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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

När jag sökte in på Människa – Natur - Religionsprogrammet var det särskilt delen av programmet 
som skulle handla om människan ur olika perspektiv som lockade mig. Jag är speciellt intresserad av 
livsfilosofi och existentiella frågor. Vid mina tidigare studier vid Komvux läste jag med stort intresse 
ämnet människokunskap. Där studerade vi människan utifrån ett socialt och kulturellt perspektiv. Jag 
har även läst flera skönlitterära böcker som handlar just om livets mening som t.ex. författaren 
Susanna Tamaros böcker Gå dit hjärtat leder dig, Eld, jord och vind samt Svara mig. Ytterligare en 
bok som berör detta område är Tisdagarna med Morrie av Mitch Albom. På grund av mitt intresse av 
hur människor tänker gällande livet valde jag därför att skriva min C-uppsats inom filosofins 
ämnesområde. När jag letade efter litteratur till min uppsats fann jag Arne Næss livsfilosofi som en 
lämplig bok att använda mig av. Jag hittade även Viktor E Frankls två böcker Viljan till mening samt 
Livet måste ha en mening. 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att jämföra Arne Næss livsfilosofi med Viktor E Frankls syn på livet. Mina 
frågeställningar är följande; Vad grundar Arne Næss och Viktor E Frankl sin positiva livsfilosofi på? 
Vilka skillnader finns i deras sätt att lägga den grunden på? 
 

1.3 Metod och litteraturval 

Jag kommer att använda mig av en jämförande metod i min c- uppsats. Litteratur som jag har valt att 
studera är böckerna Livsfilosofi och Ekologi, Samhälle och Livsstil av Arne Næss, Livet måste ha en 
mening, Viljan till mening av Viktor E. Frankl, Jag har även läst i boken Naken under kosmos av 
Jorgen Haave som handlar om existensfilosofen Peter Wessel Zapffe, vilken var en vän till Arne Næss 
med en annorlunda syn på livet. Jag kommer att använda det jag läst där i min diskussionsdel. Jag har 
också använt mig av internet för att söka information på www.Ne.se och www.ekosofia.se samt funnit en 
intressant artikel i DN som jag kommer att använda mig av i diskussionsdelen av min uppsats. 
Avgränsningar som jag gjort är att jag inte haft tid och möjlighet att ta del av Frankls hela produktion 
utan jag har därför valt ut de mest centrala böckerna. 

1.4 Presentation 

I den inledande delen av uppsatsen presenterar jag under huvudrubriken beskrivning först Arne Næss 
bakgrund samt grunderna i hans livsfilosofi, därefter följer ytterligare fem kapitel som behandlar Næss 
och hans positiva syn på livet, samt hans syn på Gud. Jag avslutar delen med Næss med en 
sammanfattning av grunderna i hans positiva människosyn. Nästa del i uppsatsen handlar om Viktor E 
Frankl. Den inleds med Frankls liv och bakgrund samt hans livsfilosofi. Därefter följer ett kapitel som 
handlar om erfarenheter från tiden då Frankl satt i koncentrationsläger. Sedan följer tre kapitel om 
logoterapin som Frankl har utvecklat till en framgångsrik metod. Nästa kapitel handlar om Frankls syn 
på Gud och människans förhållande. Jag avslutar delen med Frankl precis som jag gjorde med Næss 
avsnittet med en sammanfattning av grunderna i hans positiva människosyn. Därefter följer en analys 
samt diskussions del under rubriken analys där jag delat upp min analys samt diskussion i fyra olika 
avsnitt. På slutet kommer det en sammanfattning samt en litteraturförteckning. 

http://www.ne.se/
http://www.ekosofia.se/


2. Beskrivning del 1 

2.1 Arne Næss bakgrund 

 
Arne Næss föddes 1912. Efter studier i Wien blev han fil.dr 1936. Under tiden 1939-1970 var han 
professor i filosofi vid Oslo universitet. Næss två viktigaste inspirationskällor är Mahatma Gandhis 
icke-våldsfilosofi samt Spinozas etik. Han har givit ut ett flertal böcker, av vilka Filosofiens historie 
och En del elementaere logiske emner (Empirisk semantik) kan nämnas som de två främsta verken. 
Han har även år 1960 grundat en filosofitidsskrift med namnet Inquiry. Under senare delen av 1970-
talet engagerade sig Næss i etiska och samhällsfilosofiska problem och utvecklade ekosofin. Han är 
även en känd alpinist som år 1950 och 1964 ledde expeditioner till Tirich Mir i Pakistan. År 1996 fick 
Arne Næss Svenska Akademiens Nordiska pris och år 2002 fick han Nordiska Rådets Natur och 
Miljöpris för sitt engagemang inom ekosofin.1,2 
 
2.2 Grunderna i Arne Næss livsfilosofi 
 
Næss vill med sin bok Livsfilosofi väcka olika frågeställningar till liv. Han vill att läsaren själv ska 
fundera över frågor som t.ex. handlar om hur du upplever dig själv och världen, vad du vill med ditt 
liv, vad livskvalitet och levnadskonst är. Næss bygger sin filosofi på känslor och förnuft med stor 
inspiration från filosofen Spinoza. I Næss livsfilosofi ingår även en vördnad för naturen. Detta kallar 
han för ekosofi, som står för att allt levande hör samman. Människan ska enligt ekosofin inte isolera sig 
från den övriga naturen, utan istället förenas med alla andra arter genom det nätverk av samverkande 
processer som ekosfären utgör.3 
 
Arne Næss skriver att det viktigaste i hans livsfilosofi är att se livet som ett landskap som vi färdas i på 
en rad olika sätt. Han ser det som ”en resa som går från dagens grova och oförsvarliga 
undervärderande av känslornas plats i samhället och livet, till att medvetandegöra den avgörande roll 
känslorna spelar och bör spela i människans tankar och handlingar.”4 Vidare så ser Næss framtiden 
som öppen, och menar att man inte ska ha en färdigsnickrad livsfilosofi. Om livsfilosofin inte är under 
ständig utveckling så skulle den enligt honom stagnera. Han ser sig själv och livet som en flod och 
träder inte ned i floden såsom han skriver att filosofen Herakleitos verkar göra, utan Næss är floden. 
Med det tror jag att Næss menar att allt är föränderligt och ingenting är att ta förgivet. För vi vet ju inte 
vad framtiden har att erbjuda. 
 
Två viktiga grunder inom Næss livsfilosofi är possibilismen(att framtiden är totalt öppen och bjuder på 
alla möjligheter) och pluralismen(att använda flera perspektiv för att belysa en sak eller en situation). 
Dessa grunder bygger han på en av sina första filosofiska slutsatser som handlade om forskning. Næss 
fann att forskning är ett oändligt metodiskt sökande med tillfälliga och osäkra resultat. Han kom fram 
till att alla slutsatser inom forskning är principiellt osäkra, precis som inom bergsklättring. Næss 
skriver att klättring kan verka övertygande säkert, samtidigt som man aldrig vet när man faller. Detta 
ledde honom till en s.k. pyrrhonsk skepticism, vilket innebär att man ställer sig absolut och principiellt 
öppen för att allt möjligt kan inträffa i framtiden.5 
 

                                                           
1 Næss, 1999, s. 224 
2 www.ekosofia.se/pages/oldnews.htm 
3 www.ne.se 
4 Næss, 1999, s. 7 
5 Næss, 1999, s. 13 f. 
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2.3 Arne Næss inspiratörer 
 
En viktig inspiratör för Næss var Gandhi. Det som tilltalade honom hos Gandhi var att han hade en 
stark tro på den enskilda människans storhet oavsett vilken social status hon hade. Gandhi trodde även 
på möjligheten att väcka människan till handling, vilket krävde stark tillit. För att skapa det levde 
Gandhi med fattiga människor. Enligt Næss var Gandhi en person som använde sig mycket av sina 
känslor och sitt förnuft.6 I mars förra året gav Næss ut en bok om Gandhi, där han skriver att ”Gandhi 
är det stora geniet när det gäller mångfalden av konkreta aktionsmetoder utan våld och med ett positivt 
sinnelag”. Næss syfte med boken är att ”motarbeta djupgående missförstånd”, som kopplas till 
ickevåldsläran. Det Næss vill lägga vikten på i sin bok om Gandhi är Gandhis tilltro till 
ickevåldsamma metoder snarare än misstron mot våld. Næss vill visa på Gandhis aktualitet och icke-
våldsmetodens användbarhet, inte bara i internationella sammanhang, utan även varje enskild 
människas vardagssituation.7 
 
Næss inspirerades även som jag tidigare skrivit av filosofen Spinoza. För honom hade känslorna en 
stor betydelse. Næss citerar Spinozas följande ord; ”I ett tillstånd som inte är präglat av känslor, gör 
man inga som helst framsteg i något som är väsentligt för människorna.” Detta kan enligt Næss tolkas 
som att det är känslorna som aktiverar dig under livets gång. Han skriver vidare att när man kommer 
till ett vägskäl i livet, så är det viktigt att ställa sig en del känslosamma frågor och fundera på vad som 
känns riktigt. Dessa frågor kan t.ex. vara vem jag är eller vad jag vill. Næss menar att känslorna ligger 
bakom det mesta som vi gör i livet.8 
 
Vår inre kompass eller ratio som Spinoza kallar den pekar ut vägen för oss att gå vidare på vid ett 
vägskäl. Men denna ratio talar inte till oss i ord utan genom en känsla av vilket det riktiga valet är. Om 
vi lyssnar på denna inre röst så kan vi enligt Næss tolkning av Spinoza handla både generöst och 
storsint.9 
 
2.4 Känslor och förnuft 
 
Mycket i Næss livsfilosofi handlar om känslor och förnuft. Han har även här hämtat inspiration från 
sin stora inspiratör filosof Spinoza. Enligt Spinoza är förnuft och känsla inte två skilda saker. Næss 
skriver att i Spinozas filosofi är förståelsen brobyggare mellan förnuft och känsla. De negativa 
känslorna engagerar inte hela människan utan det gör bara de positiva känslorna, enligt Spinoza. Næss 
vill framställa hur Spinozas helhetssyn som innehåller både djupt förnuft och djup känsla kan bidraga 
till att utforma en livsfilosofi.10 
 
Negativa känslor kan ha en betydelse eller ett värde, men vi måste enligt Næss lära känna dessa 
känslor mycket bättre. Om vi gör det så kan vi vända de negativa känslorna till något positivt. Det låter 
kanske konstigt, men jag ska försöka att förklara vad han menar. Vi måste enligt Næss titta närmare på 
i vilket sammanhang som dessa känslor uppstår och försöka komma underfund med varför jag känner 
på detta vis. Michael Soulé som är en föregångsman inom conservation biology-rörelsen i USA citeras 
av Næss. ”Att se våra käraste platser bli förorenade eller ’utvecklade’ gör dig arg, och det är bra.” 
Ilskan kan göra så att vi blir aktiva och vill som i detta exempel kämpa för miljön.11 Det är vanligt att 
människor säger att motgångar har varit till nytta för dem. De har fått sig en tankeställare efter det 

                                                           
6 Næss, 1999, s. 17 
7 www.psofi.com/gandhi.htm 
8 Næss, 1999, s. 19 
9 Næss, 1999, s. 105 
10 Næss, 1999, s. 90 
11 Næss, 1999, s. 95 
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jobbiga, och ändrat sin inställning till livet efteråt. Jag tänker närmast på människor som blivit 
handikappade på ett eller annat sätt. Slalomåkaren Tomas Fogdö, som nu är rullstolsbunden, är ett bra 
exempel tycker jag. Han håller många intressanta föredrag efter sin olycka. 
 
Vi kan med hjälp av aktiva känslor öka vår frihet. Spinoza anser enligt Næss att människor inte är 
födda fria. För att uppnå frihet måste vi gå en lång väg som kräver erfarenhet och träning. 
 
Spinoza har satt upp åtta begrepp som uttrycker hur de aktiva känslorna kan stimulera väsentliga mål 
och värden. Här följer Næss tolkning och förståelse av dessa begrepp: 
 
1. Att bli förstådd utifrån dig själv snarare än utifrån något annat. Vad du gör, vad du har gjort och 

vad du beslutar, det önskar du i allt väsentligt inte ska förstås utifrån något yttre eller något som är 
dig främmande. 

2. Att vara aktiv snarare än passiv i relation till det som angår dig. 
3. Att vara orsak till något snarare än att vara verkan av något. Detta är nära knutet till det 

föregående. 
4. Att ha förmåga att kunna göra det du vill göra. Att klara av. Detta är i väsentlig grad betingelser för 

de föregående egenskaperna. 
5. Att vara fri. 
6. Att genomföra, avsluta det du försöker göra. 
7. Att göra det du har rätt till. 
8. Att upprätthålla och fasthålla det du vill vara. 
 
Spinoza menar enligt Næss att man står stilla som människa om man befinner sig i apati eller full 
neutralitet. Om man har negativa känslor kan man inte nå de ovanstående målen, och de faller då ett 
efter ett bort. Men om du har positiva känslor går de att uppnå.12 
 
2.5 Levnadskonst och livskvalitet 
 
Vad innebär levnadskonst och livskvalitet för Arne Næss? Han poängterar i detta sammanhang att 
levnadskonst för honom innebär att kunna se helheten i det enkla, och vara tacksam för livet i det lilla 
och det stora. Men vad står då tacksamheten för och vad innebär den? Næss använder sig av två citat 
för att definiera vad tacksamhet kan stå för. Han skriver: ”Den som förväntar sig tacksamhet förtjänar 
den inte”(Piet Hein).13 Det andra citatet är ett kinesiskt ordspråk som säger: ”Glöm de tjänster du har 
gjort, minns det tack du har fått.” Tyvärr går Næss inte in något djupare på att förklara tacksamhetens 
innebörd för honom, utan han glider istället in på livskvalitetens område. Att vara tacksam för det stora 
i det lilla i livet har enligt Næss att göra med att kunna syssla med små saker på ett stort sätt. Här har 
han hämtat inspiration från författaren Pär Lagerkvist. Hans böcker Det eviga leendet och Gäst hos 
verkligheten har påverkat Næss mycket. Lagerkvist beskriver hur gamla människor som han mött på 
landsbygden i Sydeuropa utstrålar känslor av lugn och ro samt lycka när de t.ex. sitter och flätar en 
korg. Næss skriver vidare att han i Norden sällan får sådana intryck. Här uppfattar vi ofta inte äldre 
människors sysslor som någonting stort, utan mer som terapi eller tidsfördriv. 
 
Något annat som är livskvalitet för Næss är naturupplevelser som att vistas i fjällen för att få lugn och 
ro i själen. Det betyder mycket för Næss. I naturen kan han koppla av från allt som stör. Han tror 
vidare att vår livskvalitet i stort skulle öka om fler människor valde att reducera bort onödiga saker 
som vi har runt omkring oss. Han menar då att vi skulle vara mer rädd om det vi har.14 

                                                           
12 Næss, 1999, s. 97 ff. 
13 Næss, 1999, s. 199 
14 Næss, 1999, s. 198 f. 
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Glädje är en viktig ingrediens i livskvaliteten för Næss. Han ogillar att glädjen oftast stämplas som 
ytlig och att man tänker sig att glädjen förtränger från medvetandet insikter om hemska händelser och 
krafter i människan. Även här har Spinoza gjort intryck på Næss som talar om Spiozas glädjefilosofi. 
Enligt den är glädjen en process som kan förändra dig. Du kan uppleva glädje över världen såsom du 
upplever den i ett ögonblick när du och världen inte kan åtskiljas från varandra. I detta speciella 
ögonblick är du enligt Spinoza i stånd att uppleva en källa till glädje inom dig, även om världen runt 
dig inte ser så ljus ut. Spinoza anser att det finns två huvudtyper av glädje; titillatio och hilaritas. 
Titillatio är en glädje som kommer från en del av kroppen och en del av själen. Men hilaritas är en 
glädje som uppfyller alla delar av kroppen och själen, och som det aldrig kan bli för mycket av. Blir 
det däremot för mycket av titillatio i vår kropp eller själ, så kan vägen till rikare former av glädje 
stoppas.15 
 
Gällande arbetsglädjen så talar Næss om de människor som trots framgång och karriär inte känner 
någon livsglädje. Jag läste nyligen en insändare i tidningen Må Bra om en kvinna som beskrev något 
liknande. Hon hade förverkligat sin dröm att utbilda sig till sjuksköterska, men när hon väl nått sitt mål 
och fått en fast anställning, så kände hon ingen lycka eller glädje alls. Svaret som hon fick av 
konsulten i tidningen var att det handlar om vårt sinne. När vi nått ett mål är sinnet tillfredsställt och vi 
känner en tomhet som beror på att sinnet inte har hittat något nytt mål att söka sig till. Konsulten skrev 
att om man tillåter att tomheten finns där, så kommer snart en frihetskänsla att infinna sig. Om vi kan 
stanna kvar i denna känsla av frihet kommer vi att finna lyckan skriver han. Lyckan beskrivs här som 
ett tillstånd som finns i vårt inre, och beror inte på vad man gör i det yttre, eller på vad man har för 
materiell standard. Personlig utveckling som meditation, yoga eller tai chi är exempel på aktiviteter 
som kan hjälpa oss att finna denna inre ro och lycka.16 
 
En viktig fråga som Næss tycker att vi bör ställa oss ibland är: ”Är jag glad för just det här livet?” Han 
själv ställde sig denna fråga när han arbetade som professor och fann att han kanske borde göra något 
annat. Då tog Næss beslutet att sluta som professor tolv år tidigare än vad som var bestämt. 
Motiveringen som han lämnade till sin arbetsplats var att han ville ”leva istället för att levas”. Næss 
kände då att allt gick på rutin, och att det var dags för en förändring.17 Jag själv kan hålla med om att 
det är viktigt att stanna upp och fundera på om du inte vill göra något annat istället för att bara låta 
tiden rulla på. Efter femton år inom barnomsorgen valde jag att börja studera på högskolan i Gävle, för 
att så småningom kunna byta yrke. Jag tror att det är alldeles för många som bara går i samma spår 
hela livet utan att ta chansen till förändring. Men det är upp till var och en att ta detta steg. 
 
2.6 Arne Næss syn på Gud 
 
Næss har klart sagt ifrån att han inte är religiös. Men ändå finner han inspiration i Gandhis lära samt 
hos Spinoza som tror att Gud är i allt. Man kan ju fråga sig hur det går ihop. Næss säger att han inte 
vill tillhöra en religion med bestämda trossatser. Han påminner sig själv om sin konfirmationspräst 
som var ”salvelsefull, med våldsamma armrörelser riktade upp mot himlen.” Næss tog även senare i 
livet starkt avstånd från dogmatiken med dess meningar med inledande befallningar som; ”Du skall 
…!”och ”Du skall icke …!” Men Næss blir ändå ibland påstådd att vara religiös p.g.a. sin tro på att 
levande varelser har ett egenvärde. Han kan dock gå med på att se Gud som Spinoza gör det, nämligen 
att Gud skapar hela tiden världen genom att vara det skapande i naturen. Næss ser det då som att alla 
levande väsen är med och skapar, och inte endast Gud. Denna syn finns även inom den djupekologiska 
uppfattningen om att allt i livet hänger ihop. 
 

                                                           
15 Næss, 1999, s. 204 
16 Må Bra, 2003, nr5, s. 30 
17 Næss, 1999, s. 208 
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Gällande tron på ett liv efter detta säger sig Næss känna en stor saknad efter att inte ha en sådan tro. 
Han påstår att han inte har en grund för att kunna tro på ett liv efter döden. Detta synsätt säger han 
medför en stor saknad efter att möta dem han mist.18 
 
Næss tolkar i boken Spinozas gudsbegrepp annorlunda än de flesta andra Spinoza anhängare gör. De 
ser Spinozas syn på Gud eller Deus som panteistiskt d v s att Gud är allt. Men enligt Næss talar 
Spinoza själv positivt om den kristna tanken att Gud är i allt, och att allt är i Gud. Næss menar att detta 
gör Spinoza till en panenteist (Gud är i allt). Med det menas att i allt levande finns det något av Gud 
som den skapande kraften. Han ser inte Gud som ett väsen som en gång skapade världen, utan att vi 
alla är deltagare i den skapande processen. Världen skapas här och nu, och allt levande tar del i det.19 
 
2.7 Ekosofi 
 
När Næss avgick som professor började han att engagera sig för miljön mer än tidigare. Han 
utvecklade ekosofin. Den handlar om klokhet och visdom i förhållande till vår livsgrund på jorden. 
Inom ekologin formas prövbara hypoteser om vad som sker med livets rikedom och mångfald på vår 
planet. Næss menar att det centrala i en persons ekosofiska helhetssyn är att medvetandegöra det vi 
finner djupt meningsfullt i livet, en förståelse av det som binder ihop livets väv. Han har en känsla av 
att det finns något grundläggande enhetligt hos alla levande varelser. Ekosofin är inspirerad av 
ekologin men går utöver ekologin som vetenskap. Inom ekosofin är handling viktigt, för genom sin 
handling visar en person eller en organisation klokhet eller visdom eller en eventuell avsaknad av 
sådan. Det är även viktigt med värderingar och normer inom ekosofin. Næss har utvecklat en ekosofi T 
där grund tanken innebär att allt hänger intimt samman. Han menar att man inte kan utarbeta en 
formell logik utan att ta ställning till det filosofiska systemet. Vad är då ett filosofiskt system? Det är 
ett system som består av många olika delar. De som är mest kända är logik, metodlära, värdelära, 
kunskapslära, ontologi, deskriptiv och normativ etik, vetenskapsfilosofi, politisk filosofi och 
socialfilosofi. Om man t.ex. ska utarbeta en politisk filosofi måste men även titta på logiken och etiken 
osv.20 Min uppfattning av ekosofin är att den vill föra in ett filosofiskt tänkande i samhället som 
innebär förbättringar för människan, naturen och miljön. Ekosofin talar om livets rätt. Vad innebär 
det? Det handlar enligt Næss om rätten till utveckling och självförverkligande. Enligt detta synsätt har 
allt ett inre sammanhang vilket innebär att vi människor inte ses som en djurart med speciella 
privilegier. Vi lever då under samma förutsättningar som allt annat liv och måste ta hänsyn till det. 
 
Jag känner igen detta resonemang från förra våren då jag läste en kurs i evolution och organismbiologi 
för humanister. Vår kurslitteratur var Livets mångfald av E.O. Wilson. Han skrev på ett mycket 
fängslande sätt om vikten av att sätta sig in i allt liv på vår jord och att vi måste inse att varje 
ekosystem har ett egenvärde. Wilson skrev att det är lätt att glömma bort vad ekosystemen egentligen 
gör för mänskligheten. Utan dem skulle vi varken ha fruktbar jord eller luft att andas.21 
 
Næss ställer sig frågan om vad egentligen naturkänsla är. Den är olika för alla människor. För en del 
innebär naturens värde det samma som att tjäna människans syften. Jag tänker då på skövling av t.ex. 
regnskog för att vi människor ska kunna få fina möbler. Men att naturen sakta men säkert dör 
prioriteras inte i dessa sammanhang. För andra människor har naturen ett egenvärde i sig oavsett vilka 
mål som människan har med den. Næss skriver att en del av ekosofins anhängare bara är intresserade 
av de levande varelser som står oss närmast. Men att gemensamt för alla ekosofier är helhetssynen och 
att ta hänsyn till den ekologiska kris som hotar i framtiden. 

                                                           
18 Næss, 1999, s. 17 ff. 
19 Næss, 1999, s. 100 
20 Næss, 1981, s. 30 
21 Wilson, 1998, s. 332 
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Arne Næss har tillsammans med sin vän George Sessions år 1984 formulerat åtta punkter för ett 
djupekologiskt tänkande. Dessa är följande punkter: 
 
1. Varje levande väsen har ett egenvärde. 
2. Livets mångfald och rikedom har ett värde i sig självt. 
3. Människan har inte rätt att reducera denna mångfald och denna rikedom utom för att tillfredsställa 

vitala behov. 
4. Det skulle vara bättre för människorna om de var färre, och mycket bättre för andra levande 

varelser. 
5. Idag är storleken på och arten av människans ingrepp i ekosystemen inte bärkraftiga, och bristen på 

bärkraft ökar. 
6. Avgörande förbättringar kräver betydande ändringar: ekonomiskt, tekniskt och ideologiskt. 
7. Den ideologiska förändringen består i väsentlig grad i sökandet efter livskvalitet snarare än ökad 

levnadsstandard. 
8. De som accepterar de föregående punkterna, har ansvar för att försöka bidra direkt eller indirekt till 

att förverkliga nödvändiga förändringar. 
 
De ovanstående åtta punkterna är enligt Næss baserade på att varje levande varelse har ett egenvärde. 
Denna insikt är viktig för att kunna förändra inom ekosofin anser jag. Næss talar även om vikten att 
redan från tidig ålder skapa en förståelse för levande varelsers unika förmågor. Om man gör detta, så 
bringar det en ömsesidig glädje.22 
 
Ett annat viktigt sätt att tänka på i dessa sammanhang är ”den sjunde generationens tankesätt”. Det 
innebär ett långsiktigt tänkande som betyder att man ska tänka på den sjunde generationen bakåt i tiden 
och den sjunde generationen framåt i tiden, när man tar ställning till dagens tankar och handlingar. 
Detta tankesätt härstammar från indiansamhällen i nordöstliga USA, men är minst lika användbart här 
hos oss.23 
 
2.8 Sammanfattning av grunderna i Arne Næss positiva människosyn 
 
Vilka är grunderna för Arne Næss positiva livssyn? Enligt honom själv ser han sig som en ”lyckost” 
som har haft tur med sin uppväxt. I och med sin gynnsamma barndom var det lätt för honom att tro på 
det goda i livet anser jag. Han är uppväxt i Norge med dess vackra natur in på knutarna. När Næss var 
fem år gammal köpte hans familj en stuga på Ustaoset med en som han beskriver det sagolik utsikt 
över Hallingskarvet. Där upplevde Næss stillhet och lugna stunder. Som vuxen köpte Næss sig en egen 
stuga i Tvergastein. Där har han tillbringat ca tolv år av sin tid. Jag tror att hans vistelse i stugan har 
haft stor betydelse för hans positiva miljöengagemang. Han kom där i kontakt med naturen som han 
senare i livet började engagera sig i genom sin utveckling av ekosofin. Inom ekosofin tror Næss på att 
allt levande hör samman. 
 
Han påstår själv att possibilismen och pluralismen har varit en central utgångspunkt för honom i hans 
positiva livssyn. Gällande possibilismen som innebär att framtiden är totalt öppen och bjuder på alla 
möjligheter så är det Næss syn på sig själv och framtiden som jag tror har varit drivande för honom. 
Han har hela tiden trott på sig själv och haft en stark självkänsla. Med den utgångspunkten vill jag 
påstå att det är lättare att tro på en framtid som har möjligheter. 
 
Sin syn på pluralismen och dess innebörd med att använda flera perspektiv för att belysa en sak eller 
en situation tror jag Neass har hämtat idéer från Gandhi. Jag tänker då främst på Gandhis sätt att lösa 
                                                           
22 Næss, 1999, s. 130 
23 Næss, 1999, s. 139 
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konflikter utan våld. Han vill ju med sin bok om Gandhi visa på för andra människor hur de i sin 
vardag kan inspireras av Gandhi för att lättare kunna lösa konflikter. 
 
Den röda tråden inom Næss positiva syn på människan vill jag påstå är hans syn på känslor. Han vill få 
människor att förstå innebörden och vikten av att lära känna sina känslor bättre, samt att ställa sig 
känslorelaterade frågor. Grunden till hans engagemang om känslor tror jag kommer från Spinoza. 
Redan som sjuttonåring blev Næss rekommenderad att läsa Spinozas bok Etik. Næss påstår själv att 
han håller med om mycket som han har läst av Spinoza. I Næss bok om Livsfilosofi som jag har använt 
mig av i min uppsats är en stor del av innehållet hämtat från Spinoza enligt Næss. Han har flera 
återkommande förklaringar till hur vi upplever våra känslor i olika sammanhang med utgångspunkt 
från Spinoza. Speciellt varmt om hjärtat verkar Sipozas glädjefilosofi vara för Næss. Den handlar om 
de åtta målen som jag har beskrivit tidigare i min uppsats. Næss inspireras av att glädjen är en process 
som kan förändra dig som människa. Du kan uppnå en särskild frihetskänsla inom dig genom glädjen 
enligt Næss tolkning av Spinoza. Jag tror att många av Næss känslorelaterade frågeställningar som 
t.ex. att stanna upp och fråga sig själv om jag är glad för just det här livet eller hur du upplever dig 
själv kommer från Spinozas glädjefilosofi. För jag tror att om du känner att du mår bra och är på rätt 
väg i livet efter en förändring så infinner sig en känsla av frihet inom dig. 
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3 Beskrivning del 2 
 
3.1 Viktor E Frankls liv och bakgrund 
 
Viktor E Frankl (1905-1997) var en psykoanalytiker med en existentialistisk grundsyn. Han var läkare 
samt professor i psykiatri och neurologi i Wien. Frankl var under en tid i sin ungdom en beundrare av 
Sigmund Freud (1856-1939). Frankl sökte sig till Freud p.g.a. han led av nihilism(ser ingen mening 
med livet)och hoppades att Freud skulle kunna hjälpa honom. Men psykoanalysen var inte kapabel till 
en lösning på Frankls problem, så han lämnade Freud ganska snart.24Frankl sökte nu upp Alfred Adler 
för att se om hans individualpsykologi kunde vara till någon hjälp för honom. Men åter igen fann han 
sig stå utan någon terapeutisk modell för att komma åt sin existentiella ångest.25Det var nu som 
ansatserna till ett nytt terapeutiskt system tog form, och Frankl sökte sig till existentialfilosofins 
område. Han började med nya studier inom vetenskapsteorin, och studerade främst 
människosynsfrågor som: ”Vad är en människa? Vad kan en människa? Och hur är hon konstituerad?” 
Via filosofen Max Scheler fann Frankl logoterapins utgångsförutsättningar och började forma sitt 
terapeutiska system i de kliniska situationerna med patienterna. När andra världskriget börjar hade han 
nästan hela sin modell klar, men nazisterna beslagtog hela hans manus och brände upp det. I tre års tid 
satt Frankl i koncentrationsläger i bl.a. Auschwitz. Under den tiden passade han på att testa sin modell. 
Frågor som Frankl ställde sig under sin tid i fånglägret var: ”Vilka är det som i koncentrationslägrens 
ghetton går under och vilka är det som trots allt kan uthärda och till och med finna en mening med 
också ett till synes meningslöst liv?” På 1930-talet utformade Frankl en existensanalys, i vilken han 
hade en teori om människans vilja till mening. Efter andra världskriget ändrade han namn på sin teori 
till logoterapi för att undvika förväxling med Binswangers existentialanalys.26  
 

3.2 Viktor E Frankls livsfilosofi 
 
Frankls livsfilosofi handlar i stora drag om att finna en vilja till en mening med livet. Han betonar ofta 
att man inte ska fråga sig vad meningen med livet är, utan att man istället ska fråga sig vad jag själv 
kan göra eller uträtta för att känna en mening i tillvaron. Han kallar sin terapi för logoterapi. 
Namnet på terapin kommer enligt Frankl av ordet logos, som är ett grekiskt ord för mening.27 I boken 
Livet måste ha en mening skriver Frankl om sina erfarenheter från tiden i koncentrationslägren. Han 
testade där som jag tidigare skrivit sin terapeutiska modell. Men Frankls metod har av vissa 
undervärderats och missbedömts p.g.a. hans kraftiga apostrofering av tiden i koncentrationslägertiden. 
Kritikerna undrar om Frankls fånglägertid är märkvärdigare än alla de millioner som dog i 
gaskamrarna. Det ifrågasätts även om hans logoterapi inte enbart är en modell för människor i ytterst 
speciella lidandesituationer. Vissa undrar om Frankls terapi är någonting mer än välvilliga slagord. 
 
Hans Åkerberg som är professor inom religionsbeteendevetenskap påstår att dessa kritiker är okunniga 
om internationell forskning inom existentialfilosofiskt inriktad psykiatri och psykoterapi.28 
 
Jag kommer nu att ta upp viktiga drag ur boken Livet måste ha en mening samt Viljan till mening för 
att senare i min uppsats kunna göra jämförelser mellan Frankls och Næss livsfilosofi. 
 

                                                           
24 Frankl, 1986, s. 9  
25 Frankl, 1986, s. 10 ff. 
26 Natur och Kulturs Psykologi Lexikon, s. 165 
27 Frankl, 1986, s. 110 
28 Frankl, 1986, s. 12 

11 

 



3.3 Erfarenheter från tiden i koncentrationsläger 
 
I boken Livet måste ha en mening beskriver Frankl tre olika faser i fångens psykiska reaktioner inför 
livet i koncentrationslägret. 
 
 Ankomsten till lägret 
 Det egentliga lägerlivet 
 Befrielsen från lägret och tillståndet efter frigivningen 
 
Den första fasen kännetecknas enligt av Frankl ankomstchocken. Här griper Frankls principiella 
optimism in, som antagligen räddade honom och alla de andra fångarna med förmågan att tänka 
positivt till livet. Han skriver; ”Som den drunknande griper efter halmstrået, griper min principiella 
optimism, som hädanefter alltid dyker upp just när det verkar vara som mest hopplöst, efter detta 
faktum: de ser inte ut att vara så illa däran, de här människorna, de verkar vara vid gott mod och 
skrattar till och med. Vad är det som säger att inte jag kommer att hamna i samma gynnsamma och 
lyckliga situation som de här fångarna?”29 Frankl återkommer på flera ställen i sin berättelse till om 
hur positivt vissa fångar inklusive han själv ständigt tänker för att orka överleva i lägren. Han jämför 
sitt tankesätt med en sjukdomsbild inom psykiatrin som kallas för benådningsmanin. Den innebär att 
hos t.ex. den dödsdömde, alldeles före avrättningen börjar en inbillning om att bli benådad just i sista 
ögonblicket. Frankl menar att han och hans medfångar på samma sätt klamrade sig fast vid 
förhoppningar och trodde in i det sista att det inte skulle bli så illa. I ett senare skede i denna första fas 
i lägren dyker galghumorn upp hos fångarna. Frankl beskriver den som skämtsamma försök att göra 
sig lustig över sig själva och sedan även över varandra. Ännu ett sätt att göra allt för att försöka 
överleva inom lägren. En ytterligare känsla som Frankl nämner är känslan av nyfikenhet som infinner 
sig hos fångarna. Han gör där en jämförelse med tidigare situationer då han varit i livsfara. Det är vid 
tillfällen då Frankl under bergsklättringar tappat fotfästet och under ett par bråkdelar av sekunder inte 
vetat om han skulle klara sig eller inte. Frankl skriver att i Auschwitz fanns även där denna nästan 
kyliga nyfikenhet som enligt honom objektiverar världen och distanserar människan. Han beskriver det 
som ”en stämning av iakttagande och väntan till vilken själen i ett sådant ögonblick räddar sig och tar 
sin tillflykt.”30 
 
Nästa fas som fången enligt Frankl kommer in i är det egentliga lägerlivet. Här dyker den relativa 
apatin upp och fången glider då in i ett tillstånd av en slags inre död. Detta tillstånd kommer efter 
några få dagar i lägret. Nu tittar t.ex. inte man längre bort när någon fånge misshandlas. Medfången 
kan lugnt likgiltigt och avtrubbat se på. Vissa känslor som avsky, fasa, medlidande och upprördhet kan 
enligt Frankl en person i denna fas inte längre känna. Apatin, med den känslomässiga avtrubbningen 
och den inre likgiltigheten och en tilltagande slöhet skriver Frankl är kännetecken på den andra fasen i 
fångens psykiska reaktioner. Han skriver vidare att apatin är en nödvändig skyddsmekanism för psyket 
hos fången.31 Frankl lade märke till att sensibla människor som varit vana vid ett andligt liv verkade 
klara situationen i lägret bättre. Orsaken till det tror han beror på att de har förmågan att dra sig tillbaka 
från den ohyggliga omvärlden till sitt inre där de kunde finna andlig frihet och rikedom. Något annat 
som Frankl tror kan vara till hjälp under lägertiden var sånger, dikter kabaré föreställningar och vitsar. 
Han ansåg att humorn var ett vapen i själens kamp för att bevara livsgnistan.32 
 
Lite senare i sin berättelse kommer Frankl in på att lidandet måste ha en mening. Här citerar Frankl 
Dostojevskij: ”Det är endast en sak jag fruktar: att inte vara mitt lidande värdig.” Dessa ord tänkte 

                                                           
29 Frankl, 1986, s. 25 ff. 
30 Frankl, 1986, s. 32 
31 Frankl, 1986, s. 36 ff. 
32 Frankl, 1986, s. 50 ff.  
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Frankl ofta på under sin tid i koncentrationslägren. Han blev påmind om dem när han lärde känna 
dessa martyrskapets människor som genom lidande och död kunde vittna om människan yttersta frihet. 
Frankl menar att dessa människor med rätta skulle ha kunnat säga att de var ”sitt lidande värdiga”. 
 
Den tredje fasen som fången kommer till handlar enligt Frankl om befrielsen från lägret och tillståndet 
efter frigivningen. Nu upplever fången en total inre avspänning, men inte någon stor glädje som man 
kanske skulle kunna tro. Fångarna har förlorat sin förmåga att glädjas och behöver nu först lära sig den 
igen. Frankl berättar om att befriade fångar upplever något man ur psykologisk synvinkel kallar för 
depersonalisation. Det innebär att allt verkar overkligt, som i en dröm. Frankl talar vidare om att 
befrielsen från lägret innebär vissa själsliga risker för fången. Ur mentalhygienisk synpunkt kan man 
enligt Frankl jämföra dessa risker med dykarsjukan. Han skriver: ”Precis som dykarens fysiska hälsa 
hotas om han plötsligt lämnar dykarklockan, där han står under abnormt högt lufttryck, kan också den 
som plötsligt blir befriad från ett psykiskt tryck under vissa förhållanden ta skada till sin själsliga och 
moraliska hälsa.” Frankl menar att det är viktigt att man sakta och varsamt hjälper dessa människor 
tillbaka till sanningen i livet, för annars om sanningen blir förvrängd kan det lätt få allvarliga 
konsekvenser. Han tar även upp två andra grundupplevelser förutom den moraliska deformeringen 
som kan hota, skada och deformera den nu fria fångens karaktär. Frankl talar om en känsla av 
förbittring och besvikelse vid återvändandet till sitt gamla liv som en fri människa. Han beskriver att 
en människa som efter hemkomsten kanske bara möts av en axelryckning eller några billiga fraser kan 
gripas av panik och fråga sig vad alla hennes lidanden egentligen tjänat till. Gällande känslan av 
besvikelse förhåller det sig enligt Frankl på ett annat sätt. Här är det inte medmänniskan som man blir 
besviken på, utan det är ödet som människan känner sig utlämnad åt. Frankl skriver: ”Man har nu i 
åratal trott att man hade nått lidandets botten, men man måste nu konstatera att lidandet på något sätt är 
bottenöst. Det ser inte ut att finna någon absolut bottennivå, det kan bära ännu djupare, ännu längre 
ned.”33 
 
3.4 Logoterapins grundbegrepp 
 
Efter att ha beskrivit Frankls syn på vad som händer tanke och känslomässigt hos fångarna i ett 
koncentrationsläger går jag nu vidare med att beskriva logoterapins grundbegrepp. När Frankl ska 
beskriva skillnaden mellan psykoanalys och logoterapi skriver han att logoterapin är inriktad på 
framtiden och på uppgifter och den mening som patienten ska förverkliga i framtiden. Logoterapin vill 
inte lägga någon uppmärksamhet på alla de ödescirklar och feedback - mekanismer som är viktiga vid 
neurosers uppkomst. På detta sätt menar Frankl att neurotikernas typiska självupptagenhet bryts istället 
för att förstärkas. Inom psykiatrin försöker en neurotisk patient att fly undan medvetandet om sin 
livsuppgift, medan logoterapin talar för att göra sin patient medveten om denna uppgift och väcka 
honom till fullt medvetande om att den kan bidraga till hans förmåga att övervinna sin neuros.34 
 
Existentiell frustration talas det inom logoterapin då en människas vilja till mening blir frustrerad. 
Frankl beskriver då tre olika betydelser för termen ”existentiell” 
 
1. Existensen själv, d v s den specifikt mänskliga formen för liv 
2. Existensen mening 
3. Strävan efter att finna en konkret mening i ens egen personliga existens, d v s viljan till mening 
 
Frankl skriver också att existentiell frustation kan ge upphov till neuroser. Inom logoterapin kallas 
dessa neuroser för ”noogena neuroser”. Namnet kommer från det grekiska ordet nous, ande. Men 
Frankl påpekar att begreppet ”andlig” inom logoterapin inte har en religiös betydelse utan syftar mer 
                                                           
33 Frankl, 1986, s. 100 ff. 
34 Frankl, 1986, s. 110 
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på den specifikt mänskliga dimensionen. Dessa noogena neuroser uppstår inte som inom psykiatrin ur 
konflikter mellan drifter och instinkter. Utan här handlar det om noogena neuroser som kommer till 
genom moraliska konflikter eller andliga problem. Bland sådana problem spelar enligt Frankl 
existentiell frustation en stor roll.35 
 
Frankl talar även om något som han kallar för ”noodynamik” inom logoterapin. Det innebär en slags 
andlig dynamik i ett polärt spänningsfält där den ena polen består av en mening som skall förverkligas 
och den andra polen av människan som måste förverkliga den. Frankl menar att den psykiska hälsan 
baseras på ett visst mått av spänning, spänningen mellan vad man redan uppnått och vad man bör 
uppnå, eller klyftan mellan vad man är och vad man borde bli. Enligt honom hör noodynamik till 
människans väsen och är därför en förutsättning för den psykiska hälsan. Därför anser Frankl att vi inte 
bör tveka inför att konfrontera människan med en mening som det är hennes uppgift att förverkliga. 
Han skriver att det är endast på detta sätt som vi kan väcka människans vilja till mening ur dess 
latenstillstånd.36 
 
Frankl tar i sin terapi upp något som han kallar för det existentiella vakuum. Det handlar om att inte 
kunna se någon som helst mening som är värd att leva för. Frankl beskriver att människor som plågas 
av en slags inre tomhet, ett vakuum inom sig är fångna i den situation som han valt att kalla för det 
existentiella vakuum.37 Detta tillstånd är enligt Frankl i våra dagar ett utbrett fenomen. Orsaken till det 
kan vara att de traditioner som människan formades och stöddes av tidigare nu har försvunnit. Idag vet 
många människor inte vad de ska göra av sin tid. Då kan en känsla av tristess lätt infinna sig och livet 
känns meningslöst. Frankl skriver att alkoholism, ungdomsbrottslighet och kriser som drabbar 
personer när de pensioneras eller åldras inte kan förklaras förrän vi blir medvetna om det existentiella 
vakuum som döljer sig bakom dem.38 
 
3.5 Logoterapins uppfattning om människan 
 
Nu går jag vidare med det jag fann viktigt att nämna ur boken Viljan till mening. Där talar Frankl om 
logoterapins uppfattning om människan. Den grundar sig på tre punkter: 
 
1. Viljans frihet 
2. Viljan till mening 
3. Livets mening 
 
Vad Frankl menar med viljans frihet är inte en frihet som är utan villkor, utan en frihet att inta en 
ståndpunkt till vilka omständigheter hon kan komma att konfronteras med. Frankl har ju egna 
erfarenheter från sin tid i koncentrationslägren och vet därmed att människan kan uthärda även de 
värsta förhållanden som den utsätts för. Han skriver om att människan kan lösgöra sig från till och med 
de värsta förhållanden, och p.g.a. denna egenskap kan hon fritt välja inställning till sig själv.39 
 
Nästa fas som Frankl nämner i boken är Viljan till mening. Här kommer han in på makt och 
lustprincipen. Frankl menar att makten hos en människa är ett medel för att uppnå ett mål, istället för 
att vara ett självändamål. Lusten är enligt honom resultatet av en fullföljd mening, istället för att vara 
slutmålet för människans strävanden. Frankl anser att både lycka och framgång inte är någonting annat 

                                                           
35 Frankl, 1986, s. 113 f. 
36 Frankl, 1986, s. 117 
37 Frankl, 1986, s. 118 
38 Frankl, 1986, s. 119 
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än substitut för uppfyllelsen. Därför ser han lustprincipen och maktprincipen som avledningar till 
människans primära strävan, nämligen en vilja till mening.40 
 
Den tredje punkten i logoterapins uppfattning om människan handlar om att Livet måste ha en mening. 
Vad menas då med mening? Frankl citerar Albert Einstein; ”den människa som anser sitt liv är 
meningslöst är inte bara olycklig utan knappast rustad för att leva.”41 Dessa ord säger en hel del tycker 
jag. Om man inte ser någon mening med livet, hur ska man då ha ork att leva? Frankl citerar 
Augustinus på ett annat ställe i boken och skriver där att ”människans hjärta förblir rastlöst om hon 
inte har funnit och fullföljt mening och ändamål i livet.” För att sätta sig in i vad som menas med 
meningen med livet skriver Frankl här om värden. Han anser att innehavandet av värden underlättar 
människans sökande efter mening, eftersom hon i typiska situationer förskonas från att fatta beslut. 
Men denna lättnad är enligt Frankl inte utan problem. Det kan hända att två värden kolliderar med 
varandra. Då blidas det värdekonflikter som kan leda till noogena neuroser. Men Max Scheler har en 
annan uppfattning gällande värden. Han har gjort en djupfenomenologisk analys av 
värderingsprocesserna där han kommit fram till att värderandet innebär att man föredrar ett värde 
framför ett annat. Scheler menar att när man upplever ett värde innebär det samtidigt att ett värde står i 
högre rang än ett annat. Då utesluts konflikter värdena emellan.42 
 
Frankl skriver i detta sammanhang även om samvetets betydelse i sökandet efter mening. Han påstår 
att människans sökande efter mening leds av samvetet. Frankl definierar samvetet som ”människans 
intuitiva förmåga att komma underfund med meningen i en viss situation.” Han skriver även att 
samvetet är skapande. Det exempel som Frankl tar upp handlar om kannibaler. Inom kannibalismen 
kan en individs skapande samvete i en situation komma fram till att det är mera meningsfullt att låta en 
fiende leva än att döda honom. Då har individens samvete förvandlat en unik mening till ett universellt 
värde - ”Du skall icke dräpa”, anser Frankl. På detta sätt skapas religioner och värden växer fram 
menar Frankl.43 
Logoterapin har anklagats för att ”skänka mening och ändamål”. Frankl förstår sig inte på dessa 
anklagelser och gör därför jämförelser med den freudska psykoanalysen och den adlerska psykologin. 
Han skriver att ingen anklagar den freudska psykoanalysen som studerar patientens sexualliv, för att 
förse honom med flickor. Ingen anklagar heller den adlerska psykologin, som inriktar sig på patientens 
sociala liv, för att förse honom med jobb. Varför anklagas då logoterapin, som befattar sig med 
patientens existentiella aspirationer och frustrationer, för att ”skänka meningar”?44 
 
Frankl funderar i boken på vilken grund som logoterapeuter är berättigade att anta att livet inte bara är 
utan också förblir meningsfullt under alla omständigheter. Här tänker han inte moraliskt utan 
empiriskt. Frankl menar att vi bara behöver betrakta det sätt som mannen på gatan upplever meningar 
och värden, och sedan översätta det till vetenskapligt språk. Enligt Frankl är logoterapeuten varken en 
moralist eller en intellektuell. Han menar att logoterapeutens arbete grundar sig på empiriska, 
fenomenologiska analyser. Frankl skriver att ”en fenomenologisk analys av de erfarenheter som 
mannen på gatan har av värderingsprocessen visar att man kan finna en mening i livet genom att skapa 
ett verk eller att uppleva godhet, sanning och skönhet, genom att uppleva natur och kultur, eller, sist 
men inte minst, genom att sammanträffa med en annan unik varelse i denna mänskliga varelses själva 
unicitet- eller med andra ord genom att älska varelsen i fråga.”45 
 

                                                           
40 Frankl, 1986, s. 41 
41 Frankl, 1986, s. 55 
42 Frankl, 1986, s. 60 ff. 
43 Frankl, 1986, s. 67 f. 
44 Frankl, 1986, s. 72 
45 Frankl, 1986, s. 74 

15 

 



Frankl skriver gällande detta sammanhang om värden. Enligt honom kan man urskilja tre olika grupper 
av värden: 
 
1. Skapande värden 
2. Upplevelse värden 
3. Attityd värden 
 
Dessa värden återspeglar tre olika sätt på vilka människan kan finna en mening i livet. Gällande det 
första skapande värdet innebär det enligt Frankl det som människan skänker världen i form av sina 
skapelser. Upplevelse värdet symboliserar det människan tar emot av världen i form av 
sammanträffanden och upplevelser. Det sista värdet, attityd värden, är den inställning människan tar 
till sitt predikament ifall hon måste möta ett öde som hon inte kan förändra. Frankl menar att dessa tre 
olika värden gör att livet aldrig upphör att ha en mening. För även en person som är berövad både 
skapande och upplevelsevärden har fortfarande en mening som gör anspråk på att bli uppfylld, 
nämligen ”den mening som ligger inneboende i det rätta, det oförvitliga sättet att lida.”46 Det handlar 
som jag tidigare i min uppsats har skrivit om att ha rätt inställning till lidandet. Här talar logoterapin 
om meningsfyllda inställningar till smärta, skuld och död. Men Frankl skriver att det finns en skillnad 
mellan de attityder som man väljer att inta till smärtan och skulden. Gällande smärtan så menar han att 
man intar en ståndpunkt till sitt öde. Om man inte gjorde det skulle inte lidandet innebära någon 
mening. När det gäller skuldfrågan är den ståndpunkt man intar en ståndpunkt till sig själv. Gällande 
ödet, så kan man som alla vet inte göra något åt det, för annars skulle det inte vara något öde. Men 
människan däremot kan utan tvivel förändra sig själv. Frankl skriver att människan har genom den 
attityd hon väljer att inta, förmågan att finna och uppfylla en mening också i en hopplös situation. 
Genom att betrakta attitydvärdena som en högre dimension än de skapande och erfarenhetsmässiga 
värdena kan man förstå detta tankesätt. Frankl menar att meningen i lidandet(det oundvikliga och 
ofrånkomliga lidandet) är den djupast möjliga meningen.47 
 
3.6 Logoterapins syn på meningen med livet 
 
”Vad är meningen med livet?”, anser Frankl vara en som jag tidigare skrivit felaktig frågeställning. 
Han menar att varje människa tillfrågas av livet, och att hon bara kan svara livet genom att svara för 
sitt eget liv. Enligt Frankl når människan detta svar genom att vara ansvarig. Inom logoterapin ses 
alltså ansvarigheten som människolivets egentliga väsen.48 Logoterapin talar om tre olika sätt som vi 
kan använda för att upptäcka vad som är viktigt i livet: 
 
1. Genom att utföra en handling 
2. Genom att uppleva ett värde 
3. Genom att lida 
 
Det första sättet, att utföra en handling behöver inte förklaras närmare. Men det andra och tredje sättet 
beskriver Frankl mer ingående. Han skriver gällande det andra sättet, att finna en mening med livet, 
består i att uppleva något. Det kan t.ex. vara naturen, kulturen eller att uppleva någon d v s kärleken. 
Frankl talar här om kärlekens mening. Den kan tolkas som ett sätt att uttrycka upplevelsen av den 
innersta samhörigheten som kallas kärlek. Kärleken gör att vi kan förstå och lära känna en människas 
innersta väsen. Genom att kärleken är en andlig handling ger den människan en förmåga att se viktiga 
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drag och egenskaper hos den älskade. Vilket i sin tur kan leda till att olika möjligheter kan 
förverkligas.49 
 
Det tredje sättet handlar om lidandets mening. Om du kan se en mening i lidandet så upphör det. En av 
logoterapins grundsatser är att finna mening med sitt liv, och därför är människan också enligt Frankl 
redo att lida, om hon inser att hennes lidande har en mening. Frankl talar här om det ofrånkomliga 
lidandet som t.ex. vid en obotlig sjukdom. Han skriver att vid denna stund har människan en sista 
chans att förvekliga det högsta värdet. Det innebär att uppfylla den djupaste meningen, nämligen 
lidandets mening. Frankl menar att människans strävan inte är att uppleva lust eller undvika smärta 
utan att finna en mening med sitt liv. Därför anser han att människan också är redo att lida om hennes 
lidande har en mening.50 
 
3.7 Viktor E Frankls syn på Gud och människans förhållande 
 
För att förklara sin syn på Gud och människans förhållande gör Frankl en jämförelse mellan 
människan och djuren. Han menar att såsom djuren inte kan förstå allt som vi människor kan eller gör, 
på liknande sätt är det mellan Gud och människan. Vi människor kan inte förstå det gudomliga fullt ut 
enligt honom. Frankl tror på att det kan finnas en värld utanför människans värld, där frågan om det 
mänskliga lidandets slutliga mening kan förklaras. Han talar om den s.k. ”Supra-meningen”, som 
innebär den yttersta meningen som är något man enligt Frankl bör tro på. För genom tron kan 
människan sträcka sig efter den yttersta meningen som förmedlas genom förtröstan på den yttersta 
varelsen. Här tar Frankl upp ett exempel från Martin Heidegger. ”Den ontologiska skillnaden” som 
Heidegger förklarar som den väsentliga skillnaden mellan ting och varande, hindrar människan från att 
tala om Gud. För att tala om Gud innebär att göra varandet till ett ting. Således kan människan inte tala 
om Gud men till Gud. Att tala till Gud skulle i detta sammanhang symbolisera bönen.51 
 
När vi inser skillnaden mellan den gudomliga världen och den mänskliga världen uppstår enligt Frankl 
visdom. Vi förstår numera varför vi inte kan lösa vissa problem, för de är helt enkelt utom vår 
dimension. Frankl säger vidare att vi inte skulle kunna andas eller röra en endaste del av vår kropp om 
vi inte djupt ner till grunden av vår existens och utifrån djupet av vårt varande vore genomsyrad av en 
grundläggande förtröstan på den yttersta meningen. Intressant tankesätt tycker jag. Frankl hävdar att 
människor (dit jag själv kan räkna mig) som icke är troende inskränker verkligheten till det som är 
tangibelt och synligt har en benägenhet att förneka existensen av ett yttersta väsen, tränger också 
undan sina religiösa känslor. De tror enligt Frankl att Gud måste vara synlig för att existera. Men 
Frankl försöker att förklara att Gud finns trots att vi inte kan se honom. Han gör en jämförelse med att 
stå på en scen. När du står på en scen blir du bländad av starka lampor vid scenbelysningen som gör att 
du inte kan se publiken. På liknande sett är det med Gud anser Frankl, han finns därute bland oss 
fastän vi inte kan se honom. Han skriver följande om människan; ”I det bländande ljuset av vad som 
sker i förgrunden av det dagliga livet, glömmer hon ibland att hon är iakttagen, att där någonstans, dold 
av mörkret, sitter någon i en loge och iakttar henne, han som ”gjorde mörkret till sitt gömställe”, som 
det står i psalmen. Och vi känner ofta ett behov att påminna henne om att ridån har gått upp och att vad 
hon gör blir iakttaget.”52 
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3.8 Sammanfattning av grunderna i Viktor E Frankls positiva människosyn 
 
Vilka är grunderna för Frankls positiva livssyn? Jag tror att det är en kombination av hans 
grundläggande optimism och livsvilja som han har med sin sedan födseln, samt erfarenheter som han 
fått genom sitt arbete och under tiden i koncentrationslägren. Jag minns särskilt ett exempel som 
Frankl beskrev som handlade om ett fall från hans klinik Modern till en handikappad pojke togs in på 
kliniken efter ett självmordsförsök. Frankl lät henne deltaga i en gruppterapi, där en trettioårig kvinna 
fick i uppgift att beskriva hur hon som åttioåring ligger på sin dödsbädd och ser tillbaka på sitt liv. 
Kvinnan fick utgå från att hon varit barnlös men haft det bra socialt och ekonomiskt. Såhär lät hennes 
samtal enligt Frankls bandinspelning: ”O, jag gifte mig med en millionär. Jag hade det bekvämt och 
bra och en massa pengar, och jag levde verkligen ut! Jag flirtade med män, och jag lekte med dem! 
Men nu är jag åttio. Jag har inga barn. Jag är en gammal kvinna och ser tillbaka, och jag kan inte se 
vad det hela tjänade till. Jag måste konstatera att mitt liv har varit förfelat!” När sedan modern med det 
handikappade barnet fick i uppgift att på liknande sätt se tillbaka på sitt liv hade det skett en 
förändring. Modern såg nu en mening med sitt liv.53 
 
Frankl har vid flera tillfällen fått det bevisat för sig vad valet av inställning och attityd kan betyda för 
synen på meningen med livet. Jag anser att om han inte haft den humana grundinställning till 
människan som han ger intryck av att ha skulle Frankl inte överhuvudtaget ha funderat på en 
logoterapimetod. Att vilja hjälpa människor att finna en mening med sitt liv är en fin egenskap. Frankls 
syn på Gud och människans förhållande tror jag även det har spelat en stor roll för hans positiva 
inställning till livet. Han tror i grunden på en mening som är utan några villkor, och som inte kan 
förminskas av vare sig lidande eller död. Frankl berättar om ett besök som han gjorde i ett fängelse. 
Han talade där med fångarna och berättade sin inställning till livet för dem. Frankl berättade för 
fångarna att han såg dem som fria och ansvariga människor. Han hade den inställningen att fångarna 
visst hade begått brott som de kände skuld för, men att de nu hade chansen att själva övervinna sina 
skuldkänslor. Fångarna tackade Frankl för att det på sätt och vis var första gången som de kände sig 
förstådda. Frankl menar att han egentligen inte gjorde någonting märkvärdigt, förutom att han hade 
behandlat fångarna som mänskliga varelser och inte som mekanismer i behov av reparation.54 Jag tror 
att vi skulle ha ett mycket bättre samhälle idag ifall flera fångar blev bemötta såsom Frankl bemötte 
dessa fångar. 
 
Ytterligare ett lysande exempel på Frankls sätt att bemöta sina medmänniskor handlar om en kvinna 
som tänkte begå självmord. Frankl berättar i boken Viljan till mening om en kvinna som ringde honom 
mitt i natten och talade om för honom att hon skulle begå självmord. Genom sitt sätt att bemöta denna 
kvinna som ringde honom på en väldigt olämplig tidpunkt visar Frankl att han har en väldigt human 
inställning till människor. Han blev inte arg när hon ringde, utan lyssnade tålmodigt på hennes 
berättelse och försökte komma med goda råd till henne. När hon sedan valde att inte begå självmord, 
var det inte p.g.a. Frankls goda råd, utan det sätt som han bemötte henne på som var avgörande.55 
 
Under tiden i koncentrationslägret anser jag att det var att få genomföra sin metod att hjälpa andra 
finna en mening med livet som höll honom uppe. Hoppet bestod i att någon människa skulle få tag i 
hans manus om han själv dog. Han blev där vittne till hur en människa kan härda ut de mest svåra 
förhållanden i livet. Frankl återkommer på flera ställen i båda sina böcker om vikten att ta ansvar för 
sig och sitt liv. Han anser att människan har ett ansvar att bestämma inför sig själv vad eller vem hon 
är ansvarig för. Frankl menar att vi människor har en frihet att välja attityd och ståndpunkt i det som vi 
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konfronteras med. Han verkar i grund och botten vara en ödmjuk människa som jag anser har bidragit 
med två viktiga böcker inom det existentiella filosofiska ämnesområdet. 
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4. Analys och diskussion 
 
4.1 Jämförelse av Næss och Frankls positiva livsfilosofi 
 
Jag kommer att dela upp denna jämförelse i tre olika delar. Dessa är följande: 
 
 Psykologiska karaktärsdrag 
 Erfarenheter i livet 
 Livsåskådning och verklighetssyn 
 
Psykologiska karaktärsdrag. Gällande de psykologiska karaktärsdragen hos Frankl som gör att han 
kan ha en positiv inställning till livet vill jag påstå ha att göra med att jag tror att han har en medfödd 
optimism och livsvilja. Grunderna till att jag tror det är att trots att Frankl som jag tidigare skrev led av 
nihilism(ser ingen mening med livet) försökte han ändå söka hjälp hos först Freud och sedan Adler för 
att bota sin ångest. När ingen av de båda kunde hjälpa honom så gick han vidare och lyckades tillsist 
komma i kontakt med Max Scheler som bidrog till att Frankl kunde börja forma grunderna till sitt 
sökande efter livets mening. Frankl verkar inte vara rädd för att tala och bemöta det som är svårt och 
jobbigt. Jag tänker närmast på logoterapins mening med lidandet. Där går Frankl in på det oundvikliga 
och ofrånkomliga lidandet som är jobbiga förhållanden att konfronteras med. Jag anser att han är en 
stark person i sig själv som orkar med att behandla dessa svåra bitar i livet. 
 
Arne Næss psykologiska karaktärsdrag verkar också handla om en optimism. Men den har en 
annorlunda bakgrund än Frankls. I Næss fall så beskriver han vid ett tillfälle i boken att han i sin tidiga 
barndom var väldigt förtjust i sin barnflicka Mina. Hon dog tyvärr och Næss hade som han beskriver 
det en stark längtan efter henne eftersom han såg henne som en modersgestalt. Han kunde inte då sätta 
ord på sina känslor som han bar inom sig, men idag har han förstått att det var vemod som han kände. 
Næss berättar att han i tio års tid mådde dåligt efter Minas död.56 Vad som ledde till att han sedan 
mådde bättre framgår inte, men jag kan gissa att den gamla klyschan ”tiden läker alla sår” trädde in. 
Vart vill jag då komma genom att ta upp detta, jo till att Næss ändå verkar mått relativt bra i sitt liv 
eftersom han har skrivit att han ser sig som en lyckost. Sedan att skriva en bok om livsfilosofi som 
bygger på känslor och hur man kan se på livet för att må bra tyder på att författaren av boken har lätt 
för att se ljust på tillvaron. Jag tänker närmast att Næss vill man ska ställa sig frågor som ”Är jag glad 
för just det här livet?” och sedan göra något åt det om man inte är det. Det tyder på att han har en 
inställning att det är viktigt att man ska må bra. En annan sida av Næss personlighet anser jag att han 
visar i sitt engagemang för miljön. Genom att arbeta med frågor inom ekosofin krävs en förmåga att 
sätta sig in i hur det ser ut i vår värld runt omkring oss. 
 
Om jag ska jämföra Frankls och Næss psykologiska karaktärsdrag så verkar de i mina ögon sett vara 
lagda åt det positiva hållet båda två, trots att de har helt olika bakgrunder i livet. Frankl har dessutom 
en livskraft som kommit fram genom allt svårt som han upplevt och tvingats gå igenom. Han har även 
en fin egenskap i att han vill hjälpa människor att finna mening med sitt liv. Næss ser jag som en glad 
person med aptit på livet och dess njutningar, men ändå med en förmåga att vilja engagera sig för 
allvarligare saker som ekosofin och dess betydelse för allt liv på vår jord. 
 
Erfarenheter i livet. Jag tror att Frankls tid i koncentrationslägren har hjälp honom att bygga upp sin 
positiva livssyn. Det låter kanske konstigt att dessa upplevelser skulle kunna ha bidragit till det. Men 
där fick han tydliga bevis på att en människa kan uthärda under de mest förskräckliga situationer som 
man kan tänka sig om hon hade något mål eller hopp inför framtiden. De som saknade denna tro fick 
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Frankl inför sina egna ögon se och uppleva hur de tappade livsgnistan och glöden för livet. Ett 
exempel på detta är Frankls berättelse om när fångarna började röka sina sparade cigaretter. När så 
skedde visste man att de förlorat tron på sin förmåga att hålla ut något längre. Veckan mellan julen 
1944 och nyåret 1945 utbröt det enligt Frankl en enorm massdöd i lägret. Denna död hade att göra med 
besvikelse och modlöshet. Fångarna trodde att kriget skulle vara över till jul, men när julen närmade 
sig och ingenting tydde på det, så tappade flertalet av fångarna livsglöden och gav upp. Denna 
händelse vill jag påstå styrker Frankls teori om att det är viktigt att ha ett mål eller en uppgift att sträva 
efter. Den som inte har det finner heller ingen lycka eller mening. 
 
Sedan anser jag att även Frankls arbete med logoterapin på sin klinik har bidragit till hans positiva 
livssyn. Där har han vid flera tillfällen fått uppleva att genom att använda sig av sin terapimetod kunna 
hjälpa andra människor att finna en mening med sina liv. 
 
Gällande Arne Næss och hans erfarenheter i livet som skulle kunna ha bidragit till hans positiva 
inställning till livet är det inte så svårt att hitta anledningar till hans inställning. Jag tror att hans 
uppväxtförhållanden i natursköna Norge med vistelser i stugor har varit till hjälp för att se och känna 
det ljuvliga med livet och man ställer sig frågan om hur han skulle kunna vara något annat än positivt 
lagd med sitt som det verkar obekymmer samma liv. I boken Livsfilosofi berättar Næss ändock om en 
svårartad händelse som ägde rum vid ett tillfälle då han utövade bergsbestigning. Han klättrade ensam 
nerför en mycket lång och brant bergsvägg och blev fångad på en hylla på berget p.g.a. en 
missbedömning av berget. Att fortsätta verkade omöjligt och livsfarligt, men Næss insåg att han inte 
ville bli sittande på hyllan och långsamt svälta och törsta ihjäl. Han bestämde sig för att fortsätta trots 
att han insåg att det fanns en möjlighet att han skulle misslyckas och ramla ned och dö. Næss klarade 
sig med livet i behåll och vill med detta exempel visa på att det alltid finns möjligheter, även om det 
verkar vara omöjligt. Sin syn på pluralismen och possibilismen kopplar jag samman med detta 
exempel. Om inte Næss hade trott på att det finns flera lösningar på ett problem eller att framtiden har 
möjligheter kanske han inte hade vågat fortsätta sin klättring trots den farliga risken som han tog. Även 
här kommer Næss engagemang för miljön in i bilden. Att aktivt deltaga i att kämpa för en bättre miljö 
tror jag hjälper Næss att behålla glädjen och livsglöden i sitt liv samt att han känner att han gör något 
som uppskattas och värderas högt av många människor. 
 
Mina slutsatser av hur Frankls och Næss upplevelser i livet kan ha påverkat deras positiva livssyn är 
att i Frankls fall har han fått tydliga bevis under sin tid i koncentrationslägren på vad en människa kan 
uthärda och det har stärkt hans positiva livssyn. Han har upplevt vad viktigt det är med attityd och 
ansvarskänslan för att utveckla en livsglädje. Inom sitt arbete tror jag att Frankl har fått känna en 
glädje över att kunna hjälpa andra till livslust. Næss upplevelser i livet som kan ha bidragit till hans 
positiva livssyn tror jag är hans vistelser i stugorna i Norge där han upplevde lugn och ro i sin själ. På 
senare år tror jag hans engagemang inom ekosofin skänker honom glädje. 
 
Livsåskådning och verklighetssyn. Förmågan att tro på framtiden och se framåt tror jag Frankl 
särskilt har som jag tidigare skrivit om p.g.a. sina upplevelser inom koncentrationslägren. Där fick han 
tydliga bevis på att en människa kan uthärda det mesta med livet i behåll om hon har ett mål framför 
sig. Detta tror jag som jag tidigare skrivit om bidragit till Frankls positiva syn på livet och dess 
mening. Nu vill jag även titta på om Frankls och Næss syn på Gud kan ha något att göra med deras 
positiva livssyn. Frankl tror på att människan kommer i kontakt med Gud genom bönen. Han tror även 
att vi i vårt innersta har en djup förtröstan i Gud och den yttersta meningen. Om vi inte hade denna 
förtröstan skulle vi enligt Frankl inte kunna röra en endaste lem i vår kropp. Jag tror att Frankls tro på 
Gud och den yttersta meningen har hjälpt honom dels under tiden i koncentrationslägren då han genom 
sin tro kunde hitta ett tillstånd av ro inom sig själv under svåra förhållanden som var till hjälp för 
honom, samt i hans sökande efter livets mening. I sin logoterapi skriver Frankl bl.a. om att meningen 
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med livet är att se en mening i lidandet(det ofrånkomliga lidandet) för att det ska upphöra. Han talar 
om att vid detta tillfälle då du lider har du som människa en sista chans att uppfylla den djupaste 
meningen som enligt Frankl är att förverkliga det högsta värdet. Jag tolkar det som att du då är redo att 
överlämna dig till Gud och den andra dimensionen som vi människor enligt Frankl står utanför i livet. 
 
Næss däremot säger sig inte ha någon religiös tro som kan passas in i de traditionella religionerna. 
Men som jag tidigare skrivit i min uppsats så kan han gå med på att se Gud som en skapande kraft i 
allt, men att allt levande tar del i denna skapelse. Næss engagemang inom ekosofin tror jag har att göra 
med detta synsätt. Om allt levande tar del i en skapande värld, så tror jag att Næss känner sig delaktig i 
denna process i och med sitt miljöengagemang. Jag tror att han känner att han gör något viktigt för 
världen, för sig själv och sin omgivning när han är aktiv inom ekosofin och att det föder en positiv 
känsla hos honom som han vill förmedla till andra. 
Jag tror alltså att Frankl får sin positiva kraft genom att han är troende och att Næss får sin ifrån sitt 
engagemang inom ekosofin och inte genom någon Gudstro. 
 
Jag vill även ta upp Frankls och Næss syn på värden och dess betydelse för deras positiva läggning. 
Inom djupekologin har Næss som jag tidigare tagit upp formulerat åtta punkter med sin vän George 
Sessions. Där kommer Næss åter igen in på att varje levande väsen har ett egenvärde. Han skriver även 
att livets mångfald och rikedom har ett värde i sig. Jag anser att Næss har en känsla inom sig att det är 
viktigt att tala om dessa värden och uppmärksamma dem. Han har ju själv upplevt glädjen i att vistas i 
naturen sedan han var ett barn, och vill säkert att naturen ska få fortsätta att vara vacker och växa i 
över hela vår värld. 
 
Frankls förhållanden till värden anser jag handlar mer om människans livsvärden. Han talar inom 
logoterapin om att det är viktigt för människan att uppleva ett värde. Det kan som jag tidigare varit 
inne på handla om upplevelser som att vistas i naturen, kultur eller handla om kärlek. Min tolkning av 
detta är att det som är viktigt är att detta värde betyder något för dig. Frankl menar att det är viktigt att 
uppleva ett värde för att finna en mening med livet. Han beskriver att under tiden i fånglägren kunde 
tankarna på dem som man älskade och drömde om att få återse en dag senare i livet vara tillräckligt för 
att härda ut en dag till. 
 
Jag tänkte även nämna något om Næss och Frankls syn på vilja och ansvar. Hur har deras positiva 
livsåskådning och verklighetssyn utvecklats gällande dessa två punkter? Jag anser att mycket i Arne 
Næss livsfilosofi handlar om att du själv ska ställa känslorelaterade frågor till dig själv för att du ska 
känna efter hur du mår. Det handlar om en vilja från din sida att ställa dessa frågor, och ett ansvar att 
sedan gå vidare i ditt liv med att göra förändringar om det behövs. Gör du dessa förändringar kan du få 
uppleva en känsla av glädje och då föds det enligt Næss tolkning av Spinozas glädjefilosofi en 
frihetskänsla inom dig. Jag anser att Næss har blivit inspirerad av Spinoza i detta tankesätt och sedan 
byggt upp sin filosofiska syn på vilja och ansvar. 
 
Gällande Frankl så kommer även han in på det här med vilja och ansvar. Men för honom handlar det 
mycket om ditt val av attityd. Han skriver om att det är du som människa som har en frihet att välja 
vilken attityd du ska välja i livet inför de olika konfrontationer du ställs inför. Han kallar det inom 
logoterapin för viljans frihet. Frankls erfarenheter inom koncentrationslägren där han fick bevittna hur 
människor som mådde dåligt ändå kunde välja en attityd till livet som höll livsgnistan kvar. Jag tänker 
här på Frankls berättelser om vad humorn betydde för fångarna i lägren. Den gjorde att de för en stund 
kunde skratta och släppa allt det bedrövliga runt omkring dem. Men det behöver inte bara vara inom så 
svåra upplevelser som koncentrationsläger som det är viktigt att ta ansvar för vilken attityd du ska inta. 
Jag tänker nu närmast på t.ex. arbetslösa människor som kan känna att allt är hopplöst. Om de väljer 
att göra något som känns värdefullt för dem t ex att utbilda sig, gå med i någon cirkel och lära sig 
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något nytt istället för att sitta hemma och tycka synd om sig själv, så kommer de säkert att känna sig 
bättre till mods. Det handlar även i sådana fall om att välja attityd till ett problem som du ställs inför. 
Men jag vill inte påstå att jag tror att det är lätt för en arbetslös att på egenhand ta tag i sina problem 
och börja tänka på att de har ett eget ansvar att göra något åt hur de mår. 
 
Både Næss och Frankl tycker att vilja och ansvar är viktigt. Hos Næss handlar viljan och ansvaret om 
hur du som människa ska kunna förändra dig och ditt liv för att lära känna dina känslor bättre. Hos 
Frankl handlar viljan mer om en kraft som han tror att många människor har inom sig och som han vill 
locka fram. Det handlar även hos Frankl om att välja en attityd till vad du konfronteras med i livet. 
Frankl menar att det är du själv som bär ansvaret för att göra dina val. 
 
4.2 Några kritiska reflektioner 
 
Jag vill börja min diskussion med att nämna något om Frankls syn på Gud som jag skrev i min uppsats 
under rubriken Viktor E Frankls syn på Gud och människans förhållande. Jag har svårt för att förstå 
Frankls tankar när han skriver att vi inte som människor skulle kunna leva, andas eller röra en endaste 
lem i vår kropp om vi inte hade vår djupaste förtröstan i Gud. Jag och flera andra med mig som 
betraktar oss själva som icketroende vet ju att så inte är fallet. Jag lever och andas fastän jag inte tror 
på Gud. Jag håller heller inte med Frankl om att som jag tidigare skrev icke troende människor 
förtränger sina känslor för Gud genom att vi förnekar hans existens. Det går bra att leva utan att vara 
troende. Men jag är ändå intresserad av religionen som sådan. 
 
När jag läser i Frankls bok Livet måste ha en mening om hur han omvänt sina patienter och lyckats att 
få dem finna en mening med sina liv, så slås jag av tanken att det verkar vara så lätt för honom att 
lyckas med det han gör. Han beskriver på ett ställe om hur en äldre allmän praktiserande läkare 
konsulterade honom på grund av en djup depression. Han kunde inte övervinna sorgen efter sin fru 
som avlidit två år tidigare. Frankl beskriver att han ställde en enkel fråga till mannen som löd: ”Vad 
skulle ha hänt, om ni hade dött först och er hustru hade blivit den som levat kvar?” ”Det skulle ha varit 
förfärligt för henne”; svarade han enligt Frankl. Mannen sade även att ”hon skulle ha fått det mycket 
svårt.” Frankl svarade då mannen med att ”Det lidandet har hon alltså blivit besparad, och det är ni 
som har besparat henne det. Nu är det alltså ni som måste betala genom att överleva och sörja henne.” 
Frankl berättar vidare att mannen inte sade ett ord, utan tryckte Frankls hand och lämnade sedan lugnt 
mottagningsrummet. Frankl menar med detta exempel att lidandet upphör att vara lidande när det får 
en mening, som när mannen uppfattade sig själv som ett offer.57 
 
Men om det nu är så lätt att med logoterapins hjälp få en patient att finna mening, varför använder sig 
inte i sånt fall flera av denna metod. Idag mår fler och fler människor dåligt och mängder av dessa äter 
mediciner mot sin ångest och sina depressioner. Jag hade inte hört talas om logoterapin innan jag 
började leta efter material till min uppsats. Jag frågade även min granne som tidigare arbetat som 
vårdare inom psykiatrin om han kände till logoterapin, men det gjorde han inte. Jag skulle gärna vilja 
veta hur stor spridning logoterapin som metod har men jag har tyvärr inte hunnit med att undersöka 
det. 
 
Sedan undrar jag om det egentligen är någon mening att ställa sig frågan om vad som är livets mening. 
Jag fann en intressant artikel i DN som berörde just denna frågeställning i samband med 
olyckshändelser eller sjukdom. Vi funderar väl alla varför vissa dör väldigt unga och vad som är 
meningen med det. Artikeln bar rubriken ”Leta inte efter meningen med allt.”58 Den handlar om en 
judisk rabbin, Harold Kushner som hade en son som dog när han bara var fjorton år gammal. Kushner 
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berättar i artikeln om att det han kände då inte bara var en djup sorg och orättvisa, utan att det var 
något som inte stämde. Han frågade sig hur hans son som varit en god människa och utfört Guds 
ärenden kunde dö. Hur kunde Gud göra så mot ett oskyldigt barn? Kushners grubblerier blev till en 
bok med titeln När livet gör oss illa. I den förmedlar han sina tankar och funderingar till hjälp för 
andra som livet farit illa med. Kushner berättar att han fortfarande tror på Gud, men inte på samma sätt 
som när han var teologi student. Nu gör han inte längre Gud ansvarig för sjukdomar, olyckhändelser 
och naturkatastrofer. Numer säger Kushner att han inser att herrens förmåga att handla begränsas av 
naturlagarna och av människans fria vilja. Enligt Kushner ska man inte leta efter meningen i allt som 
sker. Han menar att det enda som händer då är att du blir övertygad om att Gud är grym eller att du 
själv är en syndare. Kushner ställer sig frågan om varför allt måste vara rimligt och begripligt, och 
varför måste det finnas orsaker till allt som sker? Han undrar vidare varför vi inte kan låta universum 
få ha några oslipade kanter här och där? 
 
Maynard Gerber, kantor i judiska församlingen i Stockholm håller i artikeln med om att dessa frågor 
låter sunda och ödmjuka. Hon säger vidare att ”Det är bara jag som kan ge mig meningen med mitt liv. 
Det innebär att jag måste ta ansvar för mina handlingar. Tragedier som drabbar oss är inget utslag av 
Guds vilja.” Gerber talar vidare om att hon tror olyckor inte har någon djupare mening just när de sker 
och att det därför är meningslöst att fråga sig varför en olycka skedde. Vad vi istället enligt henne bör 
göra är att fundera över vad vi kan göra år saken. Men jag som icke troende har svårt att tänka i de 
banorna som Gerber och Kushner gör. Det känns som att de bara för att de är troende kan acceptera att 
saker och ting sker utan att vi kan få det förklarat för oss eller att vi inte ska grubbla i varför det hänt. 
Hur kan de nöja sig med det undrar jag. 
 
Mustafa Setkic, imam i bosniskmuslimska församlingen i Stockholm, har i artikeln en annan 
uppfattning än Kushner och Gerber. Han tror på att det finns en mening med allt som sker. Setkic tror 
att Gud vet allt vad som kommer att hända i vårt liv, och att olyckor och sjukdomar är förutbestämda. 
Jag delar Setkics uppfattning om att det är förbestämt vad som ska hända med oss gällande sjukdomar 
och olyckor. Men eftersom jag inte tror på Gud, så tror jag att det har att göra med vårt öde som vi inte 
kan göra något åt. 
 
När jag läste i Arne Næss Livsfilosofi skrev han där om en vän till honom som hade en annorlunda 
uppfattning om livets mening. Peter Wessel Zapffe (1899-1990) ansåg enligt Næss att livet är utan 
mening. Jag blev nyfiken på denne Zapffe och orsakerna till hans inställning till livet som är rena 
motsatsen till Næss och Frankls livsåskådning. Næss lärde känna Zapffe under en tur i bergsbestigning 
och de kom fram till att de båda hade gemensamma intressen inom filosofins område. De var båda två 
enligt Næss engagerade i tanken att det måste finnas en mening med livet. Inte bara saker och ting som 
hade mening i sig, utan meningen innanför livets ramar. Næss berättar att Zapffe periodvis var helt 
besatt av detta för honom stora problem, och fann det som en katastrof att han inte kunde finna någon 
mening med livet som helhet. Jag blev nyfiken på vad som kunde ligga bakom hans inställning och 
grubblerier. I biografin Naken under kosmos av Jørgen Haave fann jag en skrämmande bild av Zapffes 
uppväxtförhållanden. Zapffe blev i tidig ålder misshandlad av sin far Fritz med ett ridspö. När Zapffe 
var fem år gammal tog Fritz med honom på en promenad till en kyrkogård. Där ville Fritz lära sin son 
om vad som händer med kroppen när vi dör. Han ansåg enligt Haave att barn mår bra att känna till 
verkligheterna i livet. Fadern beskrev då ingående för sin fem år gamla son om hur kroppens 
äggviteämnen och fett efter döden delas vid en jäsningsprocess likt en bröddeg som sväller upp o s v. 
När sedan ett år senare Zapffes farfar Carl Johan som han hade en nära relation med dör, drabbas 
Zapffe av en tung sorg med depressioner som följd. Som om det inte räckte till så föds Zapffes lilla 
syster Signe två veckor senare. Enligt Haave mådde nu Zapffe väldigt dåligt efter allt som hänt. Den 
nyfödda lillasystern som krävde uppmärksamhet gjorde Zapffe svartsjuk, samt sorgen efter sin farfar 
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ledde till att han försökte ta sitt liv för första gången. Men det lyckades inte, och även senare i 
barndomen gjorde Zapffe självmordsförsök utan framgång.59 
 
Jag anser efter att ha tagit del i ovanstående berättelse att det inte är så konstigt efter så skrämmande 
barndomsupplevelser att Zapffe inte förstod vad meningen med livet är. Året före han dog så sade 
Zapffe enligt Haave följande i en radiointervju: ”Barndommen la et grunnlag for en motsetning 
mellom meg og verden. Da ble grunnlaget lagt for min instillning til verden som en fiende eller en 
motstand. Hva er det vi har kommit inn i? Hva er dette her for noe? Verden var som en slags fangeleir, 
hvor du måtte vaere forberedt på fiendskap eller motstånd overalt og når som helst.”60 Jag har funderat 
på hur det kom sig att Zapffe inte begick självmord i vuxen ålder utan levde till han dog naturlig död. 
Hur kan en människa orka leva med sådana gräsliga barndomsupplevelser bakom sig? Arne Næss 
berättar i sin Livsfilosofi att Zapffe fann det meningsfullt att berätta för människor om hur meningslöst 
livet är. Jag tycker att det verkar konstigt att det kan vara givande men det kanske var orsaken till att 
Zapffe trots allt blev 91 år gammal. I sitt avskedstal skrev Zapffe enligt Haave följande: ”Si farvel til 
den ubegripelige syntese som upstod i 1899, og holdt sammen i 90 år, for den igjen faldt fra hverandre 
til anorganiske faktorer.” Och de sista raderna löd: ”I alle fall, så kommer vi fra ingenting, og går til 
ingenting, og det er der heller ingenting å grue for. Far vel alle sammen.”61 In i det sista verkar Zapffe 
vilja tala om för andra vad meningslöst allt är. 
 
Næss gör en egen tolkning av Zapffe i sin Livsfilosofi där han skriver om att Zapffe hade en metafysisk 
klarsyn som innebar att han hade en förmåga att inse en sanning om världen som de flesta människor 
vägrade att ta på allvar. Enligt Næss ansåg Zapffe att vår hjärna efterhand uppfattar hur totalt orättvis 
och meningslös existensen är. Gällande tron på livet efter döden ansåg Zapffe att det enbart var ett 
lockande önsketänkande berättar Næss. Och aktiviteter som att lyssna på musik, dansa eller något 
annat som kunde ha ett egenvärde såg Zapffe enligt Næss som inget annat än en flykt för att slippa 
undan tankarna på livets meningslöshet.62 
 
Hela tiden fanns det tydligen ett behov hos Zapffe att framhålla livets meningslöshet. Jag funderar på 
om det som inom logoterapins syn på meningen med livets andra punkt, att uppleva ett värde, stämmer 
in på Zapffe. Värdet som Zapffe i det här fallet då skulle uppleva handlar inte om naturen, kulturen 
eller kärleken, utan ett värde av att tala om att livet är utan mening. Kan det vara så att detta betydde så 
mycket för honom att han fick livskraft av det? Jag tror inte att det är en orimlig tanke i alla fall. Det 
som fascinerar mig är att Næss och Zapffe ändå blev vänner och började umgås trots så olika 
uppfattning om livets mening. Men det kanske var givande även för Næss att ta del i Zapffes syn på 
livet. 
 
Jag vill nu slutligen gå in på om Frankls och Næss livsfilosofier är hållbara idag. Gällande Næss 
livsfilosofi så kände jag när jag läste den för första gången att det är precis så här jag känner det. Du 
måste stanna upp och göra det du känner för, och inte fortsätta i gamla spår. Men vid en närmare 
granskning av det som han skriver verkar det i jämförelse med vad jag läst om Frankl och hans 
upplevelser i livet som om Næss livsfilosofi verkar så lättvindig. Han har inte många erfarenheter eller 
exempel att ta upp utan hänvisar i de flesta fall till tankar som Spinzoa haft på 1600-talet. Det skulle ha 
varit betydligt intressantare om Næss hade släppt lite på Spinozas idéer och skrivit lite mer efter sina 
egna tankar och värderingar i livet. Kan vi idag leva efter Næss livsfilosofi att göra det vi känner för? 
Jag anser att om vi ska tänka mer på oss själva och följa de råd som det idag talas mycket om att t.ex. 
resa bort på spa och ta hand om dig själv, så krävs det pengar. Jag skulle väldigt gärna resa bort på spa, 
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men det är inte genomförbart p.g.a. att jag nu har valt att göra något som betyder mycket för mig, 
nämligen att studera och ändra riktning i mitt arbetsliv. Det medför en usel ekonomi samt obetalda 
semestrar i tre år. Vem har då råd att göra dyra påkostade spa resor? Det skulle som sagt underlätta 
med lite bättre ekonomi. Och de som har ett välbetalt arbete idag drabbas ofta av utbrändhet och kan 
inte njuta av att ha det bra ekonomiskt ställt. Ofta måste de arbeta väldigt mycket övertid och när kan 
de då koppla av och ta hand om sig själv kan man fråga sig. För Næss verkar det inte som om 
ekonomin varit något större problem. Han kunde ju sluta som professor tolv år tidigare än vad som var 
bestämt för att som han beskrev det ”leva istället för att levas.” 
 
Det som jag ändå kan känna har gett mig något ur Næss livsfilosofi är den röda tråden i boken som 
behandlar känslornas område. Det är trots allt gratis att lära känna sina egna och andras känslor. Jag 
tror att det idag är viktigt att vi tränar upp oss i att finna ord för hur vi känner oss och att våga tala om 
hur vi mår innan det blir tal om utbrändhet och andra oönskade tillstånd. Om vi får ökad kunskap inom 
detta område kanske vi kan i tid stressa ned och tänka om ifall det känns som att vi inte har ork i kropp 
och själ. Jag tror att förskolan och skolan har en viktig roll i detta sammanhang. Där kan man i ett 
tidigt skede träna upp barnen på att våga samtala om känslor och deras betydelse. Eftersom jag själv 
arbetat många år inom barnomsorgen vet jag att det är en brist på detta område både i arbetet med att 
lära barnen om känslor samt att det ofta är konflikter mellan de vuxna som jag anser kunde undvikas 
om vi vågade tala om känslor mer öppet. Jag kommer i detta sammanhang att tänka på några rader som 
jag läste i Gunnar Åsbergs bok Varat kan du inte föreställa dig.63 Han citerar där olika filosofer och ett 
talande exempel på känslorna område är följande rader av Kjell Sundberg: ”Du det är nån jävel som 
gråter på bussen. – Då tar vi nästa.” Det säger skämt åsido en hel del tycker jag om hur vi kan tänka. 
Vi tar till skämt om det som vi tycker är svårt att möta. Tar vi som i det här exemplet nästa buss, så 
slipper vi undan. Nu var det här kanske inte det bästa av exempel men jag tycker att det ändå säger en 
hel del. 
 
Jag anser att det är ganska vanligt för oss västerlänningar att ha svårt med att visa känslor. Jag tänker 
nu närmast på de barn som jag träffat inom mitt arbete från andra kulturer som kan visa känslor på ett 
otroligt sätt jämfört med vad de svenska barnen i överlag gör. När de utländska barnen är glada för 
någonting så strålar de av glädje. På samma sätt kan de blixtra av ilska och få kolsvarta ögon om de är 
arga eller besvikna över något. Jag tror att kroppen mår bra av att tydligt visa sina känslor och att 
många av oss människor behöver träning på detta område för att må bättre. 
 
Angående Frankl och hans positiva livsfilosofi har jag redan varit inne på funderingar om varför inte 
fler använder sig av logoterapin och dess syn sätt att hjälpa människor finna en mening. Det verkar 
vara en bra metod som gett Frankl flertal bevis för att det fungerar. Men är det hållbart idag och i vårt 
samhälle med en sådan livsfilosofi? Orkar människor som mår dåligt med att ta sitt ansvar för att välja 
attityd till hur de vill leva sina liv? Hur kan de i sånt fall få kännedom om logoterapin och Frankls 
tankar? Jag tror att de som redan mår dåligt inte läser böcker inom filosofins område som jag själv 
känner att jag tar del i med stort intresse. Ett sätt är förstås genom tv program som t.ex. existens som 
handlar om livsåskådning och etik. Men det är kanske samma sak där att dessa program tilltalar 
människor som är intresserade av ämnesområdet som sådant i första hand. Det verkar som att Næss 
och Frankls positiva filosofi riktar sig till de människor som i sig själva är starka nog att välja attityd 
till att förändra sitt liv. Men alla de andra människor i vårt samhälle som inte har den styrkan i sig 
själva, vem kan hjälpa dem? Kan det vara en orsak till att Frankls logoterapi inte är har så stor 
spridning att den kanske inte passar de svagaste människorna?

                                                           
63 Åsberg, 2001, s. 9 
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Sammanfattning 
 
Syftet med min uppsats har varit att jämföra Arne Næss livsfilosofi med Viktor E Frankls syn på livet. 
Jag ville ta reda på vad de grundar sin positiva livsfilosofi på, samt undersöka vilka skillnader det finns 
i deras sätt att lägga den grunden på. Jag har använt mig av en jämförande metod och utgått ifrån Arne 
Næss Livsfilosofi och Ekologi samhälle och livsstil och Viktor E Frankls Livet måste ha en mening och 
Viljan till mening. Jag upptäckte att Næss bygger en stor del av sin livsfilosofi på tankar från filosofen 
Spinoza. Han har även inspirerats av Gandhi och hans metoder att lösa konflikter utan våld. Jag fann 
att naturen och miljön är viktig för Næss. Han har sedan 1970-talet varit engagerad i miljön och 
utvecklade en ekosofi. Den bygger på att använda sig av klokhet och visdom i frågor som rör 
samhället, miljön och människorna. Jag anser att Næss syn på Gud som skaparen som finns i allt har 
varit en grundläggande tanke hos honom när han utvecklade sin ekosofi. 
 
Jag kom fram till att Frankl bygger sin livssyn på egna erfarenheter i livet, både från tiden då han var 
fånge i koncentrations läger samt erfarenheter av fall med patienter på sin klinik. Jag har i min uppsats 
beskrivit flera olika exempel som visar på hur Frankl fått uppleva att han själv samt andra människor 
genom att ta ansvar för sina handlingar lyckats att se positivt på livet. Jag anser att Frankls syn på Gud 
som den yttersta meningen med livet har hjälpt honom att lägga grunden till hans positiva livssyn. I 
och med att han är troende får han styrka och kraft att orka med att se positivt även under svåra 
förhållanden. 
 
Jag har även i min uppsats under diskussions delen Några kritiska reflektioner tittat närmare på 
existensfilosofen Peter Wessel Zapffes syn på livets mening. Han anser att livet är utan mening. Jag 
fann det intressant att ta reda på varför han har den inställningen som är så annorlunda mot för Næss 
och Frankls synsätt. Jag kom fram till att Zapffes tragiska uppväxt kan vara orsaken till hans syn på 
livet. Men jag kom även fram till att det hos honom fanns ett värde i att berätta för andra om livets 
meningslöshet. Jag upptäckte att det fanns paralleller att dra mellan logoterapins att uppleva ett värde 
och Zapffes känsla av värde som jag tror att han upplevde när han delgav andra människor sitt synsätt. 
Jag tror att det var den värdekänslan som gjorde att Zapffe orkade leva tills han dog en naturlig död. 
Han fick enligt logoterapins synsätt ett mål och en mening med sitt liv som gjorde att han hade något 
att leva för trots allt. 
 
Jag fann det även intressant att under samma del som ovan i min uppsats ta del av en intressant artikel 
som handlade om det finns någon mening med olyckor och svårigheter som drabbar oss människor. 
Jag kom fram till att flera av personerna i artikeln ansåg att man inte ska fundera så mycket på vad som 
är meningen med att det sker olyckor och att vissa människor verkar drabbas onödigt hårt. De ansåg att 
istället för att fundera på varför så bör man istället rikta sina tankar på framtiden och tänka på vad vi 
kan göra åt saken och det svåra som skett. Jag fann att personerna i artikeln tröstade sig med sin tro 
och behövde därför inte grubbla så mycket på svårigheter i livet. För mig som icke troende känns det 
inte som att jag kan tänka på det sättet. Jag vill ha andra förklaringar till varför olyckor, sjukdomar och 
tragiska händelser sker än att det är Guds vilja eller att du kan lita på Gud. Jag tror på ödet istället, och 
att det är ödet som ”har varit framme” eller hur man nu ska förklara det när något svårt hänt. 
 
Jag tycker att det har varit intressant att skriva en uppsats om livsfilosofi. Jag hoppas att den kommer 
att läsas av någon som är intresserad av existentiella frågor precis som jag är eller att den läses av 
någon som ännu inte blivit smittad av filosofi bacillen. För den bacillen går inte av för hackor vill jag 
påstå. 
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1. Inledning

1.1 Bakgrund


När jag sökte in på Människa – Natur - Religionsprogrammet var det särskilt delen av programmet som skulle handla om människan ur olika perspektiv som lockade mig. Jag är speciellt intresserad av livsfilosofi och existentiella frågor. Vid mina tidigare studier vid Komvux läste jag med stort intresse ämnet människokunskap. Där studerade vi människan utifrån ett socialt och kulturellt perspektiv. Jag har även läst flera skönlitterära böcker som handlar just om livets mening som t.ex. författaren Susanna Tamaros böcker Gå dit hjärtat leder dig, Eld, jord och vind samt Svara mig. Ytterligare en bok som berör detta område är Tisdagarna med Morrie av Mitch Albom. På grund av mitt intresse av hur människor tänker gällande livet valde jag därför att skriva min C-uppsats inom filosofins ämnesområde. När jag letade efter litteratur till min uppsats fann jag Arne Næss livsfilosofi som en lämplig bok att använda mig av. Jag hittade även Viktor E Frankls två böcker Viljan till mening samt Livet måste ha en mening.

1.2 Syfte


Syftet med uppsatsen är att jämföra Arne Næss livsfilosofi med Viktor E Frankls syn på livet. Mina frågeställningar är följande; Vad grundar Arne Næss och Viktor E Frankl sin positiva livsfilosofi på? Vilka skillnader finns i deras sätt att lägga den grunden på?


1.3 Metod och litteraturval

Jag kommer att använda mig av en jämförande metod i min c- uppsats. Litteratur som jag har valt att studera är böckerna Livsfilosofi och Ekologi, Samhälle och Livsstil av Arne Næss, Livet måste ha en mening, Viljan till mening av Viktor E. Frankl, Jag har även läst i boken Naken under kosmos av Jorgen Haave som handlar om existensfilosofen Peter Wessel Zapffe, vilken var en vän till Arne Næss med en annorlunda syn på livet. Jag kommer att använda det jag läst där i min diskussionsdel. Jag har också använt mig av internet för att söka information på www.Ne.se och www.ekosofia.se samt funnit en intressant artikel i DN som jag kommer att använda mig av i diskussionsdelen av min uppsats. Avgränsningar som jag gjort är att jag inte haft tid och möjlighet att ta del av Frankls hela produktion utan jag har därför valt ut de mest centrala böckerna.

1.4 Presentation


I den inledande delen av uppsatsen presenterar jag under huvudrubriken beskrivning först Arne Næss bakgrund samt grunderna i hans livsfilosofi, därefter följer ytterligare fem kapitel som behandlar Næss och hans positiva syn på livet, samt hans syn på Gud. Jag avslutar delen med Næss med en sammanfattning av grunderna i hans positiva människosyn. Nästa del i uppsatsen handlar om Viktor E Frankl. Den inleds med Frankls liv och bakgrund samt hans livsfilosofi. Därefter följer ett kapitel som handlar om erfarenheter från tiden då Frankl satt i koncentrationsläger. Sedan följer tre kapitel om logoterapin som Frankl har utvecklat till en framgångsrik metod. Nästa kapitel handlar om Frankls syn på Gud och människans förhållande. Jag avslutar delen med Frankl precis som jag gjorde med Næss avsnittet med en sammanfattning av grunderna i hans positiva människosyn. Därefter följer en analys samt diskussions del under rubriken analys där jag delat upp min analys samt diskussion i fyra olika avsnitt. På slutet kommer det en sammanfattning samt en litteraturförteckning.

2. Beskrivning del 1


2.1 Arne Næss bakgrund


Arne Næss föddes 1912. Efter studier i Wien blev han fil.dr 1936. Under tiden 1939-1970 var han professor i filosofi vid Oslo universitet. Næss två viktigaste inspirationskällor är Mahatma Gandhis icke-våldsfilosofi samt Spinozas etik. Han har givit ut ett flertal böcker, av vilka Filosofiens historie och En del elementaere logiske emner (Empirisk semantik) kan nämnas som de två främsta verken. Han har även år 1960 grundat en filosofitidsskrift med namnet Inquiry. Under senare delen av 1970-talet engagerade sig Næss i etiska och samhällsfilosofiska problem och utvecklade ekosofin. Han är även en känd alpinist som år 1950 och 1964 ledde expeditioner till Tirich Mir i Pakistan. År 1996 fick Arne Næss Svenska Akademiens Nordiska pris och år 2002 fick han Nordiska Rådets Natur och Miljöpris för sitt engagemang inom ekosofin.
,


2.2 Grunderna i Arne Næss livsfilosofi


Næss vill med sin bok Livsfilosofi väcka olika frågeställningar till liv. Han vill att läsaren själv ska fundera över frågor som t.ex. handlar om hur du upplever dig själv och världen, vad du vill med ditt liv, vad livskvalitet och levnadskonst är. Næss bygger sin filosofi på känslor och förnuft med stor inspiration från filosofen Spinoza. I Næss livsfilosofi ingår även en vördnad för naturen. Detta kallar han för ekosofi, som står för att allt levande hör samman. Människan ska enligt ekosofin inte isolera sig från den övriga naturen, utan istället förenas med alla andra arter genom det nätverk av samverkande processer som ekosfären utgör.


Arne Næss skriver att det viktigaste i hans livsfilosofi är att se livet som ett landskap som vi färdas i på en rad olika sätt. Han ser det som ”en resa som går från dagens grova och oförsvarliga undervärderande av känslornas plats i samhället och livet, till att medvetandegöra den avgörande roll känslorna spelar och bör spela i människans tankar och handlingar.”
 Vidare så ser Næss framtiden som öppen, och menar att man inte ska ha en färdigsnickrad livsfilosofi. Om livsfilosofin inte är under ständig utveckling så skulle den enligt honom stagnera. Han ser sig själv och livet som en flod och träder inte ned i floden såsom han skriver att filosofen Herakleitos verkar göra, utan Næss är floden. Med det tror jag att Næss menar att allt är föränderligt och ingenting är att ta förgivet. För vi vet ju inte vad framtiden har att erbjuda.

Två viktiga grunder inom Næss livsfilosofi är possibilismen(att framtiden är totalt öppen och bjuder på alla möjligheter) och pluralismen(att använda flera perspektiv för att belysa en sak eller en situation). Dessa grunder bygger han på en av sina första filosofiska slutsatser som handlade om forskning. Næss fann att forskning är ett oändligt metodiskt sökande med tillfälliga och osäkra resultat. Han kom fram till att alla slutsatser inom forskning är principiellt osäkra, precis som inom bergsklättring. Næss skriver att klättring kan verka övertygande säkert, samtidigt som man aldrig vet när man faller. Detta ledde honom till en s.k. pyrrhonsk skepticism, vilket innebär att man ställer sig absolut och principiellt öppen för att allt möjligt kan inträffa i framtiden.


2.3 Arne Næss inspiratörer


En viktig inspiratör för Næss var Gandhi. Det som tilltalade honom hos Gandhi var att han hade en stark tro på den enskilda människans storhet oavsett vilken social status hon hade. Gandhi trodde även på möjligheten att väcka människan till handling, vilket krävde stark tillit. För att skapa det levde Gandhi med fattiga människor. Enligt Næss var Gandhi en person som använde sig mycket av sina känslor och sitt förnuft.
 I mars förra året gav Næss ut en bok om Gandhi, där han skriver att ”Gandhi är det stora geniet när det gäller mångfalden av konkreta aktionsmetoder utan våld och med ett positivt sinnelag”. Næss syfte med boken är att ”motarbeta djupgående missförstånd”, som kopplas till ickevåldsläran. Det Næss vill lägga vikten på i sin bok om Gandhi är Gandhis tilltro till ickevåldsamma metoder snarare än misstron mot våld. Næss vill visa på Gandhis aktualitet och icke-våldsmetodens användbarhet, inte bara i internationella sammanhang, utan även varje enskild människas vardagssituation.


Næss inspirerades även som jag tidigare skrivit av filosofen Spinoza. För honom hade känslorna en stor betydelse. Næss citerar Spinozas följande ord; ”I ett tillstånd som inte är präglat av känslor, gör man inga som helst framsteg i något som är väsentligt för människorna.” Detta kan enligt Næss tolkas som att det är känslorna som aktiverar dig under livets gång. Han skriver vidare att när man kommer till ett vägskäl i livet, så är det viktigt att ställa sig en del känslosamma frågor och fundera på vad som känns riktigt. Dessa frågor kan t.ex. vara vem jag är eller vad jag vill. Næss menar att känslorna ligger bakom det mesta som vi gör i livet.


Vår inre kompass eller ratio som Spinoza kallar den pekar ut vägen för oss att gå vidare på vid ett vägskäl. Men denna ratio talar inte till oss i ord utan genom en känsla av vilket det riktiga valet är. Om vi lyssnar på denna inre röst så kan vi enligt Næss tolkning av Spinoza handla både generöst och storsint.


2.4 Känslor och förnuft


Mycket i Næss livsfilosofi handlar om känslor och förnuft. Han har även här hämtat inspiration från sin stora inspiratör filosof Spinoza. Enligt Spinoza är förnuft och känsla inte två skilda saker. Næss skriver att i Spinozas filosofi är förståelsen brobyggare mellan förnuft och känsla. De negativa känslorna engagerar inte hela människan utan det gör bara de positiva känslorna, enligt Spinoza. Næss vill framställa hur Spinozas helhetssyn som innehåller både djupt förnuft och djup känsla kan bidraga till att utforma en livsfilosofi.


Negativa känslor kan ha en betydelse eller ett värde, men vi måste enligt Næss lära känna dessa känslor mycket bättre. Om vi gör det så kan vi vända de negativa känslorna till något positivt. Det låter kanske konstigt, men jag ska försöka att förklara vad han menar. Vi måste enligt Næss titta närmare på i vilket sammanhang som dessa känslor uppstår och försöka komma underfund med varför jag känner på detta vis. Michael Soulé som är en föregångsman inom conservation biology-rörelsen i USA citeras av Næss. ”Att se våra käraste platser bli förorenade eller ’utvecklade’ gör dig arg, och det är bra.” Ilskan kan göra så att vi blir aktiva och vill som i detta exempel kämpa för miljön.
 Det är vanligt att människor säger att motgångar har varit till nytta för dem. De har fått sig en tankeställare efter det jobbiga, och ändrat sin inställning till livet efteråt. Jag tänker närmast på människor som blivit handikappade på ett eller annat sätt. Slalomåkaren Tomas Fogdö, som nu är rullstolsbunden, är ett bra exempel tycker jag. Han håller många intressanta föredrag efter sin olycka.

Vi kan med hjälp av aktiva känslor öka vår frihet. Spinoza anser enligt Næss att människor inte är födda fria. För att uppnå frihet måste vi gå en lång väg som kräver erfarenhet och träning.

Spinoza har satt upp åtta begrepp som uttrycker hur de aktiva känslorna kan stimulera väsentliga mål och värden. Här följer Næss tolkning och förståelse av dessa begrepp:

1. Att bli förstådd utifrån dig själv snarare än utifrån något annat. Vad du gör, vad du har gjort och vad du beslutar, det önskar du i allt väsentligt inte ska förstås utifrån något yttre eller något som är dig främmande.


2. Att vara aktiv snarare än passiv i relation till det som angår dig.


3. Att vara orsak till något snarare än att vara verkan av något. Detta är nära knutet till det föregående.


4. Att ha förmåga att kunna göra det du vill göra. Att klara av. Detta är i väsentlig grad betingelser för de föregående egenskaperna.


5. Att vara fri.


6. Att genomföra, avsluta det du försöker göra.


7. Att göra det du har rätt till.


8. Att upprätthålla och fasthålla det du vill vara.


Spinoza menar enligt Næss att man står stilla som människa om man befinner sig i apati eller full neutralitet. Om man har negativa känslor kan man inte nå de ovanstående målen, och de faller då ett efter ett bort. Men om du har positiva känslor går de att uppnå.


2.5 Levnadskonst och livskvalitet


Vad innebär levnadskonst och livskvalitet för Arne Næss? Han poängterar i detta sammanhang att levnadskonst för honom innebär att kunna se helheten i det enkla, och vara tacksam för livet i det lilla och det stora. Men vad står då tacksamheten för och vad innebär den? Næss använder sig av två citat för att definiera vad tacksamhet kan stå för. Han skriver: ”Den som förväntar sig tacksamhet förtjänar den inte”(Piet Hein).
 Det andra citatet är ett kinesiskt ordspråk som säger: ”Glöm de tjänster du har gjort, minns det tack du har fått.” Tyvärr går Næss inte in något djupare på att förklara tacksamhetens innebörd för honom, utan han glider istället in på livskvalitetens område. Att vara tacksam för det stora i det lilla i livet har enligt Næss att göra med att kunna syssla med små saker på ett stort sätt. Här har han hämtat inspiration från författaren Pär Lagerkvist. Hans böcker Det eviga leendet och Gäst hos verkligheten har påverkat Næss mycket. Lagerkvist beskriver hur gamla människor som han mött på landsbygden i Sydeuropa utstrålar känslor av lugn och ro samt lycka när de t.ex. sitter och flätar en korg. Næss skriver vidare att han i Norden sällan får sådana intryck. Här uppfattar vi ofta inte äldre människors sysslor som någonting stort, utan mer som terapi eller tidsfördriv.

Något annat som är livskvalitet för Næss är naturupplevelser som att vistas i fjällen för att få lugn och ro i själen. Det betyder mycket för Næss. I naturen kan han koppla av från allt som stör. Han tror vidare att vår livskvalitet i stort skulle öka om fler människor valde att reducera bort onödiga saker som vi har runt omkring oss. Han menar då att vi skulle vara mer rädd om det vi har.


Glädje är en viktig ingrediens i livskvaliteten för Næss. Han ogillar att glädjen oftast stämplas som ytlig och att man tänker sig att glädjen förtränger från medvetandet insikter om hemska händelser och krafter i människan. Även här har Spinoza gjort intryck på Næss som talar om Spiozas glädjefilosofi. Enligt den är glädjen en process som kan förändra dig. Du kan uppleva glädje över världen såsom du upplever den i ett ögonblick när du och världen inte kan åtskiljas från varandra. I detta speciella ögonblick är du enligt Spinoza i stånd att uppleva en källa till glädje inom dig, även om världen runt dig inte ser så ljus ut. Spinoza anser att det finns två huvudtyper av glädje; titillatio och hilaritas. Titillatio är en glädje som kommer från en del av kroppen och en del av själen. Men hilaritas är en glädje som uppfyller alla delar av kroppen och själen, och som det aldrig kan bli för mycket av. Blir det däremot för mycket av titillatio i vår kropp eller själ, så kan vägen till rikare former av glädje stoppas.


Gällande arbetsglädjen så talar Næss om de människor som trots framgång och karriär inte känner någon livsglädje. Jag läste nyligen en insändare i tidningen Må Bra om en kvinna som beskrev något liknande. Hon hade förverkligat sin dröm att utbilda sig till sjuksköterska, men när hon väl nått sitt mål och fått en fast anställning, så kände hon ingen lycka eller glädje alls. Svaret som hon fick av konsulten i tidningen var att det handlar om vårt sinne. När vi nått ett mål är sinnet tillfredsställt och vi känner en tomhet som beror på att sinnet inte har hittat något nytt mål att söka sig till. Konsulten skrev att om man tillåter att tomheten finns där, så kommer snart en frihetskänsla att infinna sig. Om vi kan stanna kvar i denna känsla av frihet kommer vi att finna lyckan skriver han. Lyckan beskrivs här som ett tillstånd som finns i vårt inre, och beror inte på vad man gör i det yttre, eller på vad man har för materiell standard. Personlig utveckling som meditation, yoga eller tai chi är exempel på aktiviteter som kan hjälpa oss att finna denna inre ro och lycka.


En viktig fråga som Næss tycker att vi bör ställa oss ibland är: ”Är jag glad för just det här livet?” Han själv ställde sig denna fråga när han arbetade som professor och fann att han kanske borde göra något annat. Då tog Næss beslutet att sluta som professor tolv år tidigare än vad som var bestämt. Motiveringen som han lämnade till sin arbetsplats var att han ville ”leva istället för att levas”. Næss kände då att allt gick på rutin, och att det var dags för en förändring.
 Jag själv kan hålla med om att det är viktigt att stanna upp och fundera på om du inte vill göra något annat istället för att bara låta tiden rulla på. Efter femton år inom barnomsorgen valde jag att börja studera på högskolan i Gävle, för att så småningom kunna byta yrke. Jag tror att det är alldeles för många som bara går i samma spår hela livet utan att ta chansen till förändring. Men det är upp till var och en att ta detta steg.

2.6 Arne Næss syn på Gud


Næss har klart sagt ifrån att han inte är religiös. Men ändå finner han inspiration i Gandhis lära samt hos Spinoza som tror att Gud är i allt. Man kan ju fråga sig hur det går ihop. Næss säger att han inte vill tillhöra en religion med bestämda trossatser. Han påminner sig själv om sin konfirmationspräst som var ”salvelsefull, med våldsamma armrörelser riktade upp mot himlen.” Næss tog även senare i livet starkt avstånd från dogmatiken med dess meningar med inledande befallningar som; ”Du skall …!”och ”Du skall icke …!” Men Næss blir ändå ibland påstådd att vara religiös p.g.a. sin tro på att levande varelser har ett egenvärde. Han kan dock gå med på att se Gud som Spinoza gör det, nämligen att Gud skapar hela tiden världen genom att vara det skapande i naturen. Næss ser det då som att alla levande väsen är med och skapar, och inte endast Gud. Denna syn finns även inom den djupekologiska uppfattningen om att allt i livet hänger ihop.


Gällande tron på ett liv efter detta säger sig Næss känna en stor saknad efter att inte ha en sådan tro. Han påstår att han inte har en grund för att kunna tro på ett liv efter döden. Detta synsätt säger han medför en stor saknad efter att möta dem han mist.


Næss tolkar i boken Spinozas gudsbegrepp annorlunda än de flesta andra Spinoza anhängare gör. De ser Spinozas syn på Gud eller Deus som panteistiskt d v s att Gud är allt. Men enligt Næss talar Spinoza själv positivt om den kristna tanken att Gud är i allt, och att allt är i Gud. Næss menar att detta gör Spinoza till en panenteist (Gud är i allt). Med det menas att i allt levande finns det något av Gud som den skapande kraften. Han ser inte Gud som ett väsen som en gång skapade världen, utan att vi alla är deltagare i den skapande processen. Världen skapas här och nu, och allt levande tar del i det.


2.7 Ekosofi


När Næss avgick som professor började han att engagera sig för miljön mer än tidigare. Han utvecklade ekosofin. Den handlar om klokhet och visdom i förhållande till vår livsgrund på jorden. Inom ekologin formas prövbara hypoteser om vad som sker med livets rikedom och mångfald på vår planet. Næss menar att det centrala i en persons ekosofiska helhetssyn är att medvetandegöra det vi finner djupt meningsfullt i livet, en förståelse av det som binder ihop livets väv. Han har en känsla av att det finns något grundläggande enhetligt hos alla levande varelser. Ekosofin är inspirerad av ekologin men går utöver ekologin som vetenskap. Inom ekosofin är handling viktigt, för genom sin handling visar en person eller en organisation klokhet eller visdom eller en eventuell avsaknad av sådan. Det är även viktigt med värderingar och normer inom ekosofin. Næss har utvecklat en ekosofi T där grund tanken innebär att allt hänger intimt samman. Han menar att man inte kan utarbeta en formell logik utan att ta ställning till det filosofiska systemet. Vad är då ett filosofiskt system? Det är ett system som består av många olika delar. De som är mest kända är logik, metodlära, värdelära, kunskapslära, ontologi, deskriptiv och normativ etik, vetenskapsfilosofi, politisk filosofi och socialfilosofi. Om man t.ex. ska utarbeta en politisk filosofi måste men även titta på logiken och etiken osv.
 Min uppfattning av ekosofin är att den vill föra in ett filosofiskt tänkande i samhället som innebär förbättringar för människan, naturen och miljön. Ekosofin talar om livets rätt. Vad innebär det? Det handlar enligt Næss om rätten till utveckling och självförverkligande. Enligt detta synsätt har allt ett inre sammanhang vilket innebär att vi människor inte ses som en djurart med speciella privilegier. Vi lever då under samma förutsättningar som allt annat liv och måste ta hänsyn till det.

Jag känner igen detta resonemang från förra våren då jag läste en kurs i evolution och organismbiologi för humanister. Vår kurslitteratur var Livets mångfald av E.O. Wilson. Han skrev på ett mycket fängslande sätt om vikten av att sätta sig in i allt liv på vår jord och att vi måste inse att varje ekosystem har ett egenvärde. Wilson skrev att det är lätt att glömma bort vad ekosystemen egentligen gör för mänskligheten. Utan dem skulle vi varken ha fruktbar jord eller luft att andas.


Næss ställer sig frågan om vad egentligen naturkänsla är. Den är olika för alla människor. För en del innebär naturens värde det samma som att tjäna människans syften. Jag tänker då på skövling av t.ex. regnskog för att vi människor ska kunna få fina möbler. Men att naturen sakta men säkert dör prioriteras inte i dessa sammanhang. För andra människor har naturen ett egenvärde i sig oavsett vilka mål som människan har med den. Næss skriver att en del av ekosofins anhängare bara är intresserade av de levande varelser som står oss närmast. Men att gemensamt för alla ekosofier är helhetssynen och att ta hänsyn till den ekologiska kris som hotar i framtiden.


Arne Næss har tillsammans med sin vän George Sessions år 1984 formulerat åtta punkter för ett djupekologiskt tänkande. Dessa är följande punkter:


1. Varje levande väsen har ett egenvärde.


2. Livets mångfald och rikedom har ett värde i sig självt.


3. Människan har inte rätt att reducera denna mångfald och denna rikedom utom för att tillfredsställa vitala behov.

4. Det skulle vara bättre för människorna om de var färre, och mycket bättre för andra levande varelser.


5. Idag är storleken på och arten av människans ingrepp i ekosystemen inte bärkraftiga, och bristen på bärkraft ökar.

6. Avgörande förbättringar kräver betydande ändringar: ekonomiskt, tekniskt och ideologiskt.


7. Den ideologiska förändringen består i väsentlig grad i sökandet efter livskvalitet snarare än ökad levnadsstandard.


8. De som accepterar de föregående punkterna, har ansvar för att försöka bidra direkt eller indirekt till att förverkliga nödvändiga förändringar.


De ovanstående åtta punkterna är enligt Næss baserade på att varje levande varelse har ett egenvärde. Denna insikt är viktig för att kunna förändra inom ekosofin anser jag. Næss talar även om vikten att redan från tidig ålder skapa en förståelse för levande varelsers unika förmågor. Om man gör detta, så bringar det en ömsesidig glädje.


Ett annat viktigt sätt att tänka på i dessa sammanhang är ”den sjunde generationens tankesätt”. Det innebär ett långsiktigt tänkande som betyder att man ska tänka på den sjunde generationen bakåt i tiden och den sjunde generationen framåt i tiden, när man tar ställning till dagens tankar och handlingar. Detta tankesätt härstammar från indiansamhällen i nordöstliga USA, men är minst lika användbart här hos oss.


2.8 Sammanfattning av grunderna i Arne Næss positiva människosyn


Vilka är grunderna för Arne Næss positiva livssyn? Enligt honom själv ser han sig som en ”lyckost” som har haft tur med sin uppväxt. I och med sin gynnsamma barndom var det lätt för honom att tro på det goda i livet anser jag. Han är uppväxt i Norge med dess vackra natur in på knutarna. När Næss var fem år gammal köpte hans familj en stuga på Ustaoset med en som han beskriver det sagolik utsikt över Hallingskarvet. Där upplevde Næss stillhet och lugna stunder. Som vuxen köpte Næss sig en egen stuga i Tvergastein. Där har han tillbringat ca tolv år av sin tid. Jag tror att hans vistelse i stugan har haft stor betydelse för hans positiva miljöengagemang. Han kom där i kontakt med naturen som han senare i livet började engagera sig i genom sin utveckling av ekosofin. Inom ekosofin tror Næss på att allt levande hör samman.

Han påstår själv att possibilismen och pluralismen har varit en central utgångspunkt för honom i hans positiva livssyn. Gällande possibilismen som innebär att framtiden är totalt öppen och bjuder på alla möjligheter så är det Næss syn på sig själv och framtiden som jag tror har varit drivande för honom. Han har hela tiden trott på sig själv och haft en stark självkänsla. Med den utgångspunkten vill jag påstå att det är lättare att tro på en framtid som har möjligheter.

Sin syn på pluralismen och dess innebörd med att använda flera perspektiv för att belysa en sak eller en situation tror jag Neass har hämtat idéer från Gandhi. Jag tänker då främst på Gandhis sätt att lösa konflikter utan våld. Han vill ju med sin bok om Gandhi visa på för andra människor hur de i sin vardag kan inspireras av Gandhi för att lättare kunna lösa konflikter.


Den röda tråden inom Næss positiva syn på människan vill jag påstå är hans syn på känslor. Han vill få människor att förstå innebörden och vikten av att lära känna sina känslor bättre, samt att ställa sig känslorelaterade frågor. Grunden till hans engagemang om känslor tror jag kommer från Spinoza. Redan som sjuttonåring blev Næss rekommenderad att läsa Spinozas bok Etik. Næss påstår själv att han håller med om mycket som han har läst av Spinoza. I Næss bok om Livsfilosofi som jag har använt mig av i min uppsats är en stor del av innehållet hämtat från Spinoza enligt Næss. Han har flera återkommande förklaringar till hur vi upplever våra känslor i olika sammanhang med utgångspunkt från Spinoza. Speciellt varmt om hjärtat verkar Sipozas glädjefilosofi vara för Næss. Den handlar om de åtta målen som jag har beskrivit tidigare i min uppsats. Næss inspireras av att glädjen är en process som kan förändra dig som människa. Du kan uppnå en särskild frihetskänsla inom dig genom glädjen enligt Næss tolkning av Spinoza. Jag tror att många av Næss känslorelaterade frågeställningar som t.ex. att stanna upp och fråga sig själv om jag är glad för just det här livet eller hur du upplever dig själv kommer från Spinozas glädjefilosofi. För jag tror att om du känner att du mår bra och är på rätt väg i livet efter en förändring så infinner sig en känsla av frihet inom dig.


3 Beskrivning del 2


3.1 Viktor E Frankls liv och bakgrund


Viktor E Frankl (1905-1997) var en psykoanalytiker med en existentialistisk grundsyn. Han var läkare samt professor i psykiatri och neurologi i Wien. Frankl var under en tid i sin ungdom en beundrare av Sigmund Freud (1856-1939). Frankl sökte sig till Freud p.g.a. han led av nihilism(ser ingen mening med livet)och hoppades att Freud skulle kunna hjälpa honom. Men psykoanalysen var inte kapabel till en lösning på Frankls problem, så han lämnade Freud ganska snart.
Frankl sökte nu upp Alfred Adler för att se om hans individualpsykologi kunde vara till någon hjälp för honom. Men åter igen fann han sig stå utan någon terapeutisk modell för att komma åt sin existentiella ångest.
Det var nu som ansatserna till ett nytt terapeutiskt system tog form, och Frankl sökte sig till existentialfilosofins område. Han började med nya studier inom vetenskapsteorin, och studerade främst människosynsfrågor som: ”Vad är en människa? Vad kan en människa? Och hur är hon konstituerad?” Via filosofen Max Scheler fann Frankl logoterapins utgångsförutsättningar och började forma sitt terapeutiska system i de kliniska situationerna med patienterna. När andra världskriget börjar hade han nästan hela sin modell klar, men nazisterna beslagtog hela hans manus och brände upp det. I tre års tid satt Frankl i koncentrationsläger i bl.a. Auschwitz. Under den tiden passade han på att testa sin modell. Frågor som Frankl ställde sig under sin tid i fånglägret var: ”Vilka är det som i koncentrationslägrens ghetton går under och vilka är det som trots allt kan uthärda och till och med finna en mening med också ett till synes meningslöst liv?” På 1930-talet utformade Frankl en existensanalys, i vilken han hade en teori om människans vilja till mening. Efter andra världskriget ändrade han namn på sin teori till logoterapi för att undvika förväxling med Binswangers existentialanalys.




3.2 Viktor E Frankls livsfilosofi


Frankls livsfilosofi handlar i stora drag om att finna en vilja till en mening med livet. Han betonar ofta att man inte ska fråga sig vad meningen med livet är, utan att man istället ska fråga sig vad jag själv kan göra eller uträtta för att känna en mening i tillvaron. Han kallar sin terapi för logoterapi.

Namnet på terapin kommer enligt Frankl av ordet logos, som är ett grekiskt ord för mening.
 I boken Livet måste ha en mening skriver Frankl om sina erfarenheter från tiden i koncentrationslägren. Han testade där som jag tidigare skrivit sin terapeutiska modell. Men Frankls metod har av vissa undervärderats och missbedömts p.g.a. hans kraftiga apostrofering av tiden i koncentrationslägertiden. Kritikerna undrar om Frankls fånglägertid är märkvärdigare än alla de millioner som dog i gaskamrarna. Det ifrågasätts även om hans logoterapi inte enbart är en modell för människor i ytterst speciella lidandesituationer. Vissa undrar om Frankls terapi är någonting mer än välvilliga slagord.

Hans Åkerberg som är professor inom religionsbeteendevetenskap påstår att dessa kritiker är okunniga om internationell forskning inom existentialfilosofiskt inriktad psykiatri och psykoterapi.


Jag kommer nu att ta upp viktiga drag ur boken Livet måste ha en mening samt Viljan till mening för att senare i min uppsats kunna göra jämförelser mellan Frankls och Næss livsfilosofi.

3.3 Erfarenheter från tiden i koncentrationsläger


I boken Livet måste ha en mening beskriver Frankl tre olika faser i fångens psykiska reaktioner inför livet i koncentrationslägret.

· Ankomsten till lägret


· Det egentliga lägerlivet


· Befrielsen från lägret och tillståndet efter frigivningen

Den första fasen kännetecknas enligt av Frankl ankomstchocken. Här griper Frankls principiella optimism in, som antagligen räddade honom och alla de andra fångarna med förmågan att tänka positivt till livet. Han skriver; ”Som den drunknande griper efter halmstrået, griper min principiella optimism, som hädanefter alltid dyker upp just när det verkar vara som mest hopplöst, efter detta faktum: de ser inte ut att vara så illa däran, de här människorna, de verkar vara vid gott mod och skrattar till och med. Vad är det som säger att inte jag kommer att hamna i samma gynnsamma och lyckliga situation som de här fångarna?”
 Frankl återkommer på flera ställen i sin berättelse till om hur positivt vissa fångar inklusive han själv ständigt tänker för att orka överleva i lägren. Han jämför sitt tankesätt med en sjukdomsbild inom psykiatrin som kallas för benådningsmanin. Den innebär att hos t.ex. den dödsdömde, alldeles före avrättningen börjar en inbillning om att bli benådad just i sista ögonblicket. Frankl menar att han och hans medfångar på samma sätt klamrade sig fast vid förhoppningar och trodde in i det sista att det inte skulle bli så illa. I ett senare skede i denna första fas i lägren dyker galghumorn upp hos fångarna. Frankl beskriver den som skämtsamma försök att göra sig lustig över sig själva och sedan även över varandra. Ännu ett sätt att göra allt för att försöka överleva inom lägren. En ytterligare känsla som Frankl nämner är känslan av nyfikenhet som infinner sig hos fångarna. Han gör där en jämförelse med tidigare situationer då han varit i livsfara. Det är vid tillfällen då Frankl under bergsklättringar tappat fotfästet och under ett par bråkdelar av sekunder inte vetat om han skulle klara sig eller inte. Frankl skriver att i Auschwitz fanns även där denna nästan kyliga nyfikenhet som enligt honom objektiverar världen och distanserar människan. Han beskriver det som ”en stämning av iakttagande och väntan till vilken själen i ett sådant ögonblick räddar sig och tar sin tillflykt.”


Nästa fas som fången enligt Frankl kommer in i är det egentliga lägerlivet. Här dyker den relativa apatin upp och fången glider då in i ett tillstånd av en slags inre död. Detta tillstånd kommer efter några få dagar i lägret. Nu tittar t.ex. inte man längre bort när någon fånge misshandlas. Medfången kan lugnt likgiltigt och avtrubbat se på. Vissa känslor som avsky, fasa, medlidande och upprördhet kan enligt Frankl en person i denna fas inte längre känna. Apatin, med den känslomässiga avtrubbningen och den inre likgiltigheten och en tilltagande slöhet skriver Frankl är kännetecken på den andra fasen i fångens psykiska reaktioner. Han skriver vidare att apatin är en nödvändig skyddsmekanism för psyket hos fången.
 Frankl lade märke till att sensibla människor som varit vana vid ett andligt liv verkade klara situationen i lägret bättre. Orsaken till det tror han beror på att de har förmågan att dra sig tillbaka från den ohyggliga omvärlden till sitt inre där de kunde finna andlig frihet och rikedom. Något annat som Frankl tror kan vara till hjälp under lägertiden var sånger, dikter kabaré föreställningar och vitsar. Han ansåg att humorn var ett vapen i själens kamp för att bevara livsgnistan.


Lite senare i sin berättelse kommer Frankl in på att lidandet måste ha en mening. Här citerar Frankl Dostojevskij: ”Det är endast en sak jag fruktar: att inte vara mitt lidande värdig.” Dessa ord tänkte Frankl ofta på under sin tid i koncentrationslägren. Han blev påmind om dem när han lärde känna dessa martyrskapets människor som genom lidande och död kunde vittna om människan yttersta frihet. Frankl menar att dessa människor med rätta skulle ha kunnat säga att de var ”sitt lidande värdiga”.

Den tredje fasen som fången kommer till handlar enligt Frankl om befrielsen från lägret och tillståndet efter frigivningen. Nu upplever fången en total inre avspänning, men inte någon stor glädje som man kanske skulle kunna tro. Fångarna har förlorat sin förmåga att glädjas och behöver nu först lära sig den igen. Frankl berättar om att befriade fångar upplever något man ur psykologisk synvinkel kallar för depersonalisation. Det innebär att allt verkar overkligt, som i en dröm. Frankl talar vidare om att befrielsen från lägret innebär vissa själsliga risker för fången. Ur mentalhygienisk synpunkt kan man enligt Frankl jämföra dessa risker med dykarsjukan. Han skriver: ”Precis som dykarens fysiska hälsa hotas om han plötsligt lämnar dykarklockan, där han står under abnormt högt lufttryck, kan också den som plötsligt blir befriad från ett psykiskt tryck under vissa förhållanden ta skada till sin själsliga och moraliska hälsa.” Frankl menar att det är viktigt att man sakta och varsamt hjälper dessa människor tillbaka till sanningen i livet, för annars om sanningen blir förvrängd kan det lätt få allvarliga konsekvenser. Han tar även upp två andra grundupplevelser förutom den moraliska deformeringen som kan hota, skada och deformera den nu fria fångens karaktär. Frankl talar om en känsla av förbittring och besvikelse vid återvändandet till sitt gamla liv som en fri människa. Han beskriver att en människa som efter hemkomsten kanske bara möts av en axelryckning eller några billiga fraser kan gripas av panik och fråga sig vad alla hennes lidanden egentligen tjänat till. Gällande känslan av besvikelse förhåller det sig enligt Frankl på ett annat sätt. Här är det inte medmänniskan som man blir besviken på, utan det är ödet som människan känner sig utlämnad åt. Frankl skriver: ”Man har nu i åratal trott att man hade nått lidandets botten, men man måste nu konstatera att lidandet på något sätt är bottenöst. Det ser inte ut att finna någon absolut bottennivå, det kan bära ännu djupare, ännu längre ned.”


3.4 Logoterapins grundbegrepp


Efter att ha beskrivit Frankls syn på vad som händer tanke och känslomässigt hos fångarna i ett koncentrationsläger går jag nu vidare med att beskriva logoterapins grundbegrepp. När Frankl ska beskriva skillnaden mellan psykoanalys och logoterapi skriver han att logoterapin är inriktad på framtiden och på uppgifter och den mening som patienten ska förverkliga i framtiden. Logoterapin vill inte lägga någon uppmärksamhet på alla de ödescirklar och feedback - mekanismer som är viktiga vid neurosers uppkomst. På detta sätt menar Frankl att neurotikernas typiska självupptagenhet bryts istället för att förstärkas. Inom psykiatrin försöker en neurotisk patient att fly undan medvetandet om sin

livsuppgift, medan logoterapin talar för att göra sin patient medveten om denna uppgift och väcka honom till fullt medvetande om att den kan bidraga till hans förmåga att övervinna sin neuros.


Existentiell frustration talas det inom logoterapin då en människas vilja till mening blir frustrerad. Frankl beskriver då tre olika betydelser för termen ”existentiell”

1. Existensen själv, d v s den specifikt mänskliga formen för liv


2. Existensen mening


3. Strävan efter att finna en konkret mening i ens egen personliga existens, d v s viljan till mening


Frankl skriver också att existentiell frustation kan ge upphov till neuroser. Inom logoterapin kallas dessa neuroser för ”noogena neuroser”. Namnet kommer från det grekiska ordet nous, ande. Men Frankl påpekar att begreppet ”andlig” inom logoterapin inte har en religiös betydelse utan syftar mer på den specifikt mänskliga dimensionen. Dessa noogena neuroser uppstår inte som inom psykiatrin ur konflikter mellan drifter och instinkter. Utan här handlar det om noogena neuroser som kommer till genom moraliska konflikter eller andliga problem. Bland sådana problem spelar enligt Frankl existentiell frustation en stor roll.


Frankl talar även om något som han kallar för ”noodynamik” inom logoterapin. Det innebär en slags andlig dynamik i ett polärt spänningsfält där den ena polen består av en mening som skall förverkligas och den andra polen av människan som måste förverkliga den. Frankl menar att den psykiska hälsan baseras på ett visst mått av spänning, spänningen mellan vad man redan uppnått och vad man bör uppnå, eller klyftan mellan vad man är och vad man borde bli. Enligt honom hör noodynamik till människans väsen och är därför en förutsättning för den psykiska hälsan. Därför anser Frankl att vi inte bör tveka inför att konfrontera människan med en mening som det är hennes uppgift att förverkliga. Han skriver att det är endast på detta sätt som vi kan väcka människans vilja till mening ur dess latenstillstånd.


Frankl tar i sin terapi upp något som han kallar för det existentiella vakuum. Det handlar om att inte kunna se någon som helst mening som är värd att leva för. Frankl beskriver att människor som plågas av en slags inre tomhet, ett vakuum inom sig är fångna i den situation som han valt att kalla för det existentiella vakuum.
 Detta tillstånd är enligt Frankl i våra dagar ett utbrett fenomen. Orsaken till det kan vara att de traditioner som människan formades och stöddes av tidigare nu har försvunnit. Idag vet många människor inte vad de ska göra av sin tid. Då kan en känsla av tristess lätt infinna sig och livet känns meningslöst. Frankl skriver att alkoholism, ungdomsbrottslighet och kriser som drabbar personer när de pensioneras eller åldras inte kan förklaras förrän vi blir medvetna om det existentiella vakuum som döljer sig bakom dem.


3.5 Logoterapins uppfattning om människan


Nu går jag vidare med det jag fann viktigt att nämna ur boken Viljan till mening. Där talar Frankl om logoterapins uppfattning om människan. Den grundar sig på tre punkter:


1. Viljans frihet


2. Viljan till mening


3. Livets mening


Vad Frankl menar med viljans frihet är inte en frihet som är utan villkor, utan en frihet att inta en ståndpunkt till vilka omständigheter hon kan komma att konfronteras med. Frankl har ju egna erfarenheter från sin tid i koncentrationslägren och vet därmed att människan kan uthärda även de värsta förhållanden som den utsätts för. Han skriver om att människan kan lösgöra sig från till och med de värsta förhållanden, och p.g.a. denna egenskap kan hon fritt välja inställning till sig själv.


Nästa fas som Frankl nämner i boken är Viljan till mening. Här kommer han in på makt och lustprincipen. Frankl menar att makten hos en människa är ett medel för att uppnå ett mål, istället för att vara ett självändamål. Lusten är enligt honom resultatet av en fullföljd mening, istället för att vara slutmålet för människans strävanden. Frankl anser att både lycka och framgång inte är någonting annat än substitut för uppfyllelsen. Därför ser han lustprincipen och maktprincipen som avledningar till människans primära strävan, nämligen en vilja till mening.


Den tredje punkten i logoterapins uppfattning om människan handlar om att Livet måste ha en mening. Vad menas då med mening? Frankl citerar Albert Einstein; ”den människa som anser sitt liv är meningslöst är inte bara olycklig utan knappast rustad för att leva.”
 Dessa ord säger en hel del tycker jag. Om man inte ser någon mening med livet, hur ska man då ha ork att leva? Frankl citerar Augustinus på ett annat ställe i boken och skriver där att ”människans hjärta förblir rastlöst om hon inte har funnit och fullföljt mening och ändamål i livet.” För att sätta sig in i vad som menas med meningen med livet skriver Frankl här om värden. Han anser att innehavandet av värden underlättar människans sökande efter mening, eftersom hon i typiska situationer förskonas från att fatta beslut. Men denna lättnad är enligt Frankl inte utan problem. Det kan hända att två värden kolliderar med varandra. Då blidas det värdekonflikter som kan leda till noogena neuroser. Men Max Scheler har en annan uppfattning gällande värden. Han har gjort en djupfenomenologisk analys av värderingsprocesserna där han kommit fram till att värderandet innebär att man föredrar ett värde framför ett annat. Scheler menar att när man upplever ett värde innebär det samtidigt att ett värde står i högre rang än ett annat. Då utesluts konflikter värdena emellan.


Frankl skriver i detta sammanhang även om samvetets betydelse i sökandet efter mening. Han påstår att människans sökande efter mening leds av samvetet. Frankl definierar samvetet som ”människans intuitiva förmåga att komma underfund med meningen i en viss situation.” Han skriver även att samvetet är skapande. Det exempel som Frankl tar upp handlar om kannibaler. Inom kannibalismen kan en individs skapande samvete i en situation komma fram till att det är mera meningsfullt att låta en fiende leva än att döda honom. Då har individens samvete förvandlat en unik mening till ett universellt värde - ”Du skall icke dräpa”, anser Frankl. På detta sätt skapas religioner och värden växer fram menar Frankl.


Logoterapin har anklagats för att ”skänka mening och ändamål”. Frankl förstår sig inte på dessa anklagelser och gör därför jämförelser med den freudska psykoanalysen och den adlerska psykologin. Han skriver att ingen anklagar den freudska psykoanalysen som studerar patientens sexualliv, för att förse honom med flickor. Ingen anklagar heller den adlerska psykologin, som inriktar sig på patientens sociala liv, för att förse honom med jobb. Varför anklagas då logoterapin, som befattar sig med patientens existentiella aspirationer och frustrationer, för att ”skänka meningar”?


Frankl funderar i boken på vilken grund som logoterapeuter är berättigade att anta att livet inte bara är utan också förblir meningsfullt under alla omständigheter. Här tänker han inte moraliskt utan empiriskt. Frankl menar att vi bara behöver betrakta det sätt som mannen på gatan upplever meningar och värden, och sedan översätta det till vetenskapligt språk. Enligt Frankl är logoterapeuten varken en moralist eller en intellektuell. Han menar att logoterapeutens arbete grundar sig på empiriska, fenomenologiska analyser. Frankl skriver att ”en fenomenologisk analys av de erfarenheter som mannen på gatan har av värderingsprocessen visar att man kan finna en mening i livet genom att skapa ett verk eller att uppleva godhet, sanning och skönhet, genom att uppleva natur och kultur, eller, sist men inte minst, genom att sammanträffa med en annan unik varelse i denna mänskliga varelses själva unicitet- eller med andra ord genom att älska varelsen i fråga.”


Frankl skriver gällande detta sammanhang om värden. Enligt honom kan man urskilja tre olika grupper av värden:


1. Skapande värden


2. Upplevelse värden


3. Attityd värden

Dessa värden återspeglar tre olika sätt på vilka människan kan finna en mening i livet. Gällande det första skapande värdet innebär det enligt Frankl det som människan skänker världen i form av sina skapelser. Upplevelse värdet symboliserar det människan tar emot av världen i form av sammanträffanden och upplevelser. Det sista värdet, attityd värden, är den inställning människan tar till sitt predikament ifall hon måste möta ett öde som hon inte kan förändra. Frankl menar att dessa tre olika värden gör att livet aldrig upphör att ha en mening. För även en person som är berövad både skapande och upplevelsevärden har fortfarande en mening som gör anspråk på att bli uppfylld, nämligen ”den mening som ligger inneboende i det rätta, det oförvitliga sättet att lida.”
 Det handlar som jag tidigare i min uppsats har skrivit om att ha rätt inställning till lidandet. Här talar logoterapin om meningsfyllda inställningar till smärta, skuld och död. Men Frankl skriver att det finns en skillnad mellan de attityder som man väljer att inta till smärtan och skulden. Gällande smärtan så menar han att man intar en ståndpunkt till sitt öde. Om man inte gjorde det skulle inte lidandet innebära någon mening. När det gäller skuldfrågan är den ståndpunkt man intar en ståndpunkt till sig själv. Gällande ödet, så kan man som alla vet inte göra något åt det, för annars skulle det inte vara något öde. Men människan däremot kan utan tvivel förändra sig själv. Frankl skriver att människan har genom den attityd hon väljer att inta, förmågan att finna och uppfylla en mening också i en hopplös situation. Genom att betrakta attitydvärdena som en högre dimension än de skapande och erfarenhetsmässiga värdena kan man förstå detta tankesätt. Frankl menar att meningen i lidandet(det oundvikliga och ofrånkomliga lidandet) är den djupast möjliga meningen.


3.6 Logoterapins syn på meningen med livet


”Vad är meningen med livet?”, anser Frankl vara en som jag tidigare skrivit felaktig frågeställning. Han menar att varje människa tillfrågas av livet, och att hon bara kan svara livet genom att svara för sitt eget liv. Enligt Frankl når människan detta svar genom att vara ansvarig. Inom logoterapin ses alltså ansvarigheten som människolivets egentliga väsen.
 Logoterapin talar om tre olika sätt som vi kan använda för att upptäcka vad som är viktigt i livet:


1. Genom att utföra en handling


2. Genom att uppleva ett värde


3. Genom att lida


Det första sättet, att utföra en handling behöver inte förklaras närmare. Men det andra och tredje sättet beskriver Frankl mer ingående. Han skriver gällande det andra sättet, att finna en mening med livet, består i att uppleva något. Det kan t.ex. vara naturen, kulturen eller att uppleva någon d v s kärleken. Frankl talar här om kärlekens mening. Den kan tolkas som ett sätt att uttrycka upplevelsen av den innersta samhörigheten som kallas kärlek. Kärleken gör att vi kan förstå och lära känna en människas innersta väsen. Genom att kärleken är en andlig handling ger den människan en förmåga att se viktiga drag och egenskaper hos den älskade. Vilket i sin tur kan leda till att olika möjligheter kan förverkligas.


Det tredje sättet handlar om lidandets mening. Om du kan se en mening i lidandet så upphör det. En av logoterapins grundsatser är att finna mening med sitt liv, och därför är människan också enligt Frankl redo att lida, om hon inser att hennes lidande har en mening. Frankl talar här om det ofrånkomliga lidandet som t.ex. vid en obotlig sjukdom. Han skriver att vid denna stund har människan en sista chans att förvekliga det högsta värdet. Det innebär att uppfylla den djupaste meningen, nämligen lidandets mening. Frankl menar att människans strävan inte är att uppleva lust eller undvika smärta utan att finna en mening med sitt liv. Därför anser han att människan också är redo att lida om hennes lidande har en mening.


3.7 Viktor E Frankls syn på Gud och människans förhållande

För att förklara sin syn på Gud och människans förhållande gör Frankl en jämförelse mellan människan och djuren. Han menar att såsom djuren inte kan förstå allt som vi människor kan eller gör, på liknande sätt är det mellan Gud och människan. Vi människor kan inte förstå det gudomliga fullt ut enligt honom. Frankl tror på att det kan finnas en värld utanför människans värld, där frågan om det mänskliga lidandets slutliga mening kan förklaras. Han talar om den s.k. ”Supra-meningen”, som innebär den yttersta meningen som är något man enligt Frankl bör tro på. För genom tron kan människan sträcka sig efter den yttersta meningen som förmedlas genom förtröstan på den yttersta varelsen. Här tar Frankl upp ett exempel från Martin Heidegger. ”Den ontologiska skillnaden” som Heidegger förklarar som den väsentliga skillnaden mellan ting och varande, hindrar människan från att tala om Gud. För att tala om Gud innebär att göra varandet till ett ting. Således kan människan inte tala om Gud men till Gud. Att tala till Gud skulle i detta sammanhang symbolisera bönen.


När vi inser skillnaden mellan den gudomliga världen och den mänskliga världen uppstår enligt Frankl visdom. Vi förstår numera varför vi inte kan lösa vissa problem, för de är helt enkelt utom vår dimension. Frankl säger vidare att vi inte skulle kunna andas eller röra en endaste del av vår kropp om vi inte djupt ner till grunden av vår existens och utifrån djupet av vårt varande vore genomsyrad av en grundläggande förtröstan på den yttersta meningen. Intressant tankesätt tycker jag. Frankl hävdar att människor (dit jag själv kan räkna mig) som icke är troende inskränker verkligheten till det som är tangibelt och synligt har en benägenhet att förneka existensen av ett yttersta väsen, tränger också undan sina religiösa känslor. De tror enligt Frankl att Gud måste vara synlig för att existera. Men Frankl försöker att förklara att Gud finns trots att vi inte kan se honom. Han gör en jämförelse med att stå på en scen. När du står på en scen blir du bländad av starka lampor vid scenbelysningen som gör att du inte kan se publiken. På liknande sett är det med Gud anser Frankl, han finns därute bland oss fastän vi inte kan se honom. Han skriver följande om människan; ”I det bländande ljuset av vad som sker i förgrunden av det dagliga livet, glömmer hon ibland att hon är iakttagen, att där någonstans, dold av mörkret, sitter någon i en loge och iakttar henne, han som ”gjorde mörkret till sitt gömställe”, som det står i psalmen. Och vi känner ofta ett behov att påminna henne om att ridån har gått upp och att vad hon gör blir iakttaget.”


3.8 Sammanfattning av grunderna i Viktor E Frankls positiva människosyn


Vilka är grunderna för Frankls positiva livssyn? Jag tror att det är en kombination av hans grundläggande optimism och livsvilja som han har med sin sedan födseln, samt erfarenheter som han fått genom sitt arbete och under tiden i koncentrationslägren. Jag minns särskilt ett exempel som Frankl beskrev som handlade om ett fall från hans klinik Modern till en handikappad pojke togs in på kliniken efter ett självmordsförsök. Frankl lät henne deltaga i en gruppterapi, där en trettioårig kvinna fick i uppgift att beskriva hur hon som åttioåring ligger på sin dödsbädd och ser tillbaka på sitt liv. Kvinnan fick utgå från att hon varit barnlös men haft det bra socialt och ekonomiskt. Såhär lät hennes samtal enligt Frankls bandinspelning: ”O, jag gifte mig med en millionär. Jag hade det bekvämt och bra och en massa pengar, och jag levde verkligen ut! Jag flirtade med män, och jag lekte med dem! Men nu är jag åttio. Jag har inga barn. Jag är en gammal kvinna och ser tillbaka, och jag kan inte se vad det hela tjänade till. Jag måste konstatera att mitt liv har varit förfelat!” När sedan modern med det handikappade barnet fick i uppgift att på liknande sätt se tillbaka på sitt liv hade det skett en förändring. Modern såg nu en mening med sitt liv.


Frankl har vid flera tillfällen fått det bevisat för sig vad valet av inställning och attityd kan betyda för synen på meningen med livet. Jag anser att om han inte haft den humana grundinställning till människan som han ger intryck av att ha skulle Frankl inte överhuvudtaget ha funderat på en logoterapimetod. Att vilja hjälpa människor att finna en mening med sitt liv är en fin egenskap. Frankls syn på Gud och människans förhållande tror jag även det har spelat en stor roll för hans positiva inställning till livet. Han tror i grunden på en mening som är utan några villkor, och som inte kan förminskas av vare sig lidande eller död. Frankl berättar om ett besök som han gjorde i ett fängelse. Han talade där med fångarna och berättade sin inställning till livet för dem. Frankl berättade för fångarna att han såg dem som fria och ansvariga människor. Han hade den inställningen att fångarna visst hade begått brott som de kände skuld för, men att de nu hade chansen att själva övervinna sina skuldkänslor. Fångarna tackade Frankl för att det på sätt och vis var första gången som de kände sig förstådda. Frankl menar att han egentligen inte gjorde någonting märkvärdigt, förutom att han hade behandlat fångarna som mänskliga varelser och inte som mekanismer i behov av reparation.
 Jag tror att vi skulle ha ett mycket bättre samhälle idag ifall flera fångar blev bemötta såsom Frankl bemötte dessa fångar.


Ytterligare ett lysande exempel på Frankls sätt att bemöta sina medmänniskor handlar om en kvinna som tänkte begå självmord. Frankl berättar i boken Viljan till mening om en kvinna som ringde honom mitt i natten och talade om för honom att hon skulle begå självmord. Genom sitt sätt att bemöta denna kvinna som ringde honom på en väldigt olämplig tidpunkt visar Frankl att han har en väldigt human inställning till människor. Han blev inte arg när hon ringde, utan lyssnade tålmodigt på hennes berättelse och försökte komma med goda råd till henne. När hon sedan valde att inte begå självmord, var det inte p.g.a. Frankls goda råd, utan det sätt som han bemötte henne på som var avgörande.


Under tiden i koncentrationslägret anser jag att det var att få genomföra sin metod att hjälpa andra finna en mening med livet som höll honom uppe. Hoppet bestod i att någon människa skulle få tag i hans manus om han själv dog. Han blev där vittne till hur en människa kan härda ut de mest svåra förhållanden i livet. Frankl återkommer på flera ställen i båda sina böcker om vikten att ta ansvar för sig och sitt liv. Han anser att människan har ett ansvar att bestämma inför sig själv vad eller vem hon är ansvarig för. Frankl menar att vi människor har en frihet att välja attityd och ståndpunkt i det som vi konfronteras med. Han verkar i grund och botten vara en ödmjuk människa som jag anser har bidragit med två viktiga böcker inom det existentiella filosofiska ämnesområdet.

4. Analys och diskussion


4.1 Jämförelse av Næss och Frankls positiva livsfilosofi


Jag kommer att dela upp denna jämförelse i tre olika delar. Dessa är följande:


· Psykologiska karaktärsdrag


· Erfarenheter i livet


· Livsåskådning och verklighetssyn

Psykologiska karaktärsdrag. Gällande de psykologiska karaktärsdragen hos Frankl som gör att han kan ha en positiv inställning till livet vill jag påstå ha att göra med att jag tror att han har en medfödd optimism och livsvilja. Grunderna till att jag tror det är att trots att Frankl som jag tidigare skrev led av nihilism(ser ingen mening med livet) försökte han ändå söka hjälp hos först Freud och sedan Adler för att bota sin ångest. När ingen av de båda kunde hjälpa honom så gick han vidare och lyckades tillsist komma i kontakt med Max Scheler som bidrog till att Frankl kunde börja forma grunderna till sitt sökande efter livets mening. Frankl verkar inte vara rädd för att tala och bemöta det som är svårt och jobbigt. Jag tänker närmast på logoterapins mening med lidandet. Där går Frankl in på det oundvikliga och ofrånkomliga lidandet som är jobbiga förhållanden att konfronteras med. Jag anser att han är en stark person i sig själv som orkar med att behandla dessa svåra bitar i livet.


Arne Næss psykologiska karaktärsdrag verkar också handla om en optimism. Men den har en annorlunda bakgrund än Frankls. I Næss fall så beskriver han vid ett tillfälle i boken att han i sin tidiga barndom var väldigt förtjust i sin barnflicka Mina. Hon dog tyvärr och Næss hade som han beskriver det en stark längtan efter henne eftersom han såg henne som en modersgestalt. Han kunde inte då sätta ord på sina känslor som han bar inom sig, men idag har han förstått att det var vemod som han kände. Næss berättar att han i tio års tid mådde dåligt efter Minas död.
 Vad som ledde till att han sedan mådde bättre framgår inte, men jag kan gissa att den gamla klyschan ”tiden läker alla sår” trädde in. Vart vill jag då komma genom att ta upp detta, jo till att Næss ändå verkar mått relativt bra i sitt liv eftersom han har skrivit att han ser sig som en lyckost. Sedan att skriva en bok om livsfilosofi som bygger på känslor och hur man kan se på livet för att må bra tyder på att författaren av boken har lätt för att se ljust på tillvaron. Jag tänker närmast att Næss vill man ska ställa sig frågor som ”Är jag glad för just det här livet?” och sedan göra något åt det om man inte är det. Det tyder på att han har en inställning att det är viktigt att man ska må bra. En annan sida av Næss personlighet anser jag att han visar i sitt engagemang för miljön. Genom att arbeta med frågor inom ekosofin krävs en förmåga att sätta sig in i hur det ser ut i vår värld runt omkring oss.

Om jag ska jämföra Frankls och Næss psykologiska karaktärsdrag så verkar de i mina ögon sett vara lagda åt det positiva hållet båda två, trots att de har helt olika bakgrunder i livet. Frankl har dessutom en livskraft som kommit fram genom allt svårt som han upplevt och tvingats gå igenom. Han har även en fin egenskap i att han vill hjälpa människor att finna mening med sitt liv. Næss ser jag som en glad person med aptit på livet och dess njutningar, men ändå med en förmåga att vilja engagera sig för allvarligare saker som ekosofin och dess betydelse för allt liv på vår jord.


Erfarenheter i livet. Jag tror att Frankls tid i koncentrationslägren har hjälp honom att bygga upp sin positiva livssyn. Det låter kanske konstigt att dessa upplevelser skulle kunna ha bidragit till det. Men där fick han tydliga bevis på att en människa kan uthärda under de mest förskräckliga situationer som man kan tänka sig om hon hade något mål eller hopp inför framtiden. De som saknade denna tro fick Frankl inför sina egna ögon se och uppleva hur de tappade livsgnistan och glöden för livet. Ett exempel på detta är Frankls berättelse om när fångarna började röka sina sparade cigaretter. När så skedde visste man att de förlorat tron på sin förmåga att hålla ut något längre. Veckan mellan julen 1944 och nyåret 1945 utbröt det enligt Frankl en enorm massdöd i lägret. Denna död hade att göra med besvikelse och modlöshet. Fångarna trodde att kriget skulle vara över till jul, men när julen närmade sig och ingenting tydde på det, så tappade flertalet av fångarna livsglöden och gav upp. Denna händelse vill jag påstå styrker Frankls teori om att det är viktigt att ha ett mål eller en uppgift att sträva efter. Den som inte har det finner heller ingen lycka eller mening.

Sedan anser jag att även Frankls arbete med logoterapin på sin klinik har bidragit till hans positiva livssyn. Där har han vid flera tillfällen fått uppleva att genom att använda sig av sin terapimetod kunna hjälpa andra människor att finna en mening med sina liv.


Gällande Arne Næss och hans erfarenheter i livet som skulle kunna ha bidragit till hans positiva inställning till livet är det inte så svårt att hitta anledningar till hans inställning. Jag tror att hans uppväxtförhållanden i natursköna Norge med vistelser i stugor har varit till hjälp för att se och känna det ljuvliga med livet och man ställer sig frågan om hur han skulle kunna vara något annat än positivt lagd med sitt som det verkar obekymmer samma liv. I boken Livsfilosofi berättar Næss ändock om en svårartad händelse som ägde rum vid ett tillfälle då han utövade bergsbestigning. Han klättrade ensam nerför en mycket lång och brant bergsvägg och blev fångad på en hylla på berget p.g.a. en missbedömning av berget. Att fortsätta verkade omöjligt och livsfarligt, men Næss insåg att han inte ville bli sittande på hyllan och långsamt svälta och törsta ihjäl. Han bestämde sig för att fortsätta trots att han insåg att det fanns en möjlighet att han skulle misslyckas och ramla ned och dö. Næss klarade sig med livet i behåll och vill med detta exempel visa på att det alltid finns möjligheter, även om det verkar vara omöjligt. Sin syn på pluralismen och possibilismen kopplar jag samman med detta exempel. Om inte Næss hade trott på att det finns flera lösningar på ett problem eller att framtiden har möjligheter kanske han inte hade vågat fortsätta sin klättring trots den farliga risken som han tog. Även här kommer Næss engagemang för miljön in i bilden. Att aktivt deltaga i att kämpa för en bättre miljö tror jag hjälper Næss att behålla glädjen och livsglöden i sitt liv samt att han känner att han gör något som uppskattas och värderas högt av många människor.


Mina slutsatser av hur Frankls och Næss upplevelser i livet kan ha påverkat deras positiva livssyn är att i Frankls fall har han fått tydliga bevis under sin tid i koncentrationslägren på vad en människa kan uthärda och det har stärkt hans positiva livssyn. Han har upplevt vad viktigt det är med attityd och ansvarskänslan för att utveckla en livsglädje. Inom sitt arbete tror jag att Frankl har fått känna en glädje över att kunna hjälpa andra till livslust. Næss upplevelser i livet som kan ha bidragit till hans positiva livssyn tror jag är hans vistelser i stugorna i Norge där han upplevde lugn och ro i sin själ. På senare år tror jag hans engagemang inom ekosofin skänker honom glädje.


Livsåskådning och verklighetssyn. Förmågan att tro på framtiden och se framåt tror jag Frankl särskilt har som jag tidigare skrivit om p.g.a. sina upplevelser inom koncentrationslägren. Där fick han tydliga bevis på att en människa kan uthärda det mesta med livet i behåll om hon har ett mål framför sig. Detta tror jag som jag tidigare skrivit om bidragit till Frankls positiva syn på livet och dess mening. Nu vill jag även titta på om Frankls och Næss syn på Gud kan ha något att göra med deras positiva livssyn. Frankl tror på att människan kommer i kontakt med Gud genom bönen. Han tror även att vi i vårt innersta har en djup förtröstan i Gud och den yttersta meningen. Om vi inte hade denna förtröstan skulle vi enligt Frankl inte kunna röra en endaste lem i vår kropp. Jag tror att Frankls tro på Gud och den yttersta meningen har hjälpt honom dels under tiden i koncentrationslägren då han genom sin tro kunde hitta ett tillstånd av ro inom sig själv under svåra förhållanden som var till hjälp för honom, samt i hans sökande efter livets mening. I sin logoterapi skriver Frankl bl.a. om att meningen med livet är att se en mening i lidandet(det ofrånkomliga lidandet) för att det ska upphöra. Han talar om att vid detta tillfälle då du lider har du som människa en sista chans att uppfylla den djupaste meningen som enligt Frankl är att förverkliga det högsta värdet. Jag tolkar det som att du då är redo att överlämna dig till Gud och den andra dimensionen som vi människor enligt Frankl står utanför i livet.


Næss däremot säger sig inte ha någon religiös tro som kan passas in i de traditionella religionerna. Men som jag tidigare skrivit i min uppsats så kan han gå med på att se Gud som en skapande kraft i allt, men att allt levande tar del i denna skapelse. Næss engagemang inom ekosofin tror jag har att göra med detta synsätt. Om allt levande tar del i en skapande värld, så tror jag att Næss känner sig delaktig i denna process i och med sitt miljöengagemang. Jag tror att han känner att han gör något viktigt för världen, för sig själv och sin omgivning när han är aktiv inom ekosofin och att det föder en positiv känsla hos honom som han vill förmedla till andra.

Jag tror alltså att Frankl får sin positiva kraft genom att han är troende och att Næss får sin ifrån sitt engagemang inom ekosofin och inte genom någon Gudstro.

Jag vill även ta upp Frankls och Næss syn på värden och dess betydelse för deras positiva läggning. Inom djupekologin har Næss som jag tidigare tagit upp formulerat åtta punkter med sin vän George Sessions. Där kommer Næss åter igen in på att varje levande väsen har ett egenvärde. Han skriver även att livets mångfald och rikedom har ett värde i sig. Jag anser att Næss har en känsla inom sig att det är viktigt att tala om dessa värden och uppmärksamma dem. Han har ju själv upplevt glädjen i att vistas i naturen sedan han var ett barn, och vill säkert att naturen ska få fortsätta att vara vacker och växa i över hela vår värld.

Frankls förhållanden till värden anser jag handlar mer om människans livsvärden. Han talar inom logoterapin om att det är viktigt för människan att uppleva ett värde. Det kan som jag tidigare varit inne på handla om upplevelser som att vistas i naturen, kultur eller handla om kärlek. Min tolkning av detta är att det som är viktigt är att detta värde betyder något för dig. Frankl menar att det är viktigt att uppleva ett värde för att finna en mening med livet. Han beskriver att under tiden i fånglägren kunde tankarna på dem som man älskade och drömde om att få återse en dag senare i livet vara tillräckligt för att härda ut en dag till.


Jag tänkte även nämna något om Næss och Frankls syn på vilja och ansvar. Hur har deras positiva livsåskådning och verklighetssyn utvecklats gällande dessa två punkter? Jag anser att mycket i Arne Næss livsfilosofi handlar om att du själv ska ställa känslorelaterade frågor till dig själv för att du ska känna efter hur du mår. Det handlar om en vilja från din sida att ställa dessa frågor, och ett ansvar att sedan gå vidare i ditt liv med att göra förändringar om det behövs. Gör du dessa förändringar kan du få uppleva en känsla av glädje och då föds det enligt Næss tolkning av Spinozas glädjefilosofi en frihetskänsla inom dig. Jag anser att Næss har blivit inspirerad av Spinoza i detta tankesätt och sedan byggt upp sin filosofiska syn på vilja och ansvar.


Gällande Frankl så kommer även han in på det här med vilja och ansvar. Men för honom handlar det mycket om ditt val av attityd. Han skriver om att det är du som människa som har en frihet att välja vilken attityd du ska välja i livet inför de olika konfrontationer du ställs inför. Han kallar det inom logoterapin för viljans frihet. Frankls erfarenheter inom koncentrationslägren där han fick bevittna hur människor som mådde dåligt ändå kunde välja en attityd till livet som höll livsgnistan kvar. Jag tänker här på Frankls berättelser om vad humorn betydde för fångarna i lägren. Den gjorde att de för en stund kunde skratta och släppa allt det bedrövliga runt omkring dem. Men det behöver inte bara vara inom så svåra upplevelser som koncentrationsläger som det är viktigt att ta ansvar för vilken attityd du ska inta. Jag tänker nu närmast på t.ex. arbetslösa människor som kan känna att allt är hopplöst. Om de väljer att göra något som känns värdefullt för dem t ex att utbilda sig, gå med i någon cirkel och lära sig något nytt istället för att sitta hemma och tycka synd om sig själv, så kommer de säkert att känna sig bättre till mods. Det handlar även i sådana fall om att välja attityd till ett problem som du ställs inför. Men jag vill inte påstå att jag tror att det är lätt för en arbetslös att på egenhand ta tag i sina problem och börja tänka på att de har ett eget ansvar att göra något åt hur de mår.

Både Næss och Frankl tycker att vilja och ansvar är viktigt. Hos Næss handlar viljan och ansvaret om hur du som människa ska kunna förändra dig och ditt liv för att lära känna dina känslor bättre. Hos Frankl handlar viljan mer om en kraft som han tror att många människor har inom sig och som han vill locka fram. Det handlar även hos Frankl om att välja en attityd till vad du konfronteras med i livet. Frankl menar att det är du själv som bär ansvaret för att göra dina val.


4.2 Några kritiska reflektioner


Jag vill börja min diskussion med att nämna något om Frankls syn på Gud som jag skrev i min uppsats under rubriken Viktor E Frankls syn på Gud och människans förhållande. Jag har svårt för att förstå Frankls tankar när han skriver att vi inte som människor skulle kunna leva, andas eller röra en endaste lem i vår kropp om vi inte hade vår djupaste förtröstan i Gud. Jag och flera andra med mig som betraktar oss själva som icketroende vet ju att så inte är fallet. Jag lever och andas fastän jag inte tror på Gud. Jag håller heller inte med Frankl om att som jag tidigare skrev icke troende människor förtränger sina känslor för Gud genom att vi förnekar hans existens. Det går bra att leva utan att vara troende. Men jag är ändå intresserad av religionen som sådan.

När jag läser i Frankls bok Livet måste ha en mening om hur han omvänt sina patienter och lyckats att få dem finna en mening med sina liv, så slås jag av tanken att det verkar vara så lätt för honom att lyckas med det han gör. Han beskriver på ett ställe om hur en äldre allmän praktiserande läkare konsulterade honom på grund av en djup depression. Han kunde inte övervinna sorgen efter sin fru som avlidit två år tidigare. Frankl beskriver att han ställde en enkel fråga till mannen som löd: ”Vad skulle ha hänt, om ni hade dött först och er hustru hade blivit den som levat kvar?” ”Det skulle ha varit förfärligt för henne”; svarade han enligt Frankl. Mannen sade även att ”hon skulle ha fått det mycket svårt.” Frankl svarade då mannen med att ”Det lidandet har hon alltså blivit besparad, och det är ni som har besparat henne det. Nu är det alltså ni som måste betala genom att överleva och sörja henne.” Frankl berättar vidare att mannen inte sade ett ord, utan tryckte Frankls hand och lämnade sedan lugnt mottagningsrummet. Frankl menar med detta exempel att lidandet upphör att vara lidande när det får en mening, som när mannen uppfattade sig själv som ett offer.


Men om det nu är så lätt att med logoterapins hjälp få en patient att finna mening, varför använder sig inte i sånt fall flera av denna metod. Idag mår fler och fler människor dåligt och mängder av dessa äter mediciner mot sin ångest och sina depressioner. Jag hade inte hört talas om logoterapin innan jag började leta efter material till min uppsats. Jag frågade även min granne som tidigare arbetat som vårdare inom psykiatrin om han kände till logoterapin, men det gjorde han inte. Jag skulle gärna vilja veta hur stor spridning logoterapin som metod har men jag har tyvärr inte hunnit med att undersöka det.

Sedan undrar jag om det egentligen är någon mening att ställa sig frågan om vad som är livets mening. Jag fann en intressant artikel i DN som berörde just denna frågeställning i samband med olyckshändelser eller sjukdom. Vi funderar väl alla varför vissa dör väldigt unga och vad som är meningen med det. Artikeln bar rubriken ”Leta inte efter meningen med allt.”
 Den handlar om en judisk rabbin, Harold Kushner som hade en son som dog när han bara var fjorton år gammal. Kushner berättar i artikeln om att det han kände då inte bara var en djup sorg och orättvisa, utan att det var något som inte stämde. Han frågade sig hur hans son som varit en god människa och utfört Guds ärenden kunde dö. Hur kunde Gud göra så mot ett oskyldigt barn? Kushners grubblerier blev till en bok med titeln När livet gör oss illa. I den förmedlar han sina tankar och funderingar till hjälp för andra som livet farit illa med. Kushner berättar att han fortfarande tror på Gud, men inte på samma sätt som när han var teologi student. Nu gör han inte längre Gud ansvarig för sjukdomar, olyckhändelser och naturkatastrofer. Numer säger Kushner att han inser att herrens förmåga att handla begränsas av naturlagarna och av människans fria vilja. Enligt Kushner ska man inte leta efter meningen i allt som sker. Han menar att det enda som händer då är att du blir övertygad om att Gud är grym eller att du själv är en syndare. Kushner ställer sig frågan om varför allt måste vara rimligt och begripligt, och varför måste det finnas orsaker till allt som sker? Han undrar vidare varför vi inte kan låta universum få ha några oslipade kanter här och där?

Maynard Gerber, kantor i judiska församlingen i Stockholm håller i artikeln med om att dessa frågor låter sunda och ödmjuka. Hon säger vidare att ”Det är bara jag som kan ge mig meningen med mitt liv. Det innebär att jag måste ta ansvar för mina handlingar. Tragedier som drabbar oss är inget utslag av Guds vilja.” Gerber talar vidare om att hon tror olyckor inte har någon djupare mening just när de sker och att det därför är meningslöst att fråga sig varför en olycka skedde. Vad vi istället enligt henne bör göra är att fundera över vad vi kan göra år saken. Men jag som icke troende har svårt att tänka i de banorna som Gerber och Kushner gör. Det känns som att de bara för att de är troende kan acceptera att saker och ting sker utan att vi kan få det förklarat för oss eller att vi inte ska grubbla i varför det hänt. Hur kan de nöja sig med det undrar jag.

Mustafa Setkic, imam i bosniskmuslimska församlingen i Stockholm, har i artikeln en annan uppfattning än Kushner och Gerber. Han tror på att det finns en mening med allt som sker. Setkic tror att Gud vet allt vad som kommer att hända i vårt liv, och att olyckor och sjukdomar är förutbestämda. Jag delar Setkics uppfattning om att det är förbestämt vad som ska hända med oss gällande sjukdomar och olyckor. Men eftersom jag inte tror på Gud, så tror jag att det har att göra med vårt öde som vi inte kan göra något åt.


När jag läste i Arne Næss Livsfilosofi skrev han där om en vän till honom som hade en annorlunda uppfattning om livets mening. Peter Wessel Zapffe (1899-1990) ansåg enligt Næss att livet är utan mening. Jag blev nyfiken på denne Zapffe och orsakerna till hans inställning till livet som är rena motsatsen till Næss och Frankls livsåskådning. Næss lärde känna Zapffe under en tur i bergsbestigning och de kom fram till att de båda hade gemensamma intressen inom filosofins område. De var båda två enligt Næss engagerade i tanken att det måste finnas en mening med livet. Inte bara saker och ting som hade mening i sig, utan meningen innanför livets ramar. Næss berättar att Zapffe periodvis var helt besatt av detta för honom stora problem, och fann det som en katastrof att han inte kunde finna någon mening med livet som helhet. Jag blev nyfiken på vad som kunde ligga bakom hans inställning och grubblerier. I biografin Naken under kosmos av Jørgen Haave fann jag en skrämmande bild av Zapffes uppväxtförhållanden. Zapffe blev i tidig ålder misshandlad av sin far Fritz med ett ridspö. När Zapffe var fem år gammal tog Fritz med honom på en promenad till en kyrkogård. Där ville Fritz lära sin son om vad som händer med kroppen när vi dör. Han ansåg enligt Haave att barn mår bra att känna till verkligheterna i livet. Fadern beskrev då ingående för sin fem år gamla son om hur kroppens äggviteämnen och fett efter döden delas vid en jäsningsprocess likt en bröddeg som sväller upp o s v. När sedan ett år senare Zapffes farfar Carl Johan som han hade en nära relation med dör, drabbas Zapffe av en tung sorg med depressioner som följd. Som om det inte räckte till så föds Zapffes lilla syster Signe två veckor senare. Enligt Haave mådde nu Zapffe väldigt dåligt efter allt som hänt. Den nyfödda lillasystern som krävde uppmärksamhet gjorde Zapffe svartsjuk, samt sorgen efter sin farfar ledde till att han försökte ta sitt liv för första gången. Men det lyckades inte, och även senare i barndomen gjorde Zapffe självmordsförsök utan framgång.


Jag anser efter att ha tagit del i ovanstående berättelse att det inte är så konstigt efter så skrämmande barndomsupplevelser att Zapffe inte förstod vad meningen med livet är. Året före han dog så sade Zapffe enligt Haave följande i en radiointervju: ”Barndommen la et grunnlag for en motsetning mellom meg og verden. Da ble grunnlaget lagt for min instillning til verden som en fiende eller en motstand. Hva er det vi har kommit inn i? Hva er dette her for noe? Verden var som en slags fangeleir, hvor du måtte vaere forberedt på fiendskap eller motstånd overalt og når som helst.”
 Jag har funderat på hur det kom sig att Zapffe inte begick självmord i vuxen ålder utan levde till han dog naturlig död. Hur kan en människa orka leva med sådana gräsliga barndomsupplevelser bakom sig? Arne Næss berättar i sin Livsfilosofi att Zapffe fann det meningsfullt att berätta för människor om hur meningslöst livet är. Jag tycker att det verkar konstigt att det kan vara givande men det kanske var orsaken till att Zapffe trots allt blev 91 år gammal. I sitt avskedstal skrev Zapffe enligt Haave följande: ”Si farvel til den ubegripelige syntese som upstod i 1899, og holdt sammen i 90 år, for den igjen faldt fra hverandre til anorganiske faktorer.” Och de sista raderna löd: ”I alle fall, så kommer vi fra ingenting, og går til ingenting, og det er der heller ingenting å grue for. Far vel alle sammen.”
 In i det sista verkar Zapffe vilja tala om för andra vad meningslöst allt är.

Næss gör en egen tolkning av Zapffe i sin Livsfilosofi där han skriver om att Zapffe hade en metafysisk klarsyn som innebar att han hade en förmåga att inse en sanning om världen som de flesta människor vägrade att ta på allvar. Enligt Næss ansåg Zapffe att vår hjärna efterhand uppfattar hur totalt orättvis och meningslös existensen är. Gällande tron på livet efter döden ansåg Zapffe att det enbart var ett lockande önsketänkande berättar Næss. Och aktiviteter som att lyssna på musik, dansa eller något annat som kunde ha ett egenvärde såg Zapffe enligt Næss som inget annat än en flykt för att slippa undan tankarna på livets meningslöshet.


Hela tiden fanns det tydligen ett behov hos Zapffe att framhålla livets meningslöshet. Jag funderar på om det som inom logoterapins syn på meningen med livets andra punkt, att uppleva ett värde, stämmer in på Zapffe. Värdet som Zapffe i det här fallet då skulle uppleva handlar inte om naturen, kulturen eller kärleken, utan ett värde av att tala om att livet är utan mening. Kan det vara så att detta betydde så mycket för honom att han fick livskraft av det? Jag tror inte att det är en orimlig tanke i alla fall. Det som fascinerar mig är att Næss och Zapffe ändå blev vänner och började umgås trots så olika uppfattning om livets mening. Men det kanske var givande även för Næss att ta del i Zapffes syn på livet.

Jag vill nu slutligen gå in på om Frankls och Næss livsfilosofier är hållbara idag. Gällande Næss livsfilosofi så kände jag när jag läste den för första gången att det är precis så här jag känner det. Du måste stanna upp och göra det du känner för, och inte fortsätta i gamla spår. Men vid en närmare granskning av det som han skriver verkar det i jämförelse med vad jag läst om Frankl och hans upplevelser i livet som om Næss livsfilosofi verkar så lättvindig. Han har inte många erfarenheter eller exempel att ta upp utan hänvisar i de flesta fall till tankar som Spinzoa haft på 1600-talet. Det skulle ha varit betydligt intressantare om Næss hade släppt lite på Spinozas idéer och skrivit lite mer efter sina egna tankar och värderingar i livet. Kan vi idag leva efter Næss livsfilosofi att göra det vi känner för? Jag anser att om vi ska tänka mer på oss själva och följa de råd som det idag talas mycket om att t.ex. resa bort på spa och ta hand om dig själv, så krävs det pengar. Jag skulle väldigt gärna resa bort på spa, men det är inte genomförbart p.g.a. att jag nu har valt att göra något som betyder mycket för mig, nämligen att studera och ändra riktning i mitt arbetsliv. Det medför en usel ekonomi samt obetalda semestrar i tre år. Vem har då råd att göra dyra påkostade spa resor? Det skulle som sagt underlätta med lite bättre ekonomi. Och de som har ett välbetalt arbete idag drabbas ofta av utbrändhet och kan inte njuta av att ha det bra ekonomiskt ställt. Ofta måste de arbeta väldigt mycket övertid och när kan de då koppla av och ta hand om sig själv kan man fråga sig. För Næss verkar det inte som om ekonomin varit något större problem. Han kunde ju sluta som professor tolv år tidigare än vad som var bestämt för att som han beskrev det ”leva istället för att levas.”

Det som jag ändå kan känna har gett mig något ur Næss livsfilosofi är den röda tråden i boken som behandlar känslornas område. Det är trots allt gratis att lära känna sina egna och andras känslor. Jag tror att det idag är viktigt att vi tränar upp oss i att finna ord för hur vi känner oss och att våga tala om hur vi mår innan det blir tal om utbrändhet och andra oönskade tillstånd. Om vi får ökad kunskap inom detta område kanske vi kan i tid stressa ned och tänka om ifall det känns som att vi inte har ork i kropp och själ. Jag tror att förskolan och skolan har en viktig roll i detta sammanhang. Där kan man i ett tidigt skede träna upp barnen på att våga samtala om känslor och deras betydelse. Eftersom jag själv arbetat många år inom barnomsorgen vet jag att det är en brist på detta område både i arbetet med att lära barnen om känslor samt att det ofta är konflikter mellan de vuxna som jag anser kunde undvikas om vi vågade tala om känslor mer öppet. Jag kommer i detta sammanhang att tänka på några rader som jag läste i Gunnar Åsbergs bok Varat kan du inte föreställa dig.
 Han citerar där olika filosofer och ett talande exempel på känslorna område är följande rader av Kjell Sundberg: ”Du det är nån jävel som gråter på bussen. – Då tar vi nästa.” Det säger skämt åsido en hel del tycker jag om hur vi kan tänka. Vi tar till skämt om det som vi tycker är svårt att möta. Tar vi som i det här exemplet nästa buss, så slipper vi undan. Nu var det här kanske inte det bästa av exempel men jag tycker att det ändå säger en hel del.

Jag anser att det är ganska vanligt för oss västerlänningar att ha svårt med att visa känslor. Jag tänker nu närmast på de barn som jag träffat inom mitt arbete från andra kulturer som kan visa känslor på ett otroligt sätt jämfört med vad de svenska barnen i överlag gör. När de utländska barnen är glada för någonting så strålar de av glädje. På samma sätt kan de blixtra av ilska och få kolsvarta ögon om de är arga eller besvikna över något. Jag tror att kroppen mår bra av att tydligt visa sina känslor och att många av oss människor behöver träning på detta område för att må bättre.

Angående Frankl och hans positiva livsfilosofi har jag redan varit inne på funderingar om varför inte fler använder sig av logoterapin och dess syn sätt att hjälpa människor finna en mening. Det verkar vara en bra metod som gett Frankl flertal bevis för att det fungerar. Men är det hållbart idag och i vårt samhälle med en sådan livsfilosofi? Orkar människor som mår dåligt med att ta sitt ansvar för att välja attityd till hur de vill leva sina liv? Hur kan de i sånt fall få kännedom om logoterapin och Frankls tankar? Jag tror att de som redan mår dåligt inte läser böcker inom filosofins område som jag själv känner att jag tar del i med stort intresse. Ett sätt är förstås genom tv program som t.ex. existens som handlar om livsåskådning och etik. Men det är kanske samma sak där att dessa program tilltalar människor som är intresserade av ämnesområdet som sådant i första hand. Det verkar som att Næss och Frankls positiva filosofi riktar sig till de människor som i sig själva är starka nog att välja attityd till att förändra sitt liv. Men alla de andra människor i vårt samhälle som inte har den styrkan i sig själva, vem kan hjälpa dem? Kan det vara en orsak till att Frankls logoterapi inte är har så stor spridning att den kanske inte passar de svagaste människorna?


Sammanfattning


Syftet med min uppsats har varit att jämföra Arne Næss livsfilosofi med Viktor E Frankls syn på livet. Jag ville ta reda på vad de grundar sin positiva livsfilosofi på, samt undersöka vilka skillnader det finns i deras sätt att lägga den grunden på. Jag har använt mig av en jämförande metod och utgått ifrån Arne Næss Livsfilosofi och Ekologi samhälle och livsstil och Viktor E Frankls Livet måste ha en mening och Viljan till mening. Jag upptäckte att Næss bygger en stor del av sin livsfilosofi på tankar från filosofen Spinoza. Han har även inspirerats av Gandhi och hans metoder att lösa konflikter utan våld. Jag fann att naturen och miljön är viktig för Næss. Han har sedan 1970-talet varit engagerad i miljön och utvecklade en ekosofi. Den bygger på att använda sig av klokhet och visdom i frågor som rör samhället, miljön och människorna. Jag anser att Næss syn på Gud som skaparen som finns i allt har varit en grundläggande tanke hos honom när han utvecklade sin ekosofi.


Jag kom fram till att Frankl bygger sin livssyn på egna erfarenheter i livet, både från tiden då han var fånge i koncentrations läger samt erfarenheter av fall med patienter på sin klinik. Jag har i min uppsats beskrivit flera olika exempel som visar på hur Frankl fått uppleva att han själv samt andra människor genom att ta ansvar för sina handlingar lyckats att se positivt på livet. Jag anser att Frankls syn på Gud som den yttersta meningen med livet har hjälpt honom att lägga grunden till hans positiva livssyn. I och med att han är troende får han styrka och kraft att orka med att se positivt även under svåra förhållanden.

Jag har även i min uppsats under diskussions delen Några kritiska reflektioner tittat närmare på existensfilosofen Peter Wessel Zapffes syn på livets mening. Han anser att livet är utan mening. Jag fann det intressant att ta reda på varför han har den inställningen som är så annorlunda mot för Næss och Frankls synsätt. Jag kom fram till att Zapffes tragiska uppväxt kan vara orsaken till hans syn på livet. Men jag kom även fram till att det hos honom fanns ett värde i att berätta för andra om livets meningslöshet. Jag upptäckte att det fanns paralleller att dra mellan logoterapins att uppleva ett värde och Zapffes känsla av värde som jag tror att han upplevde när han delgav andra människor sitt synsätt. Jag tror att det var den värdekänslan som gjorde att Zapffe orkade leva tills han dog en naturlig död. Han fick enligt logoterapins synsätt ett mål och en mening med sitt liv som gjorde att han hade något att leva för trots allt.


Jag fann det även intressant att under samma del som ovan i min uppsats ta del av en intressant artikel som handlade om det finns någon mening med olyckor och svårigheter som drabbar oss människor. Jag kom fram till att flera av personerna i artikeln ansåg att man inte ska fundera så mycket på vad som är meningen med att det sker olyckor och att vissa människor verkar drabbas onödigt hårt. De ansåg att istället för att fundera på varför så bör man istället rikta sina tankar på framtiden och tänka på vad vi kan göra åt saken och det svåra som skett. Jag fann att personerna i artikeln tröstade sig med sin tro och behövde därför inte grubbla så mycket på svårigheter i livet. För mig som icke troende känns det inte som att jag kan tänka på det sättet. Jag vill ha andra förklaringar till varför olyckor, sjukdomar och tragiska händelser sker än att det är Guds vilja eller att du kan lita på Gud. Jag tror på ödet istället, och att det är ödet som ”har varit framme” eller hur man nu ska förklara det när något svårt hänt.

Jag tycker att det har varit intressant att skriva en uppsats om livsfilosofi. Jag hoppas att den kommer att läsas av någon som är intresserad av existentiella frågor precis som jag är eller att den läses av någon som ännu inte blivit smittad av filosofi bacillen. För den bacillen går inte av för hackor vill jag påstå.
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