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FÖRORD
Sveriges kristna råd uttalar sig i olika sammanhang i debatt
artiklar, remissyttranden och manifestationer av olika slag. Ofta 
hänvisas då till att människan är ”skapad till Guds avbild”, att 
människan har värde och värdighet och har del i de universella 
mänskliga rättigheterna.

Teologi är ett pågående tolkningsarbete. I denna skrift vill 
kyrkorna tillsammans fördjupa reflektionen över grunden för 
sina ställningstaganden. Det handlar om en människosyn som 
präglas av kristen tro. Det följande är skrivet i ekumenisk anda, 
det vill säga försöker att återspegla en människosyn som olika 
kristna traditioner tillsammans bekänner. Bland dessa tradi
tioner finns variationer i betoning och förståelse, utifrån olika 
övergripande teologiska referensramar samt historiska och 
kulturella omständigheter. Kyrkorna förenas dock i den övergri
pande övertygelsen att varje människa är värdefull eftersom 
hon är skapad och älskad av Gud.

Genom åren har SKR uttalat sig i olika frågor. Något av detta 
finns nämnt i denna skrift. Det mesta finns publicerat på SKRs 
webbplats www.skr.org.

Vi rekommenderar läsning och studium av denna skrift.

Styrelsen i Sveriges kristna råd genom presidiet:
Anders Arborelius, biskop, Stockholms katolska stift
Antje Jackelén, ärkesbiskop, Svenska kyrkan
Dioscoros Benjamin Atas, ärkebiskop, Syriskortodoxa kyrkan
Lasse Svensson, kyrkoledare, Equmeniakyrkan
Karin Wiborn, generalsekreterare, Sveriges kristna råd
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1. 
INLEDNING

Livets väv.

Så kallar vi ibland det stora sammanhang där vi människor 
befinner oss. En enskild människa är som en liten prick i denna 
stora utveckling. Ändå anses människan ha en särställning. Hon 
har mänskliga rättigheter, ses som unik och oändligt värdefull.

Dessa övertygelser har fått genomslag i attityder och lagstift
ning på många områden. Att människor med funktionsned
sättning fått bättre förhållanden är ett. Lagar om och arbete 
för jämställdhet mellan kvinnor och män är ett annat liksom 
internationella överenskommelser om asylrätt. Arbetet för 
god utbildning och sjukvård för alla oberoende av inkomst och 
härkomst är andra exempel.

Samtidigt är det ett ständigt pågående arbete. Om och hur män
niskovärdet upprätthålls kan diskuteras i ett antal situationer: 
situationen för människor på flykt, den utsatta situationen för 
vissa EUmedborgare, ökade klassklyftor i Sverige, människor 
med demenssjukdom på vårdhem, kvinnors lön i förhållande till 
mäns. Religiösa övertygelser kan ibland bidra till att religions
frihet inte upprätthålls och att människor förtrycks i religio
nens namn.

Om alla människor har samma mänskliga rättigheter och därför 
rätt att få utbildning, gemenskap och respekt, vad är det som 
gör att en person får dessa behov mötta men inte en annan?

Livet är inte enkelt. I många situationer står olika värden mot 
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varandra och man gör i praktiken en förhandling mellan dem. 
Även de som håller fast vid övertygelserna om människors lika 
värde och värdighet kan göra olika bedömningar i olika situatio
ner.

Vi tror att Gud älskar världen och vill alla människor väl. Hur 
kan – med den utgångspunkten – en konsekvent kristen män
niskosyn se ut vad gäller livets värde och hänsyn till människors 
värdighet? En människosyn som är relevant såväl när man dis
kuterar rättvisa i världen som medicinsketiska frågor om livets 
början och livets slut. En människosyn som utgår från att en 
människa har många möjligheter men samtidigt är sårbar, skör 
och inte har några garantier vad gäller liv och framtid. Denna 
skrift vill reflektera över det i ett ekumeniskt perspektiv.
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2.  
VÄRDE, VÄRDIGHET OCH  
ATT VARA VÄRDEFULL

Alla människor är skapade och älskade av Gud. Bibeln talar 
om att människan är skapad till ”Guds avbild”. I nutida kristen 
teologi brukar konsekvenserna av det beskrivas med ord som 
att varje människa är värdefull, har ett oändligt värde och en 
inneboende given värdighet som gäller oavsett yttre omständig
heter.

I FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna fastställs att 
All human beings are born free and equal in dignity and rights. 
När detta översätts till svenska är texten Alla människor är 
födda fria och lika i värde och rättigheter.

I denna skrift talas både om människors värde och människors 
värdighet.

Förhållandet mellan värde och värdighet samt mellan värde och 
rättigheter och skyldigheter är två centrala teman när vi talar 
om människan. I FNs deklaration talas om att människor är 
jämlika i värdighet, värde och rättigheter. Den svenska över
sättningen ger tolkningen att människan har ett absolut och 
okränkbart värde som leder till rättigheten att leva ett värdigt 
liv. Vad ett värdigt liv innebär beskrivs i FNdeklarationen på 
olika sätt (se mer i kap 8).

Människans värde utläggs alltså som att varje människa har en 
värdighet, ett absolut värde som inte får kränkas. Detta värde är 
inneboende och givet oavsett yttre omständigheter. Det är lika 
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för alla människor, gäller alltid och får aldrig tas ifrån en män
niska. Det får inte heller relativiseras med hänsyn till önskemål 
hos en majoritets intressen. I den svenska regeringsformen 
(kap 1) uttrycks det med orden att den offentliga makten ska 
utövas med respekt för alla människors lika värde och för den 
enskilda människans frihet och värdighet. I FNs barnkonven
tion talas om den inneboende värdigheten hos alla medlemmar av 
människosläktet.

När man i vardagslag talar om människors värde kan ordet 
dock användas på olika sätt. I en viss situation kan en person 
anges som mer värdefull än en annan. En persons partner eller 
barn är vanligtvis mer värdefull för personen än en människa i 
en annan del av världen. För att utföra en viss funktion kan en 
person, beroende på sin kompetens, sägas vara mer värdefull 
än en annan. Människovärdet utesluter inte möjligheten att 
värdera människors egenskaper, lämplighet eller kvalifikationer 
i ett visst bestämt sammanhang. I samtliga dessa fall är det san
nolikt dock bättre att använda ordet betydelsefull än att tala om 
värdefull.

Då vi talar om alla människors lika värde handlar det alltså inte 
om betydelsen för en annan person. Det handlar om att ingen 
människa ska behandlas enbart som ett medel för något annat. 
Varje människa är ett mål i sig och har ett givet absolut värde 
som ingen får ta ifrån honom eller henne.

I denna skrift talar vi både om människors värdighet och män
niskans absoluta värde. Oftast väljer vi att tala om människans 
värdighet för att betona att övertygelsen om människors abso
luta värde ska påverka hur vi ser på oss själva och hur vi möter 
andra människor. Varje människa har en inneboende värdighet 
och ska mötas med respekt.
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DEL 1

I denna del ges en grundläggande teologisk reflektion 
över vad det innebär att människor är skapade till Guds 
avbild och har mänskliga rättigheter och medmänskliga 

skyldigheter. För att öka konkretionen och påminna om att 
 ”människan i allmänhet” inte existerar i den verkliga världen 
används ofta ordet människor istället för människan.



Romanska bågar
Inne i den väldiga romanska kyrkan trängdes turisterna

i halvmörkret.
Valv gapande bakom valv och ingen överblick.

Några ljuslågor fladdrade.

En ängel utan ansikte omfamnade mig
och viskade genom hela kroppen:

”Skäms inte för att du är människa, var stolt!
Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt.
Du blir aldrig färdig, och det är som det skall.”

Jag var blind av tårar
och föstes ut på den solsjudande piazzan

tillsammans med Mr och Mrs Jones, Herr Tanaka och
Signora Sabatini

och inne i dem alla öppnade sig valv bakom valv oändligt.

TOMAS TRANSTRÖMER

UR FÖR LEVANDE OCH DÖDA

BONNIER, STOCKHOLM 1989

=
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3.  
MÄNNISKOR SOM EN  
DEL I GUDS SKAPELSE

Vi tror på Gud Fader, himmelens och jordens skapare.

Kristen tro ger oss inga säkra svar på hur universum blev till. 
Vetenskapen kartlägger mer och mer och ger oss olika hypoteser 
om de stora himlarymderna och de små byggstenarna i världen. 
Vår kunskap ökar och blir allt säkrare genom metodiskt och 
noggrant arbete, både om människan och den miljö vi lever i.

Däremot hävdas tydligt vem som står bakom: vårt universum är 
skapat och uppehållet av Gud (Hebréerbrevet 1:2). Inget som 
sker är undantaget Guds närvaro. Guds frånvaro kan upple
vas subjektivt men Guds närvaro är enligt kyrkans tro alltid 
objektivt sann. Därför talar kyrkan om Guds skapelse, och själva 
termen skapelse hör hemma i en kristen världsbild.

Referensramen för allt som sägs om människors värdighet 
och värde är alltså att människor finns i Guds värld. Guds eget 
varande är utgångspunkten (Andra Moseboken 3:14). Den 
mångsidiga och sinnrika verklighet som kristna kallar Guds 
skapelse kommer från Gud (Romarbrevet 11:36) och hålls 
samman i Jesus Kristus (Kolosserbrevet 1:16 och den nicenska 
trosbekännelsens ord Vi tror… på honom genom vilken allting är 
skapat). Detta gäller alla ekosystem, alla planeter och allt annat 
som synligt eller osynligt finns i det universum som vi männ
iskor successivt utforskar och beskriver. Genom vetenskapligt 
sökande får vi en allt större förståelse för hur människan och 
allt annat blivit till och hur samspelet mellan allt levande sker.
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När Jesus säger Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i 
överflöd (Johannesevangeliet 10:10) uttrycks såväl Guds avsikt 
som Jesu egen uppgift. Livet är värdefullt och Gud vill livet. 
Kristen tro talar om att Gud upprätthåller och förnyar sin 
skapelse. När livet hotas och ibland förstörs är det Guds vilja att 
nyskapa (Johannes första brev 4:9, Uppenbarelseboken 21:5). 
Skapelsen är ett ständigt pågående verk där människan har en 
nyckelroll.

Enligt kristen tro handlar Gud handlar i kärlek (Johannes
evangeliet 3:16, Romarbrevet 5:8) och Guds väsen är att vara 
generös och givande. När Gud i vrede reagerar mot sådant som 
förstör livet kan vreden ibland beskrivas som kärlekens baksida. 
Återkommande talas om att Gud är god och barmhärtig och mö
ter människor med nåd. Ingen människa befinner sig utanför 
Guds handlande och räckvidd (Psaltaren 139:512).

Vetenskaplig forskning visar på det nära sambandet mellan 
människan och den övriga skapelsen. De flesta av de bestånds
delar som bygger upp människors kroppar finns också i andra 
varelser och växter. Småkryp och stora djur, växtlighet och 
annan natur, vatten och luft, allt hör ihop. Världen är en levande 
organism och människan är en del av livets stora väv. Mångfal
den och olikheten är grundläggande i den enhet som skapelsen 
utgör.

Människor är alltså en del i en större verklighet som existerar 
därför att Gud vill det (Psaltaren 104:24). Det finns en avsikt 
inbyggd i själva verklighetens grund. Syftet är en civilisation 
präglad av kärlek. När jorden skadas genom bristande förvaltar
skap, exempelvis genom klimatförstöring eller rovdrift av na
turens tillgångar, eller när människors liv görs om intet genom 
våld och död, är det Guds goda vilja och avsikt för det jordiska 
livet som påverkas.
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4. 
MÄNNISKANS SÄRSTÄLLNING
Det är lätt att konstatera att människan är en biologisk varelse. 
Samtidigt har hon inre drivkrafter, drömmar och önskemål 
som hon uttrycker genom sitt agerande och genom sitt språk. 
Människan frågar efter meningen med livet, kan relatera till sin 
historia och planera för framtiden. Hon är inte fast i sin egen 
begränsning och är inte tvingad att följa sina instinkter. Vad vi 
vet är människan unik på flera punkter.

GUDS AVBILD

I kristen tradition hänvisas till att människan är Guds avbild. 
Uttrycket går tillbaka till Bibelns första kapitel (Första Mose
boken 1:2628) där orden avbild och likhet används i samband 
med att människan skapas. Vissa teologiska traditioner menar 
att dessa uttryck är synonymer, andra menar att de har olika 
innebörd. Den hebreiska grundtexten kan översättas ”skapad i” 
eller ”skapad till” Guds avbild.

Vad innebär då det? På vilket sätt är man och kvinna Guds 
avbild? Uttrycket är kraftfullt och laddat och har gett upphov 
till omfattande teologisk reflektion. Eftersom Gud saknar fysisk 
kropp kan det inte vara utseendet det handlar om. Tre olika 
förståelser brukar traditionellt nämnas: (1) Egenskaper: Männi
skan är som Guds avbild utrustad med rationell och emotionell 
förmåga att agera i denna värld. (2) Funktion: Människan har 
ett uppdrag och en fullmakt att som Guds avbild sköta denna 
värld. (3) Relation: På samma sätt som Gud treenig är gemen
skap pekar uttrycket Guds avbild på att människan till sin 
konstitution är byggd för gemenskap, i texten uttryckt genom 
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att människan skapas som man och kvinna. Dessa tre tolkningar 
kan naturligtvis kombineras. Andra menar att avbildstanken 
inte syftar på någon speciell förmåga eller uppgift utan ska för
stås som en kvalitet som ges till alla i Guds handlande i skapelsen 
(Gåvan att finnas till, punkt 1618). Ett ytterligare förslag till 
tolkning är att avbilden hänvisar till den staty som orientaliska 
härskare satte upp i avlägsna delar av sitt rike för att påminna 
om vem som är herre.

I Nya testamentet är uttrycket Guds avbild främst kopplat till 
Jesus Kristus som är Guds sanna avbild: Han är den osynlige 
Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen, ty i honom ska-
pades allt i himlen och på jorden (Kolosserbrevet 1:1517, Andra 
Korintierbrevet 4:4). Det är då också kopplat till frälsningen 
genom Jesus (se mer om det i kapitel 7). Vad Guds avbild inne
bär förstås alltså tydligast i ljuset av berättelserna om Jesus. 
Kyrkofadern Irenaeus skrev om detta (Epid 22): Guds avbild är 
Sonen till vars bild människan blev skapad. Därför trädde han 
fram vid tidens slut för att visa hur bilden liknade honom.

NÅGRA FLER BIBELTEXTER OM SYNEN PÅ MÄNNISKOR

Psalm 8 i Psaltaren är en lovsång över Gud och Guds verk i 
skapelsen. I psalmens början och slut talas om hur väldigt Guds 
namn är över hela jorden. Inom ramen för Guds och skapelsens 
storhet berättas om människan: Du gjorde honom nästan till en 
gud, med ära och härlighet krönte du honom (8:6) och Du lät ho-
nom härska över dina händers verk, allt lade du under hans fötter 
(8:79). Samtidigt beskrivs människan som dödlig och beroende 
av Gud (8:5).

Den kristna synen på människan görs också tydlig genom ord 
som handlar om att alla människor ska mötas respektfullt och 
värdigt.

Eftersom människan är Guds avbild får hon inte dödas (Första 
Moseboken 9:6).
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Åtta av de tio budorden handlar om goda och rätta förhållanden 
till medmänniskorna (Andra Moseboken 20:117).

Det sägs på flera ställen i Gamla testamentet att man ska bry 
sig om främlingen. När en främling bor hos er i ert land, skall ni 
inte förtrycka honom. Främlingen som bor ibland er skall räknas 
som en infödd bland er. Du skall älska honom som dig själv. Ni 
har ju själva varit främlingar i Egyptens land. Jag är Herren, er 
Gud (Tredje Moseboken 19:3334). Samma sak understryks lite 
senare i samma bibelbok: En och samma lag ska gälla för er, den 
ska gälla såväl för främlingen som för den som är född i landet 
(Tredje Moseboken 24:22).

Matteusevangeliet berättar om vad Jesus sa i sin undervisning: 
Ni har hört att det är sagt: Du skall älska din nästa och hata din 
ovän. Men jag säger er: Älska era ovänner och be för dem som 
förföljer er (5:4345). Senare i samma sammanhang säger Jesus: 
Allt vad ni vill att människorna ska göra mot er, det ska ni göra 
mot dem (7:12). Samma uppmaning återkommer i en diskussion 
med några samtida lärare: Du skall älska din nästa som dig själv 
(22:39).

Jesu liknelse om den barmhärtige samariern talar om kallelsen 
att gå utöver sin egen bekvämlighetszon när det gäller att för
svara en människas liv och värdighet. Texten slutar: Gå du och 
gör som han (Lukasevangeliet 10:2537). I domsscenen i Mat
teus evangelium 25:3146 berättas om två grupper. Den ena får 
gå in i Guds rike, den andra sänds till den eviga elden. Det som 
fäller avgörandet är inte den rätta bekännelsen utan den med
mänsklighet man har visat eller försummat. Ingen av grupperna 
verkar ha förstått att det är Jesus man möter i medmänniskan. 
Sannerligen, vad ni har gjort mot en av dessa minsta som är mina 
bröder, det har ni gjort för mig (Matteusevangeliet 25:3146).

Några exempel på ord ur de nytestamentliga breven är följande: 
Aposteln Jakob skriver: Gör inte skillnad på människor (Jakobs 
brev 2:1). Aposteln Paulus skriver: Här är inte längre jude eller 
grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är vi ett i Kristus Jesus 
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(Galaterbrevet 3:28). Det är en text som talar om likheten mel
lan människor i den kristna församlingen men som förebådar 
den vilja som Gud har för hela mänskligheten.

MÄNNISKANS SÄRSTÄLLNING

Tanken på människans värde och värdighet knyts i kristen 
tro alltså till att hon är skapad till Guds avbild och att hon ska 
respekteras och älskas. I hela skapelsen är det endast männi
skan som är Guds avbild. Människor är födda olika, med olika 
gåvor och förmågor. Varje människa har sina möjligheter och 
begränsningar. Människans särställning, antingen den förstås 
som egenskaper, uppdrag, relationer eller på något annat sätt, 
motiverar hennes oändliga värde, värdighet och uppdrag. Män
niskans identitet ligger i att hon är skapad, kallad och älskad av 
Gud. Människovärdet är knutet till hennes existens.

Katolsk teologi talar gärna om människan som person. I detta 
ligger att människan är en moralisk varelse, utrustad med 
samvete och förnuft och med förmåga att göra moraliska val. 
Personprincipen säger också att människan i grunden är rela
tionell, det vill säga i behov av relationer (mer om det i kap 5).

Människan kan betraktas ur flera perspektiv. När människan 
ses som person fokuseras den integritet som ska gälla under alla 
förhållanden. När människan ses som aktör kan vi tala om auto
nomi och rätten att utöva sin frihet och fatta beslut. För mindre 
barn och människor som förlorat en del av sin förmåga till över
vägda beslut kan vi tala om nedsatt autonomi. En människa ska 
alltid behandlas som person även då hon inte uppträder som 
aktör, och hennes integritet får aldrig förminskas.

I ortodox tradition talas om att människan är skapelsens medel
punkt, ett mikrokosmos, en förenande punkt mellan Gud och 
skapelsen. Det finns en dynamisk, levande och ofrånkomlig 
relation mellan Gud och människa. Det gudomliga livet är en 
gåva men också ett uppdrag som människan ska fullfölja som 
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skapelsens vidareutvecklare och förädlare (se mer i kap 6). Som 
Guds avbild är människan öppen mot Gud.

Som Guds avbild är människan alltså en person med frihet att 
välja och med ansvar. Kristen teologi betonar återkommande 
att människan är ett mysterium som är öppen inför framtiden. 
Den gudomliga urbilden är större och skönare än vad vi kan 
förstå och beskriva. Människan är i en förbundsgemenskap re
laterad till Någon och något som är större än hon själv. Djupast 
sett grundas människans särställning inte i några mänskliga 
kvalitéer utan i Guds kärlek. Oavsett vilken status våra kroppar 
eller vårt förstånd har lever vi i Guds omsorg och kärlek.

MÄNNISKOSLÄKTETS ENHET

Människosläktet har sitt ursprung i Guds vilja och människor 
hör ihop med varandra. Aposteln Paulus predikar på Aeropagen 
i Atén att Gud har av en enda människa skapat alla folk (Apostla
gärningarna 17:26). Kristen människosyn talar om att alla 
människor djupast sett hör ihop med varandra och att det finns 
all anledning att se en vidare samhörighet än den egna gruppen 
eller det egna jaget.
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5.  
INDIVID OCH KOLLEKTIV
Ingen människa är en ö. Hon ingår alltid i någon form av ge
menskap. Varje människa har sitt biologiska upphov hos några 
andra. Som litet barn är man helt beroende av att det finns and
ra personer runt omkring som bryr sig, som gammal hamnar 
man ofta i en liknande beroendesituation. Om man är frisk och 
har ett arbete som ger lön kan man på många sätt klara sig själv. 
Samtidigt blir det väldigt ensamt utan vänner, något som också 
bekräftas av forskning som talar om ensamhet som en farlig 
folksjukdom.

Förhållandet mellan individ och kollektiv är en fråga för varje 
gemenskap, oavsett om det handlar om hela gudsfolket, en 
kyrka, en idrottsförening, en familj, en klan, en nation eller hela 
världen.

I den katolska socialläran formuleras personprincipen. Här 
används ordet person snarare än ordet individ. Personprincipen 
säger att människan fått livet från Gud som en gåva att förvalta 
och att människan, precis som Gud själv, i grunden är relatio
nell. Vi är skapade att bry oss om varandra. Det är bara till
sammans med andra som människan kan nå fram till sitt mål. 
Genom umgänge och interaktion med andra, genom ömsesidiga 
förpliktelser och dialog med medmänniskor, genom att ge sig 
själv som gåva till den andre, kan människan utveckla sina anlag 
och förverkliga sin kallelse. På så sätt uttrycks att människan 
både har frihet och ansvar.

Socialläran uttrycker respekt för människan som individ. I 
människans värdighet ingår rätten att fatta sina egna beslut. I 
kristen teologi är människans autonomi i betydelsen frihet att 
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välja en viktig övertygelse. Övertygelser och beteenden, även re
ligiösa sådana, får inte vara påtvingade eller frammanipulerade.

Samtidigt skyddas människans värdighet av den ömsesidiga re
spekt och det skydd som kan ges av ett kollektiv. Ett bejakande 
av rätten att vara en väljande individ innebär inte ett oberoende 
av omgivningen. Enligt kristen syn är kollektivet kyrkan en so
cial kropp av människor som valt att vara med och i detta stödja 
varandras liv och utveckling. Kyrkan är, säger ortodox teologi, 
en gudamänsklig kropp, där Kristus är huvudet och männis
korna kroppen (Kolosserbrevet 1:18).

Skydd ges också av kollektivet staten när den svarar för social 
välfärd, har oberoende domstolar som dömer rättssäkert och 
har en lagstiftning som värnar de mänskliga rättigheterna enligt 
internationella överenskommelser.
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6.
MÄNNISKORS UPPDRAG:  
FÖRVALTA SKAPELSEN
Texterna som berättar om människans skapelse fortsätter med 
att tala om människans uppdrag: Gud välsignade dem och sa till 
dem: Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den 
under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över 
alla djur som myllrar på jorden (Första Moseboken 1:28). Här 
berättas vidare om hur Gud tog människan och satte henne i 
Edens trädgård, till att bruka och vårda den (Första Mosebo
ken 2:15). Människan namngav djuren och växterna, ett sätt 
att uttrycka människans delaktighet i skapelseverket (Första 
Moseboken 2:1920). I ett senare sammanhang i Nya testamen
tet talar aposteln Paulus om sitt uppdrag som att vara förvaltare 
med uppdrag att sköta sina uppgifter på ett troget sätt (Första 
Korintierbrevet 4:2), en text som primärt handlar om Paulus 
uppgift som budbärare om det kommande gudsriket men som 
också kan generaliseras utifrån den grundläggande kallelsen 
som varje människa har att leva värdigt.

När Jesus får frågan om vad som ska prägla en människas liv 
är hans svar ett citat från hans judiska sammanhang: Du skall 
älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ och 
med hela ditt förstånd. Och din nästa som dig själv (Matteus
evangeliet 22:3440, orden är från Femte Moseboken 6:49). En 
människas djupaste uppdrag är att älska, i attityd och praktisk 
handling. Både i förhållande till Gud och medmänniskan kan 
detta uttryckas med ord som känna samhörighet med, respek
tera och tjäna. Aposteln Paulus skriver till en av de församlingar 
han grundat: Det som är sant, det som är värt att älska och akta, 
allt som kallas dygd och allt som förtjänar beröm, ta fasta på allt 
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detta (Filipperbrevet 4:8). Många kristna förstår detta så att det 
i själva skapelsen finns nedlagt grundmönster för hur männi
skor bör leva (det brukar kallas den naturliga lagen).

Världen beskrivs som Guds hushåll (oikoumene av grekiska or
det oikos som betyder hus) där allt som existerar ingår och där 
människan beskrivs som jordens förvaltare (grekiska oikono
mos). Människans uppgift, anförtrodd av Gud, är alltså att sköta 
denna värld å Guds vägnar. Detta ska inte förstås som enbart ett 
passivt förvaltande av det som redan finns (Matteusevangeliet 
25:1430). Människan är Guds medskapare och är kallad att 
vidareutveckla det som finns i nuet. Ansvaret för fred, klimat, 
resursfördelning och samhällsbygge är lagt i människans hand. 
Att främja skapelsens välbefinnande genom att förbättra alla 
varelsers nuvarande betingelser är något gott och eftersträ
vansvärt. Som skapad medskapare är människan beroende och 
begränsad samtidigt som hennes kreativitet möjliggör både 
framgångar och misslyckanden.

Uppgiften är att arbeta för det gemensamma goda. I uppdraget 
ingår att göra gott, att värna medmänniskor och den övriga ska
pelsen men också att skapa bärkraftiga och rättvisa samhälls
system som stödjer en god utveckling. Såväl omsorg om indivi
der och grupper som påverkan av samhällets organisering ingår 
i kallelsen. Detta kan också kallas kyrkans diakonala uppdrag.

I ortodox teologi talas med bibliskt språkbruk om människans 
uppdrag: att vara skapelsens präst, kung, och profet. Som präst 
är uppgiften att bära fram tacksägelse till Gud, som kung att 
förvalta skapelsen och som profet att förädla skapelsen och föra 
den och sig själv fram till fulländning.

Vi har en hög förväntan på vad mänskligt liv ska innebära och 
sörjer när det inte blir så. Alla människor har rätt till ett drägligt 
liv, ty alla är Guds avbilder med värdighet och värde. Syftet är liv 
för alla i rättvisa, fred och rättfärdighet. Jordens tillgångar ska 
delas av alla. Därför måste hållbar utveckling handla om rättvisa 
såväl nationellt och internationellt som mellan generationerna. 
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Därför handlar hållbar utveckling om fred, för det är bara i fred 
som mänskligt liv får goda förutsättningar att utvecklas. Hur 
detta praktiskt ska ske är en fråga där vetenskap och beprövad 
erfarenhet kan ge hjälp att urskilja rätt väg.

I uppgiften ingår att på ett särskilt sätt stödja dem som har svårt 
att bli hörda så att deras röst hörs. Varje enskild människa – sär
skilt den fattiga, marginaliserade och förtryckta – ska ha möjlig
het att bära på ett hopp och få möjlighet att förverkliga sig själv 
som människa, som en del i en rättvis global gemenskap.

Uppdraget är givet till var och en utifrån de personliga förut
sättningar man har. Begåvning och utbildning, måttet av fysisk 
och psykisk hälsa, situationen där man befinner sig, är faktorer 
som påverkar en persons möjligheter att bidra. Var och en för
väntas delta utifrån vad som är möjligt.

Uppdraget att förvalta världen är givet till alla människor, 
oavsett tro och politisk uppfattning. Därför är det naturligt för 
kyrkorna att samverka med alla människor av god vilja.

Uppgiften förverkligas alltså i samarbete. Det allmänna, stat 
och kommun, har ett övergripande och lagstadgat ansvar för de 
sociala frågorna. Kyrkan ska påtala när stat och kommun brister 
i att efterleva sitt lagstadgade ansvar samt väcka människors 
medvetande om sina och andras rättigheter och skyldigheter. Kyr-
kan ska vidare finna former för att komplettera, kritiskt stödja, 
inspirera och motivera. Kyrkan ska också erbjuda alternativ, utan 
att konkurrera (Socialpastoral plan för Stockholms katolska 
stift, 2002, s10).

En kristen människa ser sitt liv som en tjänst i Kristi efterföljd. 
Som Guds avbild är hon utrustad för tjänst, en tjänst som oftast 
utövas i det vanliga vardagslivet och som ibland kan fordra utgi
vande och självuppoffrande kärlek.
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7.
MÄNNISKOR SOM SYNDARE 
OCH GUDS RÄDDNING
Människans värdighet och oändliga värde betyder inte att hon 
är fullkomlig och perfekt. Människan är bristfällig, sårbar, utsatt 
och dödlig. I hennes värdighet ligger erkännandet av hennes 
förgänglighet, ofärdighet, fel och brister liksom möjligheten att 
vara ärlig och inte tvingas spela roller. Människans ofullkomlig
het handlar om att hon är en växande varelse som livet igenom 
lär sig olika saker (mer om det i kapitel 9).

Ofullkomlighet kan också associeras till oförmågan att konse
kvent handla rätt. Människor har alltid varit medvetna om en 
inre ambivalens, en spänning i livet och en oförmåga att alltid 
göra det som är gott och rätt. Hur vi än anstränger oss att vilja 
göra det goda tycks det onda ske ändå. Vi är medmänskliga 
men också egoistiska och likgiltiga. Aposteln Paulus uttrycker 
det med orden: Ty jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag 
vill, det gör jag inte, men det jag avskyr, det gör jag (Romarbre
vet 7:19), en erfarenhet som är allmänmänsklig. Enligt kristen 
förståelse finns det en makt i tillvaron som lockar och förleder 
människor att göra det onda och som därmed är en fiende till 
Guds goda vilja.

Synd är inte främst ett moraliskt begrepp. Ett av orden som 
översätts med synd betyder ”att missa målet”. Synden är en 
begränsning som hindrar liv, kärlek och tillit. När människan 
väljer att inte fullgöra sin djupaste uppgift och kallelse att leva 
som Guds barn och vara hans medarbetare i världen missar hon 
målet (Romarbrevet 1:25, 3:23). Hon missbrukar den frihet hon 
fått att älska Gud och andra människor. När hon då också hand
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lar på ett sätt som inte är rätt uppstår skuld inte bara till männi
skor utan också till Gud som gett henne livet och ansvaret.

Människan är skapad till Guds avbild, till Guds likhet. I orto
dox tradition talas om att avbilden skadats men att likheten 
finns kvar som ett mål för livets pilgrimsresa. I protestantisk 
tradition är det vanligare att inte göra denna åtskillnad mel
lan de båda termerna utan tala om att avbilden och likheten 
genom synden blivit allvarligt skadad men inte totalt förstörd. 
I båda fallen betyder det att människan, trots den skada som 
synden åstadkommer, har potential för godhet och att det finns 
stor anledning att både träna och förvänta sig att en människa 
utvecklar dygd och karaktär för att göra det goda och det rätta. 
Men det görs i en situation präglad av kamp.

Enligt kristen tro älskar Gud den människa som missar målet. 
För att leda människan åter till hennes bestämmelse har Gud 
själv agerat.

Kristna traditioner beskriver denna räddning på olika sätt och 
med olika bilder. En mångfald av synsätt finns i alla traditioner 
men ges olika utrymme. Därför kan ett motiv vara mer karak
teristiskt för en viss tradition samtidigt som det också finns i 
andra.

Gemensamt är tron att Gud genom Jesus tagit syndens konse
kvens på sig själv och erbjuder förlåtelse och befrielse till alla 
människor. Gemensamt är de bibliska referenserna om att gå 
”från död till liv”. Genom att förenas med Jesus Kristus återfår 
människan något av det som genom synden har förlorats i 
avbilden och likheten (Andra Korintierbrevet 3:18, Kolosserbre
vet 3:1011, Filipperbrevet 3:21) och inlemmas i Kristi kropps 
gemenskap (Efesierbrevet 2:1516, Petrus första brev 2:45). I 
Jesus synliggörs avsikten för människan (Johannes första brev 
3:2). Genom den heliga Anden erbjuder Gud varje kristen led
ning i livet och ger kraft att handla på ett sätt som är enligt Guds 
vilja.
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Särskilt inom evangelikal teologi betonas att inlemmandet i 
Guds frälsning präglas av ett redan nu – ännu inte: den kristne 
har redan del i det kommande riket samtidigt som det en gång 
ska fullbordas när den slutliga frälsningens tid är inne. Den 
troende människan står i en pågående förvandlingsprocess 
som tar sin början i förnyelsen av tankarna (Romarbrevet 12:2) 
och får sin fullkomning i den nya uppståndelsekroppen (Första 
Korintierbrevet 15:4244).

Inom luthersk teologi är talet om rättfärdiggörelse av nåd, 
genom tro, en huvudpunkt (Efesierbrevet 2:810). Guds gåva 
är att människans skuld förlåts genom att människan får del 
av den rättfärdighet som Kristus vann genom sin död på korset 
(Romarbrevet 3:22). Denna gåva tas emot i tro och ges av nåd. 
Rättfärdigheten kan man inte arbeta sig fram till eller förtjäna 
genom att göra gott. Den ges utan krav på motprestation. Den 
människa som upprättats av Gud är dock– så länge hon finns på 
denna jord – samtidigt rättfärdig och syndare (simul iustus et 
peccator).

I ortodox tradition talar man om att Kyrkan är central i 
frälsningens sammanhang och platsen för utvecklandet av 
människans likhet med Gud, det som kallas gudomliggörelse 
(theosis). På ett fördjupat sätt genomträngs människan av den 
ursprungliga livgivande gemenskap som är hennes mål och som 
hon förvrängde när hon vände sig från Gud (Efesierbrevet 4:13), 
något som ledde till människans död. I gudomliggörelsen växer 
människan i likhet med Jesus och blir genom Anden impreg
nerad av Jesus och får sin vilja förvandlad till att vilja göra det 
rätta. Genom detta växer Guds rike fram: Hela skapelsen blir 
en Kyrka. Den ortodoxa traditionens sätt att tala om tillväxt är 
att göra en skillnad mellan avbild och likhet: Alla människor är 
skapade i Guds avbild. Guds likhet tillhör endast dem som genom 
kärleks överlåtelse gett sin frihet till Gud (Diadochos of Photike, 
400talet).
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8.
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER, 
VÄRDE OCH VÄRDIGHET
Människans värdighet och värde kan också diskuteras med 
hänsyn till internationella deklarationer och konventioner om 
mänskliga rättigheter. Dessa har i stort utvecklats och anta
gits efter 1945. Främst brukar man hänvisa till FNs allmänna 
deklaration om de mänskliga rättigheterna (1948). Det var en 
politisk deklaration som följdes upp i två konventioner som är 
bindande för de stater som undertecknar dem: FNs konven
tion om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och FNs 
konvention om medborgerliga och politiska rättigheter (båda 
antogs 1966 och trädde i kraft 1976). För att ta bort brister i sys
temet har man sedan successivt utvecklat nya dokument som är 
utformade för att skydda minoriteter eller särskilt utsatta grup
per. Två av dem är Konventionen om avskaffande av alla former 
av rasdiskriminering (1965) och Barnkonventionen (1989). I 
Europa finns dessutom den Europeiska konventionen angående 
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna (1950).

SAMMANHANG

Deklarationerna om mänskliga rättigheter formulerades efter 
andra världskriget. Redan före dess fanns deklarationer och 
normer på detta område men de hade aldrig formulerats i juri
diska termer. Efter de kränkningar och brott som begåtts mot 
människor under båda världskrigen ville man ha ett bättre in
ternationellt skydd för alla människor, både för dem som fanns 
inom olika nationers omsorg och för dem som var statslösa eller 
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flyktingar. Man såg behovet av att skapa juridiska deklaratio
ner (konventioner) som fastställer alla människors värde och 
rättigheter oavsett hur situationen i ett visst land eller världen 
utvecklas. Man ville på så sätt slå fast varje människas okränk
bara värde och rättigheter och hävda att dessa aldrig kan tas 
från henne. Att de gäller varje människa betyder att nationali
tet, etnicitet, bakgrund och kön inte ska spela någon roll. Dessa 
rättigheter kan inte heller upphävas.

FN:S ALLMÄNNA DEKLARATION – FÖRKLARING  
OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

FNs förklaring består av trettio artiklar som tillsammans utgör 
och fastställer de mest grundläggande rättigheter som varje 
människa ska ha tillgång till och få garanterat. Syftet är att varje 
människa ska ha möjlighet att leva ett värdigt liv.

Redan i den första artikeln ges en utgångspunkt: Alla människor 
är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats 
med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en 
anda av gemenskap. Detta följs av den andra artikeln som häv
dar: Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter 
som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, 
såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller 
annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, 
börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad får heller göras på 
grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som 
råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig 
detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är 
icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning 
av sin suveränitet.

I de följande artiklarna talas om rätten till liv, frihet och per
sonlig säkerhet (art 3), att slaveri och omänsklig behandling är 
förbjudna (art 45), att var och en har rätt att överallt erkännas 
som en person i lagens mening (art 6) och att diskriminering 
inte är acceptabel (art 7). Artikel 14 handlar om rätten att i 
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andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse. Artikel 18 
stadgar rätten till tanke, samvets och religionsfrihet. I artikel 
25 stadgas att var och en har rätt till en levnadsstandard som är 
tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande. 
Övriga artiklar talar om rättssäkerhet, rätten att välja bostads
ort, utbildning, privatliv, jämställdhet, ägande, yttrandefrihet, 
social trygghet och föreningsfrihet. Deklarationen avslutas med 
några artiklar som betonar att varje individ har plikter mot sitt 
samhälle, att inskränkningar endast får göras om de fastställts 
i lag och enbart i syfte att trygga tillbörlig hänsyn till och respekt 
för andras rättigheter och friheter samt för att tillgodose ett de-
mokratiskt samhälles berättigade krav på moral, allmän ordning 
och allmän välfärd.

ANSVAR

Vem har då ansvaret för att värna människors rättigheter? För 
att en person ska kunna åberopa dem krävs en yttre part som 
kan garantera dem. I första hand är det den stat där personen 
är medborgare som har detta rättsliga ansvar. Svårare är det för 
den person som är statslös eller flykting, ibland även för mino
riteter i ett visst land. FNs deklaration hävdar dock att dessa 
universella rättigheter gäller även för dessa grupper.

En problematik kan uppstå om en stat inte fullgör sina skyldig
heter. Sentida exempel är till exempel krigen i tidigare Jugo
slavien under 1990talet och folkmordet i Rwanda 1994. För att 
möjliggöra internationella interventioner i liknande samman
hang har ett tänkande som kallas Ansvar att skydda (Responsi
bility to Protect, förkortat R2P) utvecklats. Det innebär att om 
en konflikt utvecklas till en sådan extrem form, till exempel ett 
folkmord, har utomstående stater en moralisk skyldighet att 
ingripa för att skydda befolkningen. Detta sker i så fall genom 
beslut i FN.
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ANTAGANDE

Den allmänna deklarationen av de mänskliga rättigheterna är 
antagen av de flesta av världens stater. De efterföljande konven
tionerna (som ofta värnar särskilda gruppers rättigheter) och 
som tillkommit och tillkommer efterhand antas successivt av 
allt fler stater. Här kan dock staterna välja att göra reservationer 
för paragrafer som man inte vill bejaka. Det kan till exempel 
handla om att vissa rättigheter uppfattas gå emot vad religionen 
och samhällsstrukturen kräver.

GRANSKNING

Inom FNsystemet (liksom även i Europarådet) sker regelbund
na granskningar av hur enskilda stater lever upp till vad som 
stadgas i konventionerna. Staterna får avge rapport som sedan 
publiceras och bedöms. Genom sådan granskning lyfter man i 
internationellt sammanhang fram de brister som finns och ger 
rekommendationer för hur länderna ska förbättra sig.

RÄTTIGHETSBASERAT ARBETE

Utgångspunkten för en kristen människas tjänst för sin med
människa är kallelsen att älska sin medmänniska och ha särskilt 
ansvar för den som lever i utsatthet. En konsekvens av utgångs
punkten mänskliga rättigheter är övertygelsen att diakoni och 
annat kyrkligt arbete också ska motiveras utifrån att det svarar 
mot rättigheter som människor har. I linje med det har det i 
vissa kyrkor utvecklats metoder och strategier som håller sam
man dessa båda perspektiv.

SAMTIDA DISKUSSION

I vad grundas de mänskliga rättigheterna? I deklarationens för
sta artikel beskrivs rättighetsbäraren: hon är född fri och utrus-
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tad med förnuft och samvete. Det hävdas alltså att det finns något 
i människans väsen (en konstitutiv essens) som är grunden för 
rättigheterna. Detta naturrättsliga sätt att resonera inkluderar 
också övertygelsen att det finns vissa moraliska lagar nedlagda 
i själva tillvaron, lagar som är i samklang med de mänskliga rät
tigheterna. Kritikerna till detta synsätt noterar att de konven
tioner som kommit till efter FNs deklaration om de mänskliga 
rättigheterna sällan har en motsvarighet till dess första paragraf 
om grunden för de mänskliga rättigheterna. Som alternativ till 
att grunda de mänskliga rättigheterna essentiellt i människan 
hävdar man istället att de bör ses som ett överenskommet kon
struerat regelverk för hur samhället bör organiseras.

En annan fråga med utgångspunkt i essentiellt tänkande är vad 
som gäller för den människa som inte fötts med förmåga att 
utveckla egenskaperna förnuft och samvete. I de fallen kan man 
argumentera för att utgå från det som kallas kollektiv essentia
lism, det vill säga att det är människan som art som är rättig
hetsbärare.

DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA OCH KRISTEN TEOLOGI

När de mänskliga rättigheterna formulerades efter andra 
världskriget var det ett försök att tala om universella rättig
heter, rättigheter som alla har oberoende av sin religion eller 
livsåskådning. Samtidigt finns ett samspel mellan detta och 
kristen teologisk reflektion. Vi har i tidigare kapitel sett att kyr
korna valt att utveckla sin människosyn och talet om allmänna 
mänskliga rättigheter utifrån olika teologiska referenser: ska
pelsen och den naturliga lagen, människan som skapad till Guds 
avbild, Kristi mänsklighet, förbundsmotivet, rättfärdiggörelsen, 
gudsrikestanken och kyrkans uppdrag i världen. Ett eller flera 
av dessa motiv brukar vara i fokus när man teologiskt reflekte
rar över mänskliga rättigheter och värnandet av medmännis
kan.
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DEL 2

I denna del ges ett antal exempel där en grundläggande 
kristen människosyn tillämpas på konkreta situationer 
som aktualiserar etiska dilemman. Vissa frågor är lika 

gamla som människosläktet, andra förändras eller uppstår 
genom att nya tekniska möjligheter utvecklas och människor 
ställs inför nya gränsdragningsfrågor.

Människosynen är en viktig del i dessa etiska resonemang. 
Samtidigt kräver etisk reflektion att man, när man väl preciserat 
frågeställningen, sätter sig in i fakta och människors erfaren
heter med hjälp av kunskap och forskning från berörda områ
den. Det är naturligt att undersöka hur bibeltexter och kristen 
teologisk reflektion bidrar till förståelsen av situationen och 
dilemmat. Olika argument får prövas och vägas mot varandra 
när man formulerar sina slutsatser. Till slut finns alltid frågan 
om hur slutsatserna påverkar enskilda människor och det större 
sammanhang där vi lever, liksom om vad pastoral omsorg om en 
medmänniska innebär.

De följande texterna är olika långa och ger oftast en översiktlig 
ingång i frågan. Ibland ges exempel på hur olika kyrkliga tradi
tioner resonerar, vissa gånger beskrivs hur Sveriges kristna råd 
tagit ställning. Avsikten med denna del är just att ge ett antal 
exempel, i en komplex värld, där listan självklart skulle kunna 
göras mycket längre.



Sköna människor
Det finns så många sköna  

människor, som liksom aldrig kommer fram.
Precis som böcker i ett bibliotek,  

Dom bara står och samlar damm.
För om man bara tittar utanpå, så missar man en värld

som man aldrig får en enda aning om,  
fast hela tiden finns den där.

En del är långa – andra korta
en del är hemma – andra borta
en del är tunna – andra tjocka

men alla har dom nåt att ge
yeh, yeh, yeh, nåt att ge.

Det finns så många sköna människor,  
som liksom aldrig får en chans.

Dom blir bedömda efter pärmarna, precis som resten inte fanns.
Men det som öppnar sig där inuti, är värt sin vikt i guld

för varenda mänska har sin egen saga,  
är viktig för sin egen skull.

Det finns så många sköna människor,  
som liksom alltid kommer snett
precis som böcker i ett bibliotek,  
dom kommer aldrig till sin rätt.

En ynklig rygg utav ett mäktigt verk,  
är allt som sticker fram

av alla andra sidor ser man ingenting,  
och det är både synd och skam.

TEXT OCH MUSIK AV INGEMAR OLSSON

UR ALBUMET I FULL FRIHET 1983

(C) LITTLE BEAT MUSIC

=



35

9.  
MÄNNISKORS RÄTT OCH  
MÖJLIGHET TILL UTVECKLING 
SOM BARN OCH VUXNA
Att bli människa är att i frihet bli den person man är avsedd att 
vara, att älska och ta emot kärlek, att fatta rätta beslut, att upp
leva skapelsens skönhet och Guds kärleks mysterium. Naturligt 
är att detta leder till tacksägelse till Gud. Ungefär så kan målet 
för människans liv beskrivas enligt kristen tradition.

Människans ofullkomlighet handlar om att hon är en växande 
varelse som livet igenom lär sig olika saker. Barnet lär sig krypa 
och prata, barnet utvecklar förmågor på olika områden som 
gör att det klarar av sin tillvaro på ett nytt sätt. Tonåringen och 
den vuxne erövrar nya områden av kunskaper och färdigheter 
under stora delar av livet. Det är naturligt och som det ska vara. 
Denna ofullkomlighet är en skapelsegiven möjlighet för växt 
och utveckling. Ingen människa kommer någonsin att kunna 
allt. Begränsningen är ett uttryck för att mångfalden och det 
ömsesidiga beroendet är en avsedd del i den goda skapelsen.

För att denna möjlighet till utveckling ska finnas behöver ett 
samhälle präglas av goda yttre omständigheter kombinerat 
med en växande frihet för människor att välja och fatta egna 
beslut. Människor växer tillsammans. Goda yttre omständig
heter handlar om fredliga förhållanden, väl fungerande skolor, 
tillgång till rent vatten, frisk luft och ett långsiktigt hållbart 
klimat, hälsoriktig mat i tillräcklig omfattning samt ett sam
hälle där olika kulturer, traditioner och religioner lever sida vid 
sida. Denna ömsesidiga respekt tar sig till exempel uttryck i att 
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samhället försvarar yttrandefrihet och religions och övertygel
sefrihet. Vid sidan av dessa yttre omständigheter gagnas också 
människors utveckling av att det i samhället finns goda förebil
der för medmänsklighet och självuppoffring (såväl ledargestal
ter i olika sammanhang som närstående anhöriga).

Ett barns värdighet skyddas av att det växer upp i förhållan
den där det kan känna trygghet. För den skull är närvarande 
kärleksfulla vuxna viktiga. Barn behöver få uppleva att de tas på 
allvar, att de respekteras och att de, i förhållande till sina förut
sättningar, får överväga konsekvenser av olika handlingar och i 
växande grad får fatta beslut som gäller de egna handlingarna. 
Barnkonventionen ger många exempel på hur barns värdighet 
skyddas. Våld mot barn får aldrig vara accepterat.

I Bibeln talas om hur man förde barn till Jesus (Markusevan
geliet 10:1316). Han tog upp dem i famnen och välsignade dem. 
Barns värdighet ska skyddas, inte främst för att de är blivande 
vuxna utan för att de är växande barn.

Rätten att utvecklas gäller även vuxna. Även för dem är trygga 
förhållanden viktigt. Möjligheten att lära sig nya saker, omfatta 
nya övertygelser, att utvecklas som människa hör till det som 
bevarar en människas värdighet. Därför bör fortbildning och 
nya utbildningar som främjar en människas liv finnas tillgäng
liga. Det är också önskvärt att det finns stöd för det ansvars
tagande för mindre barn och åldrande föräldrar som ingår i 
människors vuxenliv.
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10. 
INGEN DISKRIMINERING
Människors värdighet och värde gäller alla människor överallt i 
världen och i alla tider. Diskriminering innebär att någon miss
gynnas eller kränks. Den som vill försvara människans värdig
het behöver tydligt bejaka att människor är och får vara olika 
både på grund av yttre och inre omständigheter och på grund av 
de val som enskilda personer gör.

Här är några exempel på när detta aktualiseras:

JÄMSTÄLLDHET

I början av Bibeln talas om att Gud, när Gud skapar människan 
till sin avbild, skapar dem till man och kvinna (Första Mosebo
ken 1:2627). Både män och kvinnor är skapade i avbilden och 
till båda ges uppdraget att vara Guds medarbetare i vården av 
världen. Det berättas också att kvinnan skapades ur mannen 
för att vara honom till hjälp (Första Moseboken 2:1822). I Nya 
testamentet omvittnas att det fanns såväl kvinnor som män i 
Jesu sällskap (Luk 8:14). I bibeltexter, teologisk reflektion och 
i kyrklig praxis finns exempel både på egalitära ( jämlika) och 
hierarkiska strukturer mellan könen.

Bibelns texter är skrivna i tider med starka patriarkala struktu
rer vilket också har präglat kyrkornas liv och verksamhet genom 
århundraden. Samtidigt finns exempel på att kvinnor haft fram
trädande och avgörande betydelse för utvecklingen på olika 
områden, såväl i kyrkornas historia som inom andra vetenska
per och samhällets utveckling. Några bland många exempel är 
Anna från Novgorod, Hildegard av Bingen, den heliga Birgitta, 
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Jeanne d´Arc, Nelly Hall, Elsa Cedergren och Birgit Karlsson. 
Tyvärr har historieskrivningen och forskningen inte i tillräcklig 
utsträckning uppmärksammat kvinnorna.

Idag arbetar kyrkorna i Sverige för jämställdhet mellan kvinnor 
och män. Det finns samma variationer bland män och kvinnor 
vad gäller intelligens, praktiska färdigheter, förmåga att sam
verka etc. Alla har lika värde och deras värdighet ska respekte
ras på samma sätt.

Ett uttryck för arbetet för jämställdhet är systematiskt arbete 
mot sexualiserat våld mot kvinnor. Trafficking och prostitution 
är allvarliga exempel på förtryck av kvinnor. Kyrkorna arbetar 
bestämt mot denna form av nutida slaveri och har tagit fram 
tydliga vägledningar för arbetet mot sexuella trakasserier och 
övergrepp.

Ledare av olika slag erkänns inom alla kyrkor. Det sker ett 
aktivt arbete för att de gåvor och den kallelse som olika indivi
der oavsett kön är bärare av ska kunna brukas i församling och 
samhälle. Vad gäller ämbetssyn finns oenighet mellan och inom 
kyrkorna. För en del kyrkor är det normerande att Jesus endast 
valde manliga apostlar. För andra kyrkliga traditioner gäller att 
kyrkliga ämbeten, såväl präster och pastorer som biskopar och 
samfundsledare, kan innehas oavsett kön.

ETNICITET

Folken på jorden har olika färg, olika språk och problem, olika 
bostad och olika jobb, men alla är mänskor för det. Ja! Alla är 
mänskor för det (Psalm 700 i Psalmer och sånger, text av Marga
reta Melin).

Så lyder första versen i en av våra psalmer. I detta ligger den 
enkla sanningen att etnicitet inget ska betyda för människors 
värde och värdighet. Att människor har olika hudfärg är ett fak
tum i tillvaron som handlar om mångfald och rikedom.



39

På den kristna kyrkans ”födelsedag” hörde människor från olika 
folkslag evangeliet förkunnas på sitt språk (Apostlagärningarna 
2:512). Aposteln Paulus talar om allas enhet i Kristus (Gala
terbrevet 3:28). Vid tidens slut ska folk från alla sammanhang 
samlas inför Guds tron (Uppenbarelseboken 5:910).

Kyrkorna har dock inte alltid förvaltat detta på ett riktigt sätt. 
Vissa kyrkors stöd för apartheid i Sydafrika och accepteran
det av slaveriet är exempel ur historien. I Sverige har Svenska 
kyrkan tagit fram ett omfattande material som redovisar hur 
kyrkan behandlat samerna och granskar den skuld och ansvar 
som kyrkan har mot samerna i ett kolonialt förflutet. Detta är 
en del i ett försoningsarbete som pågått sedan 1990talet och 
ännu fortsätter.

All form av rasdiskriminering eller nedsättande bedömningar 
eller behandling av människor på grund av deras etnicitet måste 
fördömas. I varje kultur finns goda och mindre goda kulturella 
praktiker och traditioner men dessa påverkar inte människors 
grundläggande värde.

FUNKTIONSNEDSÄTTNING  
OCH GENETISKA FÖRÄNDRINGAR

Vissa människor lever från födseln med olika funktionsned
sättningar eller har på grund av händelser i livet (olyckor eller 
sjukdom) nedsättningar av en eller flera funktioner. Det kan 
exempelvis gälla att man är synskadad, har hörselnedsätt
ning eller har talsvårigheter. Det kan också handla om att vissa 
kroppsliga organ eller extremiteter saknas eller är begränsat 
utvecklade, exempelvis de som lever med konsekvenserna av 
neurosedynanvändningen under 1960talet. CPskador är ett 
annat exempel. Ytterligare ett exempel är att en person genom 
en olyckshändelse eller åldrande har blivit rullstolsburen. Det 
kan även handla om psykiska funktionsnedsättningar, till exem
pel återkommande depressiva tillstånd.
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En människas värde förminskas inte av att man har en funk
tionsnedsättning eller upplever sig vara begränsad av olika 
neuropsykiatriska diagnoser. Det kan vara en stor utmaning att 
bevara hennes värdighet i ett samhälle med ideal av till synes 
framgångsrika friska människor. Kristen tro utmanar att aktivt 
bejaka det bidrag som varje människa utifrån sina förutsätt
ningar kan ge till helheten och i praktisk omsorg bry sig om den 
som har särskilda behov. Allt för att bidra till att varje männi
skas värdighet respekteras.

Aposteln Paulus ord om församlingskroppen kan uppfattas gälla 
även för synen på människor med kroppsliga eller psykiska 
nedsättningar: Ögat kan aldrig säga till handen: Jag behöver 
dig inte. Huvudet kan inte säga till fötterna: Jag behöver er inte. 
… Gud har alltså fogat samman kroppen på ett sådant sätt att 
särskild uppskattning och omsorg ges till de delar som annars 
kunde tyckas vara mindre viktiga … Detta är vad jag försöker 
säga: Ni utgör alla tillsammans Kristi kropp, och var och en av 
er är en särskild och nödvändig del i den (Första Korintierbrevet 
12:2127).

SEXUELL LÄGGNING

Människors värde är inte heller beroende av sexuell läggning. 
De flesta människor räknar sig som heterosexuella. Enligt 
forskningen verkar det alltid ha funnits människor vilkas 
sexuella dragning har varit till människor av samma kön. Andra 
variationer av sexuell läggning verkar också ha funnits och finns 
även idag. Dessa variationer har ofta förtryckts men har i Sve
rige under senare år fått en större acceptans. Homosexualitet 
ströks under Socialstyrelsens lista över psykiska sjukdomar så 
sent som 1979 och när detta skrivs pågår samtal om transperso
ners situation i Sverige. Internationellt finns dock fortfarande 
många sammanhang där enbart heterosexuella relationer är 
tillåtna.
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Kyrkorna vill välkomna varje människa till gemenskap. Där
emot har man olika syn på i vilka typer av relationer sexu
aliteten bör ta sig uttryck. Vissa av kyrkorna inkluderar även 
samkönade relationer i äktenskapsbegreppet. Andra menar att 
begreppet äktenskap endast kan omfatta relationer mellan man 
och kvinna, att sexuellt samliv endast ryms inom det hetero
sexuella äktenskapets ram och att detta inte är någonting dessa 
kyrkor har mandat att ändra på. Hur sexualitet och relationer 
hanteras pastoralt varierar mellan kyrkorna, men att varje män
niska har samma värde och ska bemötas med värdighet är en 
utgångspunkt kyrkorna har gemensamt.
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11.
  

MÄNNISKOR PÅ FLYKT
En flykting är enligt gällande internationella överenskommel
ser en person som med anledning av välgrundad fruktan för 
förföljelse på grund av ras, religion, sexuell läggning, nationali
tet, politisk åskådning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp 
befinner sig utanför det land där han eller hon är medborgare 
och som inte kan begagna sig av det landets skydd. Flykting är 
även den som är statslös och som av ovannämnda skäl befinner 
sig utanför det land där han eller hon tidigare hade sin vanliga 
vistelseort.

I slutet av 2017 var enligt uppgifter från FNs flyktingorgan 
UNHCR 68,5 miljoner människor på flykt. Av dessa var 40 mil
joner på flykt inom sitt eget lands gränser, 25,4 miljoner utanför 
sitt eget land och 3,1 miljoner asylsökande. Barn utgör hälften 
av världens människor på flykt.

Enligt internationell rätt har flyktingar rätt till skydd, så kallad  
asyl. Asylsökande är den som har ansökt om att få sitt skyddsbe
hov undersökt och därigenom sin rätt till asyl prövad. Flyk
tingstatus är ett skäl till att få asyl, men inte nödvändigtvis det 
enda skälet. Enligt europeisk lagstiftning har även så kallade 
alternativt skyddsbehövande, dvs människor som flyr krig och 
konflikt men inte riskerar förföljelse, rätt till asyl.

En människa på flykt har samma värde som varje annan män
niska och hennes inneboende värdighet ska respekteras. I kapi
tel 4 återgavs några bibeltexter om hur främlingar ska bemötas: 
de ska ses som medmänniskor och mötas med en öppen och 
välkomnande famn. Enligt kristen tro handlar det om rättvisa: 
varje människa har samma rätt till livets goda som andra perso
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ner har. Människors värde eller värdighet förändras inte vid en 
nationsgräns.

För den som vill leva utifrån övertygelsen om varje människas 
värdighet blir denna fråga alltid en utmaning: Hur kan vi i våra 
sammanhang erbjuda en möjlighet för fler människor på flykt 
att få en tryggare tillvaro? Vad kan jag avstå från för att göra 
världen mer rättvis och alla människors värdighet mer gäl
lande? Hur möter vi människor i vår närhet? Vilket samhälle 
vill vi bygga?

Kyrkorna har i sina ställningstaganden förespråkat att gällande 
lagstiftning ska följas och att asylutredningar ska göras rätts
säkert. Man har argumenterat för rätten till familjeåterförening 
och att särskild hänsyn ska tas till barn och unga. Kritik har 
riktats mot de långa handläggningstider som skapar lång väntan 
och osäkerhet för dem som söker asyl. Kyrkorna har också 
ställt sig bakom tanken om att alla människor ska få tillgång till 
sjukvård. I detta har man varnat för ökad främlingsfientlighet 
och att grundläggande värderingar av medmänsklighet riskerar 
att förändras när samhället iakttar en mer restriktiv hållning i 
lagstiftning och praxis. Människors värde och värdighet får inte 
ifrågasättas.
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12.  
ETISKA FRÅGOR OM  
SELEKTION OCH URVAL  
I LIVETS BÖRJAN
Den medicinska forskningen erbjuder hela tiden nya möjlig
heter. Genom ökad kunskap om kropp och psyke, celler och 
DNA och genom utveckling av nya behandlingstekniker flyttas 
gränserna för vad människor kan påverka. Detta främjar ofta 
människors hälsa men leder också till nya dilemman om vad 
man bör och inte bör göra när man vill respektera att männi
skan är Guds avbild med värde och värdighet.

Vägen till att bli människa börjar med sammansmältningen 
av en äggcell och en spermie. Detta embryo fortsätter sedan 
att utvecklas, i laboratoriet eller i kvinnans livmoder. Ibland 
avbryts den naturliga utvecklingen och embryot dör. Oftare 
växer det och föds cirka fyrtio veckor senare som ett litet barn. 
Genom abort kan processen avbrytas och frågorna väcks: Hur 
ser vi på det liv som då avslutas? Är det en människa som redan 
har ett oändligt värde? Ja, säger många kristna. Abort ska därför 
undvikas. Andra menar att fostret inte är skyddsvärt från kon
ceptionen utan från en senare tidpunkt som kan variera. Abort 
kan därför vara tillåtet i vissa fall.

Andra frågor som uppstår är hur man ska förhålla sig till ett 
barn som föds så tidigt att det riskerar att få negativa konse
kvenser för hälsan under resten av livet. Frågor om behand
lingsbegränsningar aktualiseras regelbundet inom vården. Det 
kan handla om när näringstillförseln ska avbrytas och i vilka 
lägen ett för tidigt fött barn ska få dö. Vilka konsekvenser får det 
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för det sjuka barnet och vilka får det för de anhöriga? Kanske yt
terligare en tid tillsammans med barnet ändå är värt mycket för 
föräldrarna? Frågor ställs om vem som ska avgöra vad som är ett 
meningsfyllt liv. När fordrar respekt för människans värdighet 
att man ska göra allt för att upprätthålla livet och när är det mer 
respektfullt att livsuppehållande behandling avslutas?

Frågor uppstår också kring den ökande kunskapen om män
niskans arvsmassa. Inom djurhållningen har man sedan länge 
praktiserat avel för att få fram så väl fungerande individer som 
möjligt och sortera bort faktorer som är skadliga. Gravida kvin
nor erbjuds idag som regel fosterdiagnostik genom olika test 
där kubtestet är en enkel och ganska säker form för att avgöra 
ett fosters egenskaper. Ibland blir följden att människor ganska 
oförberett ställs inför svåra val som man inte hade en aning om. 
Resultatet möjliggör nämligen för en person att besluta om att 
abortera ett foster som har en kromosomavvikelse och bedöms 
utveckla Downs syndrom. Vid IVFbehandling kan denna 
analys göras på ägg och sädesceller innan de förs samman vilket 
ger möjlighet till bortval av oönskade egenskaper. Bör det som 
är tillåtet i djurhållningen också vara tillåtet när det gäller män
niskor så att gener som bär på vissa sjukdomar eller oönskade 
egenskaper sorteras bort inför konceptionen?

Liknande frågor kommer att uppstå när den medicinska tekni
ken utvecklas vidare. Den som vill värna människans värdighet 
kommer ständigt att utmanas av nya möjligheter att förändra 
människors livsbetingelser.

Kyrkornas hållning i dessa frågor är att värna människolivet 
genom att tala om att varje människa är skapad till Guds avbild 
och älskad av Gud. Man vill att samhället genom god sexual
upplysning och rum för samtal för dem som överväger abort ska 
medverka till att antalet aborter minskar. Man har också varnat 
för ett ”sorteringssamhälle” där de foster som har konstaterade 
brister aborteras. Kyrkorna har också medvetet talat om den 
gåva som varje annorlunda människa utgör till helheten.
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Både när det gäller beslut om abort och i situationer där be
handlingsbegränsningar diskuteras är kyrkornas grundhållning 
att stödja människor i deras många gånger svåra beslut. Genom 
pastoral omsorg vill kyrkorna ge stöd, erbjuda samtal, hjälpa 
människor att leva med sina beslut och genom bön ta dessa till 
Gud. Grundhållningen är att individen själv har tolkningsföre
träde och frihet att följa sitt eget samvete.
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13.  
MÄNSKLIG VÄRDIGHET  
I SJUKDOM, ÅLDERDOM  
OCH LIVETS SLUTSKEDE
Vad är ett värdigt liv? Frågan ställs i olika situationer i livet och 
här är några fler tillfällen då frågor om vad respekten för värdig
heten innebär.

VÄRDIG SJUKVÅRD

Alla människor drabbas förr eller senare av fysisk eller psykisk 
svaghet eller sjukdom, själv eller som anhörig. Att som svag då 
mötas med värdighet innebär att mötas med respekt och med 
de medicinska resurser som står till förfogande. Att mötas med 
värdighet innebär också rätten att, så länge man är tillräknelig, 
fatta beslut om sin egen situation, det som kallas informerat 
samtycke. Då bejakas en människas autonomi. Värdighet i 
vården handlar också om att både som patient och anhörig 
bemötas på ett sätt som uttrycker respekt.

VÄRDIG ÅLDERDOM

När en människa blir gammal minskar hennes kroppsliga och 
mentala möjligheter. Det drabbar människor på olika sätt och i 
olika grad. Psykisk ohälsa, demenssjukdom, svaghet eller förlust 
av vissa kroppsliga organ försvagar människans möjligheter till 
oberoende. En värdig ålderdom handlar om att individen får 
den omsorg hon behöver, möts med de resurser som krävs och 
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ges stimulans för ett så friskt och aktivt liv som möjligt. Även 
här är det informerade samtycket av stor vikt och att beslut inte 
fattas över huvudet på personen de berör.

VÄRDIGT SLUT PÅ LIVET

Människors önskan är att få dö på ett värdigt sätt. Det uppfat
tas innebära att få vara omgiven av sina nära och kära, att inte 
behöva uppleva smärta och att få avsluta sitt liv på ett sätt som 
stämmer överens med de egna värderingarna. Det gör att vissa 
menar att rätten att få hjälp med att avsluta sitt liv när man inte 
längre tycker att livet är värdigt bör erbjudas i vårt samhälle.

Dödshjälp definieras av Statens medicinsketiska råd som en 
insats som ges efter uttryckligt önskemål från patienten där 
avsikten är att insatsen ska orsaka patientens död. Dödshjälp som 
sker genom att någon annan än patienten utför den avgörande 
handling som leder till patientens död kallas… för eutanasi. Döds-
hjälp där patienten själv utför den avgörande handlingen kallas 
för assisterat döende. Med den givna definitionen utgör beslut om 
att inte inleda eller fortsätta livsuppehållande behandling inte 
dödshjälp, oavsett om det sker efter önskemål från patienten eller 
på grundval av en medicinsk bedömning (Dödshjälp, en kun
skapssammanställning 2017).

Det finns bejakande röster inom kyrkorna till eutanasi (ordet 
betyder egentligen god död). Men i stort har kyrkorna i sina re
sonemang tagit avstånd från införande av dödshjälp. Övertygel
sen är att samhället ska stödja människors liv, inte bidra till att 
avsluta det. Livet är en Guds gåva. Här finns också en oro för att 
ett ökande antal fall av dödshjälp leder till att svaga och sjuka 
känner att vården inte har en självklar plats för dem. Männi
skans värdighet innebär att hennes liv ska försvaras och bevaras 
så länge det existerar.

Samtidigt finns en öppenhet för att livsuppehållande behand
ling inte ska fortgå utan gräns. Även i livets slutskede anses det 
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naturligt att öppna för behandlingsbegränsningar och övergång 
till palliativ vård. Kyrkorna bejakar till exempel palliativ sede
ring, det vill säga att en person sövs ner i livets slutskede för att 
minska lidande och smärta. Detta betraktas inte som dödshjälp 
utan som en del av vården. Den medicinska vetenskapens fram
steg gör att frågor aktualiseras om i vilken mån som människors 
värdighet ökas genom att en människas liv förlängs.

Också på dessa områden vill kyrkorna värna människors värdig
het genom att tala om att varje människa är skapad till Guds 
avbild och älskad av Gud. Den pastorala grundhållningen är att 
stödja människor i deras beslut. Endast personen själv kan av
göra vilken grad av lidande som man kan leva med. Med respekt 
för människans eget val vill kyrkorna ge stöd, erbjuda samtal, 
hjälpa människor att leva med sina beslut och genom bön ta 
dessa till Gud.
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14.  
VÅLD, ICKEVÅLD OCH  
MÄNSKLIG VÄRDIGHET
Historien visar att människor ofta tar till våld. Så är det även i 
vår tid. Motivet kan vara skiftande: att tillskansa sig makt och att 
behålla makt eller att försvara sig eller sitt samhälle mot sådana 
och sådant som går emot de egna värderingarna. Våld är inte bara 
det direkta fysiska och psykiska våldet utan kan även vara eko
nomiskt, materiellt och kulturellt våld. Vi har våld runt omkring 
oss i form av mobbning, härskartekniker, sexism och rasism. 
Därför är våldets olika skepnader viktiga att uppmärksamma.

Våld och övergrepp i nära relationer är ett problem kopplat 
till bristande respekt för den andres värdighet och värde. Ofta 
handlar det om mäns våld mot kvinnor. Människors värdighet 
upprätthålls genom att övergrepp anmäls och att samhällets 
rättsvårdande processer tas i bruk. I skriften Ekumeniska rikt-
linjer vid sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer (SKRs skriftserie 
nr 5, reviderad utgåva) ges råd för hur övergrepp av olika slag ska 
förebyggas och mötas. Ett annat konkret steg för att motverka 
våld i nära relationer är förbudet mot barnaga som togs i Sverige 
1979.

Mänskligheten har utvecklat mer och mer sofistikerade vapen 
för att skada eller döda andra människor. Spridningen av vapen 
bidrar till våldet i samhället. Kyrkorna har därför medvetet argu
menterat för att Sverige ska vara föregångare vad gäller begräns
ningar i internationell vapenexport så att vapen inte sprids till 
länder i krig eller där demokrati saknas. Många inom kyrkorna 
har också argumenterat för ett förbud mot bruk och innehav av 
kärnvapen.
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Det är omöjligt att föra krig på ett sätt som respekterar män
niskans värde och värdighet. Att döda en människa förstör alltid 
hennes möjligheter. Kristen teologi brukar bejaka människors 
och nationers rätt till militärt eller ickevåldsligt självförsvar. 
Genom internationell lagstiftning om krigets lagar och skydd 
för civilbefolkning försöker man, i en ofta omöjlig situation, 
ändå upprätthålla något av respekt för människors värdighet.

En pacifistisk grundsyn där ickevåld är det naturliga sättet att 
göra motstånd och lösa konflikter har många förespråkare. 
Kyrkorna stödjer arbetet för gemensam säkerhet och förordar 
att bygga upp kapaciteten för fredlig konflikthantering och att 
en tyngdpunktsförskjutning ska ske från militär till fredlig kon
flikthantering. Dialog och kontinuerliga samtal med menings
motståndare är sätt att bidra till en fredskultur.



52

15. 
YTTERLIGARE ETISKA  
UTMANINGAR: FLER EXEMPEL
Det finns många andra områden där människors värde och 
värdighet också behöver aktualiseras. Här nämns några olika 
områden i alfabetisk ordning.

ARBETSLIV

I arbetslivet respekteras en människas värde och värdighet ge
nom att personen inte enbart ses som ett instrument för service 
eller processer. Människors värdighet respekteras när medarbe
taren blir lyssnad till, får ta ansvar, får möjligheter att utvecklas 
och ta egna initiativ, får känna skaparglädje och att man får 
betyda något för andra människors väl och ve. Ska detta fungera 
krävs möjligheter till fackligt arbete likaväl som förtroendefulla 
relationer till arbetsgivare. Här finns mycket att kritisera vad 
gäller arbetsvillkor i vissa delar av världen där arbetslivet blivit 
en form av modernt slaveri. Rätt till regelbunden vila är också 
en nödvändig del i ett ansvarsfullt arbetsliv (Första Moseboken 
2:23).

ARTIFICIELL INTELLIGENS

Artificiell intelligens (AI) kan användas av maskiner (robotar). 
Genom avancerade dataprogram kan industriella processer 
styras och utvecklas utöver vad som är möjligt för människors 
kapacitet. Robotar kan till exempel tolka röntgenbesked och 
cell och vävnadsprov. Det är huvudsakligen oproblematiskt. 
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Mer problematiskt blir det till exempel när man börjar med 
självstyrande bilar (där automatiken kan ställas inför svåra 
val) och när AI ses som en resurs för att förädla och förbättra 
människosläktet. Det som kallas transhumanismen förordar att 
teknik ska användas för att förändra människors möjligheter 
och förmågor och minska de begränsningar som människan har. 
Hur upprätthålls människans integritet i sådana situationer? 
Detta ställer oss inför svåra etiska bedömningar och val som vi 
sannolikt bara är i början av.

HANDEL

Rättvis handel innebär att villkoren för handeln präglas av rätt
vis betalning, goda arbetsförhållanden, långsiktighet, respekt 
för mänskliga rättigheter och för en miljö som möjliggör eko
nomisk och social utveckling för alla. På så sätt bidrar handeln 
till att människors värdighet respekteras i en tid då en otyglad 
marknadsekonomi bara ser människor som konsumenter. Han
del förekommer med kroppsorgan och vävnader av olika slag. 
När detta innebär ett utnyttjande och tvång av människor är det 
ett hot mot människans värdighet och integritet.

KRIMINALVÅRD

Även den som begår brott ska bemötas med värdighet. Det inne
fattar möjligheten till en rättvis rättegång där personens even
tuella skuld prövas på ett rättssäkert sätt. Sveriges kristna råd 
har uttalat sig om att långa häktestider inte är förenliga med ett 
värdigt bemötande i god kriminalvård. Den som sitter i fängelse 
ska ha möjlighet till samtal och utveckling så att personen efter 
avtjänat straff kan ta del i samhället utifrån nya utgångspunkter. 
Likaså ska den intagnes rätt till religionsutövning respekteras.
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RELIGIONSFRIHET

Rätten att utöva en religion likaväl som att avstå från deltagan
de i religiös verksamhet är grundläggande enligt FNs deklara
tion om mänskliga rättigheter. Att en människa förföljs eller 
trakasseras på grund av sin religiösa övertygelse ringaktar där
för människans värdighet. Att skolan ger kunskaper om religion 
är viktigt för att ge förutsättningar för delaktighet i diskussioner 
och ställningstaganden om värderingar och samhällsutveckling. 
Likaså är det viktigt att det finns mötesplatser för dialog mellan 
olika religiösa traditioner.

SOCIALA MEDIER

Sociala medier upptar idag en stor del av många människors 
tid och uppmärksamhet. På många sätt fungerar de som en 
utmärkt plats för kontakt där man följer varandras liv. Samti
digt inbjuder sociala medier till att presentera en bild av en själv 
som är väldigt tillrättalagd. Man visar upp lyckliga bilder ur sitt 
liv, man jämför sig med varandra, det blir viktigt för självbilden 
hur många gillaklick man får eller hur många som gratulerar på 
födelsedagen. Bilden av avbilden blir inte riktigt sann. Och vilka 
kontakter man får tillgång till styrs av algoritmer som man inte 
själv råder över.
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16.  
EXISTENTIELL HÄLSA
När hälsa definieras utifrån ett holistiskt perspektiv betyder 
det något mer än frånvaro av sjukdom. Insatser för att främja 
individuell hälsa innebär att förebygga och motverka sjukdom, 
lidande och för tidig död. Eftersom hälsa också kan förstås som 
en process som personen själv skapar och upplever i det dagliga 
livet kan insatserna ibland riktas mot att stärka en persons 
resurser och förmågor samt att ge mening och hopp i både posi
tiva och negativa upplevelser.

Till en människas värdighet hör att bemötas som hel person. 
Utifrån att människan är mer än bara materia adresseras såväl 
fysiska som mentala och andliga behov. För att tala om detta har 
benämningen existentiell hälsa utvecklats.

Världshälsoorganisationen WHO listar åtta olika perspektiv 
som byggstenar för existentiell hälsa: Hopp, harmoni, helhet, 
meningsfullhet, förundran, andlig kontakt, personlig tro och 
gemenskap.

Existentiell hälsa utgår från att människan är mer än en fysisk 
och psykisk varelse. Varje människa har en historia och utgör en 
berättelse. De åtta perspektiven ovan belyser detta utifrån olika 
infallsvinklar.

De existentiella frågorna aktualiseras ofta vid livets gränssitua
tioner då man inte kan fly från utsatthet, svaghet och beroende. 
Sjukvårdskontexten är en sådan miljö där man kan förlora tidi
gare förmågor, trygghet och autonomi. I sådana sammanhang 
kan det mänskliga mötet, det existentiella samtalet, vara av stor 
vikt för att en människas värdighet ska bevaras. I sådana situa
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tioner kan det bli tydligt att människan är mer än sin diagnos. 
Den andliga vård som i ekumeniskt samarbete ges bland annat 
i Sjukhuskyrkan och inom Kriminalvården kan vara mötes
platser som bidrar till existentiell hälsa och till att förståelsen 
vidgas av vad det innebär att vara människa. Samhällen behöver 
byggas så att de positivt bidrar till enskilda människors upple
velse av hälsa.
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17.
BEMÖTANDE
Respekten för människors värde och värdighet konkretiseras 
i hur vi bemöter oss själva och andra. Livet är fullt av sådana 
situationer. Enligt kristen tro har Gud gett människor uppdra
get att bidra till att upprätthålla människors värdighet, såväl vår 
egen som andras.

Vårdsammanhanget kan vara ett exempel. När man följer de 
yrkesetiska koder som finns för olika personalgrupper kan det 
till exempel handla om:

I sitt professionella agerande ska personalen uppträda re
spektfullt och vara öppen för den utsatthet och sårbarhet som 
det innebär för en person att vara beroende av vård. Patienten 
känner sig då sedd och bekräftad, tagen på allvar och direkt till
talad. Det kan också vara stor skillnad på hur bekväm en patient 
kan uppleva sig i mötet med personal som behöver hjälpa till 
med intim hygien och liknande. Här behöver personalen arbeta 
så att patienten upplever bibehållen värdighet vilket är en konst 
och samtidigt ett hantverk att lära sig. Uppmärksamhet, artig
het och lyhördhet är andra kvalitéer som eftersträvas.

Respekten för patientens skörhet och sårbarhet handlar om den 
biologiska sårbarheten där kroppen utsätts för fysiska ingrepp. 
Det handlar också om den sociala sårbarheten som omfattar 
människors utsikter och handlingsmöjligheter och den kultu
rella sårbarheten som handlar om traditioner och värdeupp
fattningar. Dessa utmanas på ett särskilt sätt i samband med 
beroende och ohälsa.

Bemötande handlar om makt. Genom att använda olika 
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härskartekniker kan man förminska sina medmänniskor och 
ringakta deras värdighet. Värdigt bemötande ger utrymme för 
personens autonomi och rätt till egna beslut inbjuder till part
nerskap. I vårdsituationen kräver respekten för människans 
värdighet att den information som ges är saklig och tydlig och 
kommuniceras på ett sådant sätt att patienten verkligen förstår 
den. Patientens informerade samtycke är en viktig utgångs
punkt. Det är också önskvärt att närstående blir partner i vår
den och att det finns förståelse för att patientens beslut ibland 
är en följd av samråd i familjen.

När en präst, pastor eller diakon möter människan i ett person
ligt samtal är det avgörande att börja där människan befinner 
sig. Det innebär att den sjuke adresseras i ögonhöjd och att man 
börjar i ickevetandets position och håller alla dörrar öppna för 
vad som ges i samtalet. Patientens känslor tas på allvar. Prästen 
är autentisk och närvarande som den person han/hon är och tar 
inte över ansvaret att lösa en svår situation.

Sveriges kristna råd har tagit ställning för att vård ska ges till 
alla människor på samma villkor. Tillsammans med ett antal 
professionsföreningar kritiserar SKR begreppet ”Vård som inte 
kan anstå”. All vård bör följa gällande prioriteringsprinciper. 
Vid bedömning av vårdbehov bör personen avstå från diskrimi
nerande särbehandling av asylsökande och papperslösa perso
ner. Vård ska ges på lika villkor, efter behov och enligt vetenskap 
och beprövad erfarenhet.

Värdigt bemötande är viktigt även i andra sammanhang där 
människor möter varandra:

Värdigt bemötande handlar om rättvisa. Personal i olika sam
hällsfunktioner förväntas bemöta varje person på ett sätt som 
svarar mot att varje människa har lika värde.

I affärslivet ska hederlighet och sanning vara viktiga byggstenar 
i ett samspel som värnar alla människors värdighet.
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Värdigt bemötande kan vidare innebära att så långt det är möj
ligt göra saker tillsammans med sin medmänniska snarare än 
för henne. Betoningen ligger på samspel.

I det vardagliga samspelet mellan människor kan empati och ly
hördhet, vänlighet och värme, medkänsla och lyssnande, tydlig
het och sanning vara sådant som synliggör att man respekterar 
den andres värdighet som människa. Djupast handlar det enligt 
kristen tro om att se Guds avbild i varje människa och inse att 
man i varje människa möter en person som Gud älskar och vill 
väl och som man därmed är kallad att älska.

Bemötande är ett hantverk som behöver tränas livet igenom. 
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18.  
AVSLUTNING
Den här skriften började så här: Livets väv. Så kallar vi ibland det 
stora sammanhang där vi människor befinner oss. En enskild 
människa är som en lite prick i denna stora utveckling. Ändå 
anses människan ha en särställning. Hon har mänskliga rättighe
ter, ses unik och oändligt värdefull. Hon har ett människovärde 
som inte alltid respekteras.

Människors situation är i grunden osäker. Vi har inga garan
tier varken för hälsa eller liv. Under stora delar av människans 
historia har vi varit hotade av hungersnöd, epidemier och krig. 
Många människors liv har förstörts. Modern medicin och annan 
vetenskap har på många sätt förbättrat situationen samtidigt 
som vårt utnyttjande av jordens resurser skapat nya hot mot 
vår existens. Psykologiskt finns styrka och svaghet inom varje 
människa. Risken att bli övergiven skapar rädsla. Kyrkorna och 
kyrkornas folk misslyckas tyvärr regelbundet i sin kallelse att 
göra det goda och det rätta.

Enligt kristen tro är människan älskad av Gud, oändligt värdefull 
och har en inneboende värdighet som ska respekteras. Budet 
att älska Gud och att älska medmänniskan utgör en kallelse till 
tjänst för medmänniskan och är ställt till alla människor. För 
den kristne motiveras tjänsten ytterligare utifrån uppmaningen 
att i Jesu efterföljd pröva möjligheten att sätta den andres behov 
framför sina egna. I varje medmänniska möter man Kristus.

Enligt FNs allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna 
är alla folk och alla nationer uppmanade att sträva efter att hålla 
dessa rättigheter och friheter högt och arbeta för att de bejakas, 
erkänns och praktiseras i hela världen.
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Ändå kompromissar vi regelbundet med idealen och visionerna. 
Alla människor behandlas inte likvärdigt. Vissa människor får 
inte mat och hälsovård för ett gott liv. Alla barn får inte utbild
ning. Arbetsvillkoren är inte alltid goda för människor. Alla har 
mänskliga rättigheter men inte alla får ta del av de medborger
liga rättigheter där sjukvård och utbildning ingår.

Utmaningen är dock att alltid låta övertygelser om människan 
som Guds avbild med mänskliga rättigheter och skyldigheter 
utmana de konkreta situationer och sammanhang där männi
skor lever tillsammans. Även där man av olika anledningar gör 
kompromisser är det viktigt att referera till övertygelserna om 
människors lika värde och värdighet och klargöra varför man 
låter andra värden gå före dem i det konkreta fallet. I sådana 
resonemang blir det tydligare vad som djupast driver oss i våra 
val.
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Bön
Fader, jag tackar dig!

Jag tackar dig för att jag är född som människa.  
Med all min begränsning är jag dock en människa,  

skapad till din avbild.

Jag tackar dig för den värld du satt mig att leva i: för rymdens  
väldighet, för jordens skönhet, för havets majestät och bergens ro.

Jag tackar dig för allt som gror och växer, för allt levande vatten, 
för allt det spel av färg och form som fyller mitt sinne med  

ständigt ny glädje.

Jag tackar dig för allt stort och rikt som du låtit människor  
frambringa: forskningens ljus, konstens härlighet, för skönhet, 

glädje, vishet, som jag får njuta av.

Jag tackar dig för lycka och smärta, för arbete och avspänning,  
för dagens många uppgifter och för nattens vila.

Jag tackar dig för alla människor jag fått komma nära,  
för all godhet och gemenskap jag fått möta.

Jag tackar dig först och sist, min Fader, för den yttersta orsaken  
till allt jag har att tacka för: din djupa, flödande kärlek, och för 

dess innerligaste uttryck, Jesus Kristus, ur vars ansikte din  
härlighet strålar fram.

Låt tacksamheten för allt vad du givit, Herre, ligga som en  
beständig groningsgrund i min själ.

BÖN FORMULERAD AV KVÄKAREN JEANNA OTERDAHL

ANTAGEN AV SVENSKA KYRKANS KYRKOMÖTE 1970

UR ATT BEDJA IDAG – EN LITEN BÖNBOK, UTGIVEN 1984 AV VERBUM



63

REFERENSER
•  Bibeln 2000
•  Blennberger, Erik. (2013). Bemötandets etik. Lund: Studentlit

teratur.
•  Dödshjälp, En kunskapssammanställning. (2017).  

Stockholm: Statens medicinsketiska råd.
•  Ekumeniska riktlinjer vid sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer 

(SKRs skriftserie #5, reviderad utgåva). (2018). Stockholm: 
Sveriges kristna råd.

•  Ett biskopsbrevet om klimatet. (2014). Uppsala: Svenska kyrkan.
•  Falk, Bent. (2005). Att vara där du är: samtal med människor i 

kris. Stockholm: Verbum.
•  Grantén, EvaLotta. (2013). Utanför paradiset: arvsyndsläran i 

nutida luthersk teologi och etik. Stockholm: Verbum.
•  Gunner, Göran och Elena Namli (red). (2005). Allas värde och 

lika rätt: perspektiv på mänskliga rättigheter. Lund: Studentlit
teratur.

•  Gunner, Göran (red). (2007). Människa är ditt namn, Om 
mänskliga rättigheter, mänsklig värdighet och teologi. Stock
holm: Verbum.

•  Gåvan att finnas till (SKRs skriftserie #23). (2017). Stockholm: 
Sveriges kristna råd.

•  Hauglund Balsnes, Anne (red). (2017). Hva er nå ett menneske? 
Oslo: Cappelen Damm.

•  Jonsson, Jonas. (1998). Vad är då en människa? Hela Jorden 
5/1998.

•  Katolska kyrkans katekes. (1997, 2010). Ängelholm: Catholica.
•  Lindmark, Daniel och Olle Sundström. (2017). Samerna 

och Svenska kyrkan, Underlag för kyrkligt försoningsarbete. 
Möklinta: Gidlunds.

•  Melder, Cecilia. (2011). Vilsenhetens epidemiologi: en religions-
psykologisk studie i existentiell folkhälsa. Uppsala: Teologiska 
institutionen.

•  Meyendorff, John. (3 uppl 2008). Bysantinsk teologi: Historik 
och Lära. Skellefteå: Artos.

•  Ware, Kallistos. (2012). Orthodox Theology in the Twenty-first 
Century. Geneva: WCC.



64

TIPS FÖR STUDIER  
OCH SAMTAL
Att samtala med varandra ger nya perspektiv. Det kan låta stort 
och det är det. Möten mellan människor ger möjlighet att ta 
del av hur andra tänker och resonerar. I mötet och samtalet 
behöver du inte vara tvärsäker på vad du tycker. Kanske är det 
till och med en tillgång att få fundera högt – att ta del av andras 
tankar berikar och utmanar, nya idéer och insikter uppstår. Det 
är detta som är folkbildning.

METODTIPS 

Läs gärna med pennan i hand. Att i marginalen sätta utrops
tecken för det som blir en ahaupplevelse och ett frågetecken 
för det som förblir oklart efter läsningen underlättar när det är 
dags att i gruppen samtala om det aktuella avsnittet.

MODELL FÖR SAMTALET 

En träff kan vara 2x45 minuter (exkl paus) och ha följande 
upplägg: 

Runda 
Börja varje träff med en runda där var och en får möjlighet att 
berätta för de övriga i gruppen om sitt helikopterperspektiv, sitt 
helhetsintryck:
• Texten handlar om, som jag ser det, i huvudsak om …
• Under den här träffen vill jag gärna prata om …
Låt var och en tala utan att kommentera det som sägs. Det är 
bra att inte värdera det andra säger, utan istället lyssna och ta 
in.
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Samtal 
Gruppen samtalar utifrån de tankar och frågor som finns i grup
pen.

Avslutning 
Avrunda med att var och en får säga ett par ord kring frågorna i 
Backspegeln:
• Har vi berört det vi önskade i början av samlingen?
• En ny tanke eller känsla jag fått?

ATT TÄNKA PÅ INNAN START 

Kom överens om vilka samtalsregler som ska gälla för det goda 
samtalet. Utse en samtalsledare som värnar om att alla kom
mer till tals, att gruppen håller sig till ämnet, att tiden fördelas 
rättvist och att ni möter varandra med respekt.

Vi samtalar inte för att ”vinna” utan för att få nya perspektiv 
och berika varandra. Tillåt dig och andra att testa tankar även 
om de inte är färdiga.

Ta kontakt med ditt närmaste Sensus/Bildakontor så får du 
hjälp med att komma igång. Du kan få fler tips och idéer på 
pedagogiska metoder som underlättar samtalet i gruppen.

Det är enkelt att registrera din cirkel hos Sensus: 
sensus.se/startacirkel 
eller hos Bilda: 
bilda.nu/starta-en-studiecirkel 
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M änniskors värde och värdighet är en grundbult i 
samtida människosyn. Men hur motiveras den och 
vilka konsekvenser får den i praktiken?

I denna skrift utvecklas en ekumenisk kristen teologi om män
niskors värde och värdighet. Vad betyder det att människor är 
”skapade till Guds avbild”? Vad är människors uppgift i livet? 
Hur kan man se på människors förmågor och brister? Texten 
relaterar också kortfattat till FNs deklaration om de mänskliga 
rättigheterna.

I häftets andra del ges kortfattade exempel på kristen reflek
tion på ett antal områden där människosynens konsekvenser 
diskuteras. 

Skriften är antagen av Sveriges kristna råds styrelse 2019  
och rekommenderas för läsning och studium.

KYRKORNA TILLSAMMANS 
I TRO OCH HANDLING


