter. Anden i sin tur är den del av människan som har kontakt med det 

gudomliga, och här sitter människans samvete. Tillsammans präglar dessa två komponenter 

oss som individer och vår karaktär, som, om jag uppfattat det hela korrekt, påverkas av dessa 

två komponenters proportionella användning och innehåll.
60

 

     Att människan skulle ha en själ är något som Stig ställer sig frågande till och menar att det 

är problematiskt att endast människan i så fall skulle ha en själ
61

 då ett sådant attribut bör ha 

tillkommit genom evolution. Människans medvetande om sig själv och sin omvärld kanske 

skiljer sig från exempelvis encelliga organismer men att människan är den enda varelsen med 

en sådan medvetenhet är föga troligt och åtminstone övriga däggdjur tros ha en sådan 

medvetenhet. Denna medvetenhet och alla andra delar av människors och djurs fysik och 

psyke hävdar Stig kan förklaras genom kemiska och fysikaliska processer i våra kroppar.
62

 

     Enligt Christina, Philip och Omar saknar dock inte djuren en själ, då detta är djurens ego, 

vad de istället saknar är den fria viljan och anden, det vill säga ett samvete. Eftersom djur 

saknar möjligheten att agera rätt och fel, då de inte har en fri vilja, saknar de även det 

moraliska ansvar som är grundande för huruvida det är himmel eller helvete som väntar och 

ett sådant efterliv blir därför irrelevant för dessa. Christina påpekar dock att avsaknaden av en 

                                                
60 Personintervjuer med Christina, Omar och Philip. 
61 Då Stig använder begreppet ”själ” innebär det att vissa förtydliganden behövs. Detta eftersom hans 
definition av ”själ” omfattar det som lämnar kroppen vid döden, alltså både själ (ego) och ande (samvete). 
Beroende på hur man ser det saknar dock djuren endast anden alternativt anden och delar av själen (Philip 
delar upp själen i en högre och en lägre nivå där djur har bara den lägre). 
62 Personintervju med Stig. 
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ande inte innebär att djur är oförmögna att visa känslor och tillgivenhet, och det är hennes 

förhoppning att djuren hon håller kära skall få ett evigt liv dem med.
63

 

     Av diskussionen ovan ser vi att detta egentligen inte handlar om huruvida vi och djur har 

en själ eller ej utan huruvida vi har en fri vilja. Essensen av den problematik Stig 

uppmärksammat kvarstår dock och innebär att om vi människor har något bör även djuren ha 

detta. Med andra ord ifrågasätter Stig människans särställning. För mig ter sig Stigs lösning 

på detta problem självklart eftersom allt i människans kropp kan förklaras genom kemiska 

och fysikaliska processer. Något som innebär att varken vi eller andra djur kan ha en fri 

vilja.
64

 

 

Figur 2: Olika nivåer av medvetenhet. 

 

Källa: Personintervju med Gunn. 
Denna figur är ungefärlig och syftar endast till att ge en generell bild av Gunns föreställningsvärld berörande de 

olika nivåerna av medvetenhet och Gunns egentliga föreställningar kan därför skilja sig något. Eftersom Gunn 

är av den åsikten att de högre medvetandenivåerna måste erfaras för att förstås har hon avhållit sig från att 

förklara dessa. En generell trend tycks dock vara att människan vid pyramidens bas styrs av sitt ego och vid 

pyramidens topp styrs av ett så kallat enhetsmedvetande, kort sagt går vi från egoism till altruism. 
      

       Gunn menar att människor utöver det faktum att vi har en fysisk kropp även har ett 

medvetande. Detta medvetande existerar i olika nivåer eller former (se figur 2).  Vilken typ 

eller nivå av sitt medvetande som en individ främst använder sig av beror dels på vilket art 

man tillhör och dels på individuella förutsättningar. Exempelvis har hundar, enligt Gunn, väl 

utvecklade fysiska egenskaper, bland annat i form av deras luktsinne, detta innebär att dessa 

djur tenderar att främst använda sig av sitt fysiska medvetande. Hundar har utöver sin fysik 

även en otrolig intuition och kan känna på sig saker långt innan de inträffar vilket innebär att 
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de även är aktiva på andra medvetandenivåer än just den fysiska. Berörande individuella 

skillnader hävdar Gunn att det finns personer som är mer fysiska, exempelvis idrottare, och 

som främst lever på den fysiska medvetandenivån samt de som är mer känslomässigt eller 

intellektuellt inriktade etcetera. Avslutningsvis menar Gunn att alla existerar på alla olika 

medvetande nivåer men i varierande proportion.
65

 

      

2.4.3 Vad styrs vi av? 

När det kommer till vad som styr människan och djuren blir det synnerligen självklart att Stig 

anser att vi styrs av våra instinkter. Huruvida vi bara skulle styras av detta uttalar han sig 

aldrig om och anser förmodligen, då han menar att människan är ett socialt djur, också att 

människan styrs av sociala normer och kulturella koder. Dock härstammar, så som jag förstått 

det, alla dessa normer och koder i människans nedärvda överlevnadsinstinkter.
66

 

     Så som jag tolkat intervjuerna med Christina, Philip och Omar styrs människan av själen 

och anden, det vill säga våra överlevnadsinstinkter, den fria viljan, och samvetet. Gud styr oss 

nämligen aldrig direkt men i och med att han givit oss en fri vilja och ett samvete med vilket 

vi kan skilja mellan rätt och fel påverkar han indirekt vårat beteende. Philip menar också att 

samvetet, då vi begår brott och syndiga handlingar, kan komma att försvagas och att dessa 

människor på så sätt inte har samma inre röst som skiljer mellan rätt och fel. Vidare menar 

Philip, och även Omar, att djävulen som kraft existerar men att denne inte kan få mer makt än 

människan genom sina handlingar ger honom.
67

 

      Enligt Gunn styrs människor och djur, och även kosmos som helhet, av kärlek och rädsla, 

ett begreppspar även Christina använder för att beskriva människans handlingar, dock utifrån 

själ och ande. Denna rädsla kan, enligt Gunn, anta många former, så som girighet och 

maktbegär vilka kan styra människor helt då de tror att det är vad som bringar dem trygghet 

här i världen. Idag, hävdar hon, styrs människan kolossalt mycket av rädsla och hänvisar 

bland annat till alla de beväpnade konflikter som pågår världen över. Vidare hävdar hon att 

människan börjar, tröttna på denna rädsla och istället längtar efter att få växa och söker därför 

att ersätta denna rädsla med kärlek. Ännu en förändring är enligt Gunn att vi människor 

tidigare sökt efter denna kärlek utifrån, i form av bekräftelse, men att vi nu också börjat inse 

att vi även har kärlek inom oss.
68
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     Vidare menar Gunn att människan och djuren även påverkas av vilka medvetandenivåer de 

främst lever inom och exempelvis kan en person vars energi främst är placerad inom den 

fysiska medvetandenivån finna ett intresse i att sporta eller slåss samtidigt som någon på den 

intellektuella nivån kan finna det givande att förstå hur till exempel en dator fungerar.
69

 

      

2.4.4. Vad behöver vi för att överleva respektive leva? 

När det gäller vad människan behöver för att överleva och ”leva” hänvisar Gunn till Abraham 

H. Maslows behovstrappa (se nedan, figur 3) och dess olika nivåer. Denna trappa innebär att 

de för människan mest kritiska behoven först måste uppfyllas innan individen börjar söka 

efter att tillfredsställa andra ovanliggande behov. Kort sagt måste människan först trygga sin 

överlevnad för att kunna klättra på denna trappa och börja ”leva”. Enligt Gunn är det även 

som så att ju högre upp vi kommer på denna trappa desto mer börjar vi se utanför oss själva 

och känna ett ökat behov av att hjälpa andra. Detta eftersom vi inser att vårt välmående i 

slutändan även är beroende av att andra mår bra. Efter behovet att hjälpa andra för egen 

vinning följer ett behov av att hjälpa andra utan att få någonting tillbaka, och då vi gör detta är 

vi enligt henne uppe och rör oss på dem högre andliga och subtila nivåerna av medvetandet.
70 

    Även de andra intervjuade personerna instämmer med Gunn och Maslows behovstrappa 

och Stig menar att det åtminstone är uppenbart att människan inte behöver religionen för att 

överleva och bollar med tanken att religion i framtiden helt kan komma att ersättas av 

vetenskapliga idéer.
71

 

     Christina anser även hon att det är uppenbart att man både kan överleva och ”leva” utan en 

religiös tro men menar att en sådan tro ger en djupare mening med livet samtidigt som det 

skapar en trygghet då man inte ensamt styr allt i sitt liv och att man vet att det finns någon 

som vill en väl. Vidare menar hon också att människan är en social varelse i behov av 

gemenskap och bekräftelse och att människans värsta mardröm troligtvis är att vara helt 

ensam.
72

 

     Philip menar i likhet med Christina att den djupaste tillfredställelsen i livet finns hos Gud 

och att det först är då Gud kopplas in som livet når en högre mening. Omar besvarade aldrig 

denna fråga explicit min generella uppfattning är dock att han instämmer med Maslows trappa 
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samtidigt han tillskriver bejakandet av Gud och relationen med denne som viktiga och 

meningsgivande.
73

 

 

Figur 3: Abraham H. Maslows behovstrappa. 

 

Källa: Intervjuer; NE.se, sökord: ”behovshierarki”,”Abraham H. Maslow”. 
Abraham H. Maslow, amerikansk psykolog, stödde sin teori, det vill säga modellen ovan, på ett urval kända 

samtida och historiska personer som han ansåg vara sällsynt kreativa, självständiga och psykiskt friska. 

 

2.5 Livet och livet efter döden 

2.5.1 Vad händer efter döden? 

Enligt Christina är det som inträffar efter döden att kroppen skiljs från själ och ande och att 

den första av dessa tre sedan förstörs. Anden och själen förs sedan till Gud och hans 

himmelrike. Christina vill nämligen ogärna se att det endast är dem rättfärdiga och 

gudfruktiga som tillåts träda in i himmelriket, utan att alla som efter döden accepterar Gud 

skall givas en plats i Guds himmelrike. För Christina är detta av vikt då hennes barn inte är 

troende.
74

 

     ”Detta kan lätt låta som att jag tror att det vi gör i denna värld är utan betydelse”, säger 

Christina, ”så är dock inte fallet utan jag är av den uppfattningen att de som strävar efter att 

leva ett rättfärdigt liv och skiljer mellan rätt och fel sannolikt får ett bättre och trevligare liv.” 

Vidare menar hon också att en gudstro gör det lättare att uthärda ett tufft liv samt att tron på 

Gud gör skillnad men att detta inte är något som kan beskrivas i ord utan måste erfaras. 

Avslutningsvis hävdar hon att alla människor är lika värda i Guds ögon oberoende om de 

syndat eller ej, detta eftersom det är handlingarna och inte personen som är syndiga.
75

 

      Philip hävdar, liksom Christina, att själ och ande kommer att lämna kroppen efter döden. 

Dock, menar han, finns det en förväntan om att vi efter vår död skall ställas till svars för våra 
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handlingar för att sedan förpassas till himmelriket alternativt helvetet. Denna syn på efterlivet 

instämmer Omar med och menar, i likhet med Philip, att det främsta kriteriet för hur Gud 

skall döma en är huruvida man bejakat eller förnekat honom. Alla dessa tre menar också att vi 

efter döden kommer att förses med en ny kropp och att den inte kommer att vara helt olik den 

kropp vi nu besitter.
76

 

      Gunn är liksom de ovan av den uppfattningen att medvetandet eller ”själen” efter döden 

skiljs från kroppen samt att vi genom medvetandet fortsätter att existera. Normalt sett, menar 

hon, får vi sedan se hur vi har levat och vad vi kan förbättra. De som levt ett riktigt grovt liv 

får sedan genomgå någon form av reningskur. Efter detta får vi sedan välja ett nytt jordeliv 

fyllt av möjligheter till att förbättras och utvecklas. Exempelvis kan den som levt sitt tidigare 

liv som en hjärtekrossare få ett nytt liv där denne ständigt blir sviken i kärlek. Detta med i 

syftet att denne då skall ha lära sig att man inte kan behandla andra hur som helst. Kortfattat 

rör det sig, enligt Gunn, om en stigande reinkarnation där målet med återfödelsen är att 

förbättras och utvecklas som människa med det överliggande syftet att skapa ett paradis på 

jorden.
77

    

     Till skillnad från ovanstående personer ser inte Stig att det finns något liv efter detta. 

Istället upphör individens medvetande i och med dödens inträde och de kemiska och 

fysikaliska processernas avstannande. Efter detta förmultnar den fysiska kroppen för att sedan 

brytas ned i enklare molekyler vilka i sin tur sedan kan användas för att bygga upp saker och 

ting igen.
78

 

 

2.5.2 Vad är meningen med livet? 

Enligt Christina är meningen med livet att leva det med så mycket kärlek och glädje som 

möjligt i gemenskap med andra. Meningen med livet existerar vidare redan nu på jorden och 

är inte menat som en prövning i syftet att visa oss rättfärdiga och gudfruktiga i hopp om att 

belönas med en plats i himmelriket. Detta eviga liv är givetvis en underbar gåva och det är 

därför Jesus kom till oss säger Christina men hävdar också att det inte är på grund av en 

dödsfruktan som hon sin tro. Livet nu, menar hon, är helt enkelt också det en gåva även om 

det kan vara svårt att se vad som är meningen med detta livet om det bara är fyllt av lidande.
79 
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     Omar menar att det finns flera meningar med livet men att det högsta syftet är att lära 

känna Gud. En annan mening med livet är att finna avsikten bakom Guds beslut att placera en 

på denna jord.
80

 

      Även Philip menar att det djupaste syftet med vår existens att vara i gemenskap med Gud 

och att det var därför som Gud sände Jesus. Vidare, menar han, är det svårt att bli räddad av 

Jesus om man inte förstått att man är förlorad och därför är ett annat syfte att finna Jesus och 

genom honom frälsning. Detta sökande efter Jesus är dock inte något frenetiskt letande utan 

att nå fram utan Philip menar att den som söker skall finna.
81

 

     Stig har inget givet svar på vad meningen med livet kan vara men har en förhoppning om 

att den tid han spenderat på denna jord skall ge ett avtryck och att åtminstone någon i 

framtiden kommer att finna hans forskning intressant. Detta, menar han, är väl det ända sättet 

man kan leva för evigt. Enligt Stig är det också intellektuella prestationers överlevnad som är 

det viktiga och inte genernas reproduktion och spridning.
82

 

     Till sist menar Gunn att meningen med livet på ett individuellt plan är att vara lycklig. För 

att bli lycklig krävs dock att man förstår hur sådan lycka uppnås samt att man som person får 

utvecklas. Detta eftersom utveckling är en del av livet. På det kollektiva planet är meningen 

med livet att expandera genom kärlek, utvecklas och skapa en bättre värld, ”ett paradis på 

jorden”, och förverkliga vår ”högsta gudomliga potential”.
83

  

 

2.6 Resultat      

2.6.1 Livsåskådningars konstruktion 

Utifrån denna undersöknings data menar jag att det finns vissa tendenser berörande religiösa 

och naturvetenskapliga idéer samverkan och motverkan vid konstruerandet av 

livsåskådningar. Detta sker enligt mig genom två tillvägagångssätt: (1) förkastandet av ett 

systems svar/idé till fördel för ett annat systems svar/idéer (motverkan) och (2) idéer 

kombineras för att bilda en ny idé (samverkan). Det första tillvägagångssättet är inte helt svårt 

att greppa utan innebär att en person finner en idé attraktiv eftersom den på ett 

tillfredställande vis kan förklara individens existens och omvärld utifrån dennes absorberade 

erfarenheter och aktuella levnadssituation. Det andra tillvägagångssättet innebär att personen i 
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fråga finner flera idéer så pass attraktiva att dessa, genom fusion, bildar en syntes (se exempel 

nedan i tabell 1 och 2). 

 

Tabell 1: Exempel på heterogena idéers fusion. 

Idétyp Idé 1 Syntes Idé 2 

R +  NV 
Gud skapade 

universum. 

Gud skapade universum genom big 

bang. 

Universum uppkom genom big 

bang. 

R +  NV 
Gud skapade 
människan. 

Gud skapade universum genom 
evolution. 

Människan uppkom genom 
evolutionen. 

R + NV Gudomliga viljor styr. 
Gudomliga viljor styr genom 

naturlagar. 
Naturlagar styr. 

R + NV 
Människan har ett 

evigt liv. 

Människan kan leva för evigt genom 

dess prestationer. 
Människans liv har ett slut. 

 Källa: Intervjuer med Christina och Stig. 

Förkortningarna ”R” och ”NV” under kolumnen ”idetyp” står för ”religion” respektive ”naturvetenskap”. Plus-
tecknet tillsammans med dessa förkortningar innebär att två idéer sammanfogats till en idé. 

 

Gällande hur intervjupersonernas livsåskådningar har konstruerats genom sam- och 

motverkan av idéer kan vi se att vissa lånar mer än andra men att lån, eller fusioner, är mycket 

vanligt och förkommer hos alla intervjusubjekt.
84

 

     Christina håller egentligen med naturvetenskapen på det stora hela men anpassar detta till 

sin livsåskådnings ramverk. Med andra ord accepterar Christina exempelvis evolutionsteorin, 

big bang, naturlagar och så vidare men hon tvingar dem samtidigt till underkastelse. Det är 

nämligen inte en naturalistisk förståelsehorisont som styr över hennes föreställningsvärld utan 

en religiös sådan. Därför kommer alla dessa teorier att anpassas efter Gud vilket i sin tur 

innebär att exempelvis big bang och evolutionen är initierade av Gud i syftet att skapa 

människan.
85

 

          Philip lånar, trots att han är bokstavstroende kristen, även han in en stor mängd 

vetenskapliga idéer för att på så sätt modernisera sin livsåskådning och anpassa den efter de 

erfarenheter som det moderna samhället och dess vetenskapliga framsteg innebär. Bibelns 

status som en evig sanning väger dock tungt inom Philips livsåskådning och därför kommer 

allt som är i konflikt med dess idéer att helt förkastas eller modifieras och underkastas Bibeln 

och Gud.
86

 

      Även Omar lånar idéer och begränsas dessutom inte alls på samma sätt som Philip trotts 

att även han är bokstavstroende.  Detta eftersom att han menar att Koranen visserligen är evig 

men att den också försetts med ett tolkningsutrymme. Att människan skapades av jord 

behöver nödvändigtvis inte innebära att 80 kilo jord formades till en människa utan att det 
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som nu är en människa engång uppkommit ur jorden, genom exempelvis evolution. Återigen 

anpassas alla sådana vetenskapliga teorier till ett redan etablerat ramverk.
87

 

 

Tabell 2: Exempel på homogena idéers fusion. 

Idétyp Idé 1 Syntes Idé 2 

R + R 
Det finns en 

Gud. 
Gud är en men manifesterar sig i olika former. Det finns flera gudar. 

NV + NV 
Universum är 

evigt. 

Universum är en evig cykel av expansioner 

(big bangs) och kontraktioner. 

Universum uppstod 

genom big bang. 

Källa: Intervjuer med Philip och Stig. 

Förkortningarna ”R” och ”NV” under kolumnen ”idetyp” står för ”religion” respektive ”naturvetenskap”. 

Plustecknet tillsammans med dessa förkortningar innebär att två idéer sammanfogas till en idé. 
     Att Gud är en men samtidigt har flera identiteter är tankegångar som existerar inom exempelvis både kristen-

domen och hinduismen. Inom kristendomen, menar jag, att sonen, fadern och den helige anden kan betraktas 

som starkt skilda identiteter av ett och samma väsen, och därmed angränsa till polyteism. Ett liknande 

förhållande existerar även inom hinduismen där alla gudar av många hinduer betraktas som olika delar av en och 

samma gud, och därför angränsar till monoteism. 
  

 

     Eftersom Stig är agnostiker och betvivlar Guds existens, utan att helt förkasta den, kan han 

placeras inom både teismen och naturalismens respektive läger. Helt klart är dock att han ser 

sannolikheten för att en gudomlig kraft skulle existera som mycket låg och därför närmat sig 

den naturalistiska eller naturvetenskapliga synen på världen och vår existens. Detta hindrar 

honom dock inte från att filosofera och tala om begrepp som exempelvis ”evigt liv”, en 

tankegång som ändå bör betraktas som religiös. Klart är hur som helst att det verkar svårare 

att identifiera religiösa inslag i naturalistiska livsåskådningar jämfört med vetenskapliga 

inslag i religiösa livsåskådningar. Stig säger visserligen också att han ogärna filosoferade 

kring det existentiella eftersom det bara problematiserar livet här och nu. Detta, så som jag 

tolkar Stig, i och med att ett sådant filosoferande mycket väl kan leda till tvivel. Den avsaknad 

vi ser av religiösa idéer skulle därför kunna förklaras med att Stig aktivt stängt ute sådana 

idéer eller att han helt enkelt inte känt sig helt bekväm i att dela med sig av detta. Vad vi 

åtminstone kan se är dock att visa religiösa idéer, så som evigt liv och en mening med livet, 

har en attraktionskraft och därför existerar även inom Stigs livsåskådning.
88

 

     Mest spännande berörande kombinerandet av dessa två systems idéer är förmodligen Gunn 

i och med hennes New Age influerade livsåskådning. Gunn hämtar mycket inspiration av 

idéer från de vetenskapliga fälten så som psykologi, evolutionsbiologi, astronomi etcetera, 

kanske eftersom dess sakliga karaktär skapar en aura av obestridlig sanning och därmed även 

trygghet. Trotts dessa vetenskapliga idéer skiljer sig dock Gunns metafysiska verklighet 
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markant från Stigs eftersom de vetenskapliga idéerna av henne försetts med en ny skepnad i 

och med att hon anpassat dessa till sitt redan etablerade ramverk. Vidare samsas här 

vetenskapliga och religiösa idéer sida vid sida och tillsammans, genom fusioner, på ett sätt 

som, mig tillsynes, inte sker inom någon annan av de övriga personernas livsåskådningar. Vad 

detta beror på har jag faktiskt svårt att säga, men helt klart är att detta är att Gunn inte är 

ensam om detta utan att det tycks vara signifikant för New Age relaterade livsåskådningar. 

Möjligen uppfattar jag detta som avvikande, trots att det inte är det, eftersom jag har mina 

egna förutfattade meningar angående hur olika idéer brukar och bör användas och 

kombineras.
89

 

     Som vi kan se är det tydligt att en livsåskådning kan innehålla en blandning av både 

vetenskapliga och religiösa idéer utan att dessa konflikterar med varandra och skapar problem 

inom personers livsåskådningar. Vad som också är viktigt, och som även överensstämmer 

med Jeffners ovan presenterade forskning, är att kombinerandet av olika idéer, vilket alla 

livsåskådningar är, innebär att vissa föreställningar är underordnade andra och att dessa därför 

måste anpassa sig till de givna ramarna. Idéer som inte kan göra detta eller förändras kommer 

obönhörligen att uteslutas ur den aktuella livsåskådningen.
90

 

     Vidare är det utifrån undersökningens data, återigen med Jeffners forskning i åtanke, även 

tydligt att det finns en övergripande nivå inom alla livsåskådningar vilken består av ett svar på 

den viktigaste av alla frågor för oss människor, nämligen huruvida det existerar en 

övernaturlig makt eller ej. Alla förklaringar, allt ifrån hur en brödrost fungerar till hur 

universum uppstod, är nämligen underordnade denna fråga och den är central för hur vi 

uppfattar vår egen omgivning, även om vi själva inte anser oss reflektera över det.
91

 

 

2.6.2 Livsåskådningars trygghetsskapande funktion 

Berörande den trygghetsskapande funktionen, som Lindberg menar är central inom alla 

kulturer och alla beskrivningar av människans metafysiska verklighet
92

, inom livsåskådningar 

så menar jag att den är speciellt tydlig hos Christina, Philip och Omar. Detta i och med deras 

tro på ett liv efter detta bidrar med att reducera delar av den ångest och osäkerhet som livet på 

denna jord innebär. Vidare uppnår dessa personer och deras livsåskådningar detta på två vis: 

(1) de aldrig ensamma i och med deras gemenskap med Gud och har därför alltid någon som 
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vakar över dem och vill dem väl. (2) Detta livet endast ett smakprov på det goda som väntar 

oss i det eviga livet efter detta. I och med det sista av dessa två tillvägagångssätt kan livet här 

och nu mycket väl förlora delar av det allvar som det annars skulle kunna tillskrivas. Viktigast 

är dock att detta också innebär att mycket av den ångest och rädsla som ett ändligt liv innebär 

reduceras i och med att vi människor kommer att få leva i all evighet efter detta samtidigt som 

vi får umgås med dem vi älskar.
93

 

     Vidare menar jag att denna funktion är extremt tydlig hos Christina som tror, eller 

åtminstone hoppas, att hennes barn, och även hennes husdjur, trotts att de inte accepterat eller 

funnit Gud och Jesus skall få tillträdde till himmelriket. Något som i sin tur innebär att 

himmelriket blir ännu tryggare samtidigt som hon slipper oroa sig för sina barn.
94

 

     Gunn hanterar det brännande problemet med människans ändliga liv på ett liknande sätt 

och hävdar att livet är ett kretslopp inom vilket vi ständigt återföds i syftet att bli bättre 

människor. Avslutningsvis hävdade även Gunn att det högsta syftet var för människan att 

uppnå ”ett paradis på jorden och uppfylla människans högsta potential”. Vad Gunn faktiskt 

åsyftar med detta är svårt att säga men att det liknar något av ett kristet himmelrike är, så som 

jag ser det, inte helt omöjligt.
95

 

     Sammanfattningsvis ser både Christina, Gunn, Omar och Philip hur negativa krafter 

manifesterar sig men att dessa är underordnade en i allt genomsyrande godhet. Att jordelivet 

kan vara kallt och hårt innebär därför inte att vår existens på det stora hela är menad att vara 

som så och det faktum att det är på detta vis kan förklaras på olika sätt, Gunn gör det 

exempelvis genom att säga att man lever det liv man ”valt” i syftet att växa. I och med denna 

syn på livet behöver, så som jag ser det, inte lidande betraktas som något negativt, utan tvärt 

om eftersom det är genom detta lidande som vi som människor kan växa. Och därmed kan 

mycket av det som betraktas som något ont istället betraktas som något gott, åtminstone 

utifrån Gunn, samtidigt som exempelvis Philip vet att livet efter detta kommer vara bra 

mycket behagligare.
96

 

      Att även Stig har någon form av trygghetsskapande processer ter sig för mig självklart. 

Dock reflekterar Stig ogärna kring sådana existentiella ting, kanske eftersom tvivlet då lätt 

infinner sig, och det är därför svårt att veta på vilket sätt hans värld blir tryggare av sin 

naturalistiska livsåskådning. Detta kan bero på att Stig agerar på ett, existentiellt sett, 

kortsiktigt sätt eftersom han ser det som viktigt att vi till fullo förstår det som är nu istället för 
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det som eventuellt skall bli senare. Och det är förmodligen i och med att han har detta 

kortsiktiga förhållningssätt som han finner det problematiskt att filosofera, detta eftersom att 

det tar fokus från det som är just här och nu samtidigt som det kan leda in honom, ur hans 

livsåskådnings perspektiv, destruktiva tankegångar.
97

 

     Utöver detta ligger det förmodligen, menar jag, även någon form av tillfredställelse i det 

faktum att det är livet som vi lever nu som skall levas istället för att hålla tillbaka och 

eventuellt få leva ut sina begär i ett annat efterföljande liv. Vidare är det också i och med 

denna tanke som det gäller att få ut så mycket som möjligt av livet här och nu eftersom att vi 

med säkerhet inte vet att vi får chansen att leva igen. För att denna idé skall vara attraktiv 

krävs dock att man har medlen och möjligheterna för att leva livet fullt ut. Detta är dock något 

som många känner att de inte har och attraheras därför inte av denna idé. 

     Dessa ovan beskrivna föreställningar innebär dock också att personerna i fråga måste leva i 

enlighet med den aktuella livsåskådningen. Philip och Omar måste exempelvis bejaka Gud för 

att få tillträde till himmelriket och ett evigt liv i gemenskap med Gud. Är Gud däremot 

missnöjd med deras livsföring kommer de att hamna i helvetet, en ytterst ogästvänlig och 

otrygg plats. Därför blir det centralt för dessa två att utifrån sina föreställningsvärldar leva så 

rättfärdiga liv som möjligt. Stig å sin sida bör och vill leva sitt liv som inom ramarna för Stigs 

livsåskådning. Sker Stigs livsföring utanför dessa ramar, menar jag, bör Stig, teoretiskt sett, 

känna att livet saknar mening eller att han levt fel och otillfredsställande och att hans liv 

därmed varit ett misslyckat sådant.
98

 

 

2.6.3 Livsåskådningarnas inneboende konfliktbenägenhet och eventuella lösning 

Det är, menar jag, i och med att livsåskådningar har så olika svar på vad livet är och, som 

konsekvens av detta, hur det skall levas som konflikter uppstår, speciellt gällande vad som är 

rätt, kanske till och med en rättighet, och fel. I och med att vi människor styrs av våra 

livsåskådningar och samhället styrs av människor är konsekvensen att även samhället i 

slutändan styrs av livsåskådningar. Detta eftersom personer strävar efter att anpassa samhället 

i enlighet med sina egna respektive livsåskådningar. Ett exempel på ett sådant strävande kan 

mycket väl vara ett samhälle där frestelserna, och därmed möjligheterna att synda, är 

begränsade, så som inom islam. Islamiska samhällen är långt ifrån ensamma i och med att 

alla samhällen har sina begränsningar i och med att alla invånares viljor inte kan tillgodoses.  
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     Tillsammans bildar människor liknande åsikter därför olika intresse grupper och bekänner 

sig till olika ”subsystem”, så som kristendom ateism etcetera
99

, i syftet att påverka samhället i 

en viss riktning. Samhället har dock, så som ovan sagts, sina begränsningar och kan inte vara 

alla till lags. Detta tvingar dessa livsåskådningar och idéer beträffande samhällets styrning att 

konkurrera med varandra, varpå konflikter lätt uppstår. Sådana konflikter är svåra att undvika 

eftersom det, menar jag, ligger i livsåskådningarnas natur att vara egocentriska och 

självbevarande, detta eftersom den trygghetsskapande funktionen annars undergrävs. Detta 

uppnås, enligt mig, genom att bäraren av en specifik livsåskådning ingjuts med en bild av 

denna som absolut sann och därför självklar och obestridlig. Något som resulterar att olika 

livsåskådningar har en viss benägenhet för att komma i konflikt med avvikande 

livsåskådningar så länge bärarna av dessa inte aktivt undviker detta. Ett exempel på sådana 

aktiva val är att inte diskutera känsliga politiska och religiösa frågor med personer som man 

vet är av en avvikande åsikt. 

     Gällande huruvida konflikter mellan religion och vetenskap, eller livsåskådningar 

överhuvudtaget, kan undvikas är mitt svar, liksom Jeffners, ett självklart nej. Detta eftersom 

livsåskådningens och syfte är att ingjuta människan med övertygelsen om att dennes svar på 

frågor berörande vår existens är den rätta, och ur personens perspektiv är det förmodligen 

också så det vill säga att vi själva bäst förklarar vår egen verklighet. Denna föreställning 

berörande vår verklighet styr sedan vår vardag och det är genom den vi finner mening, hopp 

och trygghet. Vidare är också denna livsåskådning alltför central i en människas liv för att den 

frivilligt skulle omvärdera, för att detta skall ske, menar jag, krävs nämligen att vi påtvingas 

en förändring i och med att personen i fråga absorberar nya erfarenheter.  

     En verklig och total lösning på dessa konflikter ligger därför, så som jag ser på det, utom 

räckhåll för människan i och med dess mentala försvarsmekanismer. Detta innebär dock inte 

att vi människor inte på något vis kan minimera dessa konflikters påverkan på samhället utan 

jag menar att det finns tre olika lösningar. 

     Den första av dessa lösningar är en kortsiktig sådan och innebär helt enkelt att vi försöker 

att se världen utanför oss själva, befriade från vår livsåskådning, samtidigt som vi försöker 

sätta oss in i andra personers livssituation. Detta är dock ytterst ansträngande, så till vida det 

ens är möjligt i och med att våra mentala försvarsmekanismer hindrar oss från att till fullo 

lämna vår egen livsåskådning och dess absorberade erfarenheter. Denna lösning är därför, 
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enligt mig, omöjlig att genomföra fullt ut men bör fortfarande betraktas som ett 

eftersträvansvärt ideal. 

     Den andra lösningen är långsiktig och innebär att samhället över en längre period styr 

livsåskådningars generella utveckling. Detta innebär att samhället indoktrinerar sina invånare 

och bestämmer vilka idéer som är acceptabla. Nackdelarna med detta angreppssätt överväger 

dock, så som jag ser det, fördelarna flera gånger om eftersom ett sådant samhälle måste hållas 

singulärt genom tvång eftersom nya livsåskådningar ständigt kommer att växa fram. 

     Den tredje lösningen är ingen egentlig lösning utan en strategi för att minimera de 

livsåskådningsrelaterade konflikternas uppkomst och påverkan på samhället. Inom denna 

lösnings ramar är det centralt att alla förstår att alla besitter en tro, eller föreställningsvärld. 

Många av de konflikter som uppstår i vårt moderna samhälle menar nämligen jag beror på det 

faktum att sekulära personer lever med en föreställning om att de besitter absolut kunskap och 

därför kan beskriva verkligheten på ett riktigt och sant sätt utan påståenden, så som gudars 

existens, baserade på ”okunskap” eller ”blind tro”. Med andra ord bottnar denna strategi i att 

utbilda allmänheten i det faktum att inte ens vetenskapen besitter några absoluta sanningar 

utan att allt som vi idag betraktar som sant är tolkningar av naturen och våra erfarenheter av 

denna. Detta oberoende av om denna ”sanning” är av en ”vetenskapligt” naturalistisk eller 

”ovetenskapligt” teistisk karaktär. 
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